
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-Στο σχέδιο '/όχου «Κύοωση Τοοποποιητιχής Σύμβασης 
μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ και των Εταιοι- 
ών DENISON MINES LIMITED. HELLENIC OIL CO
MPANY. INC , WHITE SHIELD fiREECE OIL COII- 
PORATION. WINTERS ALL A KTIESN GESE L L S -
CHAFT. BINΤΕΡΣΧΑΛΛ ΕΛΛΑΣ AjE. ΠΕΤΡΕΛΑΙ
ΩΝ χαι ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΤΟΣ 
-ΕΡΕΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΈΓΑΛΛΕΣΣΕΩΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ
ΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. Χ2: των παραρτημάτων τη; 1 . 2. 3 και 4··.

Προς τη Βουλή ταττ Ελλήτο»

1. Τον Ιούνιο τοο 1982 η Ελληνική Κυβέρνηση για πρώτη 
δορά είχε επιδίωξε: την εξασφάλιση too e-δνικού ελέγχου στη 
λήψη αποβάσεων για προγράμματα των εταιριών της Κοι
νοπραξίας Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου με το νπ" αρ:-5. 
1ί48/30.6.® έγγραφο του Υπουργού Βρομηχανίάς—Ενερ
γέ: ας προς αυτές.

2. Τον Οκτώβριο του 1985, μετά ατό διαπραγματεύσεις 
μεταξύ ΔΕΠ Α.Ε. χαι εταιρειών της Κοινοπραξίας επιτεύ- 
χδηχε συμφωνία—σύμβαση με την οποία εκχωρείτο στην 
ΔΕ Π Α.Ε. από τις εταιρίες της Κοινοπραξίας ποσοστό 10% 
για τις Περιοχές Εκμετάλλευσης Πρίνου χα: Νότιας Καέά 
λας .(Λεύτερα Τμήματα) χαι 25% για την Ερευνητική Πε
ριοχή. Εξακολούθησε όμως να παραμένει ανοικτό το -δέμα της 
αποκατάστασης ε-δνικού ελέγχου με αποφασιστική συμμετοχή 
στη λήψη αποφάσεων για τις δραστηριότητες της Κοινο
πραξίας στις εκχωρημένες περιοχές.

3. Η Κυβέρνηση διαπιστέυσε ότι η αποκατάσταση χυτού 
του ελέγχου απαιτούσε μείζονα και ισχυρή κρατική βούληση, 
την οποία εξέρρασε ο ν. 1701/87. Με το ν. 1701/87 το Ελ
ληνικό Κράτος επανελάμίσνε κατά τον πλέον ισχυρό και επί
σημο τρόπο σ' τη βούλησή του για διαπραγματεύσεις και
-.τ δεά-δεσή του για ε-δν:κό έλεγχο. Αν ο σ/.απόπ αυτός, καδα- 
ρά πολιτικού χαρακτήρα, δεν επιτυγχάνονταν με τις δια- 
"Ρ^ΤΑ^ϊόσεις. δεν απέμενε άλλος τρόπος από την απόκτητη 
της πλειοψηφίας των μεριδίων με την εοαρμογή του άρδsou 
106 παρ. 5 του Συντάγματος.

4. Με τη/ τελική επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων, 
που διεξαχ-δήκανε στα πλαίσια των άρ-δρων 2 και 3.{: του 
ν. 1701. εκπληρώθηκε πλήρως ο σκοπός του Νόμου και κατέ
στη μη αναγκαία η εφαρμογή των διατάξεων για αναγκαστικά 
εξαγορά.

5. Σύμφωνα με την προς κύρωση συμφωνία επιτεύχ-δηκτ/ 
τα εξής:

α) Η εξασφάλιση του ε-δνεκού ελέγχου στη λήψη κάδε από- 
φσσης που αφορά προγράμματα ερευνών και γεωτρήσεων τόσο 
στις Περιοχές Έρευνας όσο και στις Πεοιοχές Εκμετάλλευ
σης. Λε -δα λαοί άνετα: καμία απόφαση χωσίς τη σύμφωνη 
γνώμη της ΔΕΠ—ΈΚΣ. Αντίδετσ. αν ο: λοιπές εταιρίες 
δε συμοωνούν με πρόηραμμα εοευνών ή χα· γεωτρήσεων που 
£:Γηγειται ή υποστήριξε: η ΛΕΠ—ΕΚΣ. η ελληνική δημόσια 
επιχείρηση δα μπορεί να εκτελεί αυτό το πρόγραμμα μόνη της

ή με όποιες εταιρίες συμφωνούν και αποδέχονται τη συμμέτοχη 
τους.

-) Λύσανε τα: από 10% σε 15% το ποσοστό συμμετοχής 
της ΔΕΠ—ΕΚ! στις Περιοχές Εκμετάλλευσης Πρίνο. 
Χ7: Not. Καί άλας (Δεύτερα Τμήματα . Ουδεμία αποζηυίωτη 
ή άλλο αντάλλαγμα δα καταδληδεί γι’ αυτά τα αποκτώμενα 
επιπλέον ποσοστά.

γ) Για τις Περιοχές Έρευνας, ειδικότερα, δα ιδρ-υδει 
ξεχωριστή εταισεία αε συμμετοχή της ΔΕΠ—ΕΚΣ και των 
λοιπών εταιρειών. Η εταιρεία -δα έχει τρεις (3) διαχειρι
στές. έναν υποδεικνυόμενο από την ΔΕΠ—ΕΚΣ. έναν υποδει
κνυόμενο από τη/ καναδική DENISON, και έναν από τις 
τρεις μαζί άλλες εταιρείες. Οι διαχειριστές αυτοί δα είναι 
εγκατεστημένο: στη/ έδρσ της εταιρείας και καδένας δα λαμ
βάνει πλήρη γνώση όλων των πληροφοριών και έγγραφων της 
εταιρείας.

ο) Η διάρκεια των ερευνών για κάδε τμήμα τη; τ α ο χ/ω
θημένης περιοχής ορίζεται 30 μήνες από τη/ έναρξη της 
γεώτρησης, δυνάμενη να παραταδεί κατά τέσσερις (4) μή
νες εάν την πρωτοβουλία έναρξης υπολογισμού αυτής της 
ίιάτχειας την έχει το Ελληνικό Δημόσιο. Με αυτή τη. ρύδ- 
α-τη το Βλλτί/ικό Δημόσιο εξασφάλιζε·, ανέλεγκτη πρωτοβου
λία ως προς τη. έναρξη υπολογισμού και λήξης της ερευ
νητικής περιόδου.

ε) Καταργείτε: η διάταξη του άοδρου 8 της σύμβασης του 
1975 κατά το μέρος που προβλέπει ότι. αν το Ελληνικέ Δημό
σιο προτείνει αναδεώρηση τμημάτων ενός Προγράμματος Ερ
γασίας της Κοινοπραξίας, υποχρεούται «να χαδορίζει μετ’ 
επαρκών λεπτομερειών τους προς τούτο λόγους».

στ) Αναγνωρίζεται από τις ξένες εταιρίες, ότι οι εξου
σιοδοτημένο: εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου για την πσ- 
ρακολούδηση των εργασιών του Αναδόχου -δα επιλέγονται από 
το ίδιο κατά τη μόνη Χ2: ανεξέλεγκτη χρίστι του. Σττιειώνε- 
ται ότι μετά τη συμμετοχή της ελληνικής ΔΕΠ—ΕΚΣ στην 
Κοινοπραξία τε 1985. ο: ξένες εταιρίες είχαν αρνηδεί να 
χρησιμοποιεί το Ελλη/ικό Δημόσιό, γι’ χυτέ το σκοπέ, υπαλ
λήλους της ΔΕΠ—ΕΚΣ.

ζ)Οι εταιρίες της Κοινοπραξίας, δηλώνουν, ότι δεν προ- 
τί-δεντα: να αμφισβητήσουν το κύρος του ν. 1701/87 και 
παραιτούνται από τη σχετική αίτησή τους ενώπιον του Συμβου
λίου της Επικράτειας σχετικά με την αμφισβήτηση του κύρους 
και της ισχύος του ν. 1701/87.

θέτοντας τα παραπάνω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε 
την κύρωση της Τροποποιητικής Σύμβασης που υποβάλλουμε.

Αδήνσ. 4 Ιανουάριου 1988 
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