
Έπί τοϋ σχεδίου Λ'όμου «περί κυρώσεως τής άπό 27 Σε
πτεμβρίου 1976 συναφθείσης μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δη
μοσίου καί των 'Εταιρειών DENISON MINES LIMI
TED, HELLENIC OIL COMPANY INC, WINTER- 
SMALL AKTIENGESELLSCHAFT. WHITE SHI
ELD GREECE OIL CORPORATION συμβάσεως».

Προς ιη» Βουλήν τών 'Ελλήνων

Την 14ην Ιουνίου 1975 τό Δημόσιον καί αί Έταιρεϊαι 
OCEANIC EXPLORATION Co OF GREECE. HEL
LENIC OIL COMPANY INC.WLNTERSHALL AKTI-
I.NGESELLSCHAFT,WHITE SHIELD GREECE OIL 
CORPORATION, συνωμολόγησαυ Σύμβασιν «περί έρεύ- 
νης καί έκμεταλ'.εύσεως υδρογονανθράκων εις θχλασσίαν 
—εριοχήν τοϋ Θρακικοϋ Πέλαγους» ή οποία έκυρώΟη διά 
τοϋ Ν. 9S/1975, ίσχύοντος άπό της 1ης Αύγούστου 1975, 
χρονολογίας δημοσιεύσεως αϋτοΰ δ.ά τής Έφημερίδος της 
Κυβερνήσεως.

'Υπό τοϋ Ν. S7/1975 «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπι- 
χειρήσεως Πετρελαίου», ίσχύοντος άπό της 25ης Ιουλίου 
1975, ποβλέπεται (άρθρον δεύτερον) ή δυνατότης μεταβιβά- 
σεως ΰπό τοϋ Δημοσίου προς την ΔΕ Π, δικαιωμάτων 
έκ συμβάσεων τοϋ Δημοσίου μετά τρίτων, άντικείμενον 
έχουσών έρεύνας καί έκμετάλλευσιν ^υδρογονανθράκων εν 
γένει.

ΕΙΣΙΙΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Επειδή ύπό τοϋ άρθρου 26.5' τής διά τοϋ Ν. 98/1975 
κυρωθείσης συμβάσεως προβλέπεται μόνον ή δυνατότης^ 
άναθέσεως ΰπό τοϋ Δημοσίου προς την ΔΕΠ της άσκή- 
σεως καί διαχειρίσεως τών έκ της συμβάσεως δικαιωμάτων 
αύτοϋ, έπεδιώχθη δά της παρούσης πρός νομοθετικήν κύρω- 
σιν ύποβαλλομένης μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τοϋ άναδόχου 
συμβάσεως, ή συμπλήρωσις της αρχικής συμβάσεως εις 
τρόπον ώστε νά δύναται τό Δημόσιον καί νά μεταβιβάση 
τά έκ τής συμβάσεως ταύτης δικαιώματά του πρός την 
ΔΕΠ (άρθρον 1 τής συμβάσεως), ρυθμιζομένου συνάμα 
καί τοϋ συναφούς θέματος τών προσώπων ύπό τών οποίων 
καί πρός τά όποια θά ενεργών τα·., έν περιπτώσει τοιαύτης 
μεταβιβάσεως, αί κατά τήν αρχικήν σύμβασιν κοινοποιήσεις 
καί γνωστοποιήσεις (άρθρον 2 τής συμβάσεως).

Τά έκτεθέντα ανωτέρω έπιδιώκονται διά τής συμβάσεως, 
τής οποίας ή κύρωσις σκοπεϊται διά τοϋ ύποβαλλομένου 
πρός ψήφισιν σχεδίου Νόμου.

Έν ΆΟήναις τή 25 Νοεμβρίου 1976 
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