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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7.1.1994

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε:

Σήμερα 7/1/1994 μετά από μακρά περίοδο αδράνειας επί των ημερών της 
προηγούμενης κυβέρνησης δα αρχίσει η γεώτρηση "  ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΙΝΟΣ "  στο 
Δεύτερο Τμήμα της Περιοχής Εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ΠΡΙΝΟΥ. Στην 
περιοχή αυτή συμμετέχει η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ 
& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΔΕΠ-ΕΚΥ) Α.Ε. με ποσοστό 15°/ 
στην κοινοπραξία που δα διενεργήσει τη γεώτρηση, σύμφωνα με την 
τροποποιητική σύμβαση της 9ης Δεκεμβρίου 1987 που κυρώδηκε με το νόμο 
1769/1988.

Η σημασία της γεώτρησης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η πιδανή ανακάλυμη 
κοιτάσματος πετρελαίου, αφενός, δα επιμηκύνει τη ζωή του ήδη υπάρχοντος 
κοιτάσματος του ΠΡΙΝΟΥ, και αφετέρου, δα απαιτήσει την ελάχιστη δυνατή 
επένδυση, διότι η εκμετάλλευσή του δα γίνει από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
του κοιτάσματος του ΠΡΙΝΟΥ.



ΚΟΙΝΟΠΡΑΞ ΙΑ ΠΕΤΡΕΛΛ ΙΩΝ ΠΟΡΕ ί ΟΥ Λ Μ ’Λ ΙΟΥ (NAPC) - (AKYTÉPÁ 
ΤΜΗΜΑΤΑ) s

- DENISON MINES LIMITED ποσοστό 5.8, 53%
- HELLENIC OVERSEAS HOLDINGS LIMITED - ποσοστό 8,5%
- WHITE SHIELD GREECE OJI. CORPORATION - ποσυσ fó 7,45%
- ΒΙΝΤΕΡΣΧΑΛΛ ΕΛΛΑΣ Λ.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ - ποσοστό 10,63%
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. - μέτοχο»; xottr 15% από το 1988 με την 
τροποποιητική σύμΠαση tou νόμου ! 769/7-Λ . 1988.
Στη σύμβαση του νόμου_98/1973 »? ΛΕΗ-ΚΚΥ Α.Ε, δεν είχε καμμία
συμμέτοχή.

ΤΟ γεατρύπάνο μετακινήθηκε στη Orón της γεώτρησης την Πέμπτη 
6.1.94 τα μεσσνυκτα και θα αρχίσει η γεώτρηση σήμερα Παρασκευή 
7.1.94,
Η θέση της νέας γεώτρησης βρίσκεται 2.600.- μέτρα ή ί,5 
ναυτικό μίλι Βορειότερα τον εγκαταστάσεων του παραγωγικού 
κοιτάσματος του ΠΡΙΝΟΥ.

Η γεώτρηση αυτή είναι θαλάσσια ερευνητική. Το Πάθος της ; ; < 
θάλασσας είναι 44 μέτρα στο σημείο αυτό. ·'···//.!·

-Αναμενόμενο Πάθος γεώτρησης 2.800 μέτρα.
- Διάρκεια : 60 ημέρες περίπου. :
■ - Συνσλίκό προυπολογιΓ.όμενο κσσ;ος : 5.357.000.- Λολλ.' ΗΠΑ- ; :
- Σκοπός ; Η διαπίστωση σοβαρών ενδείξεων για κοίτασμα 
πετρελαίου.

Σε περίπτωση σοβαρόν ενδείξεων θσ ακολουθήσει δοκιμή παραγωγής 
(test καύσης), διάρκειας περίπου 12 τιμερών, το οποίο θα δάά'έΐ 
και όλα τπ τεχνικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, από τα 
οπόία θα υπολογισθούν και τα αποθέμσία του.
Εσν όλα είναι ευνοϊκά, θα ακολουθήσει δεύτερη γεώτρησή» η 
οποία θα είναι συγχρόνως επευνιιπκί» ναι παραγωγική.


