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Την επίσηµη θέση της κυβέρνησης για τις οικονοµικές επιπτώσεις που αντιµετωπίζει η 

εκµετάλλευση του κοιτάσµατος του Πρίνου, διατύπωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς. 

Ο κ. Θωµάς απαντώντας χθες το βράδυ σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του 

ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνας Ελευθεριάδου και του ΚΚΕ Λεωνίδα Στολτίδη τόνισε µε 

κατηγορηµατικό τρόπο: «∆εσµευόµαστε το κοίτασµα να συνεχίσει την αδιάλειπτη 
παραγωγή και να διασφαλίσουµε µε τον τρόπο αυτό τις θέσεις εργασίας», είπε ο 

υφυπουργός επαναλαµβάνοντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ερωτήσεων τις 

προαναφερόµενες δεσµεύσεις της κυβέρνησης. 

Ο ίδιος υπογράµµισε ότι «η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα το πρόβληµα του 

Πρίνου». Συµπλήρωσε πως «τα συναρµόδια υπουργεία επεξεργάζονται προτάσεις», ενώ 

έκανε επίσης γνωστό ότι «βρισκόµαστε σε διαπραγµατεύσεις µε τη µισθώτρια εταιρία 

(σ.σ. Energean) για να βρούµε στέρεες λύσεις». Στα επίµονα σχόλια της κ. Ελευθεριάδου 
πως ο υφυπουργός απαντά µε αοριστίες, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

επισήµανε ότι «όταν η κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις και 

καταλήξει στις προτάσεις της, τότε θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις». 

Είχαν προηγηθεί οι αναφορές της βουλευτή της Καβάλας πως η εταιρία της παρουσίασε 

σχέδιο µείωσης λειτουργικού κόστους κι εργαζοµένων καθώς και επαναπροσδιορισµό 

των συµβατικών της υποχρεώσεων. 

Ο κ. Θωµάς φωτογράφισε επίσης µε την οµιλία του µία από τις λύσεις του σχεδίου που 

επεξεργάζεται η κυβέρνηση: «Υπάρχει το νέο πλαίσιο της Κοµισιόν για τις κρατικές 

ενισχύσεις, το οποίο παρέχει ευελιξία. Προβλέπει και σχετικά περιθώρια και µηχανισµούς. 

Κοιτάζουµε πως να το αξιοποιήσουµε». 

Κατά τη χθεσινή συζήτηση των δύο επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή ο υφυπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε εµµέσως και στην πρόσφατη τοποθέτηση του 

υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη. Πιο συγκεκριµένα η βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση της επικαλέστηκε τη δήλωση του, σύµφωνα µε την οποία 



επειδή η τιµή του αργού ανακάµπτει ίσως τελικά να µη χρειαστούν µέτρα για τη στήριξη 

της εκµετάλλευσης. 

Ο κ. Θωµάς, λοιπόν, είπε ότι «πράγµατι το αργό έπεσε στη διάρκεια της κρίσης στα 20 

δολάρια το βαρέλι και ανέκαµψε στα 34 δολάρια. Ωστόσο πέρυσι η τιµή του ήταν στα 

επίπεδα των 45 δολαρίων. Η κρίση επηρέασε πολλούς κλάδους. Κι όσο κι αν διορθώνεται 

η κατάσταση χάρη και στα µέτρα της κυβέρνησης και της υπεύθυνης στάσης των 

πολιτών, η κρίση αφήνει κατάλοιπα. ∆εν σβήνει αυτή η περίοδος», πρόσθεσε. 

Στις επισηµάνσεις των κ. Στολτίδη και Ελευθεριάδου, ότι η Energean στις προηγούµενες 

χρήσεις εµφάνισε κερδοφορία και αύξηση εσόδων, ο υφυπουργός επιβεβαίωσε αυτά τα 

στοιχεία, σηµείωσε ωστόσο την άνοδο του λειτουργικού κόστους.   

Τέλος ο κ. Θωµάς µίλησε για σχέδιο της κυβέρνησης που θα στηρίξει την Καβάλα και 

αναφέρθηκε στο πρόγραµµα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕ∆ για την Υπόγεια Αποθήκη 
Φυσικού Αερίου της Καβάλας και του λιµανιού της πόλης. 
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