Άρθρο του Κωςτή Μουςουρούλη
Βουλευτή Νομού Χίου, Νέασ Δημοκρατίασ
Η έρευνα και εκμετάλλευςη των εγχώριων κοιταςμάτων υδρογονανθράκων (Υ/Α),
μπορεί να ςυνειςφέρει ςτην έξοδο από την κρίςη.
Αφορμό για το ϊρθρο αυτό μου ϋδωςε η πρόςφατη ανακούνωςη του αρμόδιου Υφυπουργού,
ςχετικϊ με τη δημιουργύα μιασ Ανώνυμησ Εταιρεύασ που θα λειτουργεύ χϊρη του δημοςύου
ςυμφϋροντοσ κατϊ τουσ κανόνεσ τησ ιδιωτικόσ οικονομύασ, αναλαμβϊνοντασ, υποθϋτω, τον
ςτρατηγικό και επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό καθώσ και την εκτϋλεςη ενόσ μακρόπνοου και
ολοκληρωμϋνου ςχεδύου ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ των εγχώριων κοιταςμϊτων Υ/Α.
Πρόκειται για εγχεύρημα μεγϊλησ γεωπολιτικόσ αλλϊ και αναπτυξιακόσ ςημαςύασ.
Η Ελλϊδα δεν εύναι ϊπειρη ςτον τομϋα αυτό. Οι πρώτεσ χερςαύεσ ϋρευνεσ ξεκύνηςαν το 1903,
ςυςτηματοποιόθηκαν το 1960, για να επεκταθούν, το 1969, ςτο θαλϊςςιο χώρο. Μεταξύ
1972 και 1974 και μϋςω ςυμβϊςεων εκμύςθωςησ / παραχώρηςησ των Δικαιωμϊτων Έρευνασ
και Εκμετϊλλευςησ1 (ΔΕΕ), ανακαλύφθηκαν εκμεταλλεύςιμα κοιτϊςματα φυςικού αερύου2
(Νότια Καβϊλα) και πετρελαύου3 (Πρύνοσ, Θϊςου), τα οπούα ϋθεςε ςε παραγωγό (1981),
κοινοπραξύα4 Καναδικών5 (επικεφαλόσ), Αμερικανικών6 και ελληνικών ςυμφερόντων. Στην
ύδια περιοχό εντοπύςθηκε (1994) και τϋθηκε ςε παραγωγό7 (1996), νϋο κούταςμα
πετρελαύου8 μεγϊλησ περιεκτικότητασ ςε θεύο (7%) και, ωσ εκ τούτου, μικρότερησ αξύασ,
λόγω τησ ανϊγκησ ανϊμιξόσ του πριν από τη διύλιςη. Σε περιοχϋσ ανατολικϊ τησ Θϊςου που
βρύςκονται μεταξύ του ορύου των 6 ϋωσ 12 ναυτικών μιλύων δεν ϋχουν προχωρόςει ϋρευνεσ.
Ενδεύξεισ ύπαρξησ κοιταςμϊτων υπϊρχουν ςτη Δυτικό9 Ελλϊδα, όπου ανακαλύφθηκε (1982)
θαλϊςςιο κούταςμα πετρελαύου (Κατϊκολο), όςο και ςτη Βόρεια10 Ελλϊδα, όπου
ανακαλύφθηκε (1989) χερςαύο κούταςμα φυςικού αερύου (Επανωμό). Μετϊ από αναγγελύα
(1995) νϋων παραχωρόςεων ςύμφωνα με το Νόμο 2289/9511 με τον οπούο ενςωματώθηκε
ςτην Ελληνικό νομοθεςύα η Κοινοτικό οδηγύα 94/22, υπογρϊφηκαν (1997), ςυμφωνύεσ
εκμύςθωςησ με κοινοπραξύα Βρετανικών12 (επικεφαλόσ), Αμερικανικών13, Ουγγρικών14 και
Ελληνικών15 ςυμφερόντων για περιοχϋσ ςτα Ιωϊννινα και τη Βορειοδυτικό Πελοπόννηςο και
με κοινοπραξύα Βρετανικών16 και Ελληνικών ςυμφερόντων, για περιοχϋσ του Δυτικού
Πατραώκού Κόλπου και τησ Αιτωλοακαρνανύασ.

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Τα δικαιώματα ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ εγχώριων κοιταςμϊτων Υ/Α ανόκουν, ςύμφωνα με το
Σύνταγμα, αποκλειςτικϊ ςτο Κρϊτοσ. Στο πλαύςιο αυτό, ϋχουν ενςωματωθεύ ςυναφεύσ Κοινοτικϋσ
Οδηγύεσ (94/22 κλπ) και ϋχουν κυρωθεύ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ, όπωσ η ςύμβαςη των Ηνωμϋνων
Εθνών για το δύκαιο τησ Θϊλαςςασ και ειδικότερα για τον ορυκτό πλούτο που απαντϊται και ςτισ
υποθαλϊςςιεσ περιοχϋσ.
Έχουν παραχθεύ 1,8 διςεκατομμύρια m3 φυςικού αερύου.
Μϋχρι ςόμερα ϋχουν παραχθεύ πϊνω από 100 εκ. βαρϋλια, Από τα 24.000 βαρϋλια/ημϋρα την
περύοδο 1982-1988, η παραγωγό ϋπεςε ςταδιακϊ ςτα 7.000.
Εταιρύα Πετρελαύων Βορεύου Αιγαύου / North Aegean Petroleum Company (NAPC)
Denison Mines
Hellenic Oils και Whiteshield
1 εκατομμύριο βαρϋλια ετηςύωσ.
18 εκατομμύρια βαρϋλια (απολόψιμα 5 εκατ. βαρϋλια).
Περιοχϋσ Ζακύνθου, Παξών, Δυτικόσ Πελοποννόςου, Αιτωλοακαρνανύασ, Ηπεύρου
Περιοχϋσ Θεςςαλονύκησ-Χαλκιδικόσ, λεκϊνη Σερρών, Ορεςτιϊδα, Δϋλτα Νϋςτου, Δϋλτα Έβρου
«Αναζότηςη, Έρευνα, Εκμετϊλλευςη Υδρογονανθρϊκων και ϊλλεσ Διατϊξεισ»
Enterprise Oil Exploration
Union Texas Hellas
MOL
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Triton International Petroleum Co.

Οι ανωτϋρω παραχωρόςεισ ϋγιναν με τη μϋθοδο των «γύρων παραχωρόςεων» (Licensing
rounds) μϋςω διαγωνιςμών, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ. Ωςτόςο λόγω του ότι η
μϋθοδοσ αυτό όταν και δαπανηρό και χρονοβόρα, δεδομϋνου ότι από «γύρο» ςε «γύρο»
μεςολαβούν περύοδοι αρκετών ετών, δεν απϋδωςαν τα αναμενόμενα, πλην των μεμονωμϋνων
αποτελεςμϊτων που προαναφϋρθηκαν.
Για τον εξορθολογιςμό του πλαιςύου και την επανεκκύνηςη των διαδικαςιών, προχωρόςαμε,
ωσ Κυβϋρνηςη, ςε μια ςειρϊ ενεργειών όπωσ : (α) η αυτοδύκαιη επαναφορϊ17 ςτο δημόςιο
των ΔΕΕ των κοιταςμϊτων που εύχαν παραχωρηθεύ ςτισ τότε Δ.Ε.Π. και Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ.18 οι
οπούεσ ςυγχωνεύθηκαν με απορρόφηςη ςτην ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., (β) η ανϊκτηςη από την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
ενόσ πολύτιμου αρχεύου δεδομϋνων ερευνών το οπούο, κατόπιν ςύμβαςησ παροχόσ
υπηρεςιών που υπογρϊψαμε με την εταιρύα, φυλϊςςεται ςόμερα υπό κρατικό ευθύνη ςε
χώρο τησ ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., (γ) η ςυγκρότηςη Ειδικόσ Τεχνικόσ Επιτροπόσ η οπούα μελϋτηςε και
ειςηγόθηκε πολιτικϋσ και (δ) η ϋναρξη τησ προετοιμαςύασ ςύγχρονου και ςυμβατού με τα
διεθνό δεδομϋνα θεςμικού πλαιςύου19 με παροχό ελκυςτικών κινότρων20. Επιλογό μασ όταν η
διαδικαςύα παραχώρηςησ ΔΕΕ να γύνεται με τη μϋθοδο τησ «ανοιχτόσ πόρτασ»21 (Open Door
procedure) η οπούα, όμωσ, δεν εύχε προβλεφθεύ ςτην υφιςτϊμενη νομοθεςύα.
Παρϊλληλα, ςτισ 15.07.2009 φϋραμε προσ ςυζότηςη ςτη Βουλό νομοθετικό ρύθμιςη για την
μεταφορϊ ςτο Συμβούλιο Εθνικόσ Ενεργειακόσ Στρατηγικόσ (ΣΕΕΣ) τησ αρμοδιότητασ
επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού και εκτϋλεςησ ενόσ μακρόπνοου και ολοκληρωμϋνου ςχεδύου
ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ των εγχωρύων κοιταςμϊτων Υ/Α. Την αρμοδιότητα αυτό θα
αςκούςε το ΣΕΕΣ μϋςω μιασ νϋασ ευϋλικτησ, επιτελικόσ, εκτελεςτικόσ εξωτερικόσ
τεχνοκρατικόσ δομό δομόσ υψηλού επιπϋδου που θα δημιουργεύτο με τη μορφό Διεύθυνςησ
Έρευνασ και Ανϊπτυξησ Υ/Α. Η δομό αυτό, ενιςχυμϋνη με όλα τα αναγκαύα θεςμικϊ,
οικονομικϊ και ανθρώπινα μϋςα, θα αναλϊμβανε την προετοιμαςύα του πλαιςύου ανϊπτυξησ
των ερευνών και παραχώρηςησ των ΔΕΕ καθώσ και το ςυντονιςμό, τον ϋλεγχο και την
εποπτεύα τουσ. Στην ύδια ρύθμιςη προβλϋψαμε Διυπουργικό Επιτροπό, η οπούα, κατόπιν
ειςόγηςησ του ΣΕΕΣ, θα ελϊμβανε ςτρατηγικϋσ και πολιτικϋσ αποφϊςεισ. Στη Επιτροπό αυτό
εύχαμε προβλϋψει να μετϋχουν οι Υπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών, Εξωτερικών,
Ανϊπτυξησ, ο Πρόεδροσ του ΣΕΕΣ ωσ ειςηγητόσ, καθώσ και οι Γενικού Γραμματεύσ που ϋχουν
αρμοδιότητα ςτα εν λόγω Υπουργεύα.
Αντύθετα με ότι γύνεται ςε όλεσ τισ προηγμϋνεσ χώρεσ του κόςμου, επειδό η Δημόςια Διούκηςη
τησ χώρασ μασ δεν εύναι ςε θϋςη να εξαςφαλύζει, διαχρονικϊ, τη διατόρηςη και τη μεταφορϊ
τησ γνώςησ και εμπειρύασ, ενώ ταυτόχρονα να ςτηρύζει αποτελεςματικϊ την εναλλαςςόμενη
πολιτικό ηγεςύα, το αντικεύμενο όταν αδύνατον να παραμεύνει εντόσ τησ υπηρεςιακόσ
πυραμύδασ του πρώην Υπουργεύου Ανϊπτυξησ. Η ύδρυςη αυτοτελούσ κρατικού φορϋα με τη
μορφό Α.Ε. με μόνο μϋτοχο το Ελληνικό Δημόςιο που όταν και η αρχικό μασ πρόταςη, δεν
τελεςφόρηςε λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ ανϊγκησ περιςτολόσ των δαπανών.
Το ςύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την προώθηςη τησ ϋρευνασ και εκμετϊλλευςησ
των εγχώριων κοιταςμϊτων Υ/Α θα αναλϊβει ςύμφωνα με τον Υφυπουργό Περιβϊλλοντοσ,
Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, Ανώνυμη Εταιρεύα η οπούα πρόκειται να δημιουργηθεύ
ςτο εγγύσ μϋλλον.
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Άρθρο 20 παρϊγραφοσ 2 του Νόμου 3587/2007
Δημόςια Επιχεύρηςη Πετρελαύου – Έρευνα και Εκμετϊλλευςη Υδρογονανθρϊκων
Ενςωμϊτωςη των Οδηγιών ςχετικϊ με την κατοχύρωςη τησ διαφϊνειασ, του υγιούσ ανταγωνιςμού και τησ
ύςησ μεταχεύριςησ των διαγωνιζόμενων επενδυτών και πρόβλεψη για αυςτηρό εφαρμογό τησ νϋασ εθνικόσ
και Κοινοτικόσ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ και ςυγκεκριμϋνα των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, αλλϊ
και 2001/42/ΕΕ κλπ.
Τροποπούηςη του ςυντελεςτό φορολόγηςησ των αναδόχων επενδυτών από το 40% που ιςχύει ςόμερα, ςε
ποςοςτό που να καθιςτϊ μια επϋνδυςη ελκυςτικό δεδομϋνου του βαθμού εκμεταλλευςιμότητασ των
κοιταςμϊτων και, βεβαύωσ, τη χώρα μασ ανταγωνιςτικό.
Απευθεύασ παραχώρηςη ελεύθερησ περιοχόσ ςε επενδυτό που ϋχει εκδηλώςει ενδιαφϋρον και υπό
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια. Οι περιοχϋσ διατύθενται ςε μόνιμη βϊςη και μπορούν, ανϊ πϊςα ςτιγμό, να
αποτελϋςουν αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ και χορόγηςησ ϊδειασ. Για λόγουσ ύςησ μεταχεύριςησ, το
ενδιαφϋρον του επενδυτό ανακοινώνεται ςτην επύςημη εφημερύδα τησ Ε.Ε. και δύδεται προθεςμύα υποβολόσ
προςφορών ςε ϊλλουσ δυνητικούσ επενδυτϋσ για τη ςυγκεκριμϋνη περιοχό.

Η εταιρεύα αυτό μπορεύ, υπό γενικϋσ22 και ειδικϋσ προώποθϋςεισ οργϊνωςησ και ςτελϋχωςησ,
να επιτελϋςει ςημαντικό ϋργο ςτον τομϋα τησ εκμετϊλλευςησ των ενεργειακών φυςικών
πόρων, με κύριο αντικεύμενο τουσ υδρογονϊνθρακεσ και, βεβαύωσ, τη ςυγκϋντρωςη και
αποκωδικοπούηςη των ερευνητικών αποτελεςμϊτων και την προετοιμαςύα και προκόρυξη
των διαγωνιςμών παραχώρηςησ ΔΕΕ, τη διαπραγμϊτευςη και κατϊρτιςη των ςυμβϊςεων
και, οπωςδόποτε, την ενιαύα αδειοδότηςη των επενδύςεων. Θα μπορούςε επύςησ, κατόπιν
επιςτημονικών αναλύςεων τησ εθνικόσ και παγκόςμιασ ζότηςησ, εκπόνηςησ ςυγκριτικών
μελετών και αναλύςεων αγορών, να αναλϊβει την ειςόγηςη και υποςτόριξη τησ εφαρμογόσ
μιασ εθνικόσ ςτρατηγικόσ για την αξιοπούηςη όλων των εγχώριων ενεργειακών φυςικών
πόρων23 καθώσ και την ειςόγηςη προτϊςεων ςτόριξησ του εξαγωγικού προςανατολιςμού
των αντύςτοιχων κλϊδων, την αξιολόγηςη εναλλακτικών ςτρατηγικών ορθολογικόσ
εκμετϊλλευςησ των πόρων αυτών και, τϋλοσ, την ανϊπτυξη τεχνικών και μεθόδων βϋλτιςτησ
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ από την εξορυκτικό δραςτηριότητα.
Στο αντικεύμενό τησ πρϋπει επύςησ να περιλαμβϊνεται η υποςτόριξη του αρμόδιου Υπουργεύο
ςε θϋματα όπωσ η νομοθεςύα, οι κανονιςμού, τα πρότυπα, η διαπραγμϊτευςη διακρατικών
ςυμφωνιών, η εκπροςώπηςη ςε Διεθνεύσ Οργανιςμούσ, ο ςυντονιςμόσ και η διαχεύριςη
προγραμμϊτων και ϋργων, η παροχό υπηρεςιών ςυμβούλου για την εκτύμηςη κόςτουσ –
οφϋλουσ και τον ϋλεγχο των εκμεταλλεύςεων, η προώθηςη εξειδικευμϋνων χρηματοδοτικών
εργαλεύων για τη ςτόριξη των επενδύςεων κλπ. Τϋλοσ, η Α.Ε., πρϋπει να λειτουργεύ ωσ
ςύνδεςμοσ του Δημοςύου με την Ευρωπαώκό Επιτροπό ό ϊλλουσ διεθνεύσ ό εθνικούσ φορεύσ
και οργανιςμούσ, διευκολύνοντασ τη μεταξύ τουσ επικοινωνύα και ςυνεργαςύα, ενώ,
ταυτόχρονα, να ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη διαλόγου με τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, αλλϊ και την
ευρύτερη κοινό γνώμη για τα θϋματα αρμοδιότητϊσ τησ.
Όλα τα ανωτϋρω απαιτούν ςτελϋχωςη από ειδικούσ ςτη γεωλογύα υδρογονανθρϊκων, ςτην
εφαρμοςμϋνη γεωφυςικό, ςτισ γεωτρόςεισ, ςτην πληροφορικό καθώσ και από νομικούσ και
οικονομολόγουσ με διεθνό εμπειρύα ςε θϋματα παραχωρόςεων ΔΕΕ. Θα πρϋπει επύςησ να
υπϊρχει η δυνατότητα μετϊκληςησ ειδικών επιςτημόνων από το εξωτερικό για ςυγκεκριμϋνα
θϋματα αλλϊ και ανϊθεςησ καθηκόντων ςε διεθνεύσ εξειδικευμϋνουσ ςυμβούλουσ. Απαιτούν
επύςησ Διοικητικό Συμβούλιο που να ςυγκροτηθεύ από καταξιωμϋνεσ προςωπικότητεσ του
χώρου τησ Ενϋργειασ, τησ Τεχνολογύασ και τησ Οικονομύασ.
Η εκπόνηςη ενόσ Νομοςχεδύου δεν εύναι το μεύζον ζότημα ςτο ανωτϋρω εγχεύρημα.
Χρειϊζεται να ςυγκροτηθούν ϊμεςα δυο ολιγομελεύσ ομϊδεσ ϋργου που θα αποτελϋςουν τον
πυρόνα τησ νϋασ εταιρεύασ. Μύα Ομϊδα Έργου από ϋμπειρα ςτελϋχη που θα αναλϊβουν την
προετοιμαςύα, τη διούκηςη αλλϊ και τη διαχεύριςη όλων των απαιτούμενων ενεργειών πριν
από την ύδρυςη τησ Α.Ε. αλλϊ και κατϊ τη φϊςη τησ οργϊνωςησ και ςτελϋχωςόσ τησ, και μύα
Ομϊδα Έργου για μια πρώτη κατηγοριοπούηςη και αξιολόγηςη των ϋργων που θα
περιληφθούν ςτο πρώτο πρόγραμμα παραχώρηςησ, για την απαραύτητη διαβούλευςη με
τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ καθώσ και για τον προςδιοριςμό των υπηρεςιών που η Α.Ε. θα
πρϋπει να εξωτερικεύςει ςε ςχόμα εξειδικευμϋνων ςυμβούλων24.
Ελπύζω, η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Ενϋργειασ, Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ
Αλλαγόσ να ϋχει αντιληφθεύ πλόρωσ το πόςο ςύνθετο εύναι το εγχεύρημα.
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Άςκηςη εποπτεύασ από ϋναν και μόνο Υπουργό και θϋςπιςη ειδικού πλαιςύου, ςυμπληρωματικού των
διατϊξεων του ϊρθρου 36 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) και του Ν. 2190/1920 κλπ.
Ορυκτϋσ πρώτεσ ύλεσ, μεταλλεύματα ό μεταλλευτικϊ ορυκτϊ, βιομηχανικϊ ορυκτϊ, ενεργειακϊ ορυκτϊ,
αδρανό υλικϊ, Υ/Α, παρϊγωγα Υ/Α, λατομικϊ προώόντα κλπ
Το ςχόμα αυτό μπορεύ να αποτελεύται από ϋναν ϋμπειρο Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο (επικεφαλόσ) ςε
θϋματα χρηματοοικονομικών υπηρεςιών ο οπούοσ να υποςτηρύζεται από Εξειδικευμϋνουσ Τεχνικούσ και
Νομικούσ Συμβούλουσ με εμπειρύα και ικανότητα ςτην παροχό, ςτην προετοιμαςύα, διαπραγμϊτευςη και
ολοκλόρωςη ςυμβϊςεων παραχώρηςησ καθώσ και ςε τεχνικϊ θϋματα υλοπούηςησ ϋργων κλπ. Το διαγωνιςμό
για την πρόςληψό τουσ θα πρϋπει να διενεργόςει η Α.Ε. ωσ Αναθϋτουςα Αρχό με τεύχη που θα προετοιμϊςει
η Ομϊδα Έργων. Ο Χρηματοοικονομικόσ Σύμβουλοσ πρϋπει να ςυντονύζει τισ εργαςύεσ των Εξειδικευμϋνων
Συμβούλων και να ϋχει τη ςυνολικό εποπτεύα, διεύθυνςη και ευθύνη τησ προετοιμαςύασ των παραχωρόςεων.

