
’Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί άναζητήσεως, έρεύνης και
έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων καί ρυθμίσεωςπευναφών 

θεμάτων»._____ _____
Πρός ΐηΐ· Βονλήν ιών 'Ελλήνων

ί*-- I. ~
At σημειωθεϊσαι κατά τά τελευταία έτη αλματώδεις 

αυξήσεις της τιμής τοΰ άργοϋ πετρελαίου κατέστησαν επι
τακτικήν την ανάγκην έπανεξετάσεως της ΐσχυούσης εις την 
χώραν μας νομοθετικής ρυθμίσεως των θεμάτων άναζητή- 
σεως, έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων προς 
τον σκοπόν τής, εις το πλαίσιον τής γενικωτέρας ενεργειακής 
πολιτικής τής Κυβερνήσεως, διασφαλ.ίσεως τής ταχυτέρας 
δυνατής διερευνήσεως τοΰ υπεδάφους τής Χώρας καί των 
Ελληνικών θαλασσών προς άνακάλ.υψιν υπαρχόντων κοι
τασμάτων πάσης φύσεως ύδρογανανθράκων, προσέτι δέ 
τής ταχυτέρας έκμεταλλεύσεως τών άνακαλυφθησομένων 
κοιτασμάτων καί δή ύπό τούς, κατά τό δυνατόν, έπωφελε- 
στέρους διά, τό Δημόσιον ορούς άξιοποιήσεως τών πηγών 
τούτων εθνικού πλούτου.

Οί υδρογονάνθρακες περιλαμβάνονται εις τά μεταλλευτικά 
ορυκτά (άρΟρον 2 Μεταλ. Κώδικος) διά τά όποια δικαίωμα 
άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως κέκτηται μόνον 
τό Δημόσιον (άρθρον 143 Μεταλ. Κώδικος). Κατά τον 
ΐσχύοντα νόμον 3948/1959 τό Δημόσιον άσκεΐ τό δικαίωμά 
του τοϋτο είτε δι’ αύτεπιστασίας είτε δι’ εκχωρήσεως προς 
τρίτους. Ή προς τρίτους έκχώρησις (μίσθωσις) συντελεΐται 
είτε διά δημοπρασίας, τής οποίας οί όροι καταρτίζονται 
κατά τάς λοιπάς διατάξεις τοΰ Ν. 394S/59, είτε δι’ άπ’ 
εύθεί'ας συμβάσεοις, δυναμένης νά περιέχη καί όρους δια
φόρους τών προβλεπομένων ύπό τοΰ νόμου τούτου. Κατά 
πασαν περίπτωσιν ή άνευ δημοπρασίας σύμβασις άπαιτεϊται 
νά κυρωθή διά νόμου. · '

Τό ύπό τοΰ Ν. 3948/59 προβλεπόμενον σύστημα συνάψεως' 
έκχωρήσεως (μισθώσεως) τοΰ δικαιώματος τοΰ. Δημοσίου 
έπί τών υδρογονανθράκων κρίνεται ύπό τά σημερινά δεδο
μένα ανεπαρκές. Ή έλλειψις νομοθετικής' προβλέψεο,ις διά 
πλεϊστα θέματα, τά όποια έθεωρεΐτο απαραίτητον να περί- , 
λάμβάνωνται εις τάς σχετικάς συμβάσεις δέν έπέτρεψε μέχρι’ 
τοϋδε την σύναψιν ούδεμιας τοίαύτης συμβάσεως διά δήμο-; 
πράσίας. Πασαι αί ύπώ τήν ίσχύν τοΰ ώς άνω νόμου ύπο- · 
γραφεϊσαι συμβάσεις έκυρώθησαν δι’ · ειδικών1, έκαστη, 
νόμων. Έξ άλλ.ου οί βασικοί εις τον νόμον τοΰτον opot 
έκχωρήσεως (μισθούσεως) τοΰ δικαιώματος τοΰ Δημοσίου 

-κρίνονται, εις πλεϊστα σημεία, ώς μή ίκανοποιοΰντες τάς 
άπαιτήσεις· τής έξασφαλίσεως ταχύτητος έίς την έρευναν 
καί έκμετάλλευσιν καί τής άσφαλεστέρας καί μείζονος συμ
μετοχής τοΰ Δημοσίου εις τό έκ της έκμεταλλεύσεως όφελος.

.Το κράτος προτίθεται, διά τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Πετρελαίρυ, νά προχωρήση εις την έρευναν δι’ ιδίων αυτοΰ 
μέσων καί δαπανών. Ή ανάγκη, έν τούτσς, τάχιστης διε- 
ρευνήσεως τοΰ υπεδάφους ολοκλήρου τής Χώρας καί τών 
θαλασσίων αυτής περιοχών καί τό σημαντικόν ύψος τών 
.δαπανών τών άπαιτουμένων διά την διερεύνησιν ταύτην καί 
τάς έν π'εριπτούσει ανακαλύψεων έπενδύσεις, ιδίως εις θα- 
λ.ασσίας περιοχάς, έπιβάλ,λει την έξασφαλισιν άναλόγου τα
χύτητος εις τήν διαπραγμάτευσιν καί. σύναψιν συμβάσεων 
άναθέσεως τών έργασιών έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως εις 
τρίτους διαθέτοντας τήν τεχνικήν ικανότητα καί τά κεφά
λαια. Τοιαύτη ταχύτης εις τήν σύναψιν τών ανωτέρω συμβά
σεων δύναται νά έξασφαλ.ισθή διά παροχής εις τήν Διοίκησιν 
σχετικής προς τοΰτο εΰχερείας, έντός συγκεκριμένου πλαι
σίου, χωρίς νά άπασχολ.ήται εις έκάστην περίπτωσιν ή 
’Εθνική ’Αντιπροσωπεία. . ' ·

Όΰτώ διά τοΰ έν σχεδίώ προτεινομένου νόμου'προβλέπεται 
ότι αί κατά τάς διατάξεις αύτοϋ σύναπτόμεναι ύπό τοΰ 
Δημοσίου (ή τής ΔΕΠ) συμβάσεις καταρτίζονται, δι’ ιδιω
τικού έγγράφου, έπί τη βάσει Τύπου Συμβάσεως, καθορι- 
ζομένου διά προεδρικού διατάγματος. Ό Τύπος Συμβάσεως

ΕΙΣ Η ΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ ^ περιλαμβάνει ώρισμένους αμέσως ύπό. τοΰ νόμου καθορι- 
ζομένους-, βασικούς όρους, προσδίδοντας εις τήν σύμβασιν 
τόν χαρακτήρα' αυτής ώί συμβάσεως διανομής τής παρα
γωγής ή έκ μισθώσεως τοΰ δικαιώματος τοΰ Δημοσίου, 
(άρθρα 0 έως 9), περιλ.αμβάνει όρους άναφεοομένους εις 
θέματα τών όποιον/ ή διά τοΰ Τύπου Συμβάσεως ρύθμισις 
προβλέπεται ύπό διαφόρων διατάξεων τοΰ νόμου, ώς καί 
όρους αφορώντας εις τά ύπό τών διατάξεων τοΰ Κεφαλαίου 
11' τοΰ νομοσχεδίου παγίως καί εύθέως ρυθμιζόμενα θέματα, 
έφ’ όσον οί τελ.ευταϊοι ούτοι όροι δέν άντίκεινται εις τήν 
ρύθμισιν ταύτην καί, τέλος, δύναται νά περιλαμβάνη οίουσδή- 
ποτε ετέρους όρους, διά τών οποίων ρυθμίζονται κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Δημοσίου οίαδήποτε θέματα συνδεόμενα προς τήν 
έκτέλεσιν τής συμβάσεως καί έξυπηρετοϋντα τούς έπιδιω- 
κομένους δι’ αυτής σκοπούς, (έγγυήσεις καλής έκτελ.έσεως, 
ετερα ειδικά θέματα κλπ.) ύπό τόν περιορισμόν ότι προκει- 
μένου περί θεμάτων είδικώς ρυθμιζομένων ύπό τοΰ νόμου ή 
συμβατική ρύθμισις δέν θά άντίκειται εις τήν ρύθμισιν τοΰ 
νόμου. Δι’ ετέρου προεδρικού διατάγματος καθορίζονται τά 
πλαίσια έντός τών„άπ&ίω^θά επιτρέπεται ή συνομολόγησες 
τών διαπραγματεύσιμων όρων τοΰ Τύπου Συμβάσεως. Ούτως, 
έν συμπεράσματι, έκάστη σύμβασις θά συνάπτεται ύποχρεωτι- 
κώς βάσει τοΰ διατάγματος καθορισθέντος Τύπου καί έντός 
τοΰ πλαισίου διαπραγματεύσεως τοΰ καθορισθέντος δι’ ετέ
ρου διατάγματος.

Βασική καινοτομία προτεινομένη διά τοΰ νομοσχεδίου, 
χάριν τής άσφαλεστέρας καί μείζσνσς~συμμετοχής τοΰ Δημο
σίου εις τό έκ τής έκμεταλλεύσεως άνακαλυφθέντός κοιτά
σματος 0’φελνθς, είναι ή καθιέρωσις νέου τρόπου άσκήσεως 
τοΰ δικαιώματος τοΰ Δημοσίου έπί τών ύδρογονανθράκων, 
ήτοι ή σύναψις συμβάσεωε διανομής τής παραγωγής (PRO
DUCTION SHARING T.ONTR - ACT), μορφής άναλό-
γου πρός τήν ύπό πλ.είσ- ων Κρατών υίοθετηθεΐσαν κατά 
τά τελευταία έτη. Διά τής έν λ.όγω συμβάσεως ό άνάδοχος 
άναλαμβάνει ώς έργολάβος τήν έκτέλ,εσιν τής έρεύνης καί, 
έν περιπτώσει άνακαλ,ύψεως, τής έκμεταλλεύσεως, διαθέτων 
πάντα τά άπαιτούμενα τεχνικά μέσα καί κεφάλ,αια, τών 
όποιων φέρει τον οικονομικόν κίνδυνον καί λαμβάνει ώς 
έργολαβικόν άντάλλαγμα συμφωνούμενον ποσοστόν έπί τής 
έτησίας «καθαρας παραγωγής») ύδρογονανθράκων, ήτοι τής 

• άπομενούσης μετά την άφαίρεσιν ενός τμήματος αύτής, 
τό όποιον τίθεται είς τήν διάθεσιν αύτοΰ πρός κάλ,υψιν τών, 
έξόδων τής έν γέ/ει έρεύνης καί τής παραγωγής. ’Αντί
στοιχος τό Δημόσιον λ,αμβάνει όλόκληρον την υπόλοιπον 
έτησίαν «καθαράν παραγωγήν». Κύρια πλεονεκτήματα τής 
συμβάσεως διανομής τής παραγωγής είναι τά άκόλ.ουθά :

α) αί έργασίαι έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως ύδρογονανθρά
κων προσλαμβάνουν έθνικόν χαρακτήρα, δοθέντος ότι τό 
Κράτος, έχον δικαίωμα νά προτείνη τροποποιήσεις τοΰ 

' έτησίου Προγράμματος έργασιών καί τοΰ αντιστοίχου προ
ϋπολογισμού (άρθρον 6 έδάφιον α) τοΰ άναδόχου, κατευθύνει 
τάς έργασίας ταύτας, β) τό Κράτος έχει δικαίωμα έπί τμή
ματος τών παραχθέντων ύδρογονανθράκων. Ό άνάδοχος 
χαρακτηρίζεται άπλ.οΰς έργολ.άβος, γ). τό Κράτος, έχει είς 
τήν διάθεσιν του σημαντικήν τμήμα τής παραγωγής πρός 
κάλ,υψιν τών εγχωρίων άνάγκών ή πρός έξαγωγήν, ές ού 
δημιουργεΐται δυνατότης αποτελεσματικού έλ.έγχου' τών τι
μών τών ΰδρογοναθράκων. · τ

Τό παλ.αιόν σύστημα τής έκμισθούσεως τοΰ δικαιώματος 
τοΰ Δημοσίου διατηρείται, όριζομένου όμως ότι τό κατα
βαλλόμενου ύπό τοΰ άναδόχου είς τό Δημόσιον- δικαίωμα. 
(μίσθωμα) έπί πάσης παραγομένης ποσότητος ύδρογο- 
ναθράκων δέν άφαιρεΐται έκ τοΰ όφειλομένου ύπό τούτου 
φόρου εισοδήματος έπί συντελεστή 50% έπί τών καθαρών 
κερδών, ώς προβλέπεται ύπό τής ΐσχυούσης διατάξεως τοΰ 
άρθρου 3 νοΰ Ν. 4049/1960. Πέραν τούτου προβλέπεται 
διά τοΰ νομοσχεδίου ή. δυνατότης συμμετοχής τοΰ Δημοσίου- 
(ή τής ΔΕΠ) είς τήν έκμετάλλευσιν άνακαλυφθέντός κοι
τάσματος, έν κοινοπραξία μετά τοΰ άναδόχου, τόσον είς



— 2 —

περίπτωσιν συνάψεως συμβάσεως μισθώσεως όσον καί 
εις περίπτωσιν συνάψεως συμβάσεως διανομής τής παρα
γωγής. ' ' ■" ,. . - ■ · - .

Το στάδιον ερευνών περιορίζεται χρονικώς εις τέσσαρα 
το πολύ ετή, μόνον δε προκειμένου περί ερευνών ύτ.οθαλάσ- 
σίων περιοχών εις βάθος άνώτερον των 200 μέτρων χωρεΐ 
παράτασις έπί δύο εΐσέτι έτη. ι , ·

'Η διάρκεια τοϋ σταδίου έκμετα/λεύσεως άνακαλυφθέ
ντος κοιτάσματος ορίζεται εις 25 έτη, άνευ -παρατάσεως.

"Ετεραι ουσιώδεις ρυθμίσεις διάφόροιν θεμάτων, μεταξύ 
των οποίων καί τοιαΰτα διάφοροι των ύπό τοϋ Ν. 394S/59 
διά- τά αντίστοιχα θέματα προβλεπομένων έπισημαίνονται 
εις τάς κατ’ ιδίαν διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου έπί των οποίων 
σημειοΰνται τά ακόλουθα. · ,, -· -

• ;····;..' ' ·' * > ιι. ■ · , ■
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου προσδιορίζεται ή 

έννοια διαφόρων όρων τοϋ κειμένου αΰτοϋ.
Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται, έν αρμονία 

προς τάς διατάξεις των άρθρων, 143 καί 148 τοϋ Μεταλλευ- 
τικοϋ Κώδικος καί τής δ.ά τοϋ Δ.Δ. 1182/1972 κυρωθείσης 
Συμβάσεως περί τής υφαλοκρηπίδας τής ύπογραφείσης εις 
Γενεύην την 29.4.1958 ύπό την αιγίδα τοϋ ’Οργανισμού, των 
1 Ηνωμένων ’Εθνών, ότι το δικαίωμα άναζητήσεως, έρεύνης 
καί έκμεταλλεύσεως τών εις τάς χερσαίας περιοχάς τής 
Χώρας καί εις την υφαλοκρηπίδα υφισταμένων ύδρογοναθρά- 
κων ανήκει εις το Δημόσιον. Διά τής παρ.- 2 τοϋ “αυτού άρθρου, 
ώς έζαίρεσις ύπο τοϋ τιθεμένου κανόνος ότι τά δικαιώματα 
έρεύνης διά γεωτρήσεων καί έκμεταλλεύσεως ύδρογονανθρά- 
κων είναι αναπαλλοτρίωτα, προβλέπεται ή δυνατότης πα
ροχής εις την ΔΕ Π διά διατάγματος άνευ ανταλλάγματος, 
τοϋ αποκλειστικού δικαιώματος της έρεύνης καί έκμεταλ-, 
λεύσεως υδρογονανθράκων εις καθοριζομένας έκάστοτε έ- 
κτάσεις τών χερσαίων ή υποθαλασσίων περιοχών τής Χιό-
** Γ V! . ' · -
?*?· ' V _ ■·. · ·'

Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου προβλέπεται ή διαίρεσις 
τών χερσαίων περιοχών τής χώρας ώς καί τών ύπερανω τής 
ύφαλοκρηπϊδος θαλασσίων περιοχών εις περιοχάς Έρεύνης 
ορθογωνίου κατά -τό δυνατόν σχήματος, αΐτινες αποτελούν 
τάς κατά την έφαρμόγήν τοϋ νόμου εκτάσεις, διά τάς οποίας 
είτε παρέχονται άδειαι άναζητήσεως ύδρογονανθράκουν κατά 
το άρθρον 4 τοϋ νομοσχεδίου, είτε συνάπτονται συμβάσεις 
έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως. .. '· ’■ .

Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ νομοσχεδίου τίθεται ό κανών, ότι 
αί άνευ γεωτρήσεων δι’ ετέρων μεθόδων αναζητήσεις πι
θανών πετρελαιοφόρων εκτάσεων έπιτρέπονται μόνον κατό-, 
πιν άδειας, παρεχομένης ή μή, κατά τήν κρίσιν τοϋ Υπουρ
γού Βιομηχανίας.

Προς διασφάλισιν τής παροχής τών επιστημονικών στοι
χείων της έρεύνης είς το Δημόσιον ύπο τοϋ λαβόντος άδειαν 
άναζητήσεως το ποσον τής παρεχομένης έγγυήσεως αύ- 
ξάνεται εις δρχ. 500.000 έναντι τών 5.000 δρχ. τάς οποίας 
προβλέπει ή άντίστοιχος διάταξις τοϋ άρθρ. 3 τοϋ καταργου- 
μένου νόμου 3948/1959.

• Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ νομοσχεδίου καθορίζονται οί τρόποι 
άσκήσεως τοϋ έπί τών ύδρογοναθράκών δικαιώματος τοϋ 
Δημοσίου καί τής ΔΕΠ.

Διά τής παρ. 3 τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι εις 
τήν ΔΕΠ άνατίθεται διά συμβάσεως έντολής ή άσκησις καί 
διαχείρισις τών δικαιωμάτων τοϋ Δημοσίου έκ τοϋ συν- 
απτομενων ύπ’ αύτοΰ συμβάσεων διανομής τής παραγωγής 
ή μισθώσεως. Διά τοϋ αυτού άρθρου ρυθμίζεται τό ζήτημα 
τής ευθύνης τοϋ Δημοσίου έναντι τοϋ άναδόχου εις περί- 
πτωσιν μεταβιβάσεως τών δικαιωμάτων του έκ τοιούτων 
συμβάσεων προς τήν ΔΕΠ (παρ. 5), θεσπίζεται δέ το άκα- 
τάσχετον τών προς τήν ΔΕΠ καί προς τούς άναδόχους παρα- 
χωρουμένων δικαιωμάτων (παρ. 6) προς διασφάλισιν τής 
διατηρήσεως τών δικαιωμάτων τούτων ύπέρ τοϋ Δημοσίου 
καί τής ΔΕΠ.

Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ νομοσχεδίου καθορίζονται οί βασικοί 
όροι συνάψεως τής συμβάσεως διανομής τής παραγωγής 
(πκρτ 1) τό περιεχόμενον τοϋ Τύπου Συμβάσεως, οστις 
καθορίζεται διά διατάγματος (παρ. 2) καί το κατώτατον 
έπιτρεπόμενον νά τυυςωνηύή μερίϊιον τοϋ έ:γ οίότου
(παρ. 3). Διά τοϋ ap-Spcj 7 τοϋ νομοπχείίου καθορίζονται οΐ 

βασικοί όροι συνάψεως τής συμβάσεως μισθώσεως τοϋ 
δικαιώματος έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων 
καί τό περιεχόμενον τοϋ σχετικού Τύπου Συμβάσεως.

Διά τοϋ άρθρου S τοϋ νομοσχεδίου προβλέπεται ή δυνατότης 
συμμετοχής τής ΔΕΠ,έάν αϋτη είναι εργοδότης ή έκμισθωτής, 
ή τοϋ Δημοσίου διά τής ΔΕΠ, έάν τούτο είναι έργο δότης 
ή εκμισθωτής, έν κοινοπραξία μετά τοϋ άναδόχου, εις τήν 
έκμετάλλευσιν άνακαλυφθέντος έμπορικώς έκμεταλλευσίμου’ 
κοιτάσματος υδρογονανθράκων, κατά ποσοστόν τοϋ οποίου τό 
ανώτατου όριον προκαθορίζεται διά τής συναπτομένης συμ
βάσεως. . - ·

Ή διαχείρισις τής κοινοπραξίας πραγματοποιείτε είτε 
απ’ ευθείας υπό τών κοινοπρακτούντων είτε-'όπό!Λτής προ- 
βλεπομένης υπό τοϋ άρθρου 17 παρ. 11 τοϋ νομοσχεδίου ελ
ληνικής ανωνύμου Εταιρείας διαχειρίσεως, εις τήν όποιαν 
θά συμμετέχουν οί έν κοινοπραξία εκμεταλλευόμενοι τό 
κοίτασμα.

Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ νομοσχεδίου ρυθμίζεται ή περί- 
πτωσις τής διά συμβάσεως άναθέσεως τής έκμεταλλεύσεως 
μόνον άνακαλυφθέντος έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτά
σματος υδρογονανθράκων.

Διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται ότι άνά- 
δοχοι τών συναπτομένων ύπο τοϋ Δημοσίου ή τής ΔΕΠ συμ
βάσεων,· δύναταφ νά είναι μόνον Έταιρεΐαι ή έτερα νομικά 
πρόσωπα έξαιρέσει τών προσωπικών Εταιρειών καί τών 
φυσικών προσώπων. Ό άποκλεισμός τών φυσικών προ
σώπων κρίνεται ένδεδειγμένος προς αποφυγήν μεταβολών 
εις τό πρόσωπον τοϋ άναδόχου συνεπεία γεγονότων ώς ό 
θάνατος, ή άπαγόρευσις κ.λ.π. καί προς διασφάλισιν της 
ομαλής έξελίξεως τών μακροχρονίων τούφώνι συμβάσεων 
άλλα καί έξασφάλισιν τής άναλήψεως τής έκτελέσεως τών 
έργασιών έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως άπαιτουσών ΐδιαιτέραν- 
τεχνικήν πείραν, όργάνωσιν καί μεγάλα κεφάλαια, υπό 
άναδόχων κ’εκτημένων πείραν τοιούτων έργασιών ώστε νά 
εξυπηρετείται καλύτερον τό δημόσιον συμφέρον. Προβλέ- 
πεται περαιτέρω ή δυνατότης νά ’περιλαμβάνεται εις τον 
Τύπον Συμβάσεως υποχρεώσεις τοϋ. άναδόχου όπως μετά 
τήν άνακάλυψιν έμπορικώς έκμετα)λε>υσίμου κοιτάσματος,' 
συστήση 'Ελληνικήν ’Ανώνυμον Εταιρείαν, ή οποία καθί
σταται, από τής συστάσεώς της, 'αύτοδικαίως φορεύς τών 
έκ τής συμβάσεως δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τοϋ άνα
δόχου. ’Ορίζεται προσέτι ότι ξένα κράτη καί αμέσως ή 
εμμέσως έλεγχόμενα ύπό ξένων κρατών ά/λοδαπά ή ημεδαπά ' 
νομικά πρόσωπα δεν δύναται', έπί ποινή άκυρότητος τών 
σχετικών συμβάσεων, νά είναι άνάδοχοι τών συναπτομένιον 
συμβάσεων, ούτε έκ μεταβιβάσεως κατά το άρθρον 23 τοϋ 
νομοσχεδίου φορείς4 τών έξ αύτών δικαιωμάτων, εκτός άν 
έγ/.ριθή προηγουμένως ή συνομολόγησις τής συμβάσεως ή ή 
μεταβίβασ.ς των δικαιωμάτων ύπό τοϋ Υπουργικού Συμ
βουλίου. ’

Διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται ότι αί ουνα- 
πτόμεναι ύπό τοϋ Δημοσίου ή τής ΔΕΠ συμβάσεις καταρ
τίζονται είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε κατόπιν προσ/./.ή- 
σεως προς υποβολήν προσφορών. Ή πρύσκλησις προς ύπο- 
βολήν προσφορών, ή όποια αποτελεί παγίαν πρακτικήν πλεί- 
στιον Χωρών κατά τήν σύναψιν τοιούτων συμβάσεων καί 
κρίνεται σ/.όπιμον νά επιτρέπεται καί παρ’ ήμίν χώρε* μόνον 
κατόπιν προηγούμενης έγκρίσεως τής Οικονομικής Έπι-
"?ο~ής· ,

Διά τοϋ άρθρου 12 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται ό Υπουργός 
Βιομηχανίας καί Ένεργείας ώς εκπρόσωπος τοϋ Δημοσίου 
διά τήν υπογραφήν τών συναπτομένων ύπ’ αύτοϋ συμβάσεων, 
ορίζεται τό ιδιωτικόν έγγραφο ν, ώς τύπος τών συμβάσεων καί 
τέλος προβλέπεται οτι αί συναπτόμεναι ύπό τής ΔΕΠ τοιαϋ- 
ται συμβάσεις ισχύουν άπο τής έγ.ιρίσεώς των υπό τοϋ 
Δημοσίου.
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Τά άρθρα 13 έως 34 τοϋ νομοσχεδίου περιλαμβάνουν — α- 
γίχς γ.7.τ' αρχήν ρυθμίσεις ωρισμένων θεμάτων, ίσχυούσας 
έπί των συναπτομένων ύπό τοϋ Δημοσίου ή τής ΔΕII συμ
βάσεων διανομής τής παραγωγής ή μισθώσεως.

Διά τοϋ άρθρου 14 ορίζεται ότι ή άρχική περιοχή έρεύνης, 
τήν οποίαν αφορά εκάστη συνχπτομένη σΰμβχσις ( Συμ
βατική περιοχή), απαρτίζεται εκ μιας ή πλειόνων περιοχών 
Έρεύνης. ’Εντός τής Συμβατικής Περιοχής δημιουργοϋνται 
εν περιπτώσει άνακαλ.ύφεως εμπορικώς εκμεταλ.λ.ευσιμων 
κοιτασμάτων αί περιοχαι ’Εκμεταλλεύσεως. Τά στάδια τής 
συμβάσεως είναι δύο, το στάδιον ερευνών καί το στάδιον 
έκμεταλλεύσεως (ίρΟρον 15).

Διά τοϋ άρθρου 16 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται ότι ή παρε- 
χομένη εις τον άνάδοχον προς διεξαγωγήν τών ερευνητικών 
εργασιών προθεσμία δεν δύναται να συμφωνηθή μακροτέρα 
τών τεσσάρων ετών (παρ. 1). Δικαίωμα αΰτοδικαίας πχρα- 
τάσεως,,τής,συμ9ωνηθείσης προθεσμίας επί δύο εισετι έτη 
παρέχεται εις τον άνάδοχον προκειμένου περί ερευνών εις 
περιοχάς όπου τό βάθος τής θαλάσσης υπερβαίνει τά δια
κόσια μέτρα (παρ. 3). Έν παρόδω τών ανωτέρω προθε
σμιών χωρίς νά άνακαλυφθή ούδέν κοίτασμα έμπορικώς έκ- 
μεταλλ.εύσιμον παύει ή ισχύς τής συμβάσεως. Διά τής παρ. 
5 προβλέπεται ή δυνατό της π χρχιτήσεως τοϋ άναδόχου άπό 
τής έρεύνης. Διά τής παρ. 6 ύπογραμμίζεται ή ΰποχρέωσις 
τοϋ άναδόχου νά συμμορφοϋ.ται προς τάς έκάστοτε ίσχυού- 
σας διατάξεις τάς άναφερομένας εις τήν εθνικήν άμυναν 
καί άσφάλ,ειαν καί τήν προστασίαν τοϋ περιβάλλοντος" έν 
γένει. ^ · ·'

Διά τοϋ άρθρου’ 17 καθορίζονται τά τής μεταβάσεόυς άπό 
τοϋ σταδίου έρεύνης είς τό στάδιον έκμεταλλεύσεως. Ή 
κρισις περί τοϋ ότι άνχκχλ.υφθέν κοίτασμα ύδρογονανθράκων 
είναι έμπορικώς άκμεταλλ.εύσιμον άφίετχι είς τον άνάδοχον 
ύποχρεοϋται, όμως ούτος νά προσκόμιση άποδείξεις περί 
τούτου. * Η διάρκεια τοϋ σταδίου έκμεταλλεύσεως εκάστης 
περιοχής έκμεταλλεύσεως ορίζεται εις είκοσι πέντε έτη. 
Προβλέπεται δυνατότης πχρχιτήσεως τοϋ άναδόχου άπό 
τοϋ δικαιώματος έκμεταλλεύσεως μιας ή πλειόνων δημιουρ- 
γηθεισών περιοχών Έκμεταλλεύσεως. Προβλέπεται ύπο- 
χρέοοσις τοϋ άναδόχου νά κατάρτιση λεπτομερές Πρόγραμμά 
Αναπτΰξεως καί παραγωγής υδρογονανθράκων έκ τοϋ 

τοϋ άνκκχλυφθέντος έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτά
σματος καί νά άρχίση ταχέως τήν έκτέλεσιν αύτοϋί Διά τής 
παρ.- 11 τοϋ άρθρου τούτου θεσπίζεται ΰποχρέωσις άνα- 
δόχου νά συστήση ελληνικήν άνούνυμον · Εταιρείαν, σκοπός 
τής οποίας θά είναι ή διαχείρισις τών έκ τής συμβάσεως δι
καιωμάτων καί ύποχρεούσεων αύτοϋ. 11 ροβλέπεται' προσέτι 
διά του αύτοϋ άρθρου ΰποχρέωσις τοϋ άναδόχου νά μετα- 
φερη εις έγκατχστάσεις κατεργασίας ή άποθηκεύσεως έντός 
τής χώρας τούς παρ αγομένους υδρογονάνθρακας καί νά δέ
χεται προς μεταφοράν διά τών πετρελαιοπαραγωγών, του, 
έναντι άνταλλάγματος, ΰδρογονάνθρχκχς τοϋ Δημοσίου ή 
τής ΔΕ Π ή τρίτων.

γ . Διά τοϋ άρθρου 18 καθορίζονται λεπτομερώς αί προϋ
ποθέσεις ύπό τάς οποίας ό άνάδοχος δύναται νά έκτελή τά 
πάσής φύσεως έργα καί έγκατχστάσεις. ’ τάς άπαιτουμένας 
διά τήν έρευναν καί έκμετάλλευσιν. ·

' - Αί κείμενχι διατάξεις έχουν έν προκειμένω εφαρμογήν 
υπο παρεκκλίσεις έπιβαλλ.ομένκς έκ τής άνάγκης άπλουστεύ- 
σεως τών διαδικασιών καί έξασφαλίσεως ταχύτητος’ εις 
ovjv παροχην τών σχετικών διοικητικών άδειων.

• Τά απαιτούμενα διά τάς εγκαταστάσεις ακίνητα αποκτώνται 
δαπάναις τοϋ άναδόχου έπ’ όνόματι τοϋ Δημοσίου ή τής 
ΔΕ Π είτε διά συμβάσεως! "είτε δι’ αναγκαστικής άπχλλ.ο-’ 
τριώσεως. . ' ■

Ανάλογοι ρυθμίσεις εΐσάγοντχι διά τήν ύπό τών άναδό- 
χων χρήσιν τών άπαρχιτήτων άκινήτων είς τάς παραμεθο
ρίους περιοχάς. ....· , · ζ

Διά τοϋ άρθρου 19 ρυθμίζομαι τά θέματα τών ύπό τοϋ 
αναδόχου καί τών ύπ’ αύτοϋ χρησιμοποιούμενων έργολάβων

καί ύπεργολάβων εισαγωγών, έξαγωγών καί προμηθειών 
τών ειδών τών άπχιτουμένων διά τάς εργασίας καί τά έργα 
τής έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως "υδρογονανθράκων. Αί προ- 
βλεπόμεναι έν προκειμένω έξχιρέσεις άπό τής έφαρμογής τών 

--διατάξεων περί προστασίας τής εγχωρίου καί τής επαρχιακής 
βιομηχανίας κρίνονται έπιβεβλημέναι τόσον προς διχσφά- 
λισιν τής άπαιτουμένης λόγω τής φύσεως τών εργασιών 
ταχύτητος πραγματοποιήσεως τών σχετικών προμηθειών, 
όσον καί διότι ή αϋξησις τοϋ κόστους τούτων έπιφέρει μείω- 
σιν τοϋ οφέλους τό όποιον τελικώς θά άποκομίση τό Δημό
σιον.

Διά τοϋ άρθρου 20 προβλέπεται ή δυνατότης άπασχολή- 
σειυς ύπό τοϋ άναδόχου καί τών ΰπ’ αύτοϋ χρησιμοποιουμένων 
έργολάβων καί ύπεργολάβων προσωπικού έξ άλλ.οδαπών προ
κειμένου περί διευθυντικών θέσεων ή έργχσιών άπαιτουσών 
ιδιαιτέραν είδίκευσιν τεχνικήν ή διοικητικήν.

Διά τοϋ άρθρου 21 προβλέπεται ή δυνατότης όπως ό 
άνάδοχος κράτη εις τό έξωτερικόν τό' έξ έξαγωγών τών ύδρο- 
γονανθράκων τών περιερχομένων εις τοϋτον, άποκτώμενον 
συνάλλ.αγμα ή νά μεταφέρη είς τό έξωτερικόν τά είς δρα- 
χμάς έσοδα αύτοϋ. Ή δυνατότης χύτη άφορα είς τούς άλ- 
λοδχπούς άλλά κχί είς τούς ημεδαπούς άνχδόχους ιδία είς 
περίπτωσιν καθ’ ήν κατ’ έφαρμογήν τής παρ: 1 τοϋ άρθρου 10 
τοϋ νομοσχεδίου θά έπεβάλλετο είς τον άλλοδαπόν άνάδοχον 
νά, συστήση ελληνικήν άνώνυμον Εταιρείαν, ύποκαθιστα- 
μένην αύτοδικαίως, είς τήν θέσιν αύτοϋ, κρίνεται δέ έπι- 
βεβλημένη κατά τά διεθνώς είς τοιαύτας συμβάσεις κρχ- 
τοϋντα ούχ ήττον τό αύτό άρθρον προβλέπει τήν δυνατότητα 
όπως τά δικαιώματα ταϋτα τοϋ άναδόχου ύφίστανται 
κατά λόγον τών ύπ’ αύτοϋ έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαχθέντων 
διά τούς σκοπούς τής συμβάσεως πάσης φύσεως κεφαλαίων 
προς τά συνολ.ικώς διατεθέντα ύπ* αύτοϋ διά τούς αύτούς 

. .σκοπούς πάσης φύσεως κεφάλαια.
’ Διά τοϋ άρθρου 22 προβλέπεται δικαίωμα τοϋ Δημοσίου 

νά άγοράζη είς εκτάκτους περιστάσεις τό μερίδιον τοϋ άνα
δόχου. Δύναται έπίσης νά ύποχρεωθή ό άνάδοχος νά πωλ.ή 

ν είς τό Δημόσιον τό μερίδιον αύτοϋ καί είς όμαλάς έτι περι
στάσεις. Οίκοθεν νοείται ότι διά τής τοιχύτης ρυθμίσεώς δεν 
άποκλ.είετχι ή εφαρμογή τών διατάξεων περί επιτάξεων διά 
τάς άνάγκχς ·ίών· ένοπλων δυνάμεων. r -,

Διά τοϋ άρθρου 23 ρυθμίζεται τό θέμα τής δυνχτότητος 
μετχβιβάσεως τών δικαιωμάτων τοϋ άναδόχου έκ τής συμ
βάσεως είς τρίτον ή είς συγγενή αύτοϋ.έπιχείρησιν κατά τά 
είθισμένα διεθνώς είς τοιαύτας συμβάσεις. Ή παρ. 5 άπο- 

""σκοπεί είς τήν παροχήν δυνατότητος είς τον άνάδοχον νά 
παρέχη άσφάλ.ειαν είς -?ούς χρηματοδότας αύτοϋ διά τοϋ 
τρόπου τούτου. · .

Διά τοϋ άρθρου 24 καθορίζονται ύποχρεούσεις τοϋ άνα
δόχου προς τήρησιν στοιχείων περί τών πάσης φύσεως έργχ
σιών αύτοϋ, προς ύποβολ.ήν εκθέσεων, έπιστημονικών στοι
χείων καί ύλικοϋ, προβλέπεται δέ ή πχρακολ.ούθησις πασών 
τών έργασιών τοϋ άναδόχου καί ό έλεγχος τών λογιστικών 
αύτοϋ βιβλίων καί στοιχείων προς διαπίστωσιν τής άλ.η- 
θείας τών είς αύτά έγγράφων καί τοϋ δεδτκαιολογημένου τών 
πάσης φύσεως δαπανών. - ' · γ ’ · .

Διά τοϋ άρθρου 25 ορίζεται ότι τά κατά τήν λήξιν τής έκ- 
μεταλλ,εύσεως διά τούς σκοπούς τής συμβάσεως χρήσιμο- 

, ποιούμενα ύπό τοϋ άναδόχου" άκίνητα καί ή κυριότης καί 
χρήσις τών διά τούς αύτούς σκοπούς κατασκευασθεισών 
θαλασσίων εγκαταστάσεων περιέρχονται είς τον έργοδότην 
ή έκμισθωτήν άνευ άνταλλ.άγματος. Ίδιαίτεραι ρυθμίσεις 
είσάγονται διά τά κινητά. Σκοπός τοϋ τελ.ευτχίου έδχφίρυ 
τής'παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου είναι ό άποκλ.εισμός ένδεχο- 
μέ'/ης εύθύνης τοϋ έργοδότου ή έκμισθωτοϋ κατά τό άρθρον 
479 τοϋ Άστικοϋ Κώδικος. ...

Διά τών άρθρων 26, 27 καί 28 ρυθμίζεται δι’ ειδικών κα-* 
νόνων ή φορολ.ογία τοϋ εισοδήματος τοϋ άναδόχου έν δψει 
τής ιδιομορφίας τών συναπτομένων συμβάσεων.

Διά τοϋ άρθρου 29 παρέχονται είς τούς άνχδόχους καί 
τούς ύπ’ αύτών χρησιμοποιούμενους έργολ.άβους, ύπεργολ.α-
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[5ους καί μελετη-άς ώρισμέναι άκαλλαγάΐ, αίτινες κρίνονται 
ίκιβεβλημέ?/χι ώς έκ τής ρύσεως, των εργασιών καί τής 
ιδιομορφίας των συνακτομένων συμβάσεων.-

i; Διά τοΰ άρθρου 30 ρυθμίζονται τά θέματα τοϋ τρόκου 
άκοκτήσεως τής κυριότητος έτει των υδρογονανθράκων, τοϋ 
τόκου καραδόσεως καί τοϋ κίνδυνου.

Διά τοϋ άρθρου 31 ρυθμίζονται,'είδικώτερον, το θέμα τής 
άναστολής των κροθεσμιών έκκληρώσεως ύκοχρεώσεων τοϋ 
άναδόχου λόγω άνωτέρας βίας καί το θέμα τής καρατάσεως 
των κροθεσμιών συναινέσει του εργοδοτου η εκμισθουτου.

Διά τοϋ άρθρου 32 ρυθμίζονται τά τής έκκτώσεως τοϋ 
άναδόχου καί τοϋ τόκου ύκερημεριας.
• Διά τοϋ άρθρου 33 κροβλέκεται ή δυνατότης έκιλύσεως 
των πάσης φύσεως διαφορών μεταξύ τοϋ άναδόχου καί τοϋ 
εργοδότου ή έκμισθωτοΰ διά διαιτησίας ύκδ (ορισμένους 
ειδικούς κανόνας άναγκαίους λόγω τοϋ συνδέσμου θεμάτων, 
ώς ή φορολογία τοϋ εισοδήματος αί τιμαί τών υδρογονανθρά
κων, κρός τά δικαιώματα τοϋ εργοδότου (Δημόσιον ή ΔΕΠ ) 
έκί τής καραγωγής. Έξ άλλου, διά την κερίκτωσιν καθ’ ήν 
δεν συνεφωνήθη ή διά διαιτησίας έκίλυσις τών διαφορών 
κροβλέκεται ή ύκό τοϋ Έφετείου ’Αθηνών, κατά σύντομον 
διαδικασίαν, έκδίκασις τών διαφορών τούτων."

Διά τοϋ άρθρου 34 ρυθμίζεται το θέμα τής έκί τή βάσει 
ενιαίου κρογράμματος έρεύ'/ης καί έκμεταλλεύσεως κοιτα
σμάτων" εκτεινόμενων-κεραν τών ορίων τής Συμβατικής 
Περιοχής εις Συμβατικήν Περιοχήν έτέρου άναδόχου ή τής
ΔΕΠ.' ■

Διά τοϋ άρθρου 35 ρυθμίζονται συμκληρωματικώς κρός 
τάς διατάξεις τοϋ Ν. 367/1976 θέματα άναγκαστικής άκαλ-' 
λοτριώσεως άκινήτων διά τούς σκοκο ς τών συνακτομένων 
συμβάσεων. Δι’ ετέρων διατάξεων του αύτοΰ άρθρου κρο-. 
βλέκεται ή δυνατότης καραχωρήσεως τής χρήσεως άκινήτων 
τοϋ Δημοσίου ε~ίς τον άνάδοχον, αίγιαλοΰ καί θαλασσίων 
κεριοχών, ώς καί ή δημιουργία τεχνητών νησίδων.

Διά τοϋ άρθρου 36 κροβλέκεται ή εφαρμογή ώρισμένων 
κερί κλοίων διατάξεων έκί νηολογουμένων εις ειδικόν νηο- 
λόγιον μονίμων ή κροσωρινών θαλασσίων εγκαταστάσεων 
καί κλωτών κατασκευών, κροοριζομένων διά τής εργασίας 
έρεύνης ή έμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων, κρός τον σκοκον 
διευκολύνσεως τής χρηματοδοτήσεως -τής κατασκευής τών 
άνωτέρω εγκαταστάσεων.

Διά τοΰ άρθρου 37 τίθενται κανόνες ρυθμίζοντες θέματα 
σχετιζόμενα κρος τήν έρευναν καί έκμετάλλευσιν τών ύδρο- 
γονανθράκων τής ύφαλοκρηκΐδος τής Χώρας, συμφώνους 
κρος τάς διατάξεις τής διά τοΰ Ν.Δ. 1182/1972 κυρωθείσης 
Συμβάσεως τής Γενεύης κερί ύφαλοκρηκΐδος καί άναλόγως 
κρος τά σχετικώς νομοθετηθέντα ύκο ετέρων Κρατών.

Διά τοϋ άρθρου 38 ορίζεται ότι αί κέριξ τών έγκαταστά- 
σεων ζώναι άσφαλείας ύφίστανται καί έντος τών χωρικών 
ύδάτων.

Διά τοϋ άρθρου 39 κροβλέκεται ή έκδοσις Κανονισμών 
έν.τελέτεως τών εργατιών ά·/αζητήτεως. ερεύνης καί έκμεταλ
λεύσεως υδρογονανθράκων.

Διά τοϋ άρθρου 40 κροβλέκονται κοινικαί καί διοικητικαί 
κυρώσεις διά τήν άνευ άδειας ή δικαιώματος ή κατά καρά-

βασιν τών κατά τόν άρθρον 39 Κανονισμών άναζήτησιν’ 
έρευναν ή έκμετάλλευσιν υδρογονανθράκων ώς καί ή δυνα
τότης διακοκής τόιούτων εργασιών, εις κερικτώσεις καθ’ άς 
ύφίσταται κίνδυνος διά κρόσωκα.

Διά τοϋ άρθρου 41 ρυθμίζονται θέματα άναγόμενα εις τήν 
κοινωνικήν άσφάλισιν τοϋ άκασχολουμένου εις εγκαταστάσεις 
έκμεταλλεύσεως κροσωκικοϋ καί έν γένει τοϋ άκασχολου- 

. μένου ύκό τοϋ άναδόχου κροσωκικοϋ.
Διά τοϋ άρθρου 42 έκεκτείνονται' καί εις τήν -ΔΕΠ) 

ενεργούσαν κατά τό καταστατικόν αυτής έργασίας έρεύνης 
καί εκμεταλλεύσεως ύδρογονανθράκων, ώρισμένχ καρεχό- 
μενα διά τοϋ νομοσχεδίου εις τούς άναδόχους δικαιώματα 
καί φορολογικά καί δασμολογικά ευεργετήματα καί άκαλ- 
λαγαί. ' ' ■ .

Διά τοϋ άρθρου 43 ρυθμίζονται θέματά τινα άνακύκτοντα 
εις κερικτώσεις συνάψεως συμβάσεων διανομής τής καρα- 
^ωγής’ ή μισθώσεως ύκό τής ΔΕΠ. ·ς

Διά τοϋ άρθρου 44 ορίζεται ότι ώρισμέναι κατα τάς δια" 
τάξεις τοϋ νομοσχεδίου είδικαί αρμοδιότητες, άσκούμεναι 
ώς τοιαϋται ύκό τών οικείων ' Γκουργών, δύναται νά μετα- 
βιβάζωνται εις τούς Χομάρχας ή εις κεριφερειακάς άρχάς 
διανομαρχιακοϋ έκικέδου διά.διαταγμάτων.

. _ Διά τής καρ. 3 τοΰ αύτοϋ άρθρου θεσκίζεται διαδικασία 
έκιλύσεως τυχόν διαφωνίας μεταξύ τοϋ έχοντος τήν άκοφα·; 
σιστικήν άρμοδιότητα 'Τκουργοϋ Βιομηχανίας καί Ενέργειας 
καί έτέρου καρασχόντος άρνητικήν γνώμην 'Τκουργοϋ.

ν Διά τοϋ άρθρου 45 σκοκεΐται ή καροχή δυνατότητος άναή 
θεωρήσεως, κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν. 207/75, συμβάσεων 
έκχωρήσεως δικαιώματος έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως 
ύδρογονανθράκων, κυρωθεισών διά νόμου, κατά τάς διατάξεις 
τοϋ καρόντος νομοσχεδίου καταλλήλως έφαρμοζομένας, διά 
συνάψεως τής κατ) άναθεώρησιν συμβάσεως δι’ ιδιωτικού 
έγγράφου^ χωρίς νά άκαιτηθή νομοθετική αύτής κύρωσις.

Τό άρθρΟν 46 ορίζει τάς καταργουμένας διατάξεις. ;
Τό άρθρον 47 ορίζει τον χρόνον ένάρξεως τής Ισχύος τοϋ 

νόμου. .

’Εν Άθήναις τή 10 Σεκτεμβρίου 1976 

Οί Ύκουργοί
-.υντονισυου ’Εθνικής Άμύνης

Π. Π Λ ΠΑΛΗ ΓΟΊ’ΡΑΣ Ε.ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣ1ΤΣΑΣ

Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΛΚΗΣ

Γεωρνίας
I. ΜIIΟΤΤΟΣ 

Έμκορίου
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

■Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΤ

• ν
Βιοαηχανίαε καί Ένεργίας

Κ. ΚΟΧΌΦΑΓΟΣ

Κοινωνικών' Υκηρεσιών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΑΟΣ

Έυετορικής Ναυτιλίας 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


