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Ένα πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει ως στόχο την διατήρηση εν λειτουργία της 
µοναδικής παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υπέβαλε η Energean στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και στο Υπουργείο Οικονοµικών, τα οποία έχουν ήδη ενηµερωθεί 
διεξοδικά για το πρόβληµα επιβίωσης που αντιµετωπίζει ο Πρίνος λόγω της κρίσης που 
επέφερε στις αγορές η πανδηµία του κορωνοϊού.   

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, προαπαιτούµενο για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η άµεση ενίσχυση του Πρίνου µε ρευστότητα, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν οι βασικές ανάγκες λειτουργίας και να δροµολογηθεί η επανέναρξη της 
επένδυσης στο κοίτασµα Έψιλον.  

Απώτερος στόχος, η διατήρηση της λειτουργίας και της απασχόλησης ακόµη και µετά το 
πέρας ζωής των κοιτασµάτων, το οποίο προσδιορίζεται έπειτα από περίπου 15 έτη, στο 
πλαίσιο του νέου project «Πράσινος Πρίνος», το οποίο θα µετατρέψει τον Πρίνο σε πεδίο 
εκποµπής µηδενικών ρύπων.  

Τα βασικά σηµεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχουν ως εξής: 

1. Επενδυτικές ανάγκες της τάξης των 75 εκατ. ευρω για την διετία 2020-2021  

2. Επανέναρξη από τον Σεπτέµβριο του επενδυτικού προγράµµατος για την ανάπτυξη 
του κοιτάσµατος «Έψιλον µε την επανέναρξη της κατασκευής της νέας εξέδρας 
Λάµδα και άλλες απαραίτητες επενδύσεις. 



                                                                            
H υπό κατασκευή εξέδρα Lamda που προορίζεται για την ανάπτυξη του κοιτάσµατος Έψιλον  

3. Συνέχεια παρεµβάσεων σε υφιστάµενες γεωτρήσεις του Πρίνου και του Βόρειου 
Πρίνου καθώς και διάνοιξη νέας οριζόντιας γεώτρησης για την άντληση του 
ταµιευτήρα «Λυδία» που βρίσκεται κάτω από τον Βόρειο Πρίνο. 

4. Χρήση της τεχνικής εισπίεσης του παραγόµενου όξινου φυσικού αερίου στην 
παραγωγή προκειµένου να αυξηθεί η αποληψιµότητα από το σηµερινό 40% στα 
επίπεδα του 60% ως το τέλος της ζωής των κοιτασµάτων καθώς και να µειωθούν 
σηµαντικά οι εκποµπές ρύπων από την παραγωγική διαδικασία 

5. Επενδύσεις σε µετατροπές που θα επιτρέψουν την επανεισπίεση στο κοίτασµα του 
παραγόµενου υδρόθειου καθώς και των εκπεµπόµενων ρύπων διοξειδίου του 
άνθρακα, ενισχύοντας την παραγωγή αλλά και αποτρέποντας την εκποµπή ρύπων 
στην ατµόσφαιρα, στο πλαίσιο της γενικότερης απόφασης της Energean για 
µηδενικούς συνολικά ρύπους από τις δραστηριότητές της έως το 2050.  

6. Σειρά αναβαθµίσεων στις θαλάσσιες εξέδρες και τις χερσαίες εγκαταστάσεις που θα 
καταστήσουν αποδοτικότερη τη λειτουργία τους και θα οδηγήσουν σε σηµαντική 
µείωση του λειτυργικού κόστους 

7. Προώθηση της επένδυσης για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της Νότιας 
Καβάλας µε χρήση ως αερίου βάσης των περίπου 100 εκατ. κυβικών µέτρων αερίου 
που έχουν αποµείνει στο κοίτασµα της Καβάλας και µε χρήση της υφιστάµενης 
εξέδρας «Κάππα» . 

8. ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις τιµές πετρελαίου µε 
αποφυγή ανάληψης από το ∆ηµόσιο του κόστους εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων, 
και µε διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας  



Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στα σχεδόν 13 χρόνια διαχείρισης του Πρίνου, η Enεrgean 
έχει επενδύσει περίπου 460 εκατ. ευρώ, πετυχαίνοντας να αυξήσει θεαµατικά τα αποθέµατα 
υδρογονανθράκων και να ενισχύσει την απασχόληση, ενώ ο Πρίνος, παρά τη χαµηλή 
παραγωγή, έχει εισφέρει στην εθνική οικονοµία και στην τοπική οικονοµία της Καβάλας 
περίπου 500 εκατ. ευρώ, διατηρώντας µία άριστη επίδοση στον τοµέα Υγείας, Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος.  

Μόνο στο διάστηµα Σεπτεµβρίου – Μαϊου η Energean έχει καταβάλλει περισσότερα από 50 
εκατ. ευρώ για να µην κλείσουν και να λειτουργούν µε ασφάλεια οι θαλάσσιες εξέδρες και το 
χερσαίο εργοστάσιο «Σίγµα» και να µην χάσουν την δουλειά τους οι 270 εργαζόµενοι στον 
Πρίνο µε προφανείς συνέπειες για την Καβάλα, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης και την εθνική οικονοµία γενικότερα. 

 
ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/o-prasinos-prinos-kai-epiheirisiako-shedio-gia-ti-diasosi-tis-monadikis-
paragogis 
 


