
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Τι γίνεηαι με ηα πεηρέλαια ηης Θάζοσ; 
(αναδημοζίεσζη από «Ριζοζπάζηη», 3.12.2009) 

 

Σν δήηεκα ηεο εθρώξεζεο δηθαηωκάηωλ εμόξπμεο ζηελ 
πεξηνρή πδξνγνλαλζξάθωλ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηεο 
Καβάιαο θαη ηεο Θάζνπ, ζέηνπλ κε Δξώηεζή ηνπο πξνο 
ηελ ππνπξγό Οηθνλνκίαο - Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο, νη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ Αγγελος Τζέκης, 
Γιάννης Ζιώγας θαη Σοθία Καλανηίδοσ. ηελ Δξώηεζε 
ζεκεηώλνπλ:  
«Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε εθρωξήζεθαλ ζηελ OCEANIC 
θαη άιια μέλα κνλνπώιηα ηα δηθαηώκαηα έξεπλαο θαη 
εμόξπμεο πδξνγνλαλζξάθωλ ζηνλ θόιπν ηεο Καβάιαο θαη 
ζηνλ Μπάκπνπξα αλαηνιηθά ηεο Θάζνπ. πζηεκαηηθή 
εθκεηάιιεπζε ζην δηάζηεκα απηό έγηλε ζε πνιύ κηθξά 
ηκήκαηα, απνθιεηζηηθά ζηε ζέζε "ΠΡΙΝΟ" γηα πεηξέιαηα 
θαη ζηε "Νόηηα Καβάια" γηα θπζηθό αέξην 
εμαζθαιίδνληαο, εηδηθά ηελ πεξίνδν 1985-1998, 
ζεκαληηθό κέξνο ηωλ εγρώξηωλ αλαγθώλ. 
ε αληίζεζε κε όζα έιεγε ε θπβέξλεζε ην 1998, όηη ηάρα 
ν νξίδνληαο εθκεηάιιεπζεο θαη ηα ίδηα ηα θνηηάζκαηα 
εμαληιήζεθαλ, θαζώο θαη όηη νη εξεπλεηηθέο γεωηξήζεηο 
εθείλεο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ άγνλεο, ε KAVALA OIL, πνπ ζπγθξνηήζεθε ην 2000, κεηά ηελ απνρώξεζε από ηνλ "ΠΡΙΝΟ" 
-θαη κόλν- ηεο DENISON, δηαδόρνπ ηεο OCEANIC, ζπλερίδεη λα αληιεί θαη λα δηαζέηεη πεηξέιαην. 
Δπεηδή ν νξπθηόο πινύηνο, ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή αλήθνπλ ζην ιαό θαη θαλείο 
δελ έρεη ην δηθαίωκα λα ηα εθρωξεί ζε μέλεο θαη ληόπηεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ξωηάηαη ε αξκόδηα ππνπξγόο εάλ: 

 θνπεύεη λα επαλαθέξεη ζην Γεκόζην ηα δηθαηώκαηα έξεπλαο θαη εμόξπμεο πνπ είραλ παξαρωξεζεί ζηελ 
DENISON.  

 Αιεζεύεη όηη ε DENISON κεηαβίβαζε ηειεπηαία ηα δηθαηώκαηά ηεο ζε άιιε εηαηξεία θαη πνηα είλαη απηή; Αλ 
λαη, γηαηί ε θπβέξλεζε έδωζε ηελ άδεηα λα γίλεη απηό;  

 ηελ πεξίπηωζε απηή πνηα είλαη ε ηύρε θαη ε πξννπηηθή ηωλ Δηαηξεηώλ Πεηξειαίωλ α) Βνξείνπ Αηγαίνπ ΔΠΔ, 
β) Θξαθηθνύ Πειάγνπο ΔΠΔ, πνπ ζπζηάζεθαλ βάζε ηνπ Ν. 1739/1987;». 

Δπίζεο, νη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ θαινύλ ηελ αξκόδηα ππνπξγό λα θαηαζέζεη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν 
Καλνληζκόο ηεο Βνπιήο ηα παξαθάηω: 
1. Σελ απόθαζε έγθξηζεο ηεο κεηαβίβαζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ ηεο DENISON ζε άιιε εηαηξεία. 
2. Σα πξνγξάκκαηα εξγαζηώλ πνπ ππέβαιιαλ γηα ην 2009 θαη ην 2010 νη ΔΠΒΑ θαη ΔΠΘΠ. 
3. Απνινγηζκό ηεο παξαγωγήο ηεο πθηζηάκελεο εθκεηάιιεπζεο ζε πνζόηεηεο θαη αμίεο γηα όιε ηελ πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο ηεο KAVALA OIL. 
 

 

 


