
ΕΕΉΓΗΤΗΠΒ-ΕΚβΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Αναγκαστική σι/μμετοχή δημοσίων φορέων
ο·.ι; Ιδιωτικές επιχειρήσεις του ν. 98/1975 χα: εξαγορά
με; ιδίων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με την από 28 Δεκεμβρίου 1969 συμόαση «π*?! 11 apa- 
χωριτσεως Δικαιώματος Αναζητήσεως και Exj.itαλλευσεως 
1'δρογοναν-ύρά/.ων εις Περιοχήν του βρχκικου Πέλαγους» 
μεταξύ σου Ελληνικού Ληχοσίου και ομίλου ξένων εταιεειω.. 
r δικτατορία παρεχωρησε σ χυτές τις εταιρείες το όι/.αιω- 
υ,α της χ/αζή.ηση. ,.ετρεχαι.υ στο ιγραχικο i 1 ε/,αγο;. η 
συμβαση_δε χυτή αναύεωρή-ύήχε με την αχέ 14.15.19 <8 σύμ
βαση χου κυρώ-ύηκε με το ν.--98/19 75 της τρωτής μετά τη 
μεταπολίτευση ίνο.νοβου/.ευ-τικης Κυβέρνησης. Η τελευταία 
suit, σύμβαση -δεν έύιγε τχ νόμικο κχύεττώς του οιεπε: τον 
χ/άδοχο. ο ο,.οιος κατά-το αρ-υρο 11 ‘ χεχτητα: το οικαιω- 
μα χχ; την εξουσία όπως εκΤελεΕ τις εργασίες πετρελαίου ε.ς 
τη, συμβατικήν περιοχήν εν" ατ$7?ίτε"ριλαμόάνοντσι. χ/./. ουχι 
περιοριστικως αι κάτω-ύ'Γ: * ' .

α) τληρης xa; αποκλειστική βϊύύνη. διεε-ύυνσις χα: ε- 
/.εγχος ατασων των εργασιϋτν^τετρελαιου...».

Με τετοιες εξουσίες-του Αναδοχου. είναι σάρες, ότι οι ο
ποιοσδήποτε συναφείς οπτοφάσεις για μι-α ζωτική πηγή εύνι- 
χού π/.ούτου χαι μάλιστα στην ευαί.ύητη χβ: νευραλγική πε
ριοχή του Βορείου Αιγαίου λαμβάνοντα: χωρίς ουσιαστική 
συμμετοχή του ελληνικού χρατούς. Το γεγονός αυτό χ/αμφι- 
σβήτητα μειώνει τη-/ άσκηση της εθνικής κυριαρχίας χα; εις 
ό,τι αφορά τον ετΆαλλόαενο α;τ.ό τις ειόικες συν-ύηκες έλεγχο 
για την αξιοτοίητη αυτής της ιδιαίτερης σημαντικής τηγής 
•εύνικού τλοότου.

Το 1985 έγινε ένα σημαντικό &ήμχ ό-ούέντος, ότι μα τα 
σχετικά σύμβολαια, στην Κοινοτραξια έχει συμμετοχή χαι η 
ΛΕΠ. Όμως χαι χάλι, σημαντικές «αποφάσεις λαμοάνονται 
κατά τον αυτά περίπου όπως χαι προηγουμένως τρόπο, χωρίς 
την αναγκαία συμφωνία της ΔΕΠ, ή της ύυγατρικης της 
ΔΕ Π—ΕΚΥ, η οχοία χαι εκφράξει στην Κοινοχραξίχ τα 
συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Έτσι, στην ιδιαζουσας στρατηγικής σημασίας, τόσο για 
την εύνική οικονομία, όσο και για την ε-ύνική ασφάλεια, πε
ριοχή του Βορείου Αιγαίου, το Δημόσιο δια της ΔΒΠ αδύ
νατε: να εξασφαλίσει αποφασιστική συμμετοχή στη λη<ύη καί
ριων αχοφάσεων.

Σύμφωνα με τα προεκτεύ-έντα συντρέχουν όλες οι χροόχο- 
•ύ-εσεις εφαρμογής του ας όρου 106, χαράγρ. 3 του Συντάγ
ματος.

Με το χροτεινόμενο για ιύήφιση νομοσχέδιο διασφαλίζεται 
η κχύοριστικη συμμετοχή της ΔΕΠ—ΕΚΥ, -ύυγατρικης 
της ΔΕΠ Α.Ε., στα κέντρα ληύεως όλων των σημαντικών 
αποοασεων και συνδυάζεται με την ευχέρεια εχαύξησης της 
συμμέτοχης της στους φορείς εκμετάλλευσης των κοιτασμά
των.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου διαμορφώνεται σαφώς 
χλαισιο το οχοιο εχιτρέχει την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού με πλήρη δυνατότητα των ενδιαφερομένων ετσιρε’ών 
για διαπραγμάτευση, η οχοία περι/.αμβάνει χα: το τίμημα 
αγοραζόμενων αχέ τους δημόσιους φορείς μεριδίων συμμετο
χής. Παράλληλα προβλέπετε: και ρυθμίζεται η διαδικασία 
της άμεσης εξαγοράς. Έτσι, σε κάύε χερίχτωση, διασφα
λίζεται η συμμετοχή της ΔΕΠ—ΕΚΥ τόσο στις αχοφάσεις 
όσο και στη λειτουργική διαχείριση των ερευνητικών δρα
στηριοτήτων και των τυχόν μελλοντικών εκμεταλλεύσεων.

Για την χερίχτωση της εξαγοράς, με την έννοια των σχε
τικών διατάξεων του άρύρου 106 ταυ Συντάγματος, παρέ- 
χονται στις ιδιωτικές εταιρείες όλες οι δικαστικές διασφα
λίσεις, όχως η δυνατότητα άσκησης όλων ανεξαίρετα των 
χρ&ίλεχόμενων αχέ την Πολιτική Δικονομία ένδικων μέ
σων.

Εξάλλου, λήφάηκε υχ’ άώη η επιφύλαξη του άρύρου 106 
ως χρος τις επενδύσεις που υπάγονται στην -προστασία του

επόμενου άρ-ύρου 10“ του Συντάγματος και ρητ εξαστα- 
λίζεται, ότι το τίμημα της εξαγοράς, που να καύεοιστε: απ; 
-α δικαστήρια, ύα μετατρέπετα: σε ελεύόερο συνάλλαγμα, 
εις δε τις εκάστοτε οφειλόμενες δόσεις ύχ υπολογίζεται, 
αντίστοιχα, τοκος με .επιτόκιό της διατραπεζικής αγοραε 
Λονδίνου (LIBOR;..

Ειδικότερα;
Με το αρ-ύρο 1 καύορίζετα: ο σκοπός του νόμου και το 

εννοιολογικέ περιεχόμενό των διαφόρων όρων που χρησιμο
ποιεί.

Στο άρ-ύρο 2 χροβλέπετα: η δυνατότητα του Ελληνικοί 
Δημοσίου να καλέι μι έγγραφη πρόσκληση του ΥΒΕΤ τις μη 
ελεγχόμενες εταιρείες για ελεύύερη διαπραγμάτευση και 
συμφωνία εις ό,τι αφορά το τίμημα κα: τους λοτπούς όρους. 
Τέλος, τασσετα: δίμηνη προύεσμια μέσα στην οποία ύα πρέ
πει να ολοκ/.ηρωύεί η σχετική σύμβαση. Παρέχεται επίσης 
η ευχέρεια στον -Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας κα. Τε
χνολογίας, εκτιμώντας τις συνύήκεφ των διαπραγματεύ
σεων. να παρατείνει τη/ προύεσμια αυτή, ύστερα αχο σχε
τική αίτηση ενδιαφερόμενης εταιαειας χροκειμένου να διευ- 
κολυνόεί η πραγματοποίηση της συμφωνίας.

Μ: το αρ-ΰοο 3 δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΠ A.L. η 
κα: στην ΔΕΠ-ΕΙνΥ να διαπραγματευόεί και να κατακησ:: 
■τε συμφωνία αυτοτελή κα: αοομικα με εταιρείες που οεν ε.'.εγ- 
χ-οντα: από το Κσάτος. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει 
καμία συμφωνία συα πλαίσια της διαδικασίας του προ 

ηγούμενου άρόρου το Ελληνικό Δημόσιο εξαγοράζει από τις 
μη ελεγχόμενες από αυτό ετα·ρείες τα ποσοστά και τα εται
ρικά μεσίδια που ·ύα κα-ύορισει η απόφαση των Υπουργών 
Εένικής Οικονομίας. Οικονομικών, Βιοαηχα/ίας. Ε/έργειας 
και Τεχνολογίας. Ω; ανώτατο έριο ποσοστών ορίζεται το 
51/c κα: 20i εταιρικά μερίδια. Τέλος διευκρινίζεται ότι η 
εξαγορά συντελειτα: με την καταβολή της πρώτης δόσης.

Ινα-υίσταται σ2φές ότι στην περίπτωση της εξαγοράς δια
χειριστής γίνεται πλέον η ΔΕ'Π-ΕΚΥ κα: για ν.άύε Εργα
σία Πετρελαίου απα:τεί"α: η σύμφωνη γνώμη της. Είναι 
■αυτονόητο ότι τα κα-έήκοντα της ΔΕΠ -ΕΚΥ, ως διαχειριστή, 
τα ασκεί με πρόσωπο που επιλέγουν τα έργα/α διοίκησής της. 
Αυτά τα καόήκον-α είναι εκείνα που είχε ο διαχειριστή; τη; 
εντολοδόχου εταιρεία; ΕΠΒΑ στις 1S.2.1987. ημεοο-ην::; 
κατά την οποία ο Υπουργός Βιομηχανίας. Ενέργεια; και

σης για την πρό-υεσή της να αποκτήσει τον έλεγχο τω/ απο
φάσεων που αφορούν στις Εργασίες Πετρελαίου στο Θοα- 
κικο Πέλαγος.

Με το άρ-ύρο 4 προβλέπεται η διαδικασία καόορισμού του 
τιμήματος εξαγοράς, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λ- 
•όηνων. με τη διαδικασία των Εργατικών διαφορών, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται γοργός ρυνμές στη διαδικασία και να διευ
κολύνεται η χρήση των αποδεικτικών μέσων.

Ορίζεται επίσης, ότι, η απόφα:·η που κα-υορίζει το τίμημα. 
πά·/τα σε δραχμές, είναι προτωρινά εκτελεστή και «υπόν.βιτα: 

σ’ όλα τα ένδικα μέσα Πολιτικής Δικονομίας. Η καταβολή 
του τιμήματος, στα πλαίσια του άρ-ύρου 1CG του Σ.ντάγμα- 
τος. γίνεται σε 4 ισόποσες ετήσιε; δόσεις έντοκα με διεύνέ; 
διατραπεζικό επιτόκ.ιο λόγω της φύσεως της οικονομική; 
<σ£ίσης.

Με το άρ-ύρο 5 συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία του σρ- 
νρου 106 παράγρ. 5 του Συντάγματος, κατα την οποία μια 
μη ελεγχόμενη εταιρεία της οποίας εξοιγοράζετα: από το 
Κράτος ένα μόνο, μέρος, μπορεί να ζητήσει την πλήρη εξα- 
γερά της.

Με το άρ-ύρο 6 ορίζεται ο χρόνος μετατροπής της δραχμι
κής αξίας του τιμήματος σε συνάλλαγμα που εξάγετα- στην 
αλλοδαπή ελεύ-ύερα. Η.,ρύ-ύαιση αυτή υπαγορεύεται απο την 
•επιφύλαξη της χαραγρ. 3 του άρ-ύρου 106 του Συντάγματος, 
ως προς την εχα/εξαγωγή των κεφαλαίων εξωτερικού.

Στο άρύρο 7 ορίζεται ότι χάύε 'δαπάνη -σχετική με τη 
συμφωνία ύστερα από διαπραγματεύσεις ή τη-/ εξαγορα κ,α-


