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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 03.08.1995

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε τα εξής 
σχετικά με όσα διέρρευσαν στον Τύπο για το έργο του Φυσικού Αερίου από τον 
Επίτροπο, κ. Χρ. Παπουτσή.

1. Το έργο του Φυσικού Αερίου ξεκίνησε με την υπογραφή της διακρατικής 
συμφωνίας Ελλάδας-Ρωσσίας τον Οκτώβριο του 1987 και έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί το 1992. Δυστυχώς, έξη χρόνια μετά, τον Οκτώβριο 1993, είχε γίνει 
μόνον το 15% του έργου. Μάλιστα, από τον Ιούνιο 1993, επι κυβερνήσεως Νέας 
Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λόγω των καθυστερήσεων, 
έπαυσε να το δανειοδοτεί.

2. Ο κ. Κώστας Σημίτης, αναλαμβάνοντας Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας δήλωσε τότε ότι στόχος του είναι μέσα σε μία διετία να 
πραγματοποιήσει την εισαγωγή του Φυσικού Αερίου. Ο στόχος αυτός 
χαρακτηρίστηκε εντός και εκτός της Ελλάδος ως ουτοπικός. Ταυτόχρονα, 
επέτυχε τον υπερδιπλασιασμό της χρηματοδότησης του έργου από τα κοινοτικά 
κονδύλια του ΚΠΣ II που έφθασαν τα 250 δις δρχ.

3. Ηδη σήμερα, μετά από αθόρυβη, συστηματική και αποτελεσματική 
προσπάθεια, κατά την οποία απορροφούνται κανονικά τα προβλεπόμενα 
κοινοτικά κονδύλια, ο παραπάνω «ουτοπικός» στόχος έχει γίνει πραγματικότητα 
και εντός του 1995 θα γίνει η εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα.

Η ροή των μέσων μηνιαίων εκταμιεύσεων των κοινοτικών κονδυλίων του έργου 
αυτού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δις Δρχ. τον μήνα

1990 0.09
1991 0.53
1992 1 94
Ιαν. ‘93 - Οκτ. ‘93 3.07
Οκτ.’93 - Φεβ. ‘95 3.18

Το πρώτο πεντάμηνο του 1995 εκταμιεύτηκαν περίπου 20 δις δρχ.



4. Για το έργο αυτό το οποίο είναι το μεγαλύτερο που κατασκευάζεται σήμερα 
στη χώρα μας, όλοι οι Πρωθυπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης μας απένειμαν έπαινο στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας για την 
ταχύτατη προώθηση της εκτέλεσής του.

5. Τώρα πλέον που είναι βέβαιο ότι σύντομα θα υπάρξει φυσικό αέριο στη χώρα 
μας εκδηλώνονται και οι επιθυμίες όσων θέλουν να συμμετάσχουν στη νέα αγορά 
ενέργειας που θα δημιουργηθεί, οι οποίοι πιέζουν προς διάφορες κατευθύνσεις 
για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που αφορά τις νομικές ρυθμίσεις του 
τρόπου εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου και όχι την κατασκευή του έργου.

Το πότε θα κατατεθεί το σχετικό σχέδιο νόμου στη Βουλή των Ελλήνων προς 
ψήφιση και τί ρυθμίσεις θα περιέχει, αποτελεί δικαίωμα της Ελληνικής 
Κυβέρνησης που δεν το εκχωρεί.

Προς ενημέρωση της κοινής γνώμης επαναλαμβάνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό 
είναι έτοιμο από διμήνου και πλέον, έχει δοθεί στους ενδιαφερομένους φορείς 
για παρατηρήσεις, εκκρεμεί δε μόνον η επίτευξη συμφωνίας με τον Δήμο 
Αθηναίων για την τύχη της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών. Σε κάθε 
περίπτωση, σύμφωνα με τους προγραμματισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης, το 
σχέδιο αυτό θα κατατεθεί στο Θερινό Τμήμα του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Ολα αυτά είναι γνωστά στους αρμόδιους για το θέμα, μεταξύ των οποίων και 
στην Κοινοτική Επίτροπο, Κα ννοώί Μθίίθε.

6. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πιστεύει ότι ο Ελληνας 
Επίτροπος, κ. Χρ. Παπουτσής, άν και είναι αναρμόδιος, θα υποστηρίξει τις 
ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά συμφέροντα, όπου χρειασθεί.

Με την ευκαιρία θα θεωρούσε θετική την συμβολή του σε κρίσιμα ενεργειακά 
θέματα της αρμοδιότητάς του που εκκρεμούν ή διαμορφώνονται αυτό τον καιρό, 
όπως:

α. Την προώθηση και χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- 
Ιταλίας, που αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό έργο σύνδεσης Ανατολής-Δύσης και 
το οποίο αρνείται να δανειοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 
λόγους δικής της σκοπιμότητας.

β. Την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στις προσπάθειές της η χώρα μας 
να αποτελέσει κόμβο του Ευρω-ιρανικού αγωγού φυσικού αερίου, τον σχεδίασμά 
του οποίου επεξεργάζονται οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
παρακάμπτοντας την Ελλάδα.



7. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι σήμερα είχε 
επίσημες συνεννοήσεις με την αρμόδια Επίτροπο για το έργο, Κα \ZVoulf ΜβίΙθε. 
Γι’ αυτό η αιφνίδια εμπλοκή του Επιτρόπου, κ. Χρ. Παπουτσή, στην υπόθεση του 
Φυσικού Αερίου δημιουργεί ερωτηματικά, τα οποία πολλαπλασιάζονται με την 
επιλεγείσα τακτική της διαρροής στον Τύπο.

8. Τέλος, δίνουμε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου, όπως έχει διαμορφωθεί 
μετά από συνεννοήσεις με ενδιαφερομένους φορείς, για την εισαγωγή, 
μεταφορά, εμπορία και διανομή του Φυσικού Αερίου.


