ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (∆ΕΚ 2011)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2289/1995. (ΦΕΚ Α' 27/1995)
Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011) ισχύουν τα ακόλουθα:
"Άρθρο 154
1. Όπου στις διατάξεις του ν. 2289/1995 αναφέρεται "Υπουργός Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας" στο εξής νοείται "Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής", "Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας" στο εξής νοείται
"Υπουργός
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας",
"Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων" και "Υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών" στο εξής νοείται "Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων".
2. Όπου στο ν. 2289/1995 αναφέρεται ∆ΕΠ - ΕΚΥ νοείται η Εταιρία που συνιστάται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 145, στην οποία από την Έναρξη ισχύος
του προεδρικού διατάγµατος που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, όλες οι
αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα που είχαν ανατεθεί στις εταιρείες ∆ΕΠ και ∆ΕΠ-ΕΚΥ
ΑΕ βάσει του ν. 468/1976 και του ν. 2289/1995 σε συνδυασµό µε την παρ.11 του
δεύτερου άρθρου του ν. 2593/1998 και των εκτελεστικών αυτών προεδρικών
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων και αφορούν στους σκοπούς της Ε∆ΕΥ
ΑΕ, περιέρχονται σε αυτήν κατ' αποκλειστικότητα και ασκούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.2289/1995 και τις διατάξεις του παρόντος νόµου".

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου ορίζονται ως:
1. Υδρογονάνθρακες: Τα κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και
συγκεκριµένα το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, τα φυσικά υδρογονανθρακούχα
αέρια, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται µαζί τους.
2. Παραπροϊόντα: Τα υπόλοιπα προϊόντα (θείο κ.λπ.), εκτός των πετρελαιοειδών, που
παράγονται από την επεξεργασία των υδρογονανθράκων.
3. Αναζήτηση υδρογονανθράκων: Η προσπάθεια εντοπισµού υδρογονανθράκων
συγκεκριµένη περιοχή µε οποιαδήποτε πρόσφορη µέθοδο εκτός από γεωτρήσεις.

σε

4. Έρευνα υδρογονανθράκων: Η έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων
µε οποιαδήποτε πρόσφορη µέθοδο, καθώς και µε γεωτρήσεις.
5. Εκµετάλλευση υδρογονανθράκων: Η εξόρυξη υδρογονανθράκων, η τυχόν κατεργασία
προκειµένου να καταστούν εµπορεύσιµοι και η αποθήκευση και η µεταφορά αυτών και των
παραπροϊόντων τους µέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στην
προαναφερόµενη κατεργασία δεν περιλαµβάνεται η διύλιση.
"6. Εκµισθωτής: Το ∆ηµόσιο για λογαριασµό του οποίου η Ε∆ΕΥ ΑΕ συνάπτει µε τρίτους
σύµβαση µίσθωσης."
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***Η εντός " " παρ. 6. αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 155 παρ.1 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"7. Εργοδότης: Το ∆ηµόσιο για λογαριασµό του οποίου η Ε∆ΕΥ ΑΕ συνάπτει µε
τρίτους σύµβαση διανοµής της παραγωγής."
***Η εντός " " παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 155 παρ.2 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"8. Ανάδοχος: Εκείνος που συνάπτει σύµβαση µίσθωσης ή σύµβαση διανοµής της παραγωγής
µε την Ε∆ΕΥ ΑΕ, καθώς και ο σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 7 του
παρόντος δικαιοδόχος του."
***Η εντός " " παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 155 παρ.3 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
9. Συγγενής επιχείρηση: Εταιρεία ή άλλης µορφής νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο, που
ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από τον Ανάδοχο, καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλο νοµικό
ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχει ή ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από εταιρεία ή νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο, που ελέγχει ή ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από τον Ανάδοχο. Θεωρείται ότι κάποιος
έχει τον έλεγχο µιας επιχείρησης, όταν κατέχει τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του
κεφαλαίου που έχει δικαίωµα ψήφου ή όταν έχει, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις, δικαίωµα
διορισµού της διοίκησης της επιχείρησης. Ειδικά για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 7
του παρόντος, ως έλεγχος της επιχείρησης θεωρείται η συµµετοχή στο κεφάλαιο της σε
ποσοστά µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).
10. Ανεξάρτητος τρίτος: Κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δεν είναι συγγενής
επιχείρηση.
Άρθρο 2
∆ικαίωµα του ∆ηµοσίου στους υδρογονάνθρακες
Αναζήτηση, έρευνα – εκµετάλλευση υδρογονανθράκων - Τρόποι παραχώρησης του
δικαιώµατος - Έρευνα και εκµετάλλευση µε σύµβαση µίσθωσης και µε σύµβαση
διανοµής της παραγωγής
"1. Το δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων που
υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίµνιες και υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελληνική
∆ηµοκρατία ασκεί αντιστοίχως κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε µε το ν.
2321/1995 ανήκει αποκλειστικά στο ∆ηµόσιο και η άσκηση του αφορά πάντοτε τη δηµόσια
ωφέλεια. Η διαχείριση για λογαριασµό του ∆ηµοσίου των δικαιωµάτων της παραγράφου
αυτής ασκείται από την Ε∆ΕΥ ΑΕ.
Ως "υποθαλάσσιες περιοχές" νοούνται ο βυθός και το υπέδαφος των εσωτερικών υδάτων, της
αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (αφ`ης
κηρυχθεί) µέχρι την απόσταση των 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσης από τις οποίες µετράται
το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.
Ελλείψει συµφωνίας οριοθέτησης µε γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείµενες
ή αντικείµενες µε τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της
αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (αφ`ης κηρυχθεί) είναι η µέση γραµµή, κάθε σηµείο της
οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σηµεία των γραµµών βάσης (τόσο ηπειρωτικών
όσο και νησιωτικών) από τις οποίες µετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης."
***Η εντός " " παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.1 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"2. Το δικαίωµα αναζήτησης παραχωρείται µε απόφαση της Ε∆ΕΥ ΑΕ, τα δε δικαιώµατα
έρευνας και εκµετάλλευσης µε σύµβαση κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται στην
παρ. 17 του ίδιου άρθρου του ν. 2289/1995."
***Η εντός " " παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.2 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού µπορούν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο
προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης
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υδρογονανθράκων σε περιοχή ή περιοχές της επόµενης παραγράφου για λόγους εθνικής
ασφάλειας."
***Η εντός " " παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
εκδίδονται µετά από γνώµη της Ε∆ΕΥ ΑΕ και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, οι περιοχές της παραγράφου 1 διαιρούνται είτε στο σύνολο είτε σε µέρος σε
περιοχές οι οποίες αφ` ενός µεν προορίζονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων
αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης, αφ` ετέρου δε διατίθενται για την άσκηση των
δραστηριοτήτων αυτών.
Οι περιοχές έχουν κατά το δυνατόν σχήµα ορθογώνιο και προσδιορίζονται από γεωγραφικούς
παράλληλους ή µεσηµβρινούς και κατά περίπτωση από τις οριογραµµές της χερσαίας
µεθορίου και των ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών ή από γραµµές που πλησιάζουν αυτές
τις οριογραµµές."
***Η εντός " " παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.4 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"5. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ εκδίδει πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων για αναζήτηση υδρογονανθράκων
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται
στην πρόσκληση και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των ενενήντα (90) ηµερών από την
τελευταία δηµοσίευση. Στην πρόσκληση που µπορεί να εκδίδεται και µετά από αίτηση
ενδιαφεροµένου αναφέρεται η προς αναζήτηση περιοχή, οι όροι και οι υποχρεώσεις του
αδειούχου, τα κριτήρια επιλογής του, το ύψος του καταβλητέου παραβόλου και της
εγγυητικής εκτέλεσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα σε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προθεσµία χορηγήσεως της άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Η Ε∆ΕΥ ΑΕ εφαρµόζει τα ανωτέρω και για την περίπτωση εκτέλεσης από εξειδικευµένες
εταιρίες σεισµικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών µεθόδων ερευνών µη
αποκλειστικής χρήσης, µε συγκεκριµένους όρους εµπορικής συνεκµετάλλευσης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής εκτελεί τα σεισµικά προγράµµατα
µε ίδιες δαπάνες και µε δικαίωµα πώλησης σε τρίτους των αποτελεσµάτων των ερευνών."
***Η εντός " " παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.5 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"6. Μέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην πρόσκληση, η Ε∆ΕΥ ΑΕ χορηγεί την άδεια
αναζήτησης, µε απόφαση της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και για διάρκεια µέχρι δεκαοκτώ (18) µηνών. Η προς αναζήτηση περιοχή
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα προκειµένου για την ξηρά και τα
20.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα προκειµένου για τη θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν
για την περίπτωση εκτέλεσης σεισµικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών µεθόδων
ερευνών µη αποκλειστικής χρήσης."
***Η εντός " " παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.6 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
7. Η διαδικασία δηµοσιεύσεως προσκλήσεως είναι δυνατόν να µην ακολουθηθεί όταν η
περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια:
α) είναι διαθέσιµη σε µόνιµη βάση και τούτο ορίστηκε στην πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε
αρχικά ή
β) έχει αποτελέσει αντικείµενο προηγούµενης διαδικασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 5, η
οποία όµως δεν κατέληξε στη χορήγηση άδειας ή
γ) έχει εγκαταλειφθεί από αδειούχο.
Στις περιπτώσεις αυτές µε την απόφαση χορηγήσεως της άδειας τίθενται οι όροι και οι
υποχρεώσεις του αδειούχου και καθορίζεται το ύψος του παραβόλου και της εγγυητικής
επιστολής.
"Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ανακοίνωση που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποιεί τις διαθέσιµες περιοχές, καθώς και
κάθε σχετική µε αυτές ειδικότερη πληροφορία.
Για κάθε σηµαντική µεταβολή των πληροφοριών αυτών δηµοσιεύεται συµπληρωµατική
ανακοίνωση."
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε ως άνω µε άρθρο 156 παρ.7 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
8. Ο κάτοχος της άδειας αναζήτησης υποχρεούται αµέσως µετά τη λήψη της να υποβάλλει
στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόγραµµα αναζήτησης κατά φάσεις,
µε τη λήξη δε κάθε φάσης υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφα όλων των τεχνικών και
επιστηµονικών στοιχείων και πορισµάτων που προέκυψαν κατά τη διενέργεια της αναζήτησης
σε αυτή τη φάση. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της άδειας υποχρεούται να υποβάλλει
στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναλυτική έκθεση συνοδευόµενη από
τα επίσηµα δεδοµένα και στοιχεία, στην οποία θα εκτίθεται αναλυτικά το αποτέλεσµα της
αναζήτησης. Παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον κάτοχο της άδειας, καθώς και
παράβαση οποιουδήποτε όρου της προσκλήσεως ή της άδειας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
ανάκληση της άδειας και σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ηµοσίου.
***Σύµφωνα µε το άρθρο 156 παρ.8 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011), ισχύουν τα
ακόλουθα:
"όπου αναφέρεται "Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" αντικαθίσταται µε
"Ε∆ΕΥ ΑΕ".
9. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας αναζήτησης στην ίδια περιοχή, σε περισσότερους από έναν
αιτούντες. Η χορήγηση της άδειας δεν δηµιουργεί κανένα άλλο δικαίωµα στο λήπτη.
10. Το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης του ∆ηµοσίου παραχωρείται:
α) µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης ή
β) µε σύναψη σύµβασης διανοµής της παραγωγής, στις οποίες προβλέπονται το στάδιο των
ερευνών και το στάδιο της εκµεταλλεύσεως.
11. Κάθε σύµβαση αφορά µία ή περισσότερες συνεχόµενες χερσαίες ή υποθαλάσσιες
περιοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες αποτελούν την αρχική περιοχή
έρευνας για ανακάλυψη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων (Συµβατική Περιοχή).
12. Η Συµβατική Περιοχή περιορίζεται τελικά στις περιοχές, στις οποίες ανακαλύφθηκαν
εµπορικώς εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων (Περιοχές εκµετάλλευσης) κατά
τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5 του παρόντος.
13. Για τµήµατα Συµβατικής Περιοχής, για τα οποία σε εφαρµογή της προηγούµενης
παραγράφου ή άλλων διατάξεων παύει να υπάρχει δικαίωµα του Αναδόχου από τη σύµβαση,
µπορεί να συνάπτεται κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 11 ξεχωριστή σύµβαση.
Εάν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος υπάρχουν συµβάσεις παραχώρησης του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, που αφορούν τµήµα µόνον
Περιοχής Ερευνας κατά το άρθρο 3 του ν. 468/1976, µπορεί να συναφθεί ξεχωριστή
σύµβαση για το υπόλοιπο της Περιοχής.
14. Το είδος της επιτρεπόµενης να συναφθεί συµβάσεως κατά την παράγραφο 10 του
παρόντος άρθρου, για κάθε συµβατική περιοχή κατά την παράγραφο 11 του παρόντος,
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µετά από
γνώµη της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ..
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ` αριθ. ∆1/Γ/23500/28-29.12.1995 απόφαση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β`1094), περί Επιλογής Τύπου Σύµβασης
Μίσθωσης.
15. Τα δικαιώµατα των Αναδόχων από τις κατά την παράγραφο 10 του παρόντος
συναπτόµενες συµβάσεις δεν κατάσχονται. Οι εξορυχθέντες υδρογονάνθρακες µπορούν να
κατασχεθούν µε εξαίρεση εκείνους που ανήκουν στο ∆ηµόσιο.
"16. Οι κατά την παράγραφο 10 του παρόντος Συµβάσεις που υπογράφει η Ε∆ΕΥ ΑΕ για
λογαριασµό του ∆ηµοσίου µε τρίτους συνοµολογούνται µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην
επόµενη παράγραφο."
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***Η εντός " " παρ. 16 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.9 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"17. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ παραχωρεί για λογαριασµό του ∆ηµοσίου το δικαίωµα έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σύµφωνα µε τις εξής διαδικασίες:
α) Είτε µετά από διακήρυξη, για τις περιοχές της παραγράφου 4, που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών ορίζεται στη διακήρυξη και δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των ενενήντα (90) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση.
β) Είτε µετά από αίτηση ενδιαφεροµένου για περιοχή η οποία δεν περιλαµβάνεται στη
διακήρυξη σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση α`. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ, εφόσον η αίτηση γίνει
αποδεκτή, εκδίδει διακήρυξη που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία υποβολής των
προσφορών για τυχόν άλλους ενδιαφερόµενους είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµέρες από
την τελευταία δηµοσίευση.
γ) Είτε µε ανοιχτή πρόσκληση (open door) για εκδήλωση ενδιαφέροντος όταν η περιοχή για
την οποία ζητείται η παραχώρηση είναι διαθέσιµη σε µόνιµη βάση ή έχει αποτελέσει
αντικείµενο προηγούµενης διαδικασίας η οποία δεν κατέληξε στην υπογραφή σύµβασης
µίσθωσης ή διανοµής παραγωγής ή έχει εγκαταλειφθεί από ανάδοχο, στην περίπτωση που
αυτός έχει υπαναχωρήσει από τη σύµβαση ή καταγγείλει αυτήν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γνωστοποιεί τις ως άνω περιοχές µε τους ελάχιστους βασικούς όρους των
παραχωρήσεων, καθώς και κάθε σχετική µε αυτές ειδικότερη πληροφορία. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για παραχώρηση σε περισσότερες της µίας περιοχές. Οι
προσφορές υποβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου και δεύτερου
εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.
Σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από το τέλος του εξαµήνου για τη συγκεκριµένη περιοχή,
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι η
συγκεκριµένη περιοχή εξαιρείται από τις περιοχές που είναι διαθέσιµες κατά τα ανωτέρω,
εφόσον βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης. Οι προσφορές αξιολογούνται και επιλέγεται η
πλέον συµφέρουσα για το ∆ηµόσιο, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους και
µε βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης".
***Η εντός " " παρ. 17 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 156 παρ.10 του

"18. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών α` και β` της προηγούµενης παραγράφου, η
διακήρυξη για την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να καθορίζει τις γεωγραφικές
περιοχές που αποτελούν εν όλω ή εν µέρει το αντικείµενο της παραχώρησης, το είδος των
συµβάσεων κατά την παράγραφο 14, τους όρους και τα κριτήρια συµµετοχής, όπως η
ελάχιστη οικονοµική δυνατότητα και η τεχνική ικανότητα του προσφέροντος, η προηγούµενη
πείρα του στον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, η επιτυχής εκτέλεση
τέτοιων έργων στο πλαίσιο προηγούµενης άδειας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο όρο και
προϋπόθεση."
***Η εντός " " παρ. 18 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 156 παρ.11 του

"19. Στη διακήρυξη καθορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής και τα σηµεία
συναγωνισµού, στα οποία περιλαµβάνεται το προσφερόµενο από τους ενδιαφερόµενους
µίσθωµα, προκειµένου για σύµβαση µίσθωσης ή το προσφερόµενο στον εργοδότη µερίδιο επί
των παραχθησοµένων υδρογονανθράκων, προκειµένου για σύµβαση διανοµής της
παραγωγής, αντάλλαγµα υπογραφής της σύµβασης (signature bonus), καθώς και
αντάλλαγµα παραγωγής (production bonus). Στη διακήρυξη µπορεί να προβλέπεται επίσης η
καταβολή κατά το στάδιο των ερευνών και εκµετάλλευσης ετήσιας αποζηµίωσης η οποία
καθορίζεται ανά στρέµµα (surface fees)."
***Η εντός " " παρ. 19 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 156 παρ.12 του
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"20. Με τη διακήρυξη καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των προσφορών, τα συνοδεύοντα
αυτήν απαραίτητα στοιχεία, το ύψος του καταβλητέου παραβόλου για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό, τέλος για επιµόρφωση του σχετικού µε τον τοµέα ανθρώπινου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη διενέργεια του
διαγωνισµού και την επιλογή του Αναδόχου."
***Η εντός " " παρ. 20 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.13 του Ν.4001/201
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
21. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µπορεί να
αρνηθεί την επιλογή, εφόσον, κατά την κρίση του, καµιά από τις υποβληθείσες προσφορές
δεν κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ηµόσιο.
22. Με τη σύµβαση µίσθωσης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση µελέτης και
εκτέλεσης της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους,
στις περιοχές των παραγράφων 11, 12 και 13 του παρόντος και έχει το αντίστοιχο
αποκλειστικό δικαίωµα.
23. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις δαπάνες και φέρει τον κίνδυνο των έργων σε όλη τη
διάρκεια της σύµβασης. Οι σχετικές εργασίες εκτελούνται βάσει προγραµµάτων και
προϋπολογισµού, που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον Εκµισθωτή και εγκρίνονται από
τον τελευταίο.
24. Ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαιτούµενα για την έρευνα και εκµετάλλευση τεχνικά µέσα,
υλικά, προσωπικό και κεφάλαια, για τα οποία φέρει αποκλειστικά τον οικονοµικό κίνδυνο σε
κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν ανακαλυφθεί εµπορικά
εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα ή στην περίπτωση ανεπαρκούς απόδοσης της παραγωγής από
κάποιο κοίτασµα.
25. Σε περίπτωση ανακάλυψης εµπορικά εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος, ο Ανάδοχος
καθίσταται, από την "κατά την παρ. 8 έως του άρθρου 5" γνωστοποίησή της στον
Εκµισθωτή, µισθωτής του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος, υποχρεούµενος και
δικαιούµενος να παράγει από αυτό υδρογονάνθρακες και παραπροϊόντα αυτών και να τα
διαθέτει προς ίδιο όφελος είτε αυτούσια, είτε κατόπιν επεξεργασίας που δεν περιλαµβάνει
διύλιση, καταβάλλοντας στον Εκµισθωτή το µίσθωµα, καθώς και τον κατά τα άρθρα 8 και 9
παράγραφοι "1 έως και 2" του παρόντος νόµου φόρο.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι εντός " " φράσεις αντικαταστάθηκαν ως άνω αντί των "κατά την παρ. 9
του άρθρου 5" και "1 έως και 3", µε το άρθρο 156 παρ.14 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
26. Το κατά περίπτωση µίσθωµα µπορεί να κλιµακωθεί, συνεκτιµωµένων σωρευτικά ή
διαζευκτικά του ύψους της παραγωγής, των γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών
χαρακτηριστικών της περιοχής και του συντελεστή εσόδων και εξόδων.
27. Το µίσθωµα οφείλεται οπωσδήποτε στον Εκµισθωτή, ανεξάρτητα από την
πραγµατοποίηση ή όχι κερδών από τον Ανάδοχο και συµφωνείται, κατ` επιλογή του
Εκµισθωτή, είτε σε είδος είτε σε χρήµα. Στην πρώτη περίπτωση τούτο ορίζεται σε ποσοστό
της ποσότητας των υδρογονανθράκων που θα παραχθούν και στη δεύτερη σε ποσοστό της
αξίας τους, όπως αυτή προβλέπεται µε τη σύµβαση. Ως παραχθείσα ποσότητα θεωρείται η
έτοιµη προς εµπορία που αποµένει µετά την αφαίρεση από την παραγωγή των
υδρογονανθράκων που αναλώθηκαν ή απωλέσθηκαν ανυπαίτια κατά τις εργασίες
παραγωγής.
28. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας:
α) καθορίζεται το περιεχόµενο και το χρονοδιάγραµµα υποβολής προς έγκριση των
προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης, καθώς και των προϋπολογισµών δαπανών,
β) προβλέπονται λεπτοµερώς οι όροι εκµίσθωσης του δικαιώµατος και θεσπίζονται διατάξεις
που ρυθµίζουν όρους και προθεσµίες καταβολής των µισθωµάτων στον Εκµισθωτή.
Ρυθµίζονται, ακόµη και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, θέµατα σχετικά µε την
εισαγωγή και την εξαγωγή σε συνάλλαγµα του αποκτώµενου, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα
εισοδήµατος του Αναδόχου, καθώς και των αµοιβών των αλλοδαπών εργολάβων και
υπεργολάβων, που χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο,
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γ) ρυθµίζονται ακόµη και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, οποιαδήποτε θέµατα
συνδέονται µε την εκτέλεση των συµβάσεων και εξυπηρετούν τους επιδιωκόµενους µε αυτήν
σκοπούς.
29. Οι συµβάσεις µίσθωσης των ανωτέρω παραγράφων συνάπτονται στα πλαίσια που
καθορίζονται από το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου. Οι διατάξεις των
άρθρων 574 έως και 647 του Αστικού Κώδικα δεν έχουν εφαρµογή.
30. Με τη σύµβαση διανοµής της παραγωγής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει ως εργολάβος την
υποχρέωση της µελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και της εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους στις περιοχές των παραγράφων 11, 12 και
13 του παρόντος και έχει το αντίστοιχο αποκλειστικό δικαίωµα.
31. Ο Ανάδοχος διαθέτει µε δαπάνες του τα απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου τεχνικά
µέσα, υλικά, προσωπικό και κεφάλαια, για τα οποία φέρει αποκλειστικά σε κάθε περίπτωση
τον οικονοµικό κίνδυνο, κυρίως όταν δεν ανακαλυφθεί εµπορικά εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα ή
όταν η απόδοση της παραγωγής από κάποιο κοίτασµα είναι ανεπαρκής.
Ο Ανάδοχος έχει τη διεύθυνση του έργου, το οποίο εκτελεί σύµφωνα µε τους κανόνες της
επιστήµης και τέχνης και τα διεθνή πρότυπα για την έρευνα και εκµετάλλευση των
υδρογονανθράκων, βάσει εγκριθέντος από τον εργοδότη Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών
και Προϋπολογισµού ∆απανών και φέρει τον κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Ο
εργοδότης παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και το κόστος των εργασιών.
32. Σε περίπτωση ανακάλυψης και παραγωγής υδρογονανθράκων, µέρος της ποσότητας που
παράγεται κάθε ηµερολογιακό έτος από κάθε περιοχή εκµετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται µε
τις "παραγράφους 8 έως και 14 του άρθρου 5" του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των
παραπροϊόντων των παραγόµενων υδρογονανθράκων, περιέρχεται στον Ανάδοχο για
κάλυψη των δαπανών, που προβλέπονται "στο άρθρο 9, παρ. 5", περιπτώσεις α` έως και ι`
του παρόντος. Το υπόλοιπο της παραγωγής της αντίστοιχης περιοχής εκµετάλλευσης και τα
υπόλοιπα έσοδα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, περιπτώσεις γ` και δ`,
του παρόντος, διανέµονται µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου σε καθορισµένα και
συµφωνηµένα ποσοστά (διανοµή της παραγωγής).
***Οι εντός " " " φράσεις αντικαταστάθηκαν ως άνω αντί των "παραγράφους 8 έως και 15
του άρθρου 5" και "στο άρθρο 9, παρ. 2", µε το άρθρο 156 παρ.14 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
33. Το κατά περίπτωση µερίδιο του εργοδότη µπορεί να κλιµακωθεί, συνεκτιµωµένων
σωρευτικά ή διαζευτικά του ύψους της παραγωγής, των γεωγραφικών, γεωλογικών και
λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής και του συντελεστή εσόδων - εξόδων.
34. Ως παραχθείσα ποσότητα θεωρείται η έτοιµη προς εµπορία που αποµένει µετά την
αφαίρεση από την παραγωγή των υδρογονανθράκων που αναλώθηκαν ή απωλέσθηκαν
ανυπαίτια κατά τις εργασίες παραγωγής.
35. Το µέρος της παραγωγής, το οποίο περιέρχεται κάθε έτος στον Ανάδοχο για κάλυψη των
δαπανών του, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 2 περιπτώσεις α` έως και ι` του παρόντος, έχει
τέτοιο µέγεθος, ώστε η αξία του υπολογιζόµενη µε βάση τη µέση ετήσια σταθµική τιµή των
προϊόντων, που βρίσκεται σύµφωνα µε την αξία προϊόντων, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 6
του άρθρου 9 του παρόντος, ισούται µε το άθροισµα των ακόλουθων ποσών:
α) των συνολικών τρεχουσών δαπανών παραγωγής του αντίστοιχου έτους, όπως
προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 περιπτώσεις α` έως και ι`, καθώς και πιθανών υπόλοιπων
τρεχουσών δαπανών προηγούµενων ετών, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί ως τότε.
β) του ποσού των ετήσιων αποσβέσεων, των δαπανών που προβλέπονται "στο άρθρο 9 παρ.
5", περιπτώσεις α` έως και ι` για έρευνα, εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης και λοιπά πάγια
περιουσιακά στοιχεία, µέχρι τα όρια που αναφέρει για τις αποσβέσεις αυτές ο Πίνακας
Αποσβέσεων, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8. Το ποσοστό από
τη διανοµή της παραγωγής, που τελικά περιέρχεται στον Ανάδοχο (µερίδιο του Αναδόχου),
είναι ίσο µε αυτό που αποµένει µετά από αφαίρεση από την παραγωγή του τµήµατος που
περιέρχεται στον Ανάδοχο για την κάλυψη των δαπανών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, και του
ποσοστού της παραγωγής που περιέρχεται στον εργοδότη (µερίδιο Εργοδότη).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η εντός " " φράση "στο άρθρο 9 παρ. 5",αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της
φράσης "άρθρο 9 παρ. 2" µε
το
άρθρο 156 παρ.16 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
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36. Ο Ανάδοχος µπορεί να υποχρεωθεί να πωλεί για λογαριασµό του Εργοδότη το µερίδιο της
παραγωγής που αντιστοιχεί σε αυτόν. Ο τρόπος υπολογισµού του µεριδίου του Εργοδότη σε
χρήµα, καθορίζεται στη σύµβαση.
37. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση τον Υπουργού Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται:
α) οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους βασικοί όροι ανάθεσης της έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
β) διατάξεις που ρυθµίζουν την υποβολή από τους Αναδόχους Ετήσιου Προγράµµατος
Εργασιών και Προϋπολογισµού ∆απανών και κάθε σχετική διαδικασία ελέγχου και
παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτού,
γ) διατάξεις που ρυθµίζουν τους όρους και τις προθεσµίες για την παράδοση των µεριδίων
του εργοδότη σε είδος ή την καταβολή του τιµήµατος, σε περίπτωση πώλησης κατά τη
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. ∆ιατάξεις που ρυθµίζουν ακόµη και κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων, θέµατα σχετικά µε την εισαγωγή και την εξαγωγή σε συνάλλαγµα του
αποκτώµενου, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, εισοδήµατος του Αναδόχου, καθώς και των
αµοιβών των αλλοδαπών εργολάβων και υπεργολάβων που χρησιµοποιούνται από τον
Ανάδοχο,
δ) όροι µε τους οποίους ρυθµίζονται ακόµη και κατά παρέκλιση των κειµένων διατάξεων,
οποιαδήποτε θέµατα συνδέονται µε την εκτέλεση των συµβάσεων και εξυπηρετούν τους
επιδιωκόµενους µε αυτές σκοπούς.
38. Οι συµβάσεις διανοµής των ανωτέρω παραγράφων συνάπτονται στα πλαίσια που
καθορίζονται από το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου. Οι διατάξεις του
Αστικού Κώδικα περί µισθώσεως έργου και οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δηµόσιων
έργων, δεν έχουν εφαρµογή.
"39. Οι Συµβάσεις της παραγράφου 10 υπογράφονται από την Ε∆ΕΥ ΑΕ και τον Ανάδοχο και
υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για έγκριση
από τον Υπουργό. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι εν λόγωΣυµβάσεις είναι απολύτως άκυρες και
δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η εντός " " παράγραφος προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 156 παρ.17
του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
Άρθρο 3
Συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην έρευνα και εκµετάλλευση - Εκµετάλλευση (χωρίς
έρευνα) µε σύµβαση µίσθωσης ή σύµβαση διανοµής της παραγωγής
1. Στις συµβάσεις µίσθωσης ή διανοµής της παραγωγής που συνάπτονται σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο, µπορεί να προβλέπεται η συµµετοχή του ∆ηµοσίου σε κοινοπραξία µε
τον Ανάδοχο, τόσο στο στάδιο έρευνας όσο και στο στάδιο εκµετάλλευσης ανακαλυφθέντος
κοιτάσµατος.
"Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ηµοσίου δεν µπορεί να ασκείται από την Ε∆ΕΥ ΑΕ."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: To εντός " " εδάφιο προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 157 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
2. Στη διακήρυξη θα καθορίζεται το ποσοστό τυχόν συµµετοχής του ∆ηµοσίου, το ποσοστό
συµµετοχής στις δαπάνες έρευνας και εκµετάλλευσης, καθώς και στη διανοµή του προϊόντος
της παραγωγής, το νοµικό πρόσωπο µε το οποίο ασκεί το ∆ηµόσιο το δικαίωµα συµµετοχής,
η διαχείριση της κοινοπραξίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Εάν µια περιοχή ή τµήµα περιοχής έχει ήδη ερευνηθεί και έχει ανακαλυφθεί σε αυτήν
εµπορικά εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα υδρογονανθράκων, µπορεί να ανατίθεται µε διαγωνισµό
σε τρίτο, µε σύµβαση µίσθωσης ή διανοµής της παραγωγής, µόνον η εκµετάλλευση του
κοιτάσµατος.
4. Με τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι της σύµβασης και εφαρµόζονται ανάλογα οι ρυθµίσεις των παραγράφων 22
έως και 38 του άρθρου 2.
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5. Στις συµβάσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Β` Κεφαλαίου του
παρόντος νόµου, εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 8 του άρθρου 5 του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 4
Ανάδοχοι
1. Ανάδοχοι των συµβάσεων, που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, µπορούν να
είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µόνα ή και περισσότερα του ενός µε τη µορφή
κοινοπραξίας, εφόσον έχουν την εθνικότητα χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή
τρίτης χώρας, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση του Υπουργού Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, µπορεί να απαγορευθεί η συµµετοχή στις διαδικασίες των
άρθρων 2 και 3 και η χορήγηση άδειας αναζήτησης ή η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ή
διανοµής της παραγωγής και η µεταβίβαση των δικαιωµάτων αυτών, κατά τις παραγράφους 4
έως και 8 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, σε πρόσωπο που ελέγχεται ουσιαστικά από
τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας ή σε κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει τέτοιο
πρόσωπο, για λόγους εθνικής ασφάλειας.
3. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται µετά τη σύναψη της σύµβασης να περιέλθει υπό τον άµεσο ή
έµµεσο έλεγχο ξένου κράτους που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή υπό τον άµεσο
ή έµµεσο έλεγχο υπηκόου τέτοιου κράτους, χωρίς προηγούµενη έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου, που αποφασίζει µετά από γνώµη του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας. Παράβαση της προηγούµενης διατάξεως συνεπάγεται την έκπτωση του
Αναδόχου µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Άρθρο 5
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου στο στάδιο ερευνών
και στο στάδιο εκµετάλλευσης
Ενιαία έρευνα και εκµετάλλευση όµορων περιοχών
"1. Η διάρκεια του σταδίου ερευνών προσδιορίζεται στη σύµβαση, δεν µπορεί να υπερβεί τα
επτά (7) έτη για χερσαίες περιοχές και τα οκτώ (8) έτη για θαλάσσιες περιοχές και αρχίζει
από την Έναρξη ισχύος της σύµβασης. Το στάδιο ερευνών διαιρείται σε φάσεις που ορίζονται
στη σύµβαση."
***Η εντός " " παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 158 παρ.1

του

2. Ο Ανάδοχος δικαιούται και υποχρεώνεται να αρχίσει, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις
εργασίες έρευνας, σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. Προς τούτο χρησιµοποιεί τα
ενδεδειγµένα τεχνικά µέσα και µεθόδους, σύµφωνα µε τους κανόνες επιστήµης και τέχνης
της έρευνας υδρογονανθράκων.
3. Η διάρκεια του σταδίου ερευνών, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της µπορεί µε έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη να παρατείνεται
µέχρι το µισό του χρονικού διαστήµατος που προβλέπει η παράγραφος 1, εφόσον ο
Ανάδοχος αποδεδειγµένα:
α) παρεµποδίζεται να εφαρµόσει το πρόγραµµα εξαιτίας απρόβλεπτων τεχνικών
προβληµάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του, η λύση των οποίων απαιτεί την
εφαρµογή µεθόδων ή τη χρήση εξοπλισµού που από δικαιολογηµένη αιτία δεν είχαν
προβλεφθεί στο πρόγραµµα.
β) εκπλήρωσε τις κατά την παράγραφο 2 υποχρεώσεις του, αλλά χρειάζεται πρόσθετο χρόνο
για εργασίες που προέκυψαν χωρίς υπαιτιότητά του πέραν του προγράµµατος, ιδίως εργασίες
αναγκαίες για να περιχαρακωθεί κοίτασµα που ανακαλύφθηκε και να επιβεβαιωθεί η
εµπορική εκµεταλλευσιµότητά του, η οποία είναι αβέβαιη µε βάση τις εργασίες που
διενεργήθηκαν µέχρι τότε. Η παράταση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα
Σελ. 9/31

παραδώσει µαζί µε την αίτηση όλα τα ερευνητικά δεδοµένα που προέρχονται από την
συµβατική περιοχή.
4. Η διάρκεια του σταδίου ερευνών µπορεί επίσης να παρατείνεται µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, µετά από γνώµη της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και αίτηση του Αναδόχου για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 του παρόντος.
Με την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µπορεί να επιβάλλονται οποιοιδήποτε
πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, ακόµη και κατά παρέκκλιση των όρων της συµβάσεως.
5. Μετά τη λήξη κάθε φάσης του σταδίου ερευνών ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να
συµπληρώσει τις εργασίες, να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούσε, να
σφραγίσει κατάλληλα και να εγκαταλείψει όσα φρέατα είναι τυχόν σε εξέλιξη και να
αποκαταστήσει το περιβάλλον, µέσα σε διάστηµα µικρότερο των έξι (6) µηνών. Μετά την
πάροδο και αυτού του διαστήµατος η Συµβατική Περιοχή επανέρχεται ελεύθερη στον
Εκµισθωτή ή Εργοδότη, µε εξαίρεση τις περιοχές εκµετάλλευσης που τυχόν δηµιουργήθηκαν
κατά τους ορισµούς των παραγράφων 8 έως και 15 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε τη λήξη κάθε φάσης να επιστρέψει στον Εκµισθωτή
ή Εργοδότη ελεύθερο τµήµα της συµβατικής περιοχής, όπως αυτό καθορίζεται ειδικότερα από
τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2.
6. Ο Ανάδοχος δικαιούται να παραιτηθεί από το δικαίωµα για έρευνα σε µια ή περισσότερες
περιοχές της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος ή σε όλη τη συµβατική περιοχή µε έγγραφη
δήλωσή του η οποία παράγει τα αποτελέσµατά της τριάντα (30) ηµέρες µετά την επίδοσή της
στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη. Με τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του
άρθρου 2, το προηγούµενο δικαίωµα του Αναδόχου µπορεί να εξαρτηθεί από την καταβολή
χρηµατικού ποσού στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη την ανακάλυψη
κοιτάσµατος υδρογονανθράκων µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση.
8. Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι το ανακαλυφθέν κοίτασµα υδρογονανθράκων είναι
εµπορικά εκµεταλλεύσιµο, υποχρεώνεται, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση, να
γνωστοποιήσει µε έγγραφη δήλωση στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη την εµπορική
εκµεταλλευσιµότητα του κοιτάσµατος και τα προβλεπόµενα απολήψιµα αποθέµατά του. Η
κρίση για την εµπορική εκµεταλλευσιµότητα του κοιτάσµατος ανήκει στον Ανάδοχο, ο οποίος
όµως µε την παραπάνω δήλωση υποχρεώνεται να τεκµηριώσει την κρίση του υποβάλλοντος
και όλα τα αναγκαία στοιχεία που καθορίζουν τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28
και 37 του άρθρου 2. Με τη δήλωση αυτή ορίζεται η περιοχή εκµετάλλευσης του
συγκεκριµένου κοιτάσµατος, οριοθετείται η έκτασή της σύµφωνα µε την παράγραφο 10 και
ως προς αυτήν αρχίζει το στάδιο εκµετάλλευσης. Το στάδιο εκµετάλλευσης κάθε περιοχής
διαρκεί είκοσι πέντε (25) έτη.
Στις συµβάσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 3, το στάδιο εκµετάλλευσης αρχίζει
µε τη σύναψη της σχετικής σύµβασης.
9. Η περιοχή εκµετάλλευσης έχει κατά το δυνατόν ορθογώνιο σχήµα και η έκτασή της δεν
ξεπερνά τα εκατό (100) τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι το κοίτασµα
των υδρογονανθράκων ενδέχεται να ξεπερνά τα εκατό (100) τετραγωνικά χιλιόµετρα, χωρίς
όµως και να επεκτείνεται έξω από τη συµβατική περιοχή που κατά το χρόνο της αίτησης
δικαιούται να ερευνά, µε έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή εργοδότη, µπορεί να ορισθεί
περιοχή εκµετάλλευσης ή να επεκταθεί η ήδη ορισθείσα σε έκταση µέχρι διακόσια (200)
τετραγωνικά χιλιόµετρα.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση να υποβάλλει
στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη αναλυτικά προγράµµατα ανάπτυξης και παραγωγής, σύµφωνα
µε τους κανόνες επιστήµης και τέχνης της εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Στη σύµβαση
προσδιορίζεται το ακριβές περιεχόµενο των προγραµµάτων.
11. Ο Ανάδοχος δικαιούται αλλά και υποχρεώνεται να αρχίσει την υλοποίηση των παραπάνω
προγραµµάτων µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση και να εκτελέσει τις εργασίες
της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. Προς τούτο, χρησιµοποιεί τα
ενδεδειγµένα τεχνικά µέσα και µεθόδους, σύµφωνα µε τους κανόνες επιστήµης και τέχνης
της εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
12. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να µεταφέρει υδρογονάνθρακες του Εκµισθωτή ή Εργοδότη ή
ανεξάρτητων τρίτων µε τους αγωγούς που έχει κατασκευάσει, ύστερα από αίτηση του
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Εκµισθωτή ή Εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατόν χωρίς βλάβη των εργασιών του και µε
αντάλλαγµα που προσδιορίζεται στη σύµβαση.
"13. Η διάρκεια του σταδίου εκµετάλλευσης µπορεί να παραταθεί έως και δύο πενταετίες,
µετά από εισήγηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ, όταν αποδεδειγµένα η προβλεπόµενη διάρκεια δεν επαρκεί
για την ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, µε επαναδιαπραγµάτευση των όρων της
σύµβασης και υπογραφή νέας σύµβασης, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται
πριν τη λήξη της.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τεκµηριώσει την αίτηση του και ως προς τη διάρκεια της
παράτασης."
***Η εντός " " παράγραφος 13 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 158 παρ.2

του

14. Ο Ανάδοχος δικαιούται να παραιτηθεί από το δικαίωµα εκµετάλλευσης σε µία ή
περισσότερες ή και σε όλες τις περιοχές εκµετάλλευσης µε έγγραφη δήλωση προς τον
Εκµισθωτή ή Εργοδότη. Ο χρόνος κατά τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσµατα της
παραίτησης ορίζεται στη σύµβαση. Από την παραίτηση δεν γεννάται καµιά αξίωση του
Αναδόχου σε βάρος του Εκµισθωτή ή Εργοδότη για δαπάνες ή ζηµίες.
"15. Εάν κοίτασµα υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της συµβατικής περιοχής
του Αναδόχου, σε συµβατική περιοχή άλλου Αναδόχου και για την καλύτερη και πιο
οικονοµική έρευνα και εκµετάλλευση ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών βάσει
ενιαίου προγράµµατος, ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης καλεί τους Αναδόχους να υποβάλλουν
για έγκριση µέσα σε ορισµένη προθεσµία ενιαίο πρόγραµµα έρευνας και εκµετάλλευσης του
κοιτάσµατος.
Εάν η περιοχή στην οποία επεκτείνεται το κοίτασµα δεν έχει παραχωρηθεί σε τρίτο, τότε η
περιοχή αυτή παραχωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Εάν οι Ανάδοχοι δεν υποβάλλουν πρόγραµµα µέσα στην ανωτέρω τασσόµενη προθεσµία, ο
Εκµισθωτής ή Εργοδότης δύναται να καταγγείλει τις σχετικές Συµβάσεις."
***Η εντός " " παράγραφος 15 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 158 παρ.3

του

"16. Εάν ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δεν τροποποιήσει το
υποβληθέν πρόγραµµα εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή του, θεωρείται ότι το
πρόγραµµα εγκρίθηκε.
Εάν το πρόγραµµα της παραγράφου 16 δεν υποβληθεί µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή εάν
ο αρµόδιος κατά τα παραπάνω Υπουργός δεν εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραµµα, ο υπουργός
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συντάσσει πρόγραµµα ή τροποποιεί το υποβληθέν
πρόγραµµα και γνωστοποιεί εγγράφως τη σχετική απόφαση του στους ενδιαφεροµένους. Εάν
αυτοί δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις µέσα σε ένα (1) µήνα από τη γνωστοποίηση, θεωρείται
ότι αποδέχθηκαν το συνταχθέν ή τροποποιηθέν από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας πρόγραµµα.
Εάν οι ενδιαφερόµενοι δεν υποβάλλουν πρόγραµµα µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης
παραγράφου και ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δεν συντάξει
πρόγραµµο µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, οι Ανάδοχοι παύουν
να έχουν την υποχρέωση έρευνας και εκµετάλλευσης βάσει κοινού προγράµµατος".
***Η εντός " " παρ. 16 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδάφιο ε του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"17. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από κάποιον από τους ενδιαφεροµένους για το συνταχθέν
ή το τροποποιηθέν από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόγροµµα και
δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη και η υποβολή ενιαίου προγράµµατος από τους
ενδιαφεροµένους µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή των αντιρρήσεων, η διαφορά
επιλύεται από ένα διαιτητή που ορίζεται από κοινού από τους ενδιαφεροµένους και τον
Εκµισθωτή ή Εργοδότη µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της προθεσµίας δύο (2) µηνών,
διαφορετικά από το δικαστήριο της παρ. 12 του άρθρου 10, ύστερα από προσφυγή του
Αναδόχου του ∆ηµοσίου ή της ∆.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ..
Η απόφαση του διαιτητή ή του δικαστηρίου, κατά το µέρος που τροποποιεί ή συµπληρώνει το
πρόγραµµα, επέχει θέση προγράµµατος χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης".
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***Η εντός " " παρ. 17 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδάφιο ε του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
18. Από τη στιγµή που ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καλέσει τον
Ανάδοχο να συντάξει κοινό πρόγραµµα "κατά την παράγραφο 15" και µέχρις ότου υπάρξει
οριστικά πρόγραµµα κατά τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλονται ως προς τον Ανάδοχο οι
προθεσµίες εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων.
***Η εντός " " φράση "κατά την παράγραφο 15" αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της "κατά
την παράγραφο 16" µε το άρθρο 158 παρ.4 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
Άρθρο 6
Εκτέλεση εργασιών και έργων
∆ικαιώµατα επί ακινήτων
Εργολάβοι και υπεργολάβοι
Εισαγωγές, εξαγωγές, προµήθειες
Αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκτελεί τα απαραίτητα για την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών του έργα και εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης. Ως προς τη θέση, την
εκτέλεση και τη λειτουργία των έργων και εργασιών αυτών εφαρµόζονται οι κείµενες
διατάξεις µε την επιφύλαξη των κατωτέρω:
α) Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση
την ακριβή θέση κάθε γεώτρησης στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
όταν πρόκειται για υποθαλάσσιες περιοχές και στους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και
Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µπορεί να
απαγορεύει τη γεώτρηση για σπουδαίο λόγο αναγόµενο στο εθνικό ή δηµόσιο συµφέρον.
β) Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των δεξαµενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων
µηχανολογικών εκµετάλλευσης και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παρέχεται µε
απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Προκειµένου περί
θαλάσσιων εγκαταστάσεων η άδεια εγκατάστασης παρέχεται µετά από γνώµη των Υπουργών
Εθνικής Άµυνας και Εµπορικής Ναυτιλίας.
γ) Η άδεια εγκατάστασης αγωγών µεταφοράς των εξορυσσόµενων υδρογονανθράκων προς
τις εγκαταστάσεις διαχωρισµού, κατεργασίας ή αποθήκευσης ή προς τις εγκαταστάσεις
φόρτωσης που ο Ανάδοχος έχει στη χώρα, χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά σύµφωνη γνώµη ως προς τη διαδροµή των
αγωγών των Υπουργών Εθνικής Αµυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,
εφόσον ο αγωγός διέρχεται από εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, µετά
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Γεωργίας και προκειµένου περί θαλάσσιων αγωγών και του
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
δ) Εφόσον οι ήδη υπάρχουσες στη χώρα εγκαταστάσεις δεν είναι πρόσφορες ή επαρκείς,
χορηγείται άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκλειστικής χρήσης εγκαταστάσεων
παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος, µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, λιµενικών εγκαταστάσεων, µε απόφαση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνώµη των Υπουργών Εθνικής Αµυνας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εµπορικής Ναυτιλίας, και
εγκαταστάσεων ενσύρµατης ή ασύρµατης επικοινωνίας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από
γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
2. Οι τεχνικοί και άλλοι όροι και η διαδικασία παροχής των αδειών της προηγούµενης
παραγράφου µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση µπορεί
να ορίζεται ότι πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισµένων οίκων επιθεώρησης αντικαθιστούν
την πιστοποίηση ότι οι άδειες εγκαταστάσεων πληρούν τους τεχνικούς και άλλους όρους της
υπουργικής αποφάσεως.
3. Ο Ανάδοχος δικαιούται, ακόµη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί
αποκαταστάσεως ακτηµόνων γεωργών και κτηνοτρόφων, να αποκτά την κυριότητα ή άλλα
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων µε σύµβαση επ` ονόµατι και υπέρ του ∆ηµοσίου και µε
ίδιες δαπάνες, εφόσον µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Σελ. 12/31

µετά γνώµη της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., βεβαιώθηκε ότι τα ακίνητα αυτά είναι απαραίτητα για τις
εργασίες έρευνας ή εκµετάλλευσης.
Αν δεν είναι δυνατή η συµβατική κτήση των παραπάνω δικαιωµάτων και ειδικές διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας δεν απαγορεύουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων,
κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων υπέρ του ∆ηµοσίου και µε δαπάνες
του Αναδόχου, κατά τις διατάξεις του ν. 367/1976 "Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
ακινήτων προς τον σκοπόν ανευρέσεως, εκµεταλλεύσεως, µεταφοράς και αποθηκεύσεως
υδρογονανθράκων. ∆εν είναι υποχρεωτική η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που
χρησιµοποιούνται ήδη για σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιµοποιεί χωρίς αντάλλαγµα τα ανωτέρω ακίνητα, ακόµη και
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε
παραµεθόριες περιοχές και χωρίς να έχει τηρήσει την προβλεπόµενη από τις διατάξεις αυτές
διαδικασία, καθώς και να αποκτά µε σύµβαση τη χρήση των αναγκαίων για την εκτέλεση της
έρευνας και της εκµετάλλευσης ακινήτων, ακόµη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
νοµοθεσίας περί αποκαταστάσεως ακτηµόνων γεωργών και κτηνοτρόφων, µετά από άδεια
του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που χορηγείται ύστερα από γνώµη
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιµοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους για την
εκτέλεση της σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλλει στον Εκµισθωτή ή
Εργοδότη αντίγραφα των συµβάσεων που συνήψε µε τους εργολάβους και αυτοί µε τους
υπεργολάβους αµέσως µετά την υπογραφή τους. Το άρθρο 4 του παρόντος νόµου
εφαρµόζεται αναλογικά στην παρούσα περίπτωση.
5. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι χρησιµοποιούµενοι από αυτόν εργολάβοι και υπεργολάβοι
δικαιούνται να προβαίνουν σε αγορές από το εσωτερικό και το εξωτερικό κατά παρέκκλιση
των διατάξεων:
α) του ν. 3125/1955 "Περί προτιµήσεως των προϊόντων της εγχωρίου βιοµηχανίας και
βιοτεχνίας" και του ν. 4484/1965 "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων
του ν. 3215/1955 και άλλων τινών διατάξεων,
β) του ν.δ/τος 2176/1952 "Περί µέτρων προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας", όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και
γ) του ν. 1797/1988 για τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα.
6. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι χρησιµοποιούµενοι από αυτόν εργολάβοι ή υπεργολάβοι
δικαιούνται να εξάγουν ελεύθερα αντικείµενα που εισήγαγαν στη χώρα. Στην περίπτωση
σύµβασης διανοµής της παραγωγής το δικαίωµα αυτό υφίσταται µόνο ως προς άχρηστα ή
χρήζοντα αντικαταστάσεως πράγµατα.
7. Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκποιεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό εξοπλισµό, καθώς και
υλικά που προέρχονται από τη διάλυση άχρηστων εγκαταστάσεων, γνωστοποιώντας έγκαιρα
τα προς εκποίηση αντικείµενα και τις τιµές τους στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη. Και στην
περίπτωση αυτή ισχύει η επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου ως προς τη σύµβαση
διανοµής της παραγωγής.
"8. Ο Ανάδοχος και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι που αυτός χρησιµοποιεί δύνανται να
απασχολούν στην Ελλάδα αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, σε εργασίες που απαιτούν
ιδιαίτερη εξειδίκευση."
***Η εντός " " παράγραφος 8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/20111 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 159 παρ.1

του

9. Οι αρµόδιες αρχές, µετά από πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας που ελέγχει τις υποβαλόµενες από τον Ανάδοχο, τους εργολάβους ή τους
υπεργολάβους σχετικές αιτήσεις, "θεωρήσεις εισόδου και άδειες παραµονής και εργασίας"
στην Ελλάδα στο προσωπικό της παραγράφου 8 καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι αναγόµενοι στην εθνική ή δηµόσια ασφάλεια και τάξη.
***Η εντός " " φράση
"θεωρήσεις εισόδου και άδειες παραµονής και εργασίας"
αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της φράσης
"παρέχουν άδειες εισόδου, παραµονής,
κυκλοφορίας και εργασίας" µε
το
άρθρο 159 παρ.2
του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
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10. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπαιδεύει κατ` έτος στις εγκαταστάσεις του ηµεδαπό
τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό σε αριθµό και για χρονικό διάστηµα που θα καθορισθεί
µε απάφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια που αφορά την επιλογή του προσωπικού µετά από
γνώµη επιστηµονικών φορέων, την εκπαίδευση και την καταβαλλόµενη αποζηµίωση η οποία
βαρύνει τον Ανάδοχο.
Άρθρο 7
∆ικαίωµα του ∆ηµοσίου για αγορά των παραγόµενων προϊόντων
Μεταβίβαση των δικαιωµάτων από τον Ανάδοχο
Έλεγχος δραστηριοτήτων και δαπανών του Αναδόχου
Κυριότητα υδρογονανθράκων
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να πωλεί στο ∆ηµόσιο, ύστερα από αίτησή του, ολόκληρη ή
µέρος της ποσότητας των παραγόµενων υδρογονανθράκων που αποκτά κατά τη σύµβαση,
εφόσον διεξάγεται πόλεµος, διαγράφεται κίνδυνος πολέµου ή άλλη κατάσταση ανάγκης της
χώρας.
2. Στη σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την
υποχρέωση της παραγράφου 1 ανεξάρτητα από τη συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων.
3. Τιµή πωλήσεως των υδρογονανθράκων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 είναι
εκείνη που προβλέπουν κατά περίπτωση οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 9 του παρόντος.
"4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να µεταβιβάζει εν όλω ή κατά ποσοστό τα συµβατικά δικαιώµατα
και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε ανεξάρτητο τρίτο µόνο ύστερα από έγγραφη
συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο Εκµισθωτής ή ο Εργοδότης µπορεί να αρνηθεί τη
συναίνεση αν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 2 του άρθρου 4, καθώς και αν ο
ανεξάρτητος τρίτος δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του
άρθρου 2. Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης µπορεί να θέσει οποιουσδήποτε όρους στον Ανάδοχο
για τη διασφάλιση των ιδίων συµφερόντων.
Το ∆ηµόσιο δύναται να ασκήσει δικαίωµα πρώτης προτίµησης σε περίπτωση υποκατάστασης
ή µεταβίβασης ποσοστών του Αναδόχου.
Η συναίνεση αυτή απαιτείται και όταν µεταβιβάζεται η συγγενής επιχείρηση που ελέγχει τον
Ανάδοχο."
***Η εντός " " παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το

άρθρο 160 παρ.1 του

5. "Ο Ανάδοχος δικαιούται ύστερα από έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και
έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να µεταβιβάζει εν
όλω ή ποσοστό τα συµβατικά δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε συγγενή
επιχείρηση υπό τον όρο ότι θα παραµείνει εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε την αποκτώσα
συγγενή επιχείρηση έναντι του Εκµισθωτή ή Εργοδότη για την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων του. Η συναίνεση και έγκριση είναι δυνατόν να µην δοθεί αν συντρέχουν οι
λόγοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2, καθώς και αν η συγγενής δεν πληροί τα κριτήρια
που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2."Η άδεια είναι δυνατόν να µη δοθεί αν
συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας κατά την κρίση του Υπουργικού Συµβουλίου, το οποίο
αποφαίνεται µετά από κοινή εισήγηση των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εθνικής Άµυνας.
***Το εντός " " πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
παρ.2 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

το άρθρο 160

"6. Αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε µέλος δικαιούται
να µεταβιβάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση σε άλλο
µέλος της κοινοπραξίας, ύστερα από έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και
έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το ∆ηµόσιο δύναται να ασκήσει δικαίωµα πρώτης προτίµησης σε περίπτωση υποκατάστασης
ή µεταβίβασης ποσοστών του Αναδόχου."
***Η εντός " " παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 160 παρ.3 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
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7. Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους συµβάσεις µεταβιβάσεως δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων υπόκεινται στο συµβολαιογραφικό τύπο, είτε συνάπτονται στην Ελλάδα είτε
συνάπτονται στην αλλοδαπή.
8. Η κατά την παράγραφο 4 συναίνεση µπορεί να παρέχεται και µε την αρχική σύµβαση.
Μπορεί επίσης να παρέχεται και για ορισµένη κατηγορία προσώπων.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί ακριβή στοιχεία όλων των εργασιών έρευνας και
εκµετάλλευσης και να υποβάλλει πλήρεις εκθέσεις δραστηριότητας στον Εκµισθωτή ή
Εργοδότη µέσα σε προθεσµίες που ορίζονται στη σύµβαση.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλλει στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη όλα τα
επιστηµονικά και τεχνικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και να
τηρεί επεξηγηµατικό υλικό στη χώρα, η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη στον Εκµισθωτή
ή Εργοδότη. Ο Εκµισθωτής ή εργοδότης µε τα αρµόδια όργανα ή και άλλα ειδικά
εξουσιοδοτηµένα από αυτόν πρόσωπα λαµβάνει γνώση όλων των επιστηµονικών και
τεχνικών εργασιών του Αναδόχου και όλων των τεχνικών στοιχείων που αυτός συλλέγει.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να µεριµνά ώστε οι πάσης φύσεως δαπάνες, και κυρίως οι
αµοιβές του απασχολούµενου προσωπικού, το τίµηµα της προµήθειας ειδών, το µίσθωµα
χρήσης µηχανηµάτων και γενικά εξοπλισµού, οι αµοιβές για την ενέργεια µελετών και την
εκτέλεση εργασιών και έργων, να πραγµατοποιούνται σε επίπεδα που δεν απέχουν από τις
τιµές που διαµορφώνονται ελεύθερα και είναι διεθνώς ανταγωνιστικές.
"Ο Εκµισθωτής ή ο Εργοδότης µε τα αρµόδια όργανα ή και άλλα ειδικά εξουσιοδοτηµένα από
αυτόν πρόσωπα ελέγχει και εγκρίνει τα προγράµµατα εργασιών και τις κάθε είδους δαπάνες
και προµήθειες υλικών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση τους. Επίσης,
ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Αναδόχου για να διαπιστώσει την αλήθεια των
εγγραφών σε αυτά και τη δικαιολόγηση των δαπανών σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής
επιχειρηµατικής πρακτικής. Οι διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως, οι συνέπειες έγκρισης ή µη
των σχετικών προγραµµάτων και δαπανών και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται
αναλυτικά στην οικεία σύµβαση."
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 160
παρ.4 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
12. Στη σύµβαση µίσθωσης ο Ανάδοχος γίνεται κύριος των εξορυσσόµενων
υδρογονανθράκων όταν αποκτήσει τη νοµή τους. Εάν ο Εκµισθωτής επιλέγει το µίσθωµα να
καταβληθεί σε είδος, καθίσταται συγκύριος της ποσότητας των εξορυσσόµενων
υδρογονανθράκων που αντιστοιχεί στο µίσθωµα από τη στιγµή της επιλογής, εκτός αν στη
σύµβαση ορίζεται διαφορετικά. Η αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση των
υδρογονανθράκων που ανήκουν στον Ανάδοχο δεν εµποδίζει την αυτούσια διανοµή τους
µεταξύ του Εκµισθωτή και του Αναδόχου. Η κατάσχεση λογίζεται εφεξής ότι υφίσταται στο
σύνολο της ποσότητας που περιέρχεται στον Ανάδοχο µε τη διανοµή.
13. Στη σύµβαση διανοµής της παραγωγής ο Εργοδότης γίνεται κύριος των
υδρογονανθράκων από την εξόρυξή τους. Ο Ανάδοχος γίνεται κύριος των υδρογονανθράκων
που αποτελούν το µερίδιό του, καθώς και εκείνων που προορίζονται για να καλυφθούν οι
δαπάνες "του άρθρου 9 παρ. 5", όταν αυτοί διαχωρισθούν από τους εξορυχθέντες
υδρογονάνθρακες σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα της παρ. 37 του
άρθρου 2 του παρόντος.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η εντός " " φράση "του άρθρου 9 παρ. 5", αντικαταστάθηκε ως άνω αντί
της φράσης "του άρθρου 9 παρ. 5, περιπτώσεις α` έως και ι`" µε το άρθρο 160 παρ.5 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
Άρθρο 8
Φορολογία εισοδήµατος
1. "Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καµία
πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ
του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου." Ο φόρος επιβάλλεται χωριστά για το εισόδηµα που
προέρχεται από κάθε σύµβαση που συνάπτει ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του
παρόντος. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συµβατικές εργασίες του
Αναδόχου καθαρού φορολογητέου εισοδήµατός του, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις
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του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9 παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος νόµου και
εξαντλεί κάθε υποχρέωση του Αναδόχου και των µετόχων αυτού για φόρο εισοδήµατος ως
προς κέρδη που προκύπτουν από τις συµβατικές εργασίες του.
***Η εντός " " παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 161 παρ.1 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Κοινοπραξία, ο υπολογισµός και η βεβαίωση του
φόρου εισοδήµατος διενεργείται ατοµικά για κάθε κοινοπρακτούν µέλος, τηρουµένων των
διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η εφαρµογή της προηγούµενης περιόδου δεν
θίγει την αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη των κοινοπρακτούντων µελών για τον
οφειλόµενο από τα υπόλοιπα µέλη της Κοινοπραξίας φόρο εισοδήµατος."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρο 24 του Ν.2545/1997.
2. Ο βεβαιούµενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων ο
Ανάδοχος απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος.
"3. Ο ανάδοχος ή το κάθε µέλος αναδόχου - Κοινοπραξίας τηρεί ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία
και βάσει αυτών συντάσσει για κάθε ηµερολογιακό έτος ισολογισµό και ξεχωριστά για κάθε
περιοχή εκµετάλλευσης, λογαριασµό εσόδων και εξόδων. Οι λογαριασµοί αυτοί και ο
ισολογισµός εµφανίζουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται ευθέως µε
τις συµβατικές εργασίες, καθώς και τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.24 του Ν.2545/1997.
4. Τα ποσά που εγγράφονται ως έσοδα και έξοδα στους λογαριασµούς της προηγούµενης
παραγράφου καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 9 του παρόντος.
"Ο ενιαίος για όλη τη συµβατική περιοχή λογαριασµός συντάσσεται µε την ενοποίηση των
εγγραφόµενων εσόδων και εξόδων στους λογαριασµούς των επί µέρους περιοχών έρευνας ή
εκµετάλλευσης. Ειδικά, προκειµένου περί αδειών που δίνονται µε τον παρόντα νόµο, δαπάνες
ερευνητικών εργασιών σε µια συµβατική περιοχή µπορούν να συµπεριληφθούν σε ποσοστό
µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στις δαπάνες άλλης συµβατικής περιοχής, όπου ο ανάδοχος
ή µέλος αναδόχου Κοινοπραξίας έχει άδεια εκµετάλλευσης και έχει αρχίσει να παράγει
υδρογονάνθρακες. Τόσο οι δαπάνες ερευνητικών εργασιών όσο και οι σχετικές αποσβέσεις
αυτής της κατηγορίας τηρούνται σε ξεχωριστούς, κατά µέλος, λογαριασµούς στα βιβλία του
αναδόχου."
Καθαρό φορολογητέο εισόδηµα είναι η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του εισοδήµατος των
ποσών που πιστώνονται ως έσοδα και του αθροίσµατος των ποσών που χρεώνονται ως
έξοδα, όπως εµφαίνονται στον ενιαίο λογαριασµό όλης της συµβατικής περιοχής.
*** Η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδος του πρώτου εδαφίου
αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 24 παρ.3 του Ν.2545/1997.

της

παρ.

4

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο
της δήλωσης, τα υποβαλλόµενα µε αυτήν δικαιολογητικά έγγραφα, ο τρόπος καταβολής του
φόρου σε είδος ή σε χρήµα, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, οι πίνακες
αποσβέσεών ανά περιοχές έρευνας και εκµετάλλευσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία
για την εφαρµογή των περί φορολογίας εισοδήµατος διατάξεων του παρόντος. Οι πίνακες
αποσβέσεων µπορούν να προβλέπουν είτε ποσοστά αποσβέσεων βάσει της αξίας των
αποσβεννυµένων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών πρώτης εγκατάστασης και
ερευνών, είτε συνολικό επιτρεπόµενο ύψος αποσβέσεων που καθορίζεται σε ποσοστό της
ετήσιας παραγωγής. Οι πίνακες αποσβέσεων µπορούν να κλιµακώνονται ανάλογα µε το ύψος
της παραγωγής και το χρόνο της απόσβεσης και ισχύουν µόνο για τις συµβάσεις που
συνάπτονται µετά τη δηµοσίευσή τους.
"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής του περιφερειακού φόρου, η
διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και κάθε σχετική µε αυτόν αναγκαία
λεπτοµέρεια."
***Η εντός " " παρ. 5 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 161 παρ.2 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχετικά την υπ` αριθµ. ∆1/Φ 26136/28-29.12.1995 απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β`1099), περί
Αποσβέσεων της παρ. 5 του άρθρ.8 του Ν.2289/95.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων. Με τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του
παρόντος είναι δυνατόν να επιτραπεί η τήρηση των βιβλίων και η κατάρτιση των
ισολογισµών του Αναδόχου σε ξένο νόµισµα.
Άρθρο 9
Φόρος εισοδήµατος σε συµβάσεις µίσθωσης
και διανοµής της παραγωγής
Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές
1. Στη σύµβαση µίσθωσης ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής εκµετάλλευσης
πιστώνεται µε τα ακόλουθα:
α) µε την αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους που παρήχθησαν και
πωλήθηκαν από τον Ανάδοχο,
β) µε την αξία του καταβληθέντος στον Εκµισθωτή µισθώµατος σε είδος,
γ) µε το τίµηµα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την
αξία απόκτησής τους, προκειµένου δε περί παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που
υπερβαίνει την αξία που δεν έχει ακόµη αποσβεστεί και
δ) µε κάθε άλλο έσοδο που σχετίζεται µε τις συµβατικές εργασίες ή προέρχεται από τη
µεταφορά προϊόντων για λογαριασµό ανεξάρτητων τρίτων µέσα στη χώρα και τις κατά την
παρ. 1 του άρθρου 148 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές µε τους αγωγούς του Αναδόχου
ή προέρχεται από την είσπραξη ασφαλιστικών ή άλλων αποζηµιώσεων.
2. Στη σύµβαση µίσθωσης ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής εκµετάλλευσης
χρεώνεται ως εξής:
α) µε τις δαπάνες που γίνονται για τις έρευνες, για τις εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης και τα
λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών που έγιναν πριν την
έναρξη της εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και των δαπανών πρώτης
εγκατάστασης, που υπολογίζονται βάσει του πίνακα αποσβέσεων της παρ. 5 του άρθρου 8,
"καθώς και της τυχόν καταβληθείσας στρεµµατικής αποζηµίωσης της παρ. 3 του άρθρου 5
του παρόντος",
***Tο εντός " " εδάφιο ∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΕ µε το άρθρο µε το άρθρο 162 παρ.1 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
β) µε τις τρέχουσες δαπάνες παραγωγής, και ιδιαίτερα µε τη δαπάνη για τα
χρησιµοποιηθέντα ή αναλωθέντα υλικά, εφόδια ή ενέργεια, µε τους µισθούς και τις συναφείς
µε αυτούς επιβαρύνσεις, µε τη δαπάνη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τρίτους,
γ) µε τα γενικά έξοδα που έγιναν στη χώρα για τις κατά τη σύµβαση εργασίες του αναδόχου,
που περιλαµβάνουν ιδιαίτερα τις δαπάνες για µισθούς, για µισθώµατα κινητών και ακινήτων
και για ασφάλιστρα,
δ) µε ποσά για µισθούς διευθυντών ή υπαλλήλων στο εξωτερικό και γενικά διοικητικά έξοδα
των ιδίων γραφείων του Αναδόχου σύµφωνα µε τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για
τις συµβατικές εργασίες. Τα ποσά αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό των
πραγµατοποιούµενων αντιστοίχων εξόδων στην Ελλάδα, το οποίο καθορίζεται στο προεδρικό
διάταγµα της παρ. 28 του άρθρου 2 του παρόντος,
ε) µε τα ποσά για τόκους δανείων ή για άλλες τραπεζικές επιβαρύνσεις που καταβλήθηκαν
για να λάβει δάνειο ή για να πιστωθεί µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο Ανάδοχος ή συγγενής
του εταιρεία για να διεξαγάγει τις συµβατικές εργασίες πλην των εργασιών έρευνας και
περιχάραξης των κοιτασµάτων. ∆εν περιλαµβάνονται χρεώσεις τόκων: 1) κατά το ποσό που
το καταβαλλόµενο επιτόκιο υπερβαίνει το εύλογο εµπορικά επιτόκιο που ισχύει στις διεθνείς
χρηµαταγορές για παρόµοιες εργασίες, 2) κατά το ποσό που το δάνειο υπερβαίνει το ανώτατο
όριο που καθορίζεται στη σύµβαση και 3) κατά το ποσό που τα έσοδα από την παραγωγή
υδρογονανθράκων χρησιµοποιηθούν για να χρηµατοδοτηθεί κεφαλαιουχικός εξοπλισµός
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παραγωγής,
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στ) µε τα ποσά των µη εισπράξιµων απαιτήσεων και των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν
λόγω ζηµιών που προκλήθηκαν σε τρίτους,
ζ) µε τη µη αποσβεσθείσα αξία καταστραφέντων ή εγκαταλειφθέντων περιουσιακών
στοιχείων,
η) µε κάθε άλλη τρέχουσα δαπάνη και κάθε ζηµιά σχετική µε τις συµβατικές εργασίες,
εφόσον η δαπάνη ή η ζηµία εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις γενικές διατάξεις
περί φορολογίας εισοδήµατος,
θ) µε το ποσό που απαιτείται για να ικανοποιηθούν οι συναφείς µε τη λήξη της
εκµετάλλευσης υποχρεώσεις του Αναδόχου σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10. Το ποσό
αυτό συσσωρευόµενο αποτελεί ειδικό αποθεµατικό,
ι) µε το ποσό των υπό α` έως θ` δαπανών των προηγούµενων ετών κατά το µέρος που δεν
καλύφθηκαν κατά τα έτη αυτά και µέχρι να καλυφθούν πλήρως,
ια) µε την αξία του κατά τις παραγράφους 22 έως και 29 του άρθρου 2, µισθώµατος που
πρέπει να καταβληθεί σε χρήµα ή σε είδος.
Έσοδα και έξοδα που δεν µπορούν να καταλογισθούν αποκλειστικά σε ορισµένη περιοχή
εκµετάλλευσης κατανέµονται σε όλες τις περιοχές εκµετάλλευσης της συµβατικής περιοχής,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο προεδρικό διάταγµα της παρ. 28 του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Η αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων προσδιορίζεται βάσει της τιµής
τους "επί του µεταφορικού µέσου" σύµφωνα µε τις διεθνείς τιµές για αντίστοιχη ποιότητα. Οι
σχετικές λεπτοµέρειες ρυθµίζονται στο προεδρικό διάταγµα της παρ. 28 του άρθρου 2 του
παρόντος.
4. Στη σύµβαση διανοµής της παραγωγής ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων πιστώνεται µε
τα ακόλουθα:
α) µε την αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων που παρήχθησαν και
πωλήθηκαν από τον Ανάδοχο για λογαριασµό αυτού και για λογαριασµό του Εργοδότη,
β) µε την αξία του µεριδίου επί των παραχθέντων υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων,
που λαµβάνεται από τον Εργοδότη σε είδος,
γ) µε κάθε έσοδο από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν µε δαπάνη
χρεωθείσα στο λογαριασµό εσόδων και εξόδων,
δ) µε κάθε άλλο έσοδο που σχετίζεται µε τις συµβατικές εργασίες ή προέρχεται από τη
µεταφορά προϊόντων για λογαριασµό ανεξάρτητων τρίτων µέσα στη χώρα και τις κατά το
άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές µε τους αγωγούς του Αναδόχου ή
προέρχεται από την είσπραξη ασφαλιστικών ή άλλων αποζηµιώσεων.
5. Στη σύµβαση διανοµής της παραγωγής ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής
εκµετάλλευσης χρεώνεται µε τα ποσά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α` έως ι` της
παραγράφου 2 και επιπλέον µε την αξία του µεριδίου του εργοδότη σύµφωνα µε τις
παραγράφους 30 έως και 38 του άρθρου 2 του παρόντος.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως.
6. Η αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων προσδιορίζεται βάσει της τιµής "επί
του µεταφορικού µέσου" σύµφωνα µε τις διεθνείς τιµές για αντίστοιχη ποιότητα. Οι σχετικές
λεπτοµέρειες ρυθµίζονται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 37 του άρθρου 2 του
παρόντος.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου "και των παραγράφων 1 έως και 6 του
παρόντος άρθρου", τα εισοδήµατα του Αναδόχου που προκύπτουν από τη σύµβαση, τα
εισοδήµατα που αποκτούν στο εξωτερικό αλλοδαποί υπάλληλοι του Αναδόχου για συναφείς
µε τις συµβατικές εργασίες υπηρεσίες, καθώς και τα εισοδήµατα που αποκτούν αλλοδαποί
υπάλληλοι των χρησιµοποιούµενων από τον Ανάδοχο εργολάβων, των υπεργολάβων, ακόµη
και αν οι τελευταίοι είναι κάτοικοι Ελλάδας, απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο, γενικό
ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα, τακτική ή έκτακτη
εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε τακτικό ή έκτακτο οικονοµικό βάρος υπέρ του
∆ηµοσίου και παντός τρίτου, πλην του φόρου προστιθέµενης αξίας.
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***Η εντός " " φράση
"και των παραγράφων 1 έως και 6 του παρόντος άρθρου",
αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της "και των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου"
µε το άρθρο µε το άρθρο 162 παρ.2 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
8. Η παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων στον
Ανάδοχο µε τις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως
και 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόµενες συµβάσεις, η µεταβίβαση δικαιωµάτων από
τις συµβάσεις αυτές εκ µέρους του Αναδόχου µε συµβάσεις συναπτόµενες "κατά τις
παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 7" του παρόντος, η πώληση των παραγόµενων
υδρογονανθράκων από τον Ανάδοχο, τον Εκµισθωτή ή τον Εργοδότη, οι συµβάσεις έργου
που συνάπτονται για τους συµβατικούς σκοπούς από τον Ανάδοχο µε εργολάβους και από
αυτούς µε υπεργολάβους, η µίσθωση, η παραχώρηση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο κτήση της
χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται αντικειµενικά από κάθε
γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα, τακτική ή
έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονοµικό βάρος υπέρ του ∆ηµοσίου και
κάθε τρίτου, πλην του φόρου προστιθέµενης αξίας.
***Η εντός " " φράση "κατά τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 7" αντικαταστάθηκε
ως άνω αντί της "κατά τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 7" µε το άρθρο 162
παρ.3 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
9. Οι συµβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον Ανάδοχο από τράπεζες ή
πιστωτικούς οργανισµούς ή πάσης φύσεως αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι
συµβατικές εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι τόκοι και η εξόφλησή
τους απαλλάσσονται αντικειµενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε
οικονοµικό βάρος υπέρ του ∆ηµοσίου και κάθε τρίτου, πλην του φόρου προστιθέµενης αξίας.
Οι τόκοι των παραπάνω δανείων και πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήµατος.
"10. Οι αµοιβές συµβολαιογράφων για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών του Αναδόχου που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και τα δικαιώµατα
έµµισθων και άµισθων υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή ή τη µεταγραφή των
δικαιοπραξιών αυτών δεν µπορούν να υπερβούν για κάθε περίπτωση το ποσό των δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών."
***H εντός " " παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 162 παρ.4 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
11. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται απαλλαγή από τις εισφορές
εργοδότη και εργαζοµένου προς τους πάσης φύσεως οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως,
τους οργανισµούς και λογαριασµούς κοινωνικής πολιτικής, ούτε από τους ήδη θεσπισθέντες
υπέρ των εργαζοµένων πόρους εκτός από τους υπέρ τρίτων κοινωνικούς πόρους, ούτε από
τα δικαιώµατα, τις εισφορές και τα ανταποδοτικά τέλη που οφείλονται για παρεχόµενες
υπηρεσίες.
Άρθρο 10
Λήξη του σταδίου εκµετάλλευσης
Αναστολή και παράταση προθεσµιών
Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών
1. Κατά τη λήξη του σταδίου εκµετάλλευσης κάθε περιοχής εκµετάλλευσης, αυτή
επανέρχεται ελεύθερη στο ∆ηµόσιο.
Η χρήση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί µε τις διαδικασίες των παραγράφων 1 έως και 4
του άρθρου 6 και 1 έως και 5 του άρθρου 12 του παρόντος και η κυριότητα των κινητών, η
αξία των οποίων έχει αποσβεσθεί, περιέρχονται αυτοδίκαια στον Εκµισθωτή ή στον Εργοδότη
χωρίς αντάλλαγµα.
Η τύχη των ακινήτων που δεν έχουν αποκτηθεί µε τις διαδικασίες των παραγράφων 1 έως
και 4 του άρθρου 6 και 1 έως και 5 του άρθρου 12 του παρόντος και των κινητών που δεν
έχουν αποσβεσθεί ρυθµίζεται στη σύµβαση. Από την περιέλευση περιουσιακών στοιχείων
στον Εκµισθωτή ή Εργοδότη δεν γεννάται σε καµία περίπτωση ευθύνη του Εκµισθωτή ή
Εργοδότη έναντι των δανειστών του Αναδόχου για τυχόν χρέη του, εκτός αν έχει συσταθεί
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εµπράγµατη ασφάλεια, την οποία ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να άρει πριν αυτά περιέλθουν
στο ∆ηµόσιο.
2. Εφόσον ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης δεν δηλώσει διαφορετικά σε προθεσµία που ορίζεται
στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται:
α) να σφραγίσει κατάλληλα όλα τα παραγωγικά φρέατα και τα γνωστά υδροφόρα στρώµατα,
β) να αποµακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και
γ) να αποκαταστήσει το περιβάλλον.
Οι υπό β` και γ` εργασίες του Αναδόχου εποπτεύονται από Επιτροπή ειδικών κοινής
αποδοχής της οποίας η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρµοδιότητες και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του
άρθρου 2 του παρόντος.
3. Για να αντιµετωπισθούν οι δαπάνες που απαιτούν οι εργασίες της προηγούµενης
παραγράφου µπορεί να δηµιουργηθεί ειδικό αποθεµατικό. Η µεταβίβαση και η τύχη του
αποθεµατικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε αυτό, ρυθµίζονται µε τα
προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Η κατά την παράγραφο 2 υποχρέωση αποµάκρυνσης αναστέλλεται µε έγγραφη συναίνεση
του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για όσο χρόνο οι εγκαταστάσεις
κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο στην ίδια ή σε άλλη
συµβατική περιοχή.
5. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που ο
Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις παραγράφους 8 έως και 11 του παρόντος άρθρου ή
παραιτηθεί από το δικαίωµα εκµετάλλευσης κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 έως και
15 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
6. Οι προθεσµίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου αναστέλλονται λόγω
ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
7. Επιφυλασσοµένων των ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος ή των προεδρικών
διαταγµάτων των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2, οι προθεσµίες εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του Αναδόχου µπορούν να παρατείνονται µε έγγραφη συναίνεση του
Εκµισθωτή ή Εργοδότη.
8. Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης µπορεί µε έγγραφη δήλωσή του να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο των συµβατικών δικαιωµάτων του:
α) αν ο τελευταίος υπαίτια δεν εκπληρώνει τις κατά τις παραγράφους 2, 11 και 12 του
άρθρου 5 και 9, 10 και 11 του άρθρου 7, υποχρεώσεις του,
β) αν ο τελευταίος δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα το κατά περίπτωση οφειλόµενο µίσθωµα ή
µερίδιο ή το φόρο εισοδήµατος.
Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης δικαιούται περαιτέρω να ζητήσει αποζηµίωση που να καλύπτει
κάθε θετική και αποθετική ζηµία του.
9. Αν ο Ανάδοχος προβαίνει σε άλλες παραβιάσεις των όρων της σύµβασης και δεν
συµµορφώνεται µε αυτούς εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, που του τάσσει ο
Εκµισθωτής ή Εργοδότης, είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση των διαιτητών,
εάν στη σύµβαση προβλέπεται διαιτησία κατά την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου,
διαφορετικά µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου.
10. Τα κατά τις παραγράφους 8 και 9 δικαιώµατα του Εκµισθωτή ή Εργοδότη αποσβέννυνται
µετά πάροδο έξι (6) µηνών από τη στιγµή που αυτός έλαβε γνώση του λόγου της
εκπτώσεως.
11. Με τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος
ρυθµίζονται και ζητήµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τις συνέπειές της µε οποιονδήποτε
τρόπο ανώµαλης εξέλιξης της συµβατικής σχέσης.
12. Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων που συνάπτονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιλύονται από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.1406/1983.
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"13. Κάθε διαφορά από το παρόν, συµβατική ή αδικοπρακτική, επιλύεται από διαιτητικό
δικαστήριο κατά το ν. 2735/1999 περί διεθνούς εµπορικής ∆ιαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς
αναγνωρισµένο σύστηµα∆ιαιτησίας, όπως ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (International
Chamber of Commerce (ICC)), ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς∆ιαιτησίας Λονδίνου (London Court of
International Arbitration), Ινστιτούτο∆ιαιτησίας του Εµπορικού Επιµελητηρίου της
Στοκχόλµης (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), κατ`
αποκλεισµό της τακτικής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.
Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο διαιτητές, οριζόµενους από τα µέρη και έναν
επιδιαιτητή οριζόµενο από αυτούς.
Ως τόπος διεξαγωγής της ∆ιαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα διαδικασίας η ελληνική.
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό."
***H εντός " " παρ. 13 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 162 παρ.5 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
"∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ."
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 163 παρ.1 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
179/22.8.2011) διαγράφηκε η εντός " " φράση "∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ."

Α

Άρθρο 11
1. Το ∆ηµόσιο µπορεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησεως, µετά από πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, να παραχωρήσει την άσκηση των δικαιωµάτων του της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του παρόντος, σε περιοχές της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, απευθείας στη
"∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Ερευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυµη
Εταιρεία" (∆.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ.).
2. Η ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. ασκεί το κατά την προηγούµενη παράγραφο παραχωρηθέν δικαίωµα:
α) µε αυτεπιστασία, δηλαδή µε δικά της µέσα ή και µε την ανάθεση ορισµένων έργων σε
εργολάβους µέχρι την 31.12.1996,
β) µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης ή
γ) µε σύναψη σύµβασης διανοµής της παραγωγής.
Ο τρόπος ασκήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώµατος στη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. για κάθε περιοχή
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µετά από γνώµη της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ..
3. Εφόσον το παραχωρηθέν δικαίωµα ασκείται µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης ή µε σύναψη
σύµβασης διανοµής της παραγωγής, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος και
των εκτελεστικών του διαταγµάτων που αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση τέτοιων
συµβάσεων από το ∆ηµόσιο.
4. Οι κατά το παρόν άρθρο συναπτόµενες συµβάσεις της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. µε τρίτους είναι
απολύτως άκυρες εάν δεν εγκριθούν από το ∆ηµόσιο, µε την προσυπογραφή του εγγράφου
της συµβάσεως από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
5. Το ∆ηµόσιο µπορεί µε σύµβαση άµισθης εντολής και για λογαριασµό του να αναθέτει στη
∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.:
α) την αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης των παραγράφων 5 έως και 9 του
άρθρου 2 του παρόντος, τη διενέργεια του διαγωνισµού και την αξιολόγηση των προσφορών
στις περιπτώσεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου
3 του παρόντος,
β) την άσκηση του δικαιώµατος συµµετοχής του ∆ηµοσίου κατά την παρ. 2 του άρθρου 3
του παράντος και
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γ) την άσκηση και διαχείριση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και γενικά τον έλεγχο και την
παρακολούθηση των συµβάσεων που συνάπτονται από το ∆ηµόσιο µε τρίτους σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
6. Με τη σύµβαση άµισθης εντολής εκτός από τις αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής της
προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καθορίζεται και να ρυθµίζεται η απόδοση από το
∆ηµόσιο στη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. των αναγκαίων δαπανών της προς εκτέλεση της εντολής.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι
δυνατόν να µεταβιβάζονται στη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. κάθε φύσεως δικαιώµατα του ∆ηµοσίου, που
συνδέονται µε τους σκοπούς της και έχουν σαν αντικείµενο την έρευνα και την
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων τους. Στα ανωτέρω δικαιώµατα
συµπεριλαµβάνονται δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί ακινήτων, εγκαταστάσεων επιχειρήσεων,
όπως και δικαιώµατα από συµβάσεις του παρόντος νόµου µε τρίτους.
Σε περίπτωση µεταβιβάσεως εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων απαιτείται µεταγραφή
της οικείας αποφάσεως.
8. Η εκτίµηση της αξίας των µεταβιβαζόµενων κατά τα ανωτέρω στοιχείων ενεργείται από
τρεις Ορκωτούς Εκτιµητές, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας από πίνακα που υποβάλλεται από το Σώµα των Ορκωτών Εκτιµητών.
9. Έναντι της αξίας των κατά τα ανωτέρω µεταβιβαζόµενων στοιχείων πραγµατοποιείται
ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι αντιστοιχούσες στην αύξηση
µετοχές περιέρχονται στο ∆ηµόσιο. Εφόσον στα µεταβιβαζόµενα στοιχεία περιλαµβάνεται το
µίσθωµα ή το µερίδιο του εργοδότη, από συµβάσεις που συνάφθηκαν κατά τις παραγράφους
22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος, η αύξηση
κεφαλαίου πραγµατοποιείται το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους για τα ποσά που εισπράχθηκαν
κατά το προηγούµενο έτος.
10. Τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ως µετόχου της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. ασκούνται από τον Υπουργό
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
11. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 9 ισχύουν και
για τη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., τις θυγατρικές της εταιρείες, που έχουν σκοπό την αναζήτηση, έρευνα
και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, για τις, κατά την παράγραφο 15 του παρόντος
άρθρου, εταιρείες και για τους χρησιµοποιούµενους από αυτές εργολάβους και τους
υπεργολάβους και µελετητές αυτών.
12. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος συναπτόµενες συµβάσεις µεταβίβασης µεταξύ της
∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και των θυγατρικών της εταιρειών, που έχουν κύριο σκοπό την αναζήτηση,
έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και των από, κατά την παράγραφο 15 του
παρόντος άρθρου, ιδρυόµενων εταιρειών, απαλλάσσονται αντικειµενικά από κάθε γενικό ή
ειδικό, άµεσο ή έµµεσο, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα,
τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονοµικό βάρος υπέρ του
∆ηµοσίου και παντός τρίτου, πλην του φόρου προστιθέµενης αξίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται στην παρ.12
καταργούνται σύµφωνα µε την παρ.92 του άρθρου 4 του Ν.2459/1997 (Α 17).Έναρξη
ισχύος από την πρώτη του µεθεποµένου µήνα από την δηµοσίευση του νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει τέλη χαρτοσήµου για τα οποία η φορολογική
υποχρέωση γεννάται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
13. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζει µε απόφασή του, την
άσκηση του τυχόν συµβατικού δικαιώµατος της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., για να αγοράσει τους
περιερχόµενους, στον ανάδοχο υδρογονάνθρακες και παραπροϊόντα.
14. Στους κατά το Καταστατικό των ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και ∆.Ε.Π. σκοπούς αυτών
περιλαµβάνεται και η κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγών µεταφοράς και δεξαµενών
αποθήκευσης υδρογονανθράκων εγχώριας και αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων διύλισης
και γενικά κατεργασίας αυτών.
15. Η ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. δικαιούται να µεταβιβάζει σε θυγατρικές εταιρείες, τα από τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος δικαιώµατα συµµετοχής, εφόσον το
κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών ανήκει εξ ολοκλήρου στη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.. Απαγορεύεται
ή µεταβίβαση µετοχών θυγατρικών εταιρειών της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., καθώς και η περαιτέρω
µεταβίβαση από τις εταιρείες αυτές των δικαιωµάτων συµµετοχής.
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Άρθρο 11 (12)
"Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραχώρηση χρήσης
δηµόσιων κτηµάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής
- θαλάσσιες εγκαταστάσεις και κατασκευές - Εκµετάλλευση
υδρογονανθράκων υφαλοκρηπίδας ή αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης Εγκαταστάσεις εντός των χωρικών υδάτων".
***Ο εντός " " τίτλος του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω και αναριθµήθηκε από
12 σε 11 µε το άρθρο 163 παρ.2 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 367/1976, επιτρέπεται η
αναγκαστική απαλλοτρίωση γαιών που εγκλείουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα ή άλλα
αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, περιλαµβανοµένης και της
συστάσεως εµπράγµατων δικαιωµάτων σε βάρος των ακινήτων αυτών, που είναι αναγκαία
για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, εργασιών και λοιπών έργων έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων κατά τον παρόντα νόµο, καθώς και της παραγωγής
παραπροϊόντων, τα οποία προέρχονται από διαχωρισµό ή κατεργασία που δεν απαιτεί την
ίδρυση διυλιστηρίου, επειδή οι σκοποί της απαλλοτρίωσης χαρακτηρίζονται ως δηµόσιας
ωφέλειας.
2. Η κατά την παράγραφο 1 απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπέρ του Εκµισθωτή ή Εργοδότη
και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ν.δ/τος 797/1971 "περί αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων", µε εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού. Αναγκαστική απαλλοτρίωση
ακινήτων
για
εγκατάσταση
αγωγών
µεταφοράς
και
δεξαµενών
αποθήκευσης
υδρογονανθράκων ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας των υδρογονανθράκων
αυτών, µπορεί να κηρύσσεται κατά τις διατάξεις του ν. 367/1976 και υπέρ άλλου προσώπου,
που έχει άδεια ίδρυσης τέτοιων εγκαταστάσεων πλην του ∆ηµοσίου ή της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ..
3. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η παραχώρηση στον ανάδοχο της
χρήσης ακινήτων, υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων και µη µισθωµένων λατοµικών χώρων,
που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και βρίσκονται εντός ή κοντά στην περιοχή που διεξάγονται οι
εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και θεωρούνται αναγκαίοι για αυτές
τις εργασίες. Η παραχώρηση αυτή γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλου κατά περίπτωση αρµόδιου για τη διοίκηση
και διαχείριση των ακινήτων αυτών υπουργού, µε αντάλλαγµα που καθορίζεται µετά από
γνώµη επιτροπής αποτελούµενης από τον αρµόδιο πρόεδρο πρωτοδικών, ως πρόεδρο, και
από τους προϊσταµένους των αρµόδιων τοπικών υπηρεσιών Γεωργίας, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ). Η
παραχώρηση γίνεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η έρευνα ή η εκµετάλλευση. Με όµοια
απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το αντάλλαγµα της χρήσης.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4171/1961 "περί λήψεως
γενικών µέτρων προς υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονοµίας της Χώρας, όπως
τροποποιήθηκαν µε το ν.δ. 916/1971 και το ν. 15911975, εφαρµόζονται ανάλογα επί των
συµβάσεων των Αναδόχων, που συνάπτονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και
38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Στους ίδιους Αναδόχους
µπορεί να παραχωρείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εθνικής
Αµυνας, Οικονοµικών, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Εργων και Εµπορικής Ναυτιλίας, µε αντάλλαγµα η χρήση περιοχής αιγιαλού ή
και παραλίας µε δικαίωµα πρόσχωσης της θάλασσας µπροστά από αυτή, σε έκταση που
καθορίζεται, µε σκοπό τη δηµιουργία γηπέδου που θα χρησιµοποιηθεί για τις κατά τη
σύµβαση εργασίες, έργα και εγκαταστάσεις, καθώς και να επιτρέπεται η δηµιουργία τεχνητής
νησίδας "σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α` 285) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις ". Για την απόκτηση της αρχικής παραλίας, καθόσον µέρος αυτής προήλθε από
συνεισφορά ιδιωτών ή δωρεάν παραχώρηση από δήµους ή κοινότητες ή άλλα νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του ∆ηµοσίου
µε δαπάνες του Αναδόχου, που κηρύσσεται κατά τις διατάξεις του ν. 367/1976. Επί του
δηµιουργούµενου νέου αιγιαλού ή και της παραλίας επιτρέπεται η παραχώρηση δικαιωµάτων
κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η εντός " " φράση "σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α` 285)
"Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις", προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 163 παρ.3 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
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5. Οι κατά το παρόν άρθρο απαλλοτριώσεις και παραχωρήσεις χρήσης ενεργούνται και κατά
παρέκκλιση ακόµη των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε
παραµεθόριες περιοχές και χωρίς την τήρηση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις αυτές
διαδικασίες, µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
6. Μόνιµες ή προσωρινές θαλάσσιες εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές, ανεξαρτήτως
χωρητικότητας ή εκτοπίσµατος, που προορίζονται από κατασκευής ή µετασκευής για
εργασίες έρευνας ή εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής,
συµπεριλαµβανοµένης της διύλισης και αποθήκευσης αυτών, µπορούν βάσει των όρων των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, µετά από αίτηση
του κυρίου αυτών, να εγγράφονται σε ειδικό νηολόγιο, που τηρείται στο Κεντρικό
Λιµεναρχείο Πειραιώς, µετά από προηγούµενο τελωνισµό αυτών, εάν εισάγονται από την
αλλοδαπή.
7. Στις εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές που νηολογούνται κατά την προηγούµενη
παράγραφο, εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις των τίτλων: πρώτου, έβδοµου, όγδοου και δέκατου του Κώδικα Ιδιωτικού
Ναυτικού ∆ικαίου, καθώς και οι λοιπές κείµενες διατάξεις, που αφορούν στα θέµατα τα
ρυθµιζόµενα από αυτούς τους τίτλους,
β) οι περί πλοίων διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
8. Οι ανήκουσες στον Ανάδοχο, κατόπιν σύµβασης του παρόντος µε το ∆ηµόσιο "ή τη ∆.Ε.Π.
- Ε.Κ.Υ.", εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές είναι δυνατόν να νηολογούνται κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και αν ακόµη αυτός είναι αλλοδαπός. Το ίδιο ισχύει και για τα
πλοία και πλοιάρια του αλλοδαπού Αναδόχου όσο ισχύει η σύµβαση.
***Η εντός " " φράση "ή τη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.", ∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΕ µε το άρθρο 163 παρ.4 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορικής
Ναυτιλίας καθορίζονται:
α) Ο τύπος των πράξεων και εγγραφών στο νηολόγιο.
β) Ο τύπος του εγγράφου της εθνικότητας.
γ) Τα αναφερόµενα στην απονοµή διακριτικών σηµάτων.
δ) Τα αναφερόµενα στην τήρηση ειδικού υποθηκολογίου και ειδικού βιβλίου κατασχέσεων,
για τις εγκαταστάσεις και τις πλωτές κατασκευές που αφορούν το παρόν άρθρο.
ε) Κάθε λεπτοµέρεια συναφής µε τα παραπάνω θέµατα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχετικά την υπ`αριθµ. 4226.121/4/95/28.11-11.12.1995 απόφαση
των Υπουργών Εµπ.Ναυτιλίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β`1017),
για ειδικό νηολόγιο, ειδικό υποθηκολόγιο, ειδικό βιβλίο κατασχέσεων, τύπο εγγράφου
εθνικότητος, απονοµή διακριτικών σηµάτων που προβλέπονται από άρθρο 12 του Ν.
2289/95 για θαλάσσιες εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές, πλοία και πλοιάρια.
10. Προκειµένου περί εγκαταστάσεων, πλωτών κατασκευών, πλοίων και πλοιαρίων, που
έχουν εγγραφεί στο νηολόγιο σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µεταβίβαση της κυριότητας
αυτών, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος, σηµειώνεται ατελώς στο νηολόγιο, µετά από
έγγραφο του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς το νηολόγο.
11. Για την εκτέλεση των εργασιών αναζήτησης και έρευνας για ανακάλυψη
υδρογονανθράκων, καθώς και για την κατασκευή εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονοµική ζώνη της χώρας,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος και γενικά της ελληνικής διοικητικής νοµοθεσίας.
"12. Γύρω από τις µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της
υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται
για εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, δηµιουργείται ζώνη ασφαλείας
πεντακοσίων (500) µέτρων που υπολογίζεται από τα ακραία σηµεία των εγκαταστάσεων ή
κατασκευών αυτών. Η ζώνη ασφαλείας µε τις σε αυτήν εγκαταστάσεις και κατασκευές, ο
υπερκείµενος εναέριος χώρος και ο υποκείµενος θαλάσσιος χώρος είναι χώροι απαραβίαστοι.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µειώνεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις η
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έκταση της ζώνης ασφαλείας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (1982), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2321/1995 (Α` 136). Η είσοδος πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγηµάτων απαγορεύεται
χωρίς ειδική άδεια, η οποία χορηγείται στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στα αεροσκάφη µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών και µε
χρηµατική ποινή."
***Το εντός " " άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 163 παρ.5 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
13. Για την εφαρµογή των κανόνων του ηµεδαπού γενικά δικαίου, οι κατά την παρ. 12
εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές και ζώνες ασφαλείας εξοµοιώνονται προς το έδαφος της
χώρας.
14. Για εκδίκαση αξιόποινων πράξεων που τελούνται κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 επί
των εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών ή εντός των κατά την αυτή παράγραφο ζωνών
ασφαλείας, αρµόδια κατά τόπο ποινικά δικαστήρια, ελλείψει όλλων, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αρµόδιων ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, είναι τα αρµόδια
δικαστήρια για τις εντός της περιφέρειας του Πταισµατοδικείου Πειραιά τελούµενες πράξεις.
Η προανάκριση διεξάγεται και από την, κατά τις διατάξεις της παρ. 18 του παρόντος άρθρου,
κατά τόπο αρµόδια λιµενική αρχή και την τελωνειακή αρχή για θέµατα της τελωνειακής
νοµοθεσίας.
15. Για την εφαρµογή των διατάξεων για την αρµοδιότητα κατά τόπο των πολιτικών
δικαστηρίων, οι κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές και
ζώνες ασφαλείας θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου
Πειραιά.
16. Κάθε δικαστικός επιµελητής έχει αρµοδιότητα να ασκήσει τα καθήκοντά του σε
οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της "αποκλειστικής
οικονοµικής ζώνης της χώρας".
***Η εντός " " φράση της "αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της χώρας" αντικαταστάθηκε
ως άνω αντί της "θαλάσσιας οικονοµικής ζώνης της χώρας" µε το άρθρο 163 παρ.6 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
"17. Η αστυνόµευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής
οικονοµικής ζώνης, στις µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της
υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται
για εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από το Λιµενικό Σώµα.
Με αίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας διαθέτει την
αναγκαία ένοπλη δύναµη για ενίσχυση των οργάνων του Λιµενικού Σώµατος."
***Η εντός " " παρ.17 αντικαταστάθηκε ως ανω µε το άρθρο 163 παρ.6 του Ν.4001/2011
(ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
18. Η κατά τόπο αρµοδιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών επί των υπεράνω της
υφαλοκρηπίδας ή της "αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της χώρας" περιοχών καθορίζεται µε
απόφαση κάθε αρµόδιου υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
***Η εντός " " φράση της "αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της χώρας" αντικαταστάθηκε
ως άνω αντί της "θαλάσσιας οικονοµικης ζώνης της χώρας" µε το άρθρο 163 παρ.6 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
19. Εργασία που παρέχεται µέσα σε περιοχές υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της
"αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης" της χώρας σχετική µε την αναζήτηση, έρευνα ή
εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, λογίζεται για την εφαρµογή της περί
κοινωνικής ασφαλίσεως νοµοθεσίας ότι παρέχεται εντός της χώρας.
***Η εντός " " φράση της "αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της χώρας" αντικαταστάθηκε
ως άνω αντί της "θαλάσσιας οικονοµικής ζώνης της χώρας" µε το άρθρο 163 παρ.6 του
Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.8.2011)
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20. Η παρ. 12 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως σε εγκαταστάσεις ή πλωτές
κατασκευές, που βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων.
"21. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά από γνώµη
της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., µπορούν να θεσπίζονται Κανονισµοί εκτέλεσης των κάθε φύσης
εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
περιλαµβανοµένης της κατασκευής των κάθε φύσης εγκαταστάσεων, των δεξαµενών
αποθήκευσης και των αγωγών, της διενέργειας των γεωτρήσεων και της σφράγισης των
φρεάτων, µε σκοπό τη λήψη κάθε φύσης µέτρων ασφαλείας προσώπων ή πραγµάτων,
παρεµπόδιση της ρύπανσης ή µόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασίας της χλωρίδας και
της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοΐας, των αρχαιοτήτων γενικά, των ιστορικών τόπων,
των τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων εντός των
Περιοχών Εκµετάλλευσης. Με τη σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι µέχρι την έκδοση των
Κανονισµών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό οι εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης θα
εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ανάλογων Κανονισµών Κρατών - Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών".
***Η εντός " " παρ. 21 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"22. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο Κανονισµοί, εάν αφορούν την εκτέλεση εργασίας
και έργων σε θαλάσσιες περιοχές, θεσπίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορικής Ναυτιλίας".
***Η εντός " " παρ. 22 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"23. Όποιος αναζητεί, ερευνά ή εκµεταλλεύεται υδρογονάνθρακες χωρίς άδεια ή παροχή
τέτοιου δικαιώµατος κατά τις διατάξεις του παρόντος, τιµωρείται µε φυλάκιση δύο (2)
τουλάχιστον µηνών και µε χρηµατική ποινή είκοσι (20) µέχρι πεντακοσίων (500)
εκατοµµυρίων δραχµών. Οι υδρογονάνθρακες που έχουν παράνοµα εξορυχθεί περιέρχονται
αυτοδίκαια στην κυριότητα του ∆ηµοσίου"
***Η εντός " " παρ. 23 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"24. Επιβάλλεται διοικητική ποινή ύψους είκοσι (20) µέχρι πεντακοσίων (500) εκατοµµυρίων
δραχµών, ανεξάρτητα από κάθε άλλη διοικητική, αστική ή ποινική κύρωση κοτά των
ενεργούντων αναζήτηση, έρευνα ή εκµετάλλευση υδρογονονθράκων κατά παράβαση των
κατά τις παραγράφους 21 και 22 του παρόντος άρθρου Κανονισµών".
***Η εντός " " παρ. 24 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"25. Οι προβλεπόµενες από την προηγούµενη παράγραφο χρηµατικές ποινές επιβάλλονται
από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά από κλήση προς ακρόαση
του ενδιαφεροµένου, µε αιτιολογηµένες αποφάσεις.
Προκειµένου για παραβάσεις, εξ αιτίας των οποίων επήλθε ρύπανση ή µόλυνση της
θάλασσας, βλάβη της θαλάσσιας χλωρίδας ή πανίδας ή της αλιείας ή για παραβάσεις µέτρων
ασφαλείας της ναυσιπλοϊας, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται µε αποφάσεις των αρµόδιων
λιµενικών αρχών. Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων
εναντίον των αποφάσεων αυτών, που ασκείται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίησή τους. Το ∆ηµόσιο, ως διάδικος στη δίκη αυτή, εκπροσωπείται από την αρχή που
εξέδωσε την απόφαση. Το άρθρο 32 του π.δ/τος 331/1985 εφαρµόζεται ανάλογα. Η
προθεσµία πρός άσκηση της προσφυγής, καθώς και η προσφυγή που ασκήθηκε εµπρόθεσµα
αναστέλλουν την εκτέλεση της ποινής που έχει επιβληθεί. Τα ποσά των χρηµατικών ποινών
βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες που τα επιβάλλουν ως δηµόσια έσοδα και εισπράττονται κατά
τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο Ανάδοχος, εφόσον ευθύνεται για
θέµατα ρύπανσης και µόλυνσης του περιβάλλοντος, επιβαρύνεται πέραν της χρηµατικής
ποινής και µε τα έξοδα καθαρισµού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος".
***Η εντός " " παρ. 25 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"26. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε αιτιολογηµένες αποφάσεις του,
διατάσσει, µετά από κλήση του ενδιαφεροµένου σε ακρόαση, την παύση των εργασιών
αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, εφόσον διεξάγονται κατά
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παράβαση του παρόντος νόµου ή των Κανονισµών των παρ. 21 και 22 του παρόντος
άρθρου, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι για πρόσωπα ή το περιβάλλον. Οι
αποφάσεις εκτελούνται διοικητικά από τις αστυνοµικές ή τις λιµενικές αρχές. Η αρµοδιότητα
των πολεοδοµικών ή άλλων αρχών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, προς απαγόρευση
παράνοµων εργασιών ή έργων και άρση ή καταστροφή αυτών διατηρείται".
***Η εντός " " παρ. 26 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"27. Εργασία παρεχόµενη σε εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εκτός των
τοπικών ορίων ασφάλισης του απασχολούµενου προσωπικού στο Ιδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή σε άλλο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται για την εφαρµογή της
οικείας περί κοινωνικής ασφάλισης νοµοθεσίας ότι παρέχεται µέσα στην πλησιέστερη περιοχή
ασφαλίσεως του αντίστοιχου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης".
***Η εντός " " παρ. 27 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"28. Για το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο και από τους εργολάβους ή τους
υπεργολάβους, για τους σκοπούς των κατά τις διατάξεις των παρ. 22 έως και 38 του άρθρου
2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόµενων συµβάσεων, δεν έχουν
εφαρµογή οι προβλέπουσες µειωµένες εισφορές εργοδότη προς το Ιδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή άλλο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις των:
α) άρθρου 6 του ν. 3213/1955 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί
µέτρων προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας".
β) άρθρου 5 του ν. 2861/1954 "περί µέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιοµηχανικών και
αλλών εγχωρίων προϊόντων",
γ) άρθρου 16 του ν.δ/τος 1312/1972 "περί νέων µέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής
αναπτύξεως", όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.δ/τος 1377/1973 και
δ) άρθρου 10 του ν. 289/1976 "περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραµεθορίων
περιοχών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων".
***Η εντός " " παρ. 28 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"29. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπογράφει ως εκπρόσωπος του
∆ηµοσίου, όλες τις κατά τον παρόντα νόµο συναπτόµενες από το ∆ηµόσιο συµβάσεις και
εκπροσωπεί το ∆ηµόσιο σε όλες τις σχέσεις που απορρέουν από τις συµβάσεις αυτές".
***Η εντός " " παρ. 29 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"30. Από το περιερχόµενο στο ∆ηµόσιο ή τη ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., δυνάµει συµβάσεων του
παρόντος, µίσθωµα ή µερίδιο παραγωγής, ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) κατ` έτος
κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον
οποίο διαχειρίζεται µε αποφάσεις του ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Το προϊόν του λογαριασµού διατίθεται για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ενεργειακής
πολιτικής, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και προστασίας του περιβάλλοντος
από δραστηριότητες που έχουν σχέση µε κάθε είδους εκµετάλλευση ή χρήση ενεργειακών
πηγών ή πόρων".
***Η εντός " " παρ. 30 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"31. Το άνοιγµα του λογαριασµού, ο τρόπος κατανοµής, διάθεσης και διαχείρισης του
προϊόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας"
***Η εντός " " παρ. 31 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"32. Παραχωρήσεις του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης, που έχουν γίνει σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 468/1976 δεν θίγονται. Σε περίπτωση που το ανωτέρω
δικαίωµα ασκείται µε σύναψη σύµβασης διανοµής της παραγωγής ή σύµβασης µίσθωσης,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
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Μετά την 31.12.1996 µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά από γνώµη της ∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν οι ανωτέρω παραχωρήσεις
να ανακαλούνται, εφόσον δεν προβλέπεται να διενεργηθεί, στις περιοχές που αφορούν,
έρευνα ή εκµετάλλευση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από τον Υπουργό Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα προγράµµατα ανάπτυξης της
∆.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ."
***Η εντός " " παρ. 32 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ
Α 179/22.8.2011)
"Άρθρο 12Α
Μέτρα Ασφαλείας - Προστασία του Περιβάλλοντος Ποινικές και ∆ιοικητικές κυρώσεις Κοινωνική Ασφάλιση
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ, θεσπίζονται
Κανονισµοί εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, περιλαµβανοµένης της κατασκευής των κάθε φύσης
εγκαταστάσεων, των δεξαµενών αποθήκευσης και των αγωγών, της διενέργειας των
γεωτρήσεων και της σφράγισης των φρεάτων, µε σκοπό τη λήψη κάθε φύσης µέτρων
ασφαλείας προσώπων ή πραγµάτων, παρεµπόδιση της ρύπανσης ή µόλυνσης του
περιβάλλοντος, προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοΐας, των
αρχαιοτήτων γενικά, των ιστορικών τόπων, των τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς
και άλλων δραστηριοτήτων εντός των περιοχών εκµετάλλευσης. Με τη σύµβαση προβλέπεται
ότι µέχρι την έκδοση των Κανονισµών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό οι εργασίες έρευνας
και εκµετάλλευσης θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ανάλογων νοµοθετικών
προβλέψεων του εθνικού δικαίου ή των Κανονισµών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Κάθε Ανάδοχος οφείλει να διεξάγει τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων µε δέοντα και
ασφαλή τρόπο σύµφωνα µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καθώς και να συµµορφώνεται
µε τους Κανονισµούς και κάθε σχετική νοµοθεσία που ρυθµίζει θέµατα ασφάλειας και
υγιεινής των εργαζοµένων και προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οφείλει µεταξύ
άλλων να:
α) ∆ιασφαλίζει ότι τα υλικά, προµήθειες, µηχανήµατα, κατασκευές, εξοπλισµός και
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από αυτόν ή από υπεργολάβους του είναι σύµφωνα µε
τα γενικά αποδεκτά πρότυπα στη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία και είναι δεόντως
κατασκευασµένα, διατηρούµενα σε καλή λειτουργική κατάσταση.
β) Χρησιµοποιεί µε βιώσιµο τρόπο τους φυσικούς πόρους της περιοχής που περιλαµβάνεται
στην άδεια που χορηγήθηκε.
γ) Αποτρέπει τις ζηµίες στους παραγωγικούς σχηµατισµούς και διασφαλίζει ότι οι
υδρογονάνθρακες που ανακαλύφθηκαν, η ιλύς ή οποιαδήποτε άλλα ρευστά ή ουσίες δεν
διαρρέουν ή απορρίπτονται.
δ) Αποτρέπει ζηµίες σε στρώµατα υδρογονανθράκων και υδροφόρα στρώµατα που είναι
παρακείµενα σε παραγωγικό σχηµατισµό ή σχηµατισµούς και αποτρέπει το νερό από το να
εισέρχεται σε οποιαδήποτε στρώµατα υδρογονανθράκων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου
χρησιµοποιούνται µέθοδοι εισπίεσης νερού για επιχειρήσεις δευτερογενούς απόληψης ή η
εισπίεση νερού εφαρµόζεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές
διεθνείς πρακτικές της πετρελαϊκής βιοµηχανίας.
ε) Αποθηκεύει ορθά τους υδρογονάνθρακες σε δοχεία που έχουν κατασκευαστεί γι` αυτόν το
σκοπό και δεν αποθηκεύει αργό πετρέλαιο σε χωµάτινη δεξαµενή παρά µόνο προσωρινά σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
στ) Εφαρµόζει την κείµενη νοµοθεσία περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων σε σχέση µε
τα απόβλητα των υδρογονανθράκων.
ζ) ∆ιασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων διενεργούνται µε περιβαλλοντικά
αποδεκτό και ασφαλή τρόπο που είναι συµβατός µε την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική
νοµοθεσία και την ορθή πρακτική της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας και ασκεί γι` αυτόν
το σκοπό αποτελεσµατικό έλεγχο.
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3. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε να περιορίσει
στο ελάχιστο κάθε περιβαλλοντική ρύπανση ή ζηµία στα νερά, στο έδαφος ή στην
ατµόσφαιρα που µπορεί να προκληθεί σε σχέση µε τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Σε
περίπτωση που ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης κρίνει ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή εγκαταστάσεις
που έχουν ανεγερθεί ή δραστηριότητες που διεξάγονται δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο
πρόσωπα ή περιουσία τρίτου προσώπου ή ρυπαίνουν ή επιφέρουν ζηµία στο περιβάλλον,
στην πανίδα, στη χλωρίδα ή στους θαλάσσιους οργανισµούς, ζητά από τον Ανάδοχο να λάβει
διορθωτικά µέτρα, εντός εύλογης χρονικής περιόδου και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
ζηµία στο περιβάλλον. Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης µπορεί επίσης να αναστείλει την
εκπλήρωση των συµβατικών δικαιωµάτων του Αναδόχου έως ότου αυτός λάβει όλα τα
διορθωτικά µέτρα και να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζηµία.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασµός της γεώτρησης και η διενέργεια των
γεωτρητικών εργασιών, στις οποίες περιλαµβάνονται η θωράκιση της, η επένδυση της, η
τσιµέντωσή της, οι εργασίες σφραγίσµατος της και ο καθορισµός αποστάσεων µεταξύ των
γεωτρήσεων συνάδουν µε τις γενικώς αποδεκτές πρακτικές της διεθνούς πετρελαϊκής
βιοµηχανίας, καθώς και µε την κείµενη νοµοθεσία περί ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
5. Με σκοπό τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να επιβάλλει την κατάθεση εγγύησης, το ύψος της
οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό µετά από εισήγηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ ή εναλλακτικά
ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε διεθνή οίκο κατά παντός κινδύνου.
6. Από το περιερχόµενο στην Ε∆ΕΥ ΑΕ, δυνάµει συµβάσεων του παρόντος, µίσθωµα ή
µερίδιο παραγωγής, ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) κατ` έτος κατατίθεται σε ειδικό
προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Το προϊόν του λογαριασµού διατίθεται για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων για
την αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που τυχόν προκαλείται από δραστηριότητες
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος από
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε κάθε είδους εκµετάλλευση ή χρήση ενεργειακών πηγών
ή πόρων.
7. Όποιος αναζητεί, ερευνά ή εκµεταλλεύεται υδρογονάνθρακες χωρίς άδεια ή παροχή
τέτοιου δικαιώµατος κατά τις διατάξεις του παρόντος, τιµωρείται µε φυλάκιση δύο (2)
τουλάχιστον µηνών και µε χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα
εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Οι υδρογονάνθρακες που έχουν
παράνοµα εξορυχτεί περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του ∆ηµοσίου.
8. Επιβάλλεται διοικητική κύρωση ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα
εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλη διοικητική,
αστική ή ποινική κύρωση κατά των ενεργούντων αναζήτηση, έρευνα ή εκµετάλλευση
υδρογονανθράκων κατά παράβαση των Κανονισµών της παραγράφου 1. Οι ανωτέρω
κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µετά από κλήση προς ακρόαση του ενδιαφεροµένου. Προκειµένου για παραβάσεις
εξαιτίας των οποίων επήλθε ρύπανση ή µόλυνση της θάλασσας, βλάβη της θαλάσσιας
χλωρίδας ή πανίδας ή της αλιείας ή για παραβάσεις µέτρων ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και
υποθαλάσσιων εργασιών επιβάλλονται πρόστιµα µε αποφάσεις των αρµόδιων λιµενικών
αρχών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
9. Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων κατά των
ανωτέρω αποφάσεων, που ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίηση τους. Τα ποσά των προστίµων εισπράττονται κατά τη διαδικασία του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
10. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του, διατάσσει µετά από κλήση του θιγόµενου σε ακρόαση, την παύση των
εργασιών αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, εφόσον διεξάγονται
κατά παράβαση του παρόντος νόµου ή και των Κανονισµών της παραγράφου 1. Για την
εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ζητείται η συνδροµή των αρµόδιων αστυνοµικών ή
λιµενικών αρχών ή κάθε άλλης αρχής.
11. Εργασία παρεχόµενη σε εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εκτός των
τοπικών ορίων ασφάλισης του απασχολούµενου προσωπικού στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή σε άλλο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται για την εφαρµογή της
οικείας περί κοινωνικής ασφάλισης νοµοθεσίας ότι παρέχεται µέσα στην πλησιέστερη περιοχή
ασφαλίσεως του αντίστοιχου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης.
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12. Για το Προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο και τους εργολάβους ή τους
υπεργολάβους για τους σκοπούς των κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 39 του
άρθρου 2 και 3 έως 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόµενων συµβάσεων, δεν έχουν
εφαρµογή οι προβλέπουσες µειωµένες εισφορές εργοδότη προς το Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή άλλο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις των:
α) άρθρου 6 του ν.3213/1955 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί
µέτρων προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας",
β) άρθρου 5 του ν.2861/1954 "περί µέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιοµηχανικών και
άλλων εγχωρίων προϊόντων",
γ) άρθρου 16 του ν.δ. 1312/1972 "περί νέων µέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής
αναπτύξεως", όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.δ. 1377/1973 και
δ) άρθρου 10 του ν.289/1976 "περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραµεθορίων
περιοχών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων".
***Το εντός " " άρθρο 12Α προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 164 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
Ρυθµίσεις θεµάτων τοµέα πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις

Άρθρο 13
…………………..
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Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργούνται όλες οι διατάξεις νόµων που
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
"2. Με την επιφύλαξη της παρ. 32 του άρθρου 12, από τη δηµοσίευση του παρόντος ο ν.
468/1976 καταργείται".
***Η εντός " " παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 195 παρ.3 εδ.ε του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α
179/22.8.2011)
3. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
∆. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α. ΤΣΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
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