ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την
παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος»»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ
Με το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνεται και αποκτά ισχύ
νόµου η Σύµβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» που υπεγράφη στην Αθήνα την 25η Μαΐου 2017 (η
«Σύµβαση Μίσθωσης»).
Η υπογραφή αυτής της Σύµβασης Μίσθωσης σε συνέχεια των από 14 Μαΐου 2014 Συµβάσεων Μίσθωσης για
τις περιοχές «Κατάκολο», «Ιωάννινα» και «Πατραϊκό
Κόλπο (Δυτικά)» αποτελεί, οµοίως, µία ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, καθώς προωθεί περαιτέρω
τη διαδικασία έρευνας υδρογονανθράκων στην ελληνική
επικράτεια, ενισχύοντας τις ήδη δηµιουργηθείσες προϋποθέσεις για ουσιαστική συµµετοχή του εν λόγω κλάδου
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ήδη υπάρχον µοντέλο
στην αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου µε σεβασµό
στο περιβάλλον, που ήδη προσφέρει ισχυρά οικονοµικά
αντισταθµιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες αλλά
και σηµαντικά δηµόσια έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Σηµειωτέον, ότι η εν λόγω Σύµβαση Μίσθωσης έχει
υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εκπροσωπών το Ελληνικό Δηµόσιο ενώ µετά
τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 33 του
ν. 2289/1995 η εν λόγω σύµβαση οµού µε τον έτερο τύπο, τη σύµβαση διανοµής της παραγωγής, θα υπογράφονται πλέον από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.), της οποίας η επίσηµη έναρξη λειτουργίας έχει πλέον ολοκληρωθεί και στη
συνέχεια θα υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθιστώντας έτσι τη σύναψή τους πιο ευέλικτη εφόσον ο Ανάδοχος θα συµβάλλεται µε το Δηµόσιο µέσω ανώνυµης εταιρείας και άρα
µε όρους ιδιωτικής οικονοµίας.
Η επιλογή και ανάδειξη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελεί τον Μισθωτή αλλά και τον Εντολοδόχο (Operator) της παρούσας Σύµβασης Μίσθωσης, έγινε, σύµφωνα µε τη διαγωνιστική διαδικασία της υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος
(express of interest) που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ.
17 περίπτωση β΄ του ν.2289/1995, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 156 παρ. 10 του ν. 4001/2011, που ενσωµατώνουν τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 94/22/ΕΚ.
Δυνάµει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ι. Μανιάτη Δ1/Α/
12891/31.7.2014 περί «Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές
«Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησο»» (Β΄2185), προσκλήθηκαν από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις
απαιτήσεις της πρόσκλησης, να υποβάλουν προσφορά
για παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τρεις χερσαίες περιοχές
της Δυτικής Ελλάδας («Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος») συγκεκριµένης έκτασης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά
στην προαναφερόµενη πρόσκληση και συνίστανται κυρίως: α) στην οικονοµική ικανότητα των υποψηφίων να
διεκπεραιώσουν τις ερευνητικές εργασίες, β) στην αποδεδειγµένη τεχνική εµπειρία και ικανότητα, γ) στις τεχνικές και οικονοµικές παραµέτρους των προσφορών, δ)
στην ποιότητα του προγράµµατος εργασιών και το χρονοδιάγραµµα, ε) στη γεωλογική γνώση των υποψηφίων
της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και του τρόπου
διεξαγωγής της έρευνας, στ) στην εµπειρία στην όρυξη
γεωτρήσεων µεγάλου βάθους, ζ) στην εµπειρία και διαχείριση έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές,
η) στην αποτελεσµατικότητα των υποψηφίων από προηγούµενες παραχωρήσεις και θ) στη σύνθεση της σύµπραξης και του προτεινόµενου µέλους ως εντολοδόχου.
Ακολούθως µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1565/27.3.2015
(ΑΔΑ: 7ΜΟΗ465ΦΘΗ-ΧΓ1) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω µε την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 5584/16.7.2015 (ΑΔΑ: 7Χ9Τ465ΦΘΗ-ΓΒΖ) απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού και τις υπ’ αριθµ. πρωτ.
7603/30.10.2015 (ΑΔΑ: 7ΚΣ34653Π8-06Κ), υπ’ αριθµ.
πρωτ. 8980/30.12.2015 (ΑΔΑ: 7ΤΙΜ4653Π8-ΤΟΤ), υπ’ αριθµ. πρωτ, 2043/20.4.2016 (ΑΔΑ: Ω4ΞΞ4653Π8-Μ30),
υπ’ αριθµ. πρωτ. 3217/28.6.2016 (ΑΔΑ: ΨΞΤΧ4653Π861Γ) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συγκροτήθηκε Επιτροπή για την υποστήριξη του
Υπουργείου στη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
σύµφωνα µε την ως άνω διεθνή πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων στη
βάση των επτά ανταγωνιστικών σηµείων που περιγράφονται στο τεύχος Οδηγιών και τη συγκριτική αξιολόγηση
των τελικών δεσµευτικών προσφορών που υπέβαλαν οι
συµµετέχουσες εταιρείες, προέκυψε η υπεροχή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η εισήγηση της Επιτροπής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης µε την εν λόγω εταιρεία.

A. Ο ΣΚΟΠΟΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
H υπογραφή της παρούσας Σύµβασης Μίσθωσης, καθώς και οι αντίστοιχες Συµβάσεις Μίσθωσης για τις περιοχές «Αιτωλοακαρνανία» και «Άρτα-Πρέβεζα», αποτελούν συνέχεια στη θεµελίωση του νέου τοµέα της εθνικής οικονοµίας για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, η αρχή της οποίας σηµατοδοτήθηκε µε την υπογραφή των Συµβάσεων Μίσθωσης για τις περιοχές «Κατάκολο» (ν. 4298/2014, Α΄ 220), «Ιωάννινα» (ν. 4300/2014,
Α΄ 222) και «Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)» (ν. 4299/2014,
Α΄ 221), έτσι ώστε να ενισχύεται περαιτέρω η θέση της
Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου. Δεδοµένου ότι η εξόρυξη υδρογονανθράκων συνδέεται µε το έδαφος ή τον
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υποθαλάσσιο, κατά περίπτωση, χώρο της Επικράτειας,
πρόκειται κατ’ ουσίαν για άσκηση εθνικής κυριαρχίας (εντός των χερσαίων ορίων και των χωρικών υδάτων της
Επικράτειας) και εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων εκ
µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου επί των πηγών υδρογονανθράκων. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης
Μίσθωσης, καθώς και των αντίστοιχων Συµβάσεων Μίσθωσης για τις περιοχές «Αιτωλοακαρνανία» και «ΆρταΠρέβεζα», επιτυγχάνεται ακόµα µία φορά η άσκηση των
εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας µέσω της
αξιοποίησης του εθνικού πλούτου µε παράλληλα πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική ανάπτυξή της.
Με τη Σύµβαση Μίσθωσης, ο Μισθωτής 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 Μισθωτή στον Εκµισθωτή και εγκρίνονται από τον τελευταίο. Ο Μισθωτής 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 ειδικά σε περίπτωση που δεν ανακαλυφθεί εµπορικά
εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα ή στην περίπτωση ανεπαρκούς απόδοσης της παραγωγής σε κάποιο κοίτασµα. Σε
περίπτωση ανακάλυψης εµπορικά εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος, ο Μισθωτής καθίσταται, από τη 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 ίδιον όφελος
είτε αυτούσια είτε κατόπιν επεξεργασίας που δεν περιλαµβάνει διύλιση, καταβάλλοντας στον Εκµισθωτή το
Μίσθωµα καθώς και τον προβλεπόµενο φόρο.
Η Σύµβαση Μίσθωσης έχει αρχική διάρκεια αφενός
µεν για την περίοδο ερευνών επτά (7) έτη, αφετέρου δε
για την περίοδο εκµετάλλευσης είκοσι πέντε (25) έτη από την ηµεροµηνία ανακάλυψης εµπορικά εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος, ωστόσο η «ζωή» του έργου και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό για τη χώρα, αναµένεται
να διαρκέσουν και πέραν της ανωτέρω ορισθείσας διάρκειας.
Τα έσοδα του Δηµοσίου από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων προέρχονται από τη φορολογία (20%
συν 5% περιφερειακός φόρος) και το Μίσθωµα.
Σηµειωτέον, ότι το Μίσθωµα οφείλεται οπωσδήποτε
στο Δηµόσιο, ανεξάρτητα από την επίτευξη ή όχι κέρδους από τον Μισθωτή, και συµφωνήθηκε σε ποσοστό
της αξίας των εξορυσσόµενων υδρογονανθράκων που
διαµορφώνεται βάσει του ύψους της παραγωγής, των
γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών χαρακτηριστικών
της περιοχής, καθώς και του συντελεστή εσόδων και εξόδων.
Σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας, τα αναµενόµενα οφέλη πέρα από την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, είναι
πολλαπλά και ουσιώδη: δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας στην ευρύτερη
περιοχή της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου µε την επιβολή περιφερειακού φόρου. Σηµειωτέον ότι για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας είχε προβλεφθεί αρχικώς µε το
ν. 4162/2013 (Α΄ 150) η ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, η έναρξη λειτουργίας
του οποίου εκκρεµεί ακόµα µέχρι σήµερα.
Ειδικότερα, σπουδαίο όφελος από την υλοποίηση της
Σύµβασης Μίσθωσης στην εθνική οικονοµία – ιδίως στην
τοπική οικονοµία των περιφερειών στις οποίες ανήκουν
και οι τρεις περιοχές- αποτελεί η δηµιουργία όχι µόνο
νέων θέσεων εργασίας, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση
του νέου τοµέα εθνικής οικονοµίας για την αξιοποίηση
των υδρογονανθράκων εκ του οποίου έχει ήδη προκύψει
ανάγκη προµήθειας προϊόντων και υπηρεσιών και εν τέλει αυξηµένη κατανάλωση λόγω της πρόσθετης αγοραστικής δύναµης των προσώπων που απασχολούνται
στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. Σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις, για κάθε θέση εργασίας που δηµιουργείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων, τριπλασιάζονται
οι θέσεις απασχόλησης στην ευρύτερη τοπική οικονοµία.
Στην προς κύρωση Σύµβαση Μίσθωσης περιέχεται επίσης όρος, σύµφωνα µε τον οποίο ο Μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή συγκεκριµένου ποσού ετησίως, για
την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχιακού δυναµικού
του Δηµοσίου/ΕΔΕΥ Α.Ε. στον τοµέα υδρογονανθράκων.
Παράλληλα, από τα έσοδα τίθεται ως επιπλέον στόχος
η διάθεση µέρους αυτών για τη διεξαγωγή ερευνητικών
προγραµµάτων στην ενέργεια και στην αξιοποίηση του
ορυκτού µας πλούτου, ώστε να περιοριστεί η φυγή νέων
επιστηµόνων στο εξωτερικό.
Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι το Ελληνικό Δηµόσιο
δεν επιµερίζεται τον κίνδυνο της επένδυσης, αφού το
κόστος των µελετών και διερευνητικών γεωτρήσεων βαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή, υποχρεώνοντάς τον να
επενδύσει αρκετά εκατοµµύρια ευρώ. Από την άλλη, τα
έσοδα του Ελληνικού Δηµοσίου είναι εξασφαλισµένα, αφού προβλέπεται ελάχιστο πρόγραµµα εργασιών και οικονοµική δέσµευση µε έκδοση αντίστοιχης εγγυητικής
επιστολής.
Ως προς το περιβάλλον, η Σύµβαση Μίσθωσης περιλαµβάνει ένα αυστηρό πλέγµα διατάξεων που διασφαλίζει ότι η έρευνα και η εκµετάλλευση υδρογονανθράκων
θα εκτελεστεί µε απολύτως συµβατό περιβαλλοντικώς
τρόπο. Η Σύµβαση Μίσθωσης δεν προβλέπει ειδικές ευνοϊκές ρυθµίσεις για περιβαλλοντικά ζητήµατα υπέρ του
Μισθωτή, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση του
Μισθωτή να συµµορφώνεται πλήρως µε το σύνολο της
εκάστοτε περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, όχι µόνο της επί
του παρόντος ισχύουσας αλλά και της όποιας µελλοντικής και αυστηρότερης.
Τέλος, η υπογραφή της παρούσας Σύµβασης Μίσθωσης συµβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της
χώρας µας στον αναπτυσσόµενο τοµέα της έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στο µέλλον και αποτελεί µία δυναµική µορφή σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που έχει ήδη δοκιµαστεί επιτυχώς στην πράξη. Παραµένει η απτή απόδειξη της εµπιστοσύνης σηµαντικών ξένων επενδυτών στο επενδυτικό περιβάλλον, το
οποίο στηρίζεται σε ένα σύγχρονο, διαφανές, αποτελεσµατικό και ελκυστικό νοµοθετικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εισαγωγή πολύτιµης επιστηµονικής
και τεχνολογικής γνώσης µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, σχετικά µε την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων.
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B. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1) Το εισαγωγικό µέρος της σύµβασης περιλαµβάνει
ερµηνευτικούς κανόνες και εισάγει ορισµούς όρων, που
θα χρησιµοποιηθούν εν συνεχεία στο κύριο τµήµα της
σύµβασης.
2) Στο άρθρο 1 περιγράφεται το αντικείµενο της σύµβασης, προβλέπεται ότι κάθε Συµµισθωτής ευθύνεται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τους υπόλοιπους για
τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύµβαση Μίσθωσης και ορίζεται ότι έκαστος Συµµισθωτής θα κατέχει εξ
αδιαιρέτου (undivided) ποσοστό σε όλα τα δικαιώµατα
δυνάµει αυτής.
3) Στα άρθρα 2 και 3 ορίζεται η χρονική διάρκεια των 3
φάσεων του σταδίου ερευνών και περιγράφονται οι υποχρεώσεις του Μισθωτή σε κάθε στάδιο. Οι 3 φάσεις του
σταδίου ερευνών εκτείνονται συνολικά σε επτά (7) έτη.
Οι παράγραφοι 2.2 και 2.3 περιγράφουν τους όρους υπό
τους οποίους δύνανται να παραταθεί το στάδιο ερευνών.
Ο Μισθωτής, προκειµένου να µεταβεί από µία φάση σε επόµενη, οφείλει να έχει εκτελέσει το ελάχιστο πρόγραµµα εργασιών και να έχει προβεί στις ελάχιστες υποχρεωτικές δαπάνες που αντιστοιχούν στην κάθε φάση. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις δαπανών του Μισθωτή εξασφαλίζονται µε τραπεζική εγγύηση, το ποσό της οποίας αποσβέννυται σταδιακά σε αντιστοιχία µε την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του Μισθωτή.
4) Το άρθρο 4 αναφέρεται στην Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή που συγκροτούν από κοινού το Δηµόσιο και
ο Μισθωτής. Η επιτροπή έχει συµβουλευτικό ρόλο επί
θεµάτων που άπτονται του Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών, του Προγράµµατος Αποτίµησης και του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Παραγωγής ως προς ανακαλυφθέντα κοιτάσµατα.
5) Το άρθρο 5 περιγράφει τη διαδικασία µε βάση την οποία ο Μισθωτής υποβάλλει κάθε χρόνο Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµό, τη διαδικασία αποδοχής του από το Δηµόσιο και της τυχόν τροποποίησης ή αναθεώρησης αυτού.
6) Το άρθρο 6 καθορίζει τους όρους µε τους οποίους ο
Μισθωτής δικαιούται να παραιτηθεί από τα δικαιώµατα έρευνας επί του συνόλου της συµβατικής περιοχής ή τµήµατος αυτής. Ο Μισθωτής δύναται να παραιτηθεί από τα
δικαιώµατά του στο τέλος οποιασδήποτε φάσης, εάν έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες συµβατικές του υποχρεώσεις, διαφορετικά ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά κατά την οποία οι πραγµατικές του δαπάνες υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών δαπανών. Επιπλέον, το άρθρο 6 ορίζει την υποχρέωση του Μισθωτή σε κάθε µετάβαση από µια φάση στην επόµενη να
επιστρέφει στο Δηµόσιο µέρος της συµβατικής περιοχής. Τέλος, στο άρθρο 6 ορίζεται η υποχρέωση του Μισθωτή πριν από την παραίτηση ή επιστροφή της συµβατικής περιοχής να προβαίνει σε καθαρισµό (clean up) της
επιστρεφόµενης ή παραιτούµενης περιοχής, τηρώντας
τις προυποθέσεις των άρθρων 9.1 και 9.2 της παρούσας
Σύµβασης Μίσθωσης και λαµβάνοντας κάθε αναγκαίο
µέτρο για να αποτρέψει κινδύνους στο περιβάλλον, την
ανθρώπινη ζωή ή την περιουσία.
7) Το άρθρο 7 καθορίζει τις ενέργειες και τις υποχρεώσεις του Μισθωτή σε περίπτωση ανακάλυψης υδρογονανθράκων στη συµβατική περιοχή. Ειδικότερα, καθορίζονται η έγγραφη γνωστοποίηση που πρέπει να κάνει ο
Μισθωτής προς το Δηµόσιο µετά την ολοκλήρωση τυχόν

προγράµµατος αξιολόγησης της εµπορικής εκµεταλλευσιµότητας του κοιτάσµατος (Πρόγραµµα Αποτίµησης)
και οι λεπτοµέρειες κατάρτισης, υποβολής και έγκρισης
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσµατος.
8) Το άρθρο 8 ορίζει τα σχετικά µε τη διάρκεια του
σταδίου εκµετάλλευσης η οποία ξεκινά από τη γνωστοποίηση της ανακάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 και
διαρκεί είκοσι πέντε (25) έτη, µε δυνατότητα δύο παρατάσεων, πέντε ετών έκαστη. Στο ίδιο άρθρο ρυθµίζεται η
ευχέρεια του Μισθωτή να παραιτηθεί των δικαιωµάτων
του σε σχέση µε µια περιοχή εκµετάλλευσης, καθώς και
οι υποχρεώσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντός του
κατά την επιστροφή της εν λόγω περιοχής µετά τη λήξη
του σταδίου εκµετάλλευσης.
9) Το άρθρο 9 περιγράφει τις υποχρεώσεις και ευθύνες
του Μισθωτή έναντι του Δηµοσίου που συνδέονται µε
την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου στη συµβατική περιοχή κατά τη διάρκεια της Σύµβασης Μίσθωσης.
10) Το άρθρο 10 περιέχει συνήθεις όρους σε συµβάσεις αποκλειστικότητας και αναγνωρίζονται τα δικαιώµατα του Μισθωτή σε σχέση µε τη συµβατική περιοχή.
11) Το άρθρο 11 ρυθµίζει το ενδεχόµενο ανακάλυψης
κοιτάσµατος υδρογονανθράκων που εκτείνεται εκτός
των ορίων της συµβατικής περιοχής και εντός περιοχής
που έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο σε έτερο ανάδοχο και επιβάλλει στον Μισθωτή την υποχρέωση από κοινού µε τον έτερο ανάδοχο να καταρτίσει και να υποβάλει στον αρµόδιο Υπουργό, Πρόγραµµα Ενοποίησης της
έρευνας και εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το κοίτασµα εκτείνεται εκτός των
ορίων της συµβατικής περιοχής και εντός περιοχής που
δεν έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο, ο Μισθωτής θα
καταρτίσει Ενιαίο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, το οποίο θα υποβάλλει στον αρµόδιο Υπουργό για τις δικές του ενέργειες.
12) Το άρθρο 12 επιβάλλει στον Μισθωτή υποχρεώσεις
τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και θέτει υποχρεώσεις σε σχέση µε την υποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων και την αντιµετώπιση τυχόν ατυχηµάτων.
13) Το άρθρο 13 ορίζει τη µέθοδο υπολογισµού και τη
διαδικασία καταβολής του ετήσιου µισθώµατος από τον
Μισθωτή στο Δηµόσιο, το οποίο κατ’ επιλογή του τελευταίου δύναται να καταβάλλεται είτε σε χρήµα είτε σε είδος (εκ της παραγωγής).
14) Το άρθρο 14 ρυθµίζει θέµατα φορολογίας των Συµµισθωτών και θέτει κανόνες υπολογισµού των εσόδων
και εξόδων της εκµετάλλευσης. Ο κάθε Συµµισθωτής 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 Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Το φορολογικό καθεστώς της Σύµβασης ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 14 µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται εκεί.
15) Το άρθρο 15 ορίζει τα πρόσθετα (πλέον του µισθώµατος που ορίζεται στο άρθρο 13) συµβατικά ανταλλάγµατα που οφείλει να καταβάλει ο Μισθωτής προς το Δηµόσιο. Αυτά συνίστανται σε στρεµµατικές αποζηµιώσεις
(surface fees) που κλιµακώνονται κατά τη µετάβαση από
µια φάση στην επόµενη, σε µια εφάπαξ καταβολή κατά
την υπογραφή (signature bonus) και σε άλλες εφάπαξ

4
καταβολές που καθίστανται πληρωτέες και κλιµακώνονται σε συνάρτηση µε την επίτευξη διαφόρων επιπέδων
ηµερήσιας παραγωγής (production bonus). Με το ίδιο άρθρο ο Μισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβαίνει σε συγκεκριµένες δαπάνες για την εκπαίδευση και
τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του Δηµοσίου/ΕΔΕΥ Α.Ε..
16) Το άρθρο 16 θέτει τους κανόνες υπολογισµού της
αξίας των υδρογονανθράκων που παράγονται στο πλαίσιο της Σύµβασης Μίσθωσης.
17) Το άρθρο 17 πραγµατεύεται θέµατα µέτρησης της
ποσότητας των παραγόµενων υδρογονανθράκων.
18) Το άρθρο 18 ορίζει ότι σε περιπτώσεις πολέµου, απειλής πολέµου ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης
το Δηµόσιο µπορεί να υποχρεώνει τον Μισθωτή να πωλεί τους παραγόµενους υδρογονάνθρακες κατά προτεραιότητα στο Δηµόσιο και ρυθµίζει σχετικές λεπτοµέρειες.
19) Το άρθρο 19 καθορίζει τα αρχεία µε δεδοµένα και
πληροφορίες που οφείλει να τηρεί ο Μισθωτής, τους όρους µε τους οποίους παρέχεται πρόσβαση και δικαίωµα
χρήσης των ιδιόκτητων δεδοµένων του Μισθωτή στο Δηµόσιο και αντίστοιχα ρυθµίζει τους όρους χρήσης των
δεδοµένων που έχουν παραχθεί από το Δηµόσιο αναφορικά µε τη συµβατική περιοχή. Ρυθµίζονται επίσης, θέµατα εµπιστευτικότητας σε σχέση µε όλα τα παραπάνω δεδοµένα.
20) Το άρθρο 20 θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τους οποίους ο Μισθωτής ή ένας Συµµισθωτής
δύναται να µεταβιβάζει το σύνολο ή το µέρος των δικαιωµάτων του από τη Σύµβαση Μίσθωσης και ειδικότερα
τις περιπτώσεις εκείνες όπου προϋπόθεση για το κύρος
µιας τέτοιας µεταβίβασης είναι η προηγούµενη συναίνεση του Εκµισθωτή και έγκριση του αρµόδιου Υπουργού.
21) Το άρθρο 21 θέτει τους όρους και τη διαδικασία µε
τους οποίους το Δηµόσιο µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον
Μισθωτή σε περίπτωση παραβίασης από τον τελευταίο
των υποχρεώσεών του από τη Σύµβαση.
22) Το άρθρο 22 ορίζει τα δικαιώµατα του Δηµοσίου σε
περίπτωση περιέλευσης του Μισθωτή ή ενός Συµµισθωτή σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
23) Το άρθρο 23 ορίζει τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προκύπτουν σε σχέση µε τη Σύµβαση Μίσθωσης. Ανάλογα µε την περίπτωση, µια διαφορά µπορεί να
επιλύεται είτε από έναν Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα
είτε µε διαιτησία που διεξάγεται στην Ελλάδα.
24) Το άρθρο 24 επιβάλλει στα µέρη να συνεργάζονται
µε καλή πίστη και ορίζει ότι ο παράγων χρόνος είναι ουσιώδους σηµασίας για την εκτέλεση της σύµβασης.
25) Το άρθρο 25 ορίζει το δικαίωµα του Μισθωτή να
χρησιµοποιεί εργολάβους και υπεργολάβους, καθώς και
τις περιπτώσεις υποχρέωσης λήψης συναίνεσης του Δηµοσίου προ της σχετικής σύµβασης.
26) Το άρθρο 26 ορίζει τις περιπτώσεις και τις συνέπειες επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας.
27) Το άρθρο 27 ορίζει τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων δύναται να αναστέλλονται οι υποχρεώσεις του Μισθωτή κατά το Στάδιο Ερευνών λόγω
καθυστερήσεων στην έκδοση διοικητικών αδειών πέραν
των νοµίµων προθεσµιών.
28) Το άρθρο 28 προβλέπει την παροχή εκ µέρους του
Μισθωτή, Εγγύησης Μητρικής Εταιρείας, στην περίπτωση που ο Μισθωτής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δυνάµει των όρων της Προκήρυξης του Διεθνούς

Διαγωνισµού, αξιολογείται στηριζόµενος στην οικονοµική και τεχνική ικανότητα της µητρικής του εταιρείας
(Μητρικής Εταιρείας). Προβλέπονται επίσης οι περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης εκ µέρους της Μητρικής Εταιρείας για τις οποίες ο Μισθωτής µεριµνά κατόπιν αιτήµατος του Εκµισθωτή, για τη χορήγηση στον Εκµισθωτή, εγγύησης αντικατάστασης υπό την ίδια µορφή µε αυτή της Εγγύησης της Μητρικής Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή εγγύησης που είναι αποδεκτή από τον
Εκµισθωτή.
29) Το άρθρο 29 ορίζει τον τρόπο επικοινωνίας των µερών στο πλαίσιο της σύµβασης
30) Το άρθρο 30 ορίζει ότι για την τροποποίηση της
σύµβασης απαιτείται κύρωση της µε νόµο, πλην τροποποιήσεων που συνδέονται µε µεταβολές στα ποσοστά
των Συµµισθωτών και µεταβολή του Εντολοδόχου.
31) Το άρθρο 31 ορίζει ως εφαρµοστέο Δίκαιο το Ελληνικό και σε περίπτωση ανάγκης ερµηνείας της Σύµβασης Μίσθωσης ως υπερισχύον το ελληνικό κείµενο της
Σύµβασης.
32) Το άρθρο 32 περιλαµβάνει όρους περί της ισχύος
και ενδεχόµενης ασυµφωνίας του κυρίου σώµατος της
Σύµβασης Μίσθωσης µε τα Παραρτήµατα αυτής.
33) Το άρθρο 33 καθορίζει ως ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος της Σύµβασης Μίσθωσης την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του κυρωτικού νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
34) Η Σύµβαση Μίσθωσης περιλαµβάνει επίσης έξι Παραρτήµατα, το περιεχόµενο των οποίων έχει ως εξής: Το
Παράρτηµα Α΄ ορίζει τη συµβατική περιοχή µε παραποµπή σε στοιχειώδη ορθογώνια και το Παράτηµα Β΄ περιέχει χάρτη της συµβατικής περιοχής. Το Παράρτηµα Γ΄
καθορίζει τη λογιστική διαδικασία τήρησης των λογαριασµών εξόδων και εσόδων, διαδικαστικά θέµατα πληρωµών, αρχές οικονοµικής διαχείρισης, δικαιώµατα πρόσβασης και ελέγχου του Δηµοσίου στα βιβλία και στοιχεία του Μισθωτή και το περιεχόµενο ορισµένων δηλώσεων και αναφορών που υποβάλλει ο Μισθωτής. Το Παράρτηµα Δ΄ ορίζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
οφείλει να υποβάλει ο Μισθωτής πριν την όρυξη γεωτρήσεως. Το Παράρτηµα Ε΄ ορίζει τις απαιτήσεις ασφάλισης
που οφείλει να τηρεί ο Μισθωτής σε σχέση µε τις συµβατικές εργασίες. Τέλος, το Παράρτηµα ΣΤ΄ αποτελεί υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής που οφείλει να προσκοµίσει ο Μισθωτής.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Δ. Παπαδηµητρίου

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. Καµµένος

Ευτ. Αχτσιόγλου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α.α
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Γ. Χουλιαράκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λ. Κονιόρδου

Γ. Σταθάκης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Κουρουµπλής
Σ. Φάµελλος

Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος»
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Μίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων για τη χερσαία περιοχή της Βορειοδυτικής
Πελοποννήσου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25
Μαΐου 2017, µεταξύ αφενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας, νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφετέρου της εταιρείας µε
την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα:
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(1) Του Ελληνικού Δηµοσίου που εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη, κατ` ενάσκηση των δικαιωµάτων
του επί των Υδρογονανθράκων κατά το Άρθρο 2 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων,
καλούµενου εφεξής ο «Εκµισθωτής»,
και
(2) Της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει
συσταθεί σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 296601000, ΑΦΜ
094049864 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειµάρρας αρ. 8Α Τ.Κ.
15125, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο
κ. Γρηγόριο Στεργιούλη, δυνάµει του υπ’ αριθ. 1292/25.04.2017 Πρακτικού του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, καλούµενη εφεξής ο «Μισθωτής».

2

8

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΕΠΕΙΔΗ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων είναι σηµαντική για την
οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας και ο Εκµισθωτής επιθυµεί να διεξαχθούν οι
απαραίτητες εργασίες σύµφωνα µε τον Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α` 27/08.02.1995) µε τίτλο
«αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» και µε
το Προεδρικό Διάταγµα Αρ. 127/96 (ΦΕΚ Α` 92/29.5.1996) µε τίτλο «Όροι
εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων» καθώς
και κάθε άλλης σχετικής νοµοθεσίας.
ΕΠΕΙΔΗ τα συµφέροντα της Ελληνικής οικονοµίας και του Εκµισθωτή απαιτούν όπως
οι Εργασίες Πετρελαίου εκτελούνται επιµελώς και σύµφωνα µε τους, Κανόνες
Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων (Good oilfields
practices) και ο Μισθωτής δηλώνει ότι διαθέτει την τεχνική, οικονοµική και
διαχειριστική ικανότητα να εκτελέσει επιτυχώς και µε συνέπεια τις εργασίες που
περιγράφονται στην παρούσα Σύµβαση και ότι θα συνεργαστεί µε τον Εκµισθωτή
προκειµένου να τον συνδράµει στην ανάπτυξη της παραγωγής Υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, και µε τον τρόπο αυτόν να συνεισφέρει στην εν γένει οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
ΕΠΕΙΔΗ για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης έχει εκδοθεί η υπ` αρ. 70/2017
Πράξη του Ε` Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΗΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Και εν όψει των προαναφεροµένων, οι Συµβαλλόµενοι από κοινού συνοµολογούν και
συµφωνούν τα ακόλουθα:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου από τα συµφραζόµενα συνάγεται διαφορετικό
νόηµα, οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν την παρακάτω αποδιδόµενη σε αυτές
έννοια:
«Ανακάλυψη» σηµαίνει την εύρεση των πρώτων Υδρογονανθράκων κατά την
διάτρηση µιας γεωλογικής δοµής κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι Υδρογονάνθρακες να
µπορούν να ανακτηθούν στην επιφάνεια µε ροή µετρήσιµη µε τη χρήση γενικά
αποδεκτών µεθόδων δοκιµών παραγωγής της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας.
«Ανεξάρτητος Τρίτος» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 1 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων (ν.2289/1995).
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«Απάντηση» σηµαίνει έγγραφη γνωστοποίηση από οικεία Κρατική Αρχή στο
Μισθωτή, ότι η Προσήκουσα Αίτηση για µία άδεια εγκρίνεται ή απορρίπτεται, µε ή
χωρίς προϋποθέσεις.
«Αποκλειστικός Εµπειρογνώµων» σηµαίνει µέλος του:
(α) Ινστιτούτου για την Ενέργεια του Λονδίνου (Energy Institute of London),
(β) Αµερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (American Petroleum Institute), ή
(γ) Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (IFP Energies nouvelles),
υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων µε όλα τα
προαναφερθέντα ινστιτούτα, ο Εκµισθωτής δικαιούται να ορίσει ανεξάρτητο
αναγνωρισµένο ινστιτούτο πετρελαίου άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο οποίο παράγονται Υδρογονάνθρακες.
«Αργό Πετρέλαιο» σηµαίνει το αργό ορυκτό πετρέλαιο, την άσφαλτο, τον οζοκηρίτη
και κάθε είδους Υδρογονάνθρακα και τα βιτουµένια, και στη στερεή και στην υγρή
µορφή τους, είτε βρίσκονται σε φυσική κατάσταση είτε εξάγονται από Φυσικό Αέριο µε
συµπύκνωση ή απόσταξη.
«Γεώτρηση Αποτίµησης» σηµαίνει γεώτρηση που ορύσσεται κατά την εκτέλεση ενός
Προγράµµατος Αποτίµησης.
«Δεδοµένα» σηµαίνει όλα τα δεδοµένα πεδίου που σχετίζονται µε τη Συµβατική
Περιοχή, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα γεωλογικά, γεωφυσικά, γεωχηµικά,
πετροφυσικά, γεωτρητικά δεδοµένα, τα δεδοµένα µηχανικής πετρελαίου και τα
δεδοµένα παραγωγής καθώς και οι ταινίες πλοήγησης, οι µαγνητικές ταινίες, οι
πυρήνες, τα θρύµµατα και ηλεκτρικές διαγραφίες σε οποιαδήποτε µορφή και εάν
παρήχθησαν και τηρούνται από τον Μισθωτή κατά τη διάρκεια των Εργασιών
Πετρελαίου.
«Δεδοµένα Δηµοσίου» σηµαίνει οποιαδήποτε και όλα τα δεδοµένα γεωλογικά,
γεωφυσικά, γεωτρητικά δεδοµένα, τα δεδοµένα παραγωγής, οι χάρτες θέσης γεώτρησης
καθώς και άλλες πληροφορίες που τηρούνται ή παράγονται από τον Εκµισθωτή σε
οποιαδήποτε µορφή σε σχέση µε τη Συµβατική Περιοχή καθώς επίσης οποιαδήποτε
δεδοµένα που αποκτώνται ή/και παράγονται στο πλαίσιο των σεισµικών ερευνών
καταγραφής δεδοµένων µη αποκλειστικής χρήσης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες
είχαν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012 σε οποιαδήποτε µορφή σε σχέση µε τη
Συµβατική Περιοχή.
«Δεύτερη Φάση» σηµαίνει τη δεύτερη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών όπως
περιγράφεται στο Άρθρο 2.1 (α) της παρούσας Σύµβασης.
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«Δηµόσιο» ή «Ελλάδα» ή «Κράτος» (State), οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς
χρησιµοποιείται στη Σύµβαση, σηµαίνει την Ελληνική Δηµοκρατία και το Ελληνικό
Δηµόσιο.
«Διαδικασίες» σηµαίνει αγωγή, προσφυγή ή άλλη δικαστική ενέργεια, η οποία
εγείρεται από ή σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση.
«Δολάρια» και το σύµβολο «$» υποδηλώνουν το νόµιµο νόµισµα των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής.
«Έγγραφο Επίδοσης» σηµαίνει εισαγωγικό δίκης δικόγραφο, αίτηση, αγωγή,
κλήτευση, προσφυγή, διάταξη, διαιτητική απόφαση, δικαστική απόφαση ή άλλο
έγγραφο που σχετίζεται µε οποιεσδήποτε Διαδικασίες.
«Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων» έχει την έννοια που της αποδίδεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
«Έλεγχος» σηµαίνει την κατοχή :
(α) τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα
ψήφου µιας εταιρείας ή επιχείρησης ή
(β) του δικαιώµατος, το οποίο παρέχεται σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις ή συµφωνίες,
διορισµού της διοίκησης µιας εταιρείας ή επιχείρησης.
Για τους σκοπούς των Άρθρων 20 και 28 της Σύµβασης και της παραγράφου 5 του
άρθρου 7 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, ως «Έλεγχος» θα νοείται η κατοχή άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου και ο όρος «Ελεγχόµενος» θα
έχει αντίστοιχη έννοια.
«Εντολοδόχος» (Operator) σηµαίνει την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και
εφόσον τυγχάνει εφαρµογής, Εντολοδόχος σηµαίνει την επιχείρηση που ορίζεται ως
«Εντολοδόχος / Operator» σύµφωνα µε τους όρους συµφωνητικού συνδιαχείρισης ή
άλλου παρόµοιου εγγράφου που θα συναφθεί µεταξύ των Συµµισθωτών, η οποία
αποτελεί το µέρος που εκπληρώνει τη συλλογική βούληση των Συµµισθωτών και είναι
υπεύθυνη για τις καθηµερινές εργασίες.
«ΕΟΧ» σηµαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, ο οποίος δηµιουργήθηκε µε τη
Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπεγράφη στο Πόρτο την 2α
Μαΐου 1992, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στις Βρυξέλλες
την 17η Μαρτίου 1993.
«Εργασίες Εκµετάλλευσης» σηµαίνει τις εργασίες που εκτελούνται σύµφωνα µε το
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής, µε σκοπό την ανάπτυξη µιας Ανακάλυψης και
την πραγµατοποίηση της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
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«Εργασίες Έρευνας» σηµαίνει τις εργασίες που εκτελούνται για τους σκοπούς της
Έρευνας Υδρογονανθράκων και περιλαµβάνουν και τις εργασίες που εκτελούνται για
τους σκοπούς της διενέργειας του Προγράµµατος Αποτίµησης.
«Εργασίες

Πετρελαίου»

σηµαίνει

τις

Εργασίες

Έρευνας

ή

τις

Εργασίες

Εκµετάλλευσης.
«Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει µια ηµέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την
οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στην Αθήνα, Ελλάδα.
«Έρευνα Υδρογονανθράκων» έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 1 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
«Ερευνητική Γεώτρηση» σηµαίνει κάθε γεώτρηση σκοπός της οποίας, κατά την
έναρξη της όρυξης, είναι η έρευνα συγκέντρωσης Υδρογονανθράκων, η ύπαρξη της
οποίας δεν έχει αποδειχθεί ότι υφίσταται έως τότε µέσω άλλων γεωτρήσεων.
«Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµός» έχει την έννοια που του
αποδίδεται στο Άρθρο 5.1.
«Ευρώ», «EUR» και το σύµβολο «€» υποδηλώνουν το νόµιµο νόµισµα των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα.
«Ηµερολογιακό Έτος» σηµαίνει την περίοδο δώδεκα (12) Μηνών, η οποία αρχίζει την
πρώτη (1η) ηµέρα του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ηµέρα του
Δεκεµβρίου που ακολουθεί.
«Ηµερολογιακό Τρίµηνο» σηµαίνει την περίοδο τριών (3) συνεχόµενων Μηνών, η
οποία αρχίζει κάθε 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου του
εκάστοτε Ηµερολογιακού Έτους και περιλαµβάνει την περίοδο από την Ηµεροµηνία
Έναρξης Ισχύος µέχρι την έναρξη του επόµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου και ο όρος
«Τριµηνιαίο» έχει την αντίστοιχη έννοια.
«Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος» σηµαίνει την ηµεροµηνία που ορίζεται στο Άρθρο
33.
«Ιδιόκτητα Δεδοµένα» σηµαίνει ερµηνευόµενα και παράγωγα δεδοµένα, δηλαδή
σηµειώµατα εσωτερικής χρήσης, εκθέσεις, αναλύσεις, ερµηνείες και αξιολογήσεις που
ο Μισθωτής συντάσσει αναφορικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου.
«Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων»
(Good Oilfield Practices) σηµαίνει όλα αυτά που είναι γενικώς αποδεκτά από τη
διεθνή βιοµηχανία πετρελαίου ως βέλτιστα, ασφαλή, αποδοτικά από οικονοµικής
απόψεως και αποτελεσµατικά για την έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων.
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«Κοίτασµα

Υδρογονανθράκων»

σηµαίνει

µια

διακριτή

συγκέντρωση

Υδρογονανθράκων στο υπέδαφος.
«Κρατική Αρχή» νοείται κάθε αρχή που ασκεί νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική
κρατική λειτουργία για λογαριασµό του Δηµοσίου.
«Μέρος» σηµαίνει είτε τον Εκµισθωτή είτε το Μισθωτή και «Μέρη» σηµαίνει τον
Εκµισθωτή και τον Μισθωτή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα
Σύµβαση.
«Μήνας» σηµαίνει έναν ηµερολογιακό µήνα.
«ΜΠΕ» σηµαίνει την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπεται από την
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία.
«Νόµος» σηµαίνει οποιονδήποτε νόµο, κανόνα, κανονισµό, διάταγµα, ψήφισµα,
διαταγή, νοµοθετική πράξη ή απόφαση Κρατικής Αρχής που παράγει αποτελέσµατα
εντός του Κράτους.
«Νόµος περί Υδρογονανθράκων» σηµαίνει τον Νόµο 2289/1995 «αναζήτηση, έρευνα
και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
«Παραπροϊόντα» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
1 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
«Παραχθέντες και Διασωθέντες» σηµαίνει Υδρογονάνθρακες που παρήχθησαν σε
Περιοχή

Εκµετάλλευσης,

αλλά

στους

οποίους

δεν

συµπεριλαµβάνονται

οι

Υδρογονάνθρακες που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής ή
απωλέσθηκαν, εκτός από Υδρογονάνθρακες που απωλέσθηκαν λόγω αµέλειας του
Μισθωτή ή µη συµµόρφωσης του Μισθωτή µε τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης
Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
«Περιβαλλοντική Νοµοθεσία» σηµαίνει την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία
αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
«Περιοχή Εκµετάλλευσης» σηµαίνει τη Συµβατική Περιοχή ή τµήµα αυτής, όπως
αυτό οριοθετείται κατόπιν εµπορικά εκµεταλλεύσιµης Ανακάλυψης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου (α) του Άρθρου 7.6 της παρούσας Σύµβασης.
«Περιοχή Έρευνας» σηµαίνει τη Συµβατική Περιοχή που κατέχει οποτεδήποτε ο
Μισθωτής κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών, η οποία όµως δεν περιλαµβάνει
κανένα τµήµα της Συµβατικής Περιοχής που αποτελεί Περιοχή Εκµετάλλευσης.
«Πραγµατική Δαπάνη» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Άρθρο 3.9 της
Σύµβασης.
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«Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής» σηµαίνει το πρόγραµµα που καταρτίζεται
από το Μισθωτή και υποβάλλεται στον Εκµισθωτή σύµφωνα µε το Προεδρικό
Διάταγµα και το Άρθρο 7.6 της παρούσας Σύµβασης.
«Πρόγραµµα Αποτίµησης» σηµαίνει το πρόγραµµα, που συντάσσεται µετά από
Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συµβατική Περιοχή, προκειµένου να οριοθετηθεί
το Κοίτασµα Υδρογονανθράκων στο οποίο αφορά η συγκεκριµένη Ανακάλυψη σχετικά
µε το πάχος και την πλευρική του έκταση και να εκτιµηθεί η ποσότητα ανακτήσιµων
Υδρογονανθράκων. Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να περιλαµβάνει σεισµικές έρευνες ή
Γεωτρήσεις Αποτίµησης επαρκούς βάθους ώστε να διεισδύσουν στο υπό εκτίµηση
κοίτασµα, ή και τα δύο.
«Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών» σηµαίνει τις εργασίες που πρέπει να
εκτελεστούν, αντίστοιχα, στην Πρώτη Φάση, τη Δεύτερη Φάση και την Τρίτη Φάση,
σύµφωνα µε το Άρθρο 3 (Δεσµεύσεις του Μισθωτή για Εργασίες Έρευνας) της
Σύµβασης.
«Προεδρικό Διάταγµα» σηµαίνει το Προεδρικό Διάταγµα 127/1996 «Όροι
εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων».
«Προσήκουσα Αίτηση» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Άρθρο 27.6. της
Σύµβασης.
«Πρώτη Φάση» σηµαίνει την πρώτη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών που
περιγράφεται στο Άρθρο 2.1.(α) της παρούσας Σύµβασης.
«Στάδιο Εκµετάλλευσης» σηµαίνει την περίοδο που περιγράφεται στο Άρθρο 8.1 της
παρούσας Σύµβασης.
«Στάδιο Ερευνών» σηµαίνει την περίοδο που περιγράφεται στο Άρθρο 2 της παρούσας
Σύµβασης.
«Στοιχειώδες Ορθογώνιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην Υπουργική
Απόφαση 11/Φ6/12657/30.0633.1995 (ΦΕΚ Β` 615/1995).
«Συγγενής Επιχείρηση (Affiliate Enterprise)» αναφορικά µε το Μισθωτή ή σε σχέση
µε οποιονδήποτε Συµµισθωτή, εταιρεία ή άλλης µορφής νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, το
οποίο Ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από το Μισθωτή ή οποιονδήποτε Συµµισθωτή και
κάθε εταιρεία ή άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει ή Ελέγχεται, άµεσα
ή έµµεσα, από εταιρεία ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει ή Ελέγχεται από
το Μισθωτή ή οποιονδήποτε Συµµισθωτή.
«Συγκατάθεση» σηµαίνει όλες τις εγκρίσεις και άδειες που απαιτείται να λάβει ο
Μισθωτής από κάθε Κρατική Αρχή.
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«Σύµβαση» σηµαίνει την παρούσα σύµβαση µίσθωσης µε τα Παραρτήµατα της.
«Συµβατική Περιοχή» σηµαίνει, κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, την περιοχή
που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α και αποτυπώνεται στο χάρτη του Παραρτήµατος
Β, και στη συνέχεια, την περιοχή αυτή, όπως τυχόν µειώνεται κατά καιρούς λόγω
επιστροφής ή παραίτησης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
Σύµβασης.
«Συµµισθωτής» σηµαίνει περισσότερα του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
συνιστούν από κοινού την έννοια του Μισθωτή. Για τις ανάγκες της παρούσας οι
αναφορές σε Συµµισθωτή νοούνται ως αναφορές στο Μισθωτή εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην παρούσα.
«Συνδεδεµένο Φυσικό Αέριο» (Associated Natural Gas) σηµαίνει Φυσικό Αέριο που
υπάρχει σε Κοίτασµα Υδρογονανθράκων εν διαλύσει στο Αργό Πετρέλαιο, ή όπως
είναι κοινώς γνωστό κάλυµµα αερίου (gas-cap gas) το οποίο υπέρκειται ή εφάπτεται µε
Αργό Πετρέλαιο.
«Τραπεζική Εγγύηση» ή Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης : η εγγύηση πληρωµής από
τράπεζα πρώτης τάξεως η οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
διατηρεί υποκατάστηµα ή τραπεζική σχέση µε ανταποκρίτρια τράπεζα πρώτης τάξεως
στην Αθήνα, αποδεκτή από τον Εκµισθωτή, και η οποία θα είναι ουσιωδώς όµοια µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Τραπέζης θα
άρχεται κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και θα πρέπει να παραδοθεί στον
Εκµισθωτή το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία η
παρούσα Σύµβαση θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ηµεροµηνία η οποία θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Υπουργό τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία κύρωσης.
«Τρίτη Φάση» σηµαίνει την τρίτη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών που
περιγράφεται στο Άρθρο 2.1(α) της παρούσας Σύµβασης.
«Υδρογονάνθρακες» έχουν την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
1 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας.
«Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης» νοούνται τα ποσά που ορίζονται στο τέλος,
αντίστοιχα, της Πρώτης Φάσης της Δεύτερης Φάσης και της Τρίτης Φάσης, βάσει του
Άρθρου 3 (Δεσµεύσεις Μισθωτή για Εργασίες Έρευνας) της παρούσας Σύµβασης.
«Φάση» σηµαίνει οποιαδήποτε, ή κάποια εκ της Πρώτης, της Δεύτερης Φάσης ή της
Τρίτης Φάσης, όπως απαιτείται από τα συµφραζόµενα.
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«Φυσικό Αέριο» σηµαίνει τους Υδρογονάνθρακες σε αέρια µορφή, περιλαµβανοµένων
ενδεικτικά των υγρών σε αέρια κατάσταση ("wet mineral gas"), των ξηρών σε αέρια
κατάσταση ("dry mineral gas"), του µη επεξεργασµένου αερίου ("casing head gas") και
του υπολειµµατικού φυσικού αερίου ("residual gas") που αποµένει µετά από την
εξαγωγή ή τον διαχωρισµό των υγρών Υδρογονανθράκων από τα υγρά σε αέρια
κατάσταση και άλλα αξιοποιήσιµα αέρια που δεν προέρχονται από Υδρογονάνθρακες.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στην παρούσα Σύµβαση, εκτός αν ρητώς δηλώνεται το αντίθετο:
(α) οποιαδήποτε αναφορά σε Άρθρο θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε άρθρο της
παρούσας Σύµβασης και οποιαδήποτε αναφορά σε Παράρτηµα θα θεωρείται ως
αναφορά σε παράρτηµα της παρούσας Σύµβασης·
(β) οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο θα θεωρείται ότι περιλαµβάνει:
(ι) κάθε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία, Κρατική Αρχή, κεφαλαιουχική εταιρεία,
ένωση, trust/εµπίστευµα, ίδρυµα, κυβέρνηση, το δηµόσιο ή φορέα του δηµοσίου ή άλλη
εταιρική συνεργασία ή σύµπραξη (και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αν διαθέτει
αυτοτελή νοµική προσωπικότητα ή όχι) δύο ή περισσότερων από τα προαναφερόµενα,
(ιι) αναφορά σε διαδόχους, επιτρεπόµενους δικαιοδόχους και επιτρεπόµενους
εκδοχείς κάθε προσώπου που αναφέρεται στην υπο-παράγραφο (ι) ανωτέρω,
(γ) οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Σύµβαση ή κάθε άλλη σύµβαση ή έγγραφο
θα θεωρείται ως αναφορά σε αυτή τη σύµβαση ή έγγραφο, όπως ανά διαστήµατα
ενδεχόµενα

έχει

ή

πρόκειται

να

τροποποιηθεί,

διαφοροποιηθεί,

ανανεωθεί,

αντικατασταθεί ή συµπληρωθεί,
(δ) οποιαδήποτε αναφορά σε Νόµο θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε αυτόν όπως ανά
διαστήµατα ενδεχόµενα έχει ή πρόκειται να (µε ή χωρίς τροπολογία) τροποποιηθεί ή
επαναθεσπιστεί, καθώς και σε κάθε παράγωγη νοµοθετική πράξη ή άλλη πράξη που
τίθεται σε ισχύ από καιρού εις καιρόν,
(ε) οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση θα έχουν το
νόηµα που τους αποδίδεται στο κεφάλαιο των Ορισµών ή οπουδήποτε αλλού στην
Σύµβαση.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί σύµβαση µίσθωσης δυνάµει της οποίας, σύµφωνα µε
την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, το Δηµόσιο, ως
Εκµισθωτής παραχωρεί στο Μισθωτή, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας, αποκλειστικά δικαιώµατα για την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου στη
Συµβατική Περιοχή.
1.2 Ο Μισθωτής αναλαµβάνει, κατά τη διάρκεια της παρούσας, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτήν, να διεξάγει καθ’ οιονδήποτε χρόνο
Εργασίες Πετρελαίου στη Συµβατική Περιοχή σε συµφωνία µε τις διατάξεις του
Νόµου.
1.3 Οι δαπάνες και ο κίνδυνος της διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου θα βαρύνουν
αποκλειστικά το Μισθωτή, και ο Μισθωτής δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωµα να
ανακτήσει τις εν λόγω δαπάνες ή µέρος αυτών από τον Εκµισθωτή, παρά µόνο όπως
προβλέπεται παρακάτω στην παρούσα Σύµβαση.
1.4 Κάθε Συµµισθωτής:
(α) θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του
Μισθωτή και των άλλων Συµµισθωτών που πηγάζουν από την παρούσα Σύµβαση
έναντι του Εκµισθωτή και
(β) θα κατέχει εξ αδιαιρέτου (undivided) ποσοστό σε όλα τα δικαιώµατα δυνάµει της
παρούσας Σύµβασης.
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στον Νόµο
περί Υδρογονανθράκων στον όρο «Κοινοπραξία» θα σηµαίνει τη συµβατική σύµπραξη
των Συµµισθωτών υπό τους όρους συµφωνητικού συνδιαχείρισης, χωρίς να συστήνεται
ή να υπονοείται ότι συστήνεται ή να αποδίδεται η πρόθεση σύστασης οιασδήποτε
µορφής δια νόµου ή εν τοις πράγµασι συνεταιρισµού ή εταιρείας µε ή χωρίς ξεχωριστή
νοµική προσωπικότητα.
1.5 Εκµισθωτής και Μισθωτής ρητά και ανέκκλητα συµφωνούν και αποδέχονται ότι:
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(α) συµφωνητικό του οποίου ο Εκµισθωτής δεν αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος και/ή
το οποίο περιέχει όρους και συµφωνίες που ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ του Μισθωτή
και/ή οιουδήποτε Συµµισθωτή και/ή οιουδήποτε τρίτου µέρους δεν γεννά οιαδήποτε
αξίωση έναντι του Εκµισθωτή και/ή δεν τροποποιεί την παρούσα Σύµβαση και/ή δεν
ρυθµίζει την παρούσα Σύµβαση µε διαφορετικό τρόπο,
(β) κάθε συµφωνητικό του οποίου ο Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής δεν αποτελεί
συµβαλλόµενο µέρος, το οποίο περιέχει όρους και διατάξεις που καθορίζουν τις σχέσεις
µεταξύ του Εκµισθωτή και τρίτων µερών, δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι
του Εκµισθωτή και/ή δεν τροποποιεί την παρούσα Σύµβαση και/ή δεν ρυθµίζει αυτή
κατά τρόπο διαφορετικό,
(γ) οι όροι και οι προβλέψεις των συµφωνητικών που αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την ερµηνεία της
παρούσας Σύµβασης, ούτε υπερισχύουν µε οποιονδήποτε τρόπο, εν µέρει ή συνολικά,
της παρούσας Σύµβασης
(δ) τόσο ο Εκµισθωτής όσο και ο Μισθωτής παραιτούνται δια του παρόντος κάθε
δικαιώµατός τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν ή/και αµφισβητήσουν την ισχύ και την
εκτελεστότητα του παρόντος 1.5.

13

19

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το Στάδιο Ερευνών αρχίζει την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και, εκτός εάν η Σύµβαση
λυθεί νωρίτερα σύµφωνα µε τους όρους της, θα εξακολουθεί να υφίσταται για τις
περιόδους που ορίζει το παρόν Άρθρο 2.
2.1 Για το Βασικό Στάδιο Ερευνών:
(α) Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόµενων κατωτέρω, το βασικό στάδιο ερευνών
(εφεξής το «Βασικό Στάδιο Ερευνών») διαρκεί επτά (7) έτη. Για τους σκοπούς του
παρόντος Άρθρου και του Άρθρου 3, το Στάδιο Ερευνών διαιρείται σε διαδοχικές
ερευνητικές Φάσεις που ορίζονται για τη Συµβατική Περιοχή ως εξής:
Πρώτη Φάση:

3 έτη

Δεύτερη Φάση:

2 έτη

Τρίτη Φάση:

2 έτη

(β) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης, ο Μισθωτής έχει
εκπληρώσει το Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης
Δαπάνης που σχετίζονται µε αυτή τη Φάση σύµφωνα µε το Άρθρο 3, δύναται,
υποβάλλοντας γνωστοποίηση προς τον Εκµισθωτή, να συνεχίσει τις Εργασίες Έρευνας
της Δεύτερης Φάσης, και από το σηµείο αυτό αναλαµβάνει την υποχρέωση και κατά τη
διάρκεια της Δεύτερης Φάσης να εκπληρώσει το Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών και
την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του που αφορούν σε αυτή τη φάση και
προβλέπονται στο Άρθρο 3.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης, ο Μισθωτής έχει
εκπληρώσει το Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης
Δαπάνης που σχετίζονται µε αυτή τη Φάση σύµφωνα µε το Άρθρο 3, δύναται,
υποβάλλοντας γνωστοποίηση προς τον Εκµισθωτή, να συνεχίσει τις Εργασίες Έρευνας
της Τρίτης Φάσης, και από το σηµείο αυτό αναλαµβάνει την υποχρέωση και κατά τη
διάρκεια της Τρίτης Φάσης να εκπληρώσει το Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών και
την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του που αφορούν σε αυτή τη φάση και
προβλέπονται στο Άρθρο 3.
(δ) Σε περίπτωση που, πριν τη λήξη της Πρώτης Φάσης, ή ανάλογα µε την
περίπτωση πριν τη λήξη της Δεύτερης Φάσης, ο Μισθωτής δεν έχει υποβάλλει
γνωστοποίηση προς τον Εκµισθωτή σύµφωνα µε το Άρθρο 2.1(β), ή ανάλογα µε την
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περίπτωση, το Άρθρο 2.1(γ), τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Μισθωτή
αναφορικά µε τη Συµβατική Περιοχή παύουν να υφίστανται και, µε την επιφύλαξη
πάντοτε των υποχρεώσεων του Μισθωτή που έχουν ήδη γεννηθεί δυνάµει της
παρούσας Σύµβασης, θα θεωρούνται καταργηθέντα.
(ε) Μετά από προσηκόντως αιτιολογηµένο και εύλογο αίτηµα του Μισθωτή,
προκειµένου να παρασχεθεί στο Μισθωτή επαρκής χρόνος για τη διάτρηση ή/και την
εκτέλεση δοκιµής παραγωγής µιας γεώτρησης και προκειµένου να διευκολυνθεί ο
Μισθωτής για τη λήψη απόφασης σχετικά µε το αν θα δεσµευθεί για την επόµενη Φάση
(άλλης εκτός της Τρίτης Φάσης) σύµφωνα µε το Άρθρο 2.1(β) και (γ) ανωτέρω, η
τρέχουσα Φάση δύναται να παραταθεί για περίοδο µέχρι έξι (6) Μηνών, υπό την
προϋπόθεση ότι η γεώτρηση αποτελεί αντικείµενο του Προγράµµατος Ελαχίστων
Εργασιών και έχει ξεκινήσει πριν από τη λήξη της εν λόγω Φάσης. Εάν απαιτηθεί, και
κατόπιν προσηκόντως αιτιολογηµένου και εύλογου αιτήµατος του Μισθωτή, η Φάση
δύναται να παραταθεί περαιτέρω για εύλογο χρονικό διάστηµα.
(στ) Σε περίπτωση που η τρέχουσα Φάση (άλλη εκτός της Τρίτης Φάσης) παραταθεί
σύµφωνα µε το Άρθρο 2.1(ε), το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο παρατείνεται η Φάση
αυτή αφαιρείται από το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί για την επόµενη Φάση.
2.2 Για την Παράταση του Σταδίου Ερευνών
(α) Ο Μισθωτής δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 5, παράγραφος 3,
Νόµου περί Υδρογονανθράκων, να υποβάλει αίτηση για παράταση του σταδίου
ερευνών (εφεξής «Παράταση του Σταδίου Ερευνών»).
(β) Συνοµολογείται και συµφωνείται µεταξύ των Μερών ότι η ανάγκη για πρόσθετο
χρόνο για την ολοκλήρωση Προγράµµατος Αποτίµησης, ή για τον εντοπισµό επιπλέον
αποθεµάτων προτού να περιχαρακωθεί το ανακαλυφθέν κοίτασµα και να τεκµηριωθεί
ως εµπορικά εκµεταλλεύσιµο, για την ανάληψη περαιτέρω ερευνητικών γεωτρήσεων, ή
για τη δηµιουργία αγοράς Φυσικού Αερίου, συνιστά ανάγκη η οποία εµπίπτει στο
πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 3, υποπαράγραφος (β), του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων.
(γ) Εάν χορηγηθεί Παράταση του Σταδίου Ερευνών σύµφωνα µε το άρθρο 5,
παράγραφος 3 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, ο Μισθωτής, την πρώτη ηµέρα της
Παράτασης του Σταδίου Ερευνών, θα παράσχει στον Εκµισθωτή Τραπεζική Εγγύηση
για το πλήρες ποσό, αν υφίσταται, οποιουδήποτε ελλείµµατος που προκύπτει ως
διαφορά µεταξύ της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης στο τέλος του Βασικού Σταδίου
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Ερευνών και της Πραγµατικής Δαπάνης του Μισθωτή κατά τη διάρκεια του σταδίου
αυτού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.9. Η ως άνω Τραπεζική Εγγύηση θα αντικαταστήσει
κάθε ισχύουσα κατά το χρόνο εκείνο Τραπεζική Εγγύηση, η οποία είχε παρασχεθεί
δυνάµει της παρούσας Σύµβασης.
Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο έλλειµµα, ο Εκµισθωτής θα επιστρέψει
αµελλητί κάθε Τραπεζική Εγγύηση που παρασχέθηκε σύµφωνα µε τα ανωτέρω κατά
την έναρξη της Παράτασης του Σταδίου Ερευνών.
2.3 Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών
(α) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων,
Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών η οποία δεν θα υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για
χερσαίες Περιοχές, δύναται να χορηγηθεί στο Μισθωτή σε συνέχεια σχετικής αίτησης
του, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού.
Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις µπορεί να επιβληθούν µε την απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης,
και η παρούσα Σύµβαση θα τροποποιείται αντιστοίχως.
(β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει προβεί σε Ανακάλυψη µη Συνδεδεµένου
Φυσικού Αερίου (non Associated Natural Gas) στη Συµβατική περιοχή ή σε
Ανακάλυψη Κοιτάσµατος Υδρογονανθράκων στη Συµβατική περιοχή τα οποία δεν
είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης χωρίς την
εκµετάλλευση του Συνδεδεµένου Φυσικού Αερίου, ο Εκµισθωτής θα υποστηρίξει την
αίτηση που υποβάλλει ο Μισθωτής σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων για Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών, χρονικά επαρκή ώστε
να επιτρέψει στο Μισθωτή, προτού αυτός πραγµατοποιήσει δήλωση εµπορευσιµότητας,
να εξετάσει την κατασκευή και τη χρηµατοδότηση της απαιτούµενης υποδοµής για τη
διάθεση του Φυσικού Αερίου.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Ο Μισθωτής, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του για τη διεξαγωγή Εργασιών
Πετρελαίου εντός της Συµβατικής Περιοχής, υποχρεούται να ξεκινήσει τις Εργασίες
Έρευνας το αργότερο εντός έξι (6) Μηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και να
εκτελέσει τις εργασίες και να δαπανήσει τουλάχιστον τα ποσά που αναφέρονται στο
Άρθρο 3.2.
3.2 Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, το Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών προς
εκτέλεση, και η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του Μισθωτή σε κάθε Φάση του
Βασικού Σταδίου Ερευνών, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2, είναι ως εξής:
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Πρόγραµµα
Ελάχιστων

Φάση 1

Φάση 2

Φάση 3

Εργασιών
Έτος 1
Επανεπεξεργασία

1.000

Σεισµικών

υφιστάµενων

καταγραφών

σεισµικών

Έτος 2

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

Έτος 6

Έτος 7

χλµ

γραµµών
Σεισµική έρευνα

Πρόσκτηση

2D

επεξεργασία 170 χλµ.

Λοιπές έρευνες

1.

και Πρόσκτηση και επεξεργασία 130
χλµ.

Γεωλογικές-

Μαγνητο-

Ολοκληρωµένη/

Ολοκληρωµένη/συ

Γεωχηµικές

τελλουρικές

συνδυασµένη

νδυασµένη

µελέτες,

σε

γεωλογική-

γεωλογική-

δορυφορικές

σταθµούς

γεωφυσική

µελέτη γεωφυσική µελέτη

(Σύνθεση)

(Σύνθεση)

ή

αερο-

120

φωτογραφίες
2.

Βαρυτικές/
Μαγνητικές
µελέτες
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Ερευνητική

1 (µία) (ερευνητική βαθειά

Γεώτρηση

γεώτρηση (5.000 µ)

Λοιπά (α)

Τεκτονικό & στρωµατο- Τεκτονικό µοντέλο, πετροφυσικές & Τεκτονικό
γραφικό µοντέλο

γεωχηµικές αναλύσεις, κά.

µοντέλο,

πετροφυσικές & γεωχηµικές
αναλύσεις, κ.ά.

Λοιπά (β)

Περιβαλλοντική Μελέτη Αρχικής Κατάστασης, Σχέδιο
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης, κ.ά.

Ελάχιστη
Δαπάνη

4.000.000 (τέσσερα εκατοµµύρια) ευρώ

Περιβαλλοντικής

Δράσης, Μελέτη

Περιβαλλοντικών

κ.ά.

Επιπτώσεων, κ.ά.

3.500.000 (τρία εκατ. πεντακόσιες

30.000.000 (τριάντα

χιλ.) ευρώ

εκατοµµύρια) ευρώ
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3.3 Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 3.4, η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που προβλέπεται
στο Άρθρο 3.2 θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί σε σχέση µε οποιαδήποτε Φάση από τις εκεί
αναφερόµενες, εάν η συνολική Πραγµατική Δαπάνη κατά τη Φάση αυτή, η οποία αντιστοιχεί σε
εργασίες για την ίδια Φάση όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3.2, δεν είναι τουλάχιστον ίση µε ή
υπερβαίνει το ποσό της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης υπό την επιφύλαξη όµως ότι, εάν σε
οποιαδήποτε Φάση, ο Μισθωτής έχει εκτελέσει το Πρόγραµµα Ελαχίστων Εργασιών για την εν
λόγω Φάση, προς εύλογη ικανοποίηση του Εκµισθωτή, η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης
θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί για τη Φάση αυτή, παρά την ύπαρξη τυχόν ελλείµµατος.
3.4 Όπου η Πραγµατική Δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε από το Μισθωτή κατά τη διάρκεια
Φάσης υπερβαίνει την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για την εν λόγω Φάση, το ποσό της εν
λόγω υπέρβασης θα µεταφέρεται και θα πιστώνεται έναντι της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης
της αµέσως επόµενης Φάσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η παρούσα διάταξη δεν θα
ερµηνεύεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταργεί, αναβάλλει ή τροποποιεί οποιαδήποτε
υποχρέωση του Μισθωτή να εκτελέσει Ερευνητική Γεώτρηση σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο.
3.5 Η εκτέλεση Ερευνητικής Γεώτρησης από το Μισθωτή σύµφωνα µε τους Κανόνες Επιστήµης
και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων θεωρείται ότι ικανοποιεί την
υποχρέωση του Μισθωτή για την εκτέλεση Ερευνητικής Γεώτρησης δυνάµει του παρόντος
Άρθρου, εάν:
(α) η γεώτρηση έχει διανοιχθεί σε βάθος (total depth), τουλάχιστον πέντε χιλιάδων µέτρων
[5.000µ], ή βαθύτερα των διακοσίων µέτρων [200µ] εντός της υποεπωθηµένης (subthrust)
Ηωκαινικής-Μεσοζωικής ανθρακικής ακολουθίας, οποιοδήποτε από τα δυο είναι σε µικρότερο
βάθος.
(β) πριν από την επίτευξη του παραπάνω βάθους, η γεώτρηση συναντήσει το γεωλογικό
υπόβαθρο, κάτω από το οποίο η γεωλογική δοµή δεν διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες για τη
συγκέντρωση υδρογονανθράκων σε εµπορικά εκµεταλλεύσιµες ποσότητες,
(γ) ανακύπτουν ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήµατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να
αντιµετωπιστούν µε την εφαρµογή των προτύπων των Κανόνων Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας
και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, τα οποία δεν έχουν προκληθεί ή επιταθεί από τον
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Μισθωτή, σε µικρότερο βάθος από το προαναφερθέν στο σηµείο (α) της εν λόγω γεώτρησης, τα
οποία καθιστούν πρακτικά ανέφικτη την περαιτέρω διάτρηση,
(δ) η γεώτρηση συναντήσει σηµαντικούς παραγωγικούς ορίζοντες (ζώνες) σε βάθος
µικρότερο του ανωτέρω σηµείου (α).
3.6. Γεώτρηση Αποτίµησης, σεισµική έρευνα που διενεργείται βάσει Προγράµµατος
Αποτίµησης και δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την εκτέλεση του εν λόγω
Προγράµµατος Αποτίµησης, δεν θεωρούνται ότι απαλλάσσουν ή συντελούν στην απαλλαγή του
Μισθωτή από την Εκτέλεση του Προγράµµατος Ελάχιστων Εργασιών ή την Υποχρέωση
Ελάχιστης Δαπάνης.
3.7 Ο Μισθωτής πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Σύµβαση θα
κυρωθεί και, εφόσον ο Μισθωτής έχει επιδώσει γνωστοποιήσεις στον Εκµισθωτή σύµφωνα µε
το Άρθρο 2.1 (β) ή το Άρθρο 2.1 (γ), κατά την πρώτη ηµέρα της Δεύτερης Φάσης ή την πρώτη
ηµέρα της Τρίτης Φάσης, αντίστοιχα, υποχρεούται να παράσχει Τραπεζική Εγγύηση αναφορικά
µε την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης (αφαιρουµένου οποιουδήποτε ποσού έχει τυχόν
πιστωθεί κατά το Άρθρο 3.4) για τη σχετική Φάση. Το ύψος της Τραπεζικής Εγγύησης που θα
παρασχεθεί δυνάµει του παρόντος Άρθρου θα µειώνεται στο τέλος κάθε Ηµερολογιακού
Τριµήνου κατά ποσό ίσο µε την Πραγµατική Δαπάνη που πραγµατοποίησε ο Μισθωτής κατά τη
διάρκεια αυτού του Ηµερολογιακού Τριµήνου. Προκειµένου να διευκολυνθεί η µείωση της
Τραπεζικής Εγγύησης δυνάµει του παρόντος Άρθρου 3.7, ο Μισθωτής θα παράσχει στον
Εκµισθωτή υπογεγραµµένη ειδοποίηση που θα περιγράφει (ι) το ποσό της µείωσης της
Τραπεζικής Εγγύησης (ιι) το υπολειπόµενο απαιτητό ποσό για το οποίο η Τράπεζα υπέχει
ευθύνη σύµφωνα µε την Τραπεζική Εγγύηση. Ο Εκµισθωτής, επί της παραλαβής της
ειδοποίησης, εκτός από την περίπτωση που η ειδοποίηση του Μισθωτή αµφισβητηθεί από τον
Εκµισθωτή το αργότερο σε 45 ηµέρες από την λήξη του σχετικού Ηµερολογιακού Τριµήνου, θα
υπογράψει εντός του αυτού χρονικού διαστήµατος και θα παραδώσει την ειδοποίηση αυτή στην
Τράπεζα και στην περίπτωση που ο Εκµισθωτής δεν υπογράψει και παραδώσει την ειδοποίηση
αυτή, το ποσό της Τραπεζικής Εγγύησης παρόλα αυτά θα τεκµαίρεται ότι έχει µειωθεί κατά το
ποσό που αναγράφεται στην σχετική ειδοποίηση.
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3.8 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3.3, εάν στο τέλος οποιασδήποτε Φάσης, η Πραγµατική
Δαπάνη η οποία έχει πραγµατοποιηθεί από τον Μισθωτή κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης
(λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν ποσά από µεταφορά σύµφωνα µε το Άρθρο 3.4) δεν ισούται ή
δεν υπερβαίνει την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για την προκείµενη Φάση, η Τραπεζική
Εγγύηση καταπίπτει για την πληρωµή ολόκληρου του ποσού του ελλείµµατος υπέρ του
Εκµισθωτή.
3.9 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης: «Πραγµατική Δαπάνη» σηµαίνει τη δαπάνη
που πραγµατοποιεί ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης Φάσης του Βασικού Σταδίου
Ερευνών, η οποία:
(α) αποδίδεται αποκλειστικά και άµεσα στις εργασίες του Προγράµµατος Ελάχιστων
Εργασιών της δεδοµένης Φάσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3.2. και στα Γενικά και
Διοικητικά Έξοδα όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.5(α) και/ή 2.5(β) του
Παραρτήµατος Γ που κατανέµονται σε αυτές τις δραστηριότητες, και
(β) υπό τον όρο ότι το Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών για την συγκεκριµένη Φάση έχει
εκτελεστεί, όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν (είτε πριν ή µετά από την εκτέλεση) για
Εργασίες Έρευνας στα εγκεκριµένα Ετήσια Προγράµµατα Εργασιών και Προϋπολογισµούς για
την Φάση αυτή και τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 2,
παράγραφοι 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήµατος Γ που κατανέµονται σε αυτές τις Εργασίες
Έρευνας.
3.10 Ο Μισθωτής υποχρεούται να τηρεί ακριβή στοιχεία και λογαριασµούς για όλες τις
Πραγµατικές Δαπάνες και όσον αφορά στα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα (όπως ορίζονται στο
Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήµατος Γ), υποχρεούται να τηρεί όλα
τα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένων τιµολογίων, αρχείων και δελτίων καταγραφής ωρών
απασχόλησης. Προκειµένου για την επιβεβαίωση ότι οι Πραγµατικές Δαπάνες αποτελούν µόνο
τα ποσά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών Εργασιών Έρευνας για µια
συγκεκριµένη Φάση, ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 19.13(α), να
διενεργεί λογιστικό έλεγχο σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.6 του Παραρτήµατος Γ.
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3.11 Αναφορικά µε την περιοχή από την οποία παραιτείται ή την οποία επιστρέφει δυνάµει του
Άρθρου 6, ο Μισθωτής υποχρεούται, σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές στη διεθνή βιοµηχανία
πετρελαίου, µέσα σε διάστηµα έξι (6) Μηνών από την ηµεροµηνία λήξης οποιασδήποτε Φάσης
του Σταδίου Ερευνών, να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποίησε, να σφραγίσει και
να εγκαταλείψει όλες τις γεωτρήσεις και να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του
κατάσταση.

23

29

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
4.1 Ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής υποχρεούνται εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από
την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος να συστήσουν επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως Τεχνική
Συµβουλευτική Επιτροπή και θα συγκροτείται από:
(α) έναν πρόεδρο και δύο ακόµη πρόσωπα, τα οποία ορίζονται από τον Εκµισθωτή, και
(β) τρία ακόµη πρόσωπα τα οποία ορίζονται από το Μισθωτή.
4.2 Τόσο ο Εκµισθωτής όσο και ο Μισθωτής µπορούν να ορίζουν εγγράφως οποιοδήποτε
πρόσωπο που έχει αντιστοίχως υποδειχθεί από αυτούς, για να αναπληρώνει το αντίστοιχο µέλος
της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του
τελευταίου να ενεργήσει ως µέλος της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής.
4.3 Όταν κατά τα ανωτέρω αναπληρωµατικό µέλος ενεργεί στη θέση άλλου µέλους, θα έχει τις
αρµοδιότητες και θα εκτελεί τα καθήκοντα του µέλους αυτού.
4.4 Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του Μισθωτή ως προς τη
διαχείριση των εργασιών του, οι αρµοδιότητες της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής
συνίστανται:
(α) µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το προτεινόµενο Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και ο
Προϋπολογισµός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από τον Εκµισθωτή σύµφωνα µε το Προεδρικό
Διάταγµα και το Άρθρο 5 της Σύµβασης αυτής, στην εξέταση του Ετήσιου Προγράµµατος
Εργασιών και του Προϋπολογισµού που υποβάλλει ο Μισθωτής και στην αξιολόγηση
προτάσεων για την αναθεώρηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών αυτών, τις οποίες υπέβαλε ο
Εκµισθωτής,
(β) στην εξέταση κάθε Προγράµµατος Αποτίµησης που υπέβαλε ο Μισθωτής στον
Εκµισθωτή και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε αυτό,
(γ) στην εξέταση κάθε Προγράµµατος Ανάπτυξης και Παραγωγής που έχει υποβληθεί από
τον Μισθωτή στον Εκµισθωτή σχετικά µε την Ανακάλυψη εµπορικά εκµεταλλεύσιµων
Υδρογονανθράκων.
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4.5 Όλες οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής θα λαµβάνουν χώρα
σε τόπο, είτε εντός Ελλάδος, είτε, µε την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκµισθωτή, εκτός
Ελλάδος, κατά χρόνο που θα ορίζεται οµόφωνα από τα µέλη της και τουλάχιστον µια φορά κάθε
τετράµηνο.
4.6 Πέραν των προγραµµατισµένων συνεδριάσεων της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής,
τόσο ο Εκµισθωτής όσο και ο Μισθωτής έχουν το δικαίωµα να συγκαλούν συνεδριάσεις της
Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής εντός Ελλάδος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή
απρόβλεπτης κατάστασης, µε έγγραφη γνωστοποίησή τους σε καθένα από τα µέλη της Τεχνικής
Συµβουλευτικής Επιτροπής, τουλάχιστον τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
προγραµµατισµένη συνεδρίαση.
4.7 Πέντε µέλη της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής συνιστούν απαρτία για τις
συνεδριάσεις της επιτροπής.
4.8 Ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής έχουν αµφότεροι το δικαίωµα να καλούν οποιονδήποτε
πραγµατογνώµονα σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής
προκειµένου να παράσχει συµβουλές στην επιτροπή επί οποιουδήποτε θέµατος τεχνικής φύσεως,
για το οποίο απαιτείται η συµβουλή ειδικού.
4.9 Όλες οι αποφάσεις της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής λαµβάνονται µε οµόφωνη ψήφο
των µελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση και σχηµατίζουν απαρτία.
4.10 Εάν η Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφασίσει οµόφωνα επί
κάποιου εκ των ζητηµάτων τα οποία εξετάζει σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο 4, το ζήτηµα αυτό
θα παραπέµπεται στον Μισθωτή και τον Εκµισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης κατά την οποία εξετάσθηκε το συγκεκριµένο
ζήτηµα. Εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν σε οµόφωνη απόφαση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών από την εν λόγω παραποµπή, το ζήτηµα θα παραπέµπεται στον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα προς οριστική διευθέτηση σύµφωνα µε το Άρθρο 23. Υπό την προϋπόθεση,
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ωστόσο, ότι στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και
Προϋπολογισµό πριν από Ανακάλυψη από τον Μισθωτή, οι προτάσεις του Μισθωτή, που
παρατίθενται στο Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµό θα θεωρούνται ότι γίνονται
αποδεκτές από την Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή, εφόσον οι προτάσεις αυτές έχουν
καταρτιστεί σύµφωνα µε το Άρθρο 5, συνάδουν και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν το
Μισθωτή να εκτελέσει τις εργασίες του και τις υποχρεώσεις δαπανών του σύµφωνα µε το
Άρθρο 3.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.1 Τρεις (3) Μήνες πριν από την λήξη κάθε Ηµερολογιακού Έτους, ή όποτε τυχόν από κοινού
συµφωνηθεί µε τον Εκµισθωτή, ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει καταρτίσει και υποβάλει στον
Εκµισθωτή προς έγκριση πρόγραµµα το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και
δραστηριότητες λειτουργίες που προβλέπονται από τη Σύµβαση (µελέτες, έρευνες, προµήθειες,
εξοπλισµός, εγκαταστάσεις, κλπ) µε το αντίστοιχο προϋπολογισθέν κόστος (εφεξής «Ετήσιο
Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµός») το οποίο προτείνει να εκτελέσει κατά τους
επόµενους δώδεκα (12) Μήνες (µε την επιφύλαξη ότι, εάν η Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος είναι
διαφορετική από την ηµεροµηνία έναρξης ενός Ηµερολογιακού Έτους ο Μισθωτής υποχρεούται
να υποβάλει, εντός εξήντα (60) Ηµερολογιακών Ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος
πρόγραµµα για το υπόλοιπο διάστηµα του τρέχοντος Ηµερολογιακού Έτους).
5.2 Εντός ενός (1) Μηνός από την υποβολή του, ο Εκµισθωτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει
διευκρινίσεις επί του Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών και Προϋπολογισµού και να υποβάλει
προτάσεις προς εξέταση πρώτα στην Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του σχετικά µε το είδος και το κόστος των εργασιών και των
λειτουργιών. Εάν ο Εκµισθωτής δεν υποβάλει τέτοιες προτάσεις εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας, το Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµού θα θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτό από τον Εκµισθωτή.
5.3 Κάθε Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµού και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή
τροποποίησή τους θα συνάδει µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Ελάχιστων Εργασιών και
την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για τη σχετική Φάση.
5.4 Εάν ο Μισθωτής και ο Εκµισθωτής δεν καταλήξουν σε συµφωνία επί των προτεινόµενων
αναθεωρήσεων του Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών και Προϋπολογισµού εντός δέκα (10)
Εργασίµων Ηµερών από την προγραµµατισµένη συνάντησή τους για την εξέταση των υπό κρίση
ζητηµάτων, τότε τα ζητήµατα αυτά θα παραπέµπονται προς επίλυση στον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα.
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5.5 Ο Εκµισθωτής έχει το δικαίωµα να εποπτεύει την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράµµατος
Εργασιών και Προϋπολογισµού.
5.6 Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων που δεν προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα
Εργασιών και Προϋπολογισµού και οι οποίες απαιτούν άµεση ενέργεια , ο Μισθωτής µπορεί να
προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Σύµβασης. Τυχόν
έξοδα που προκύπτουν ως συνέπεια θα συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1 του Παραρτήµατος Γ. Ο Εκµισθωτής θα ενηµερώνεται άµεσα για
όλες τις τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
6.1 Παραίτηση
(α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, πριν από τη λήξη του Σταδίου
Ερευνών, ο Μισθωτής δύναται µε έγγραφη γνωστοποίησή του που παράγει τα αποτελέσµατά
της, τριάντα (30) Εργάσιµες Ηµέρες από την επίδοσή της στον Εκµισθωτή, να παραιτηθεί των
δικαιωµάτων έρευνας σε ολόκληρη τη Συµβατική Περιοχή ή τµήµα αυτής, αποτελούµενο από
ένα ή περισσότερα συνεχόµενα Στοιχειώδη Ορθογώνια.
(β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυµεί να παραιτηθεί των δικαιωµάτων διενέργειας
Εργασιών Πετρελαίου σε ολόκληρη τη Συµβατική Περιοχή, χωρίς να έχει εκπληρώσει το
σύνολο του Προγράµµατος Ελάχιστων Εργασιών και τις Υποχρεώσεις Ελάχιστης Δαπάνης
βάσει του Άρθρου 3.2 (ή τις υποχρεώσεις εργασιών και δαπανών που τυχόν έχουν συµφωνηθεί
µεταξύ του Μισθωτή και του Εκµισθωτή για οποιαδήποτε Παράταση του Σταδίου Ερευνών ή
Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών) (εφεξής «Πρόσθετες Υποχρεώσεις Δαπάνης»), ο
Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκµισθωτή, πριν ή κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος οποιασδήποτε παραίτησης, ποσό ίσο µε το ποσό της διαφοράς µεταξύ της Πραγµατικής
Δαπάνης που αφορά στην εκπλήρωση του Προγράµµατος Ελάχιστων Εργασιών για την εν λόγω
Φάση ή στην περίοδο παράτασης και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης κατά τη διάρκεια της
εν λόγω Φάσης ή της ελάχιστης δαπάνης που συµφωνήθηκε από τα Μέρη αναφορικά µε τη
συγκεκριµένη περίοδο παράτασης.
Ο Εκµισθωτής δικαιούται, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταβολή του εν λόγω ποσού, να
επιδιώξει την κατάπτωση κάθε οφειλόµενου

(outstanding) ποσού βάσει της σχετικής

Τραπεζικής Εγγύησης.
(γ) Ο Μισθωτής µπορεί να παραιτηθεί των δικαιωµάτων του αζηµίως στο τέλος
οποιασδήποτε Φάσης, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις συµβατικές του υποχρεώσεις δυνάµει
της παρούσας Σύµβασης

(συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων του Προγράµµατος

Ελάχιστων Εργασιών και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης) έως το τέλος της Φάσης αυτής.
(δ) Με την επιφύλαξη άλλων ευθυνών και υποχρεώσεών του δυνάµει της παρούσας
Σύµβασης, η παραίτηση του Μισθωτή δεν γεννά αξιώσεις υπέρ του ίδιου και κατά του
Εκµισθωτή για δαπάνες ή ζηµίες.
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6.2 Επιστροφή
(α) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει, πριν το τέλος της Πρώτης Φάσης, υποβάλει προς τον
Εκµισθωτή γνωστοποίηση δυνάµει του Άρθρου 2.1 (β), ο Μισθωτής υποχρεούται πριν από την
έναρξη της Δεύτερης Φάσης να επιστρέψει τµήµα ή τµήµατα της Συµβατικής Περιοχής (υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά απαρτίζουν σειρά συνεχόµενων Στοιχειωδών Ορθογωνίων) έτσι ώστε η
Συµβατική Περιοχή που διατηρείται να µην υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
της Συµβατικής Περιοχής κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος.
(β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει, πριν από το τέλος της Δεύτερης Φάσης του
Βασικού Σταδίου Ερευνών, προς τον Εκµισθωτή γνωστοποίηση δυνάµει του Άρθρου 2.1 (γ), ο
Μισθωτής υποχρεούται πριν από την έναρξη της Τρίτης Φάσης να επιστρέψει τµήµα ή τµήµατα
της Συµβατικής Περιοχής (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά απαρτίζουν σειρά συνεχόµενων
Στοιχειωδών Ορθογωνίων) έτσι ώστε η Συµβατική Περιοχή που διατηρείται να µην υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) της Συµβατικής Περιοχής κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος.
(γ) Εάν το Στάδιο Ερευνών λήξει σύµφωνα µε το Άρθρο 2, ο Μισθωτής υποχρεούται να
επιστρέψει ολόκληρη τη Συµβατική Περιοχή την οποία κατέχει, εκτός από οποιαδήποτε περιοχή
η οποία, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 7, έχει καταστεί Περιοχή Εκµετάλλευσης.
(δ) Όταν, σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, ο Μισθωτής παραιτείται από ή επιστρέφει τµήµα της
Συµβατικής Περιοχής, η εναποµένουσα περιοχή ή περιοχές θα πρέπει να έχουν ορθογώνιο
σχήµα και να µην αποτελούν περισσότερες από δύο µη συνεχόµενες περιοχές.
6.3 Καθαρισµός (Clean-up)
Πριν από την παραίτηση ή επιστροφή της Συµβατικής Περιοχής ή οιουδήποτε µέρους αυτής, ο
Μισθωτής υποχρεούται:
(α) να εκτελέσει σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας,
κάθε απαραίτητη ενέργεια για τον καθαρισµό της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης της
αποµάκρυνσης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που εγκατέστησε ο Μισθωτής,
προκειµένου να επαναφέρει την περιοχή κατά το µέγιστο δυνατό στην κατάσταση που ήταν
κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος,
(β) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τα Άρθρα 9.1. και 9.2., και
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(γ) να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για να αποτρέψει κινδύνους στο περιβάλλον, την
ανθρώπινη ζωή ή την περιουσία.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
7.1 Σε περίπτωση που ο Μισθωτής προβεί σε Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συµβατική
Περιοχή, υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τον Εκµισθωτή µε έγγραφη ειδοποίηση και να
εκτελέσει άµεσα δοκιµές σχετικά µε την Ανακάλυψη ώστε να καθορισθεί η έκταση κατά την
οποία δύναται να παρουσιάζει εµπορικό ενδιαφέρον. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών µαζί
µε την τεχνική τους αξιολόγηση υποβάλλονται στον Εκµισθωτή αµέσως µετά την ολοκλήρωση
των δοκιµών και της τεχνικής αξιολόγησης.
7.2 Εάν ο Μισθωτής ανακαλύψει εντός της Συµβατικής Περιοχής ορυκτό που δεν είναι
Υδρογονάνθρακας, υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί µε έγγραφη γνωστοποίηση

τον

Εκµισθωτή.
7.3 Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ενηµερώνει τον Εκµισθωτή, όταν
υποβάλλει τα αποτελέσµατα των δοκιµών, ότι η Ανακάλυψη δεν χρήζει αποτίµησης, ή δεν
χρήζει αποτίµησης µέχρις ότου εκτελεσθούν πρόσθετες ερευνητικές γεωτρήσεις στη Συµβατική
Περιοχή, ο Μισθωτής οφείλει, όταν ολοκληρωθούν οι δοκιµές που αναφέρονται στο Άρθρο 7.1,
να καταρτίσει

και να υποβάλει στον Εκµισθωτή προς έγκριση,

σχετικά µε την Ανακάλυψη.

Πρόγραµµα Αποτίµησης

Εντός δύο (2) Μηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία

υποβλήθηκε στον Εκµισθωτή το Πρόγραµµα Αποτίµησης, ο Εκµισθωτής θα εγκρίνει το
Πρόγραµµα Αποτίµησης, εκτός εάν, µετά την εξέταση του από την Τεχνική Συµβουλευτική
Επιτροπή, ο Εκµισθωτής κρίνει ότι το Πρόγραµµα Αποτίµησης δεν πληροί τις απαιτήσεις του
Άρθρου 7.5(α) έως (ε). Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής δεν
καταφέρουν να συµφωνήσουν για τις κατάλληλες αλλαγές στο Πρόγραµµα Αποτίµησης, το
ζήτηµα ή τα ζητήµατα της διαφωνίας θα παραπέµπονται προς διευθέτηση στον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε το Άρθρο 23.
7.4 Όταν ολοκληρωθεί το Πρόγραµµα Αποτίµησης, ο Μισθωτής θα ενηµερώνει τον Εκµισθωτή
µε έγγραφη γνωστοποίηση για το εάν η Ανακάλυψη είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµη και η
σχετική εκτίµηση του Μισθωτή θα είναι οριστική.
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7.5 Η έγγραφη γνωστοποίηση βάσει του Άρθρου 7.4 θα συνοδεύεται από έκθεση σχετικά µε
την Ανακάλυψη, η οποία θα περιέχει πληροφορίες ως προς:
(α) τη χηµική σύσταση, τις φυσικές και θερµοδυναµικές ιδιότητες και την ποιότητα των
ανακαλυφθέντων Υδρογονανθράκων,
(β) το πάχος και την έκταση του παραγωγικού στρώµατος,
(γ) τις πετροφυσικές ιδιότητες των σχηµατισµών του Κοιτάσµατος Υδρογονανθράκων,
(δ) τους δείκτες παραγωγικότητας του Κοιτάσµατος Υδρογονανθράκων στις γεωτρήσεις στις
οποίες έγιναν δοκιµές παραγωγής υπό διαφόρους ρυθµούς ροής,
(ε) τη διαπερατότητα και το πορώδες των σχηµατισµών του Κοιτάσµατος Υδρογονανθράκων,
(στ) την εκτίµηση της παραγωγικής δυνατότητας του Κοιτάσµατος Υδρογονανθράκων,
(ζ) µελέτες σκοπιµότητας και τεχνικές και οικονοµικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από
ή για τον Μισθωτή σχετικά µε την Ανακάλυψη,
(η) την αξιολόγηση του Κοιτάσµατος Υδρογονανθράκων και των παρακείµενων περιοχών,
(θ) πρόσθετα γεωλογικά δεδοµένα και άλλες σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε την
Ανακάλυψη.
7.6 Σε περίπτωση που ο Μισθωτής ενηµερώσει τον Εκµισθωτή µε την έγγραφη γνωστοποίηση
του Άρθρου 7.4 για το ότι η Ανακάλυψη είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµη:
(α) το συντοµότερο δυνατό µετά από αυτό ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής πραγµατοποιούν
συνάντηση και, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 5, παρ. 9, του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων,

οριοθετούν, στο βαθµό που το επιτρέπουν τα όρια της Συµβατικής

Περιοχής, µε από κοινού συµφωνία την Περιοχή Εκµετάλλευσης σχετικά µε την Ανακάλυψη,
ούτως ώστε να περιλαµβάνει, σε µια ενιαία περιοχή, το Κοίτασµα Υδρογονανθράκων για το
οποίο δόθηκε η γνωστοποίηση
περιβάλλει

του Άρθρου 7.4, µαζί µε ένα εύλογο περιθώριο που θα

την περιφέρεια της περιοχής αυτής. Σε περίπτωση που ο Εκµισθωτής και ο

Μισθωτής δεν καταφέρουν εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
επίδοσης της γνωστοποίησης του Άρθρου 7.4 να συµφωνήσουν για τα όρια της Περιοχής
Εκµετάλλευσης, τόσο ο Εκµισθωτής όσο και ο Μισθωτής θα µπορούν να παραπέµψουν το
ζήτηµα προς διευθέτηση στον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε το Άρθρο 23.
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(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 2.3 (β), ο Μισθωτής θα καταρτίσει και θα
υποβάλει στον Εκµισθωτή εντός έξι (6) Μηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης

του

Άρθρου 7.4, Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής σχετικά µε την Ανακάλυψη.
Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού
Διατάγµατος, θα στηρίζεται στις πάγιες αρχές της µηχανικής και της οικονοµίας, σύµφωνα µε
τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και θα
είναι σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει:
(ι) τη βέλτιστη οικονοµική ανάκτηση των Υδρογονανθράκων, µε αποτελεσµατική,
ωφέλιµη και σε αρµόζοντα χρόνο χρήση των πόρων υδρογονανθράκων της Περιοχής
Εκµετάλλευσης, και
(ιι) επαρκή µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα κοινώς αποδεκτά
πρότυπα που επικρατούν στην διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία και λαµβάνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συµβατικής Περιοχής.
(γ) Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των απαιτήσεων του Άρθρου 7.6 (β), το
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες:
(ι) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη και παραγωγή της Ανακάλυψης,
συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου για την διάθεση του Συνδεδεµένου Φυσικού Αερίου,
(ιι) Προτάσεις αναφορικά µε τη χωροθέτηση, διάτρηση και ολοκλήρωση γεωτρήσεων
παραγωγής και εισπίεσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης και τις µονάδες
µεταφοράς και παράδοσης που απαιτούνται για την παραγωγή, αποθήκευση και µεταφορά
Υδρογονανθράκων. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τις εξής πληροφορίες:
(α) εκτιµώµενο αριθµό γεωτρήσεων παραγωγής και εισπίεσης,
(β) στοιχεία σχετικά µε τον εξοπλισµό παραγωγής και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης,
(γ) στοιχεία σχετικά µε τις εφαρµόσιµες εναλλακτικές ως προς τη µεταφορά των
Υδρογονανθράκων, συµπεριλαµβανοµένων των αγωγών,
(δ) στοιχεία σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και το λοιπό τεχνικό εξοπλισµό που
απαιτείται για τις εργασίες:
(1) το παραγωγικό προφίλ του Αργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου από τα
Κοιτάσµατα Υδρογονανθράκων,
(2) συγκεκριµένα µέτρα που ο Μισθωτής προτείνει να λάβει κατά την παραγωγή,
σύµφωνα

µε

τους

Κανόνες

Επιστήµης

και

Τέχνης

Έρευνας

και

Εκµετάλλευσης
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Υδρογονανθράκων, ώστε να αποτρέψει τον κίνδυνο της µόλυνσης και να αποκαταστήσει το
περιβάλλον όταν λήξει το Στάδιο Εκµετάλλευσης,
(3) υπολογισµό κόστους κεφαλαίου και τακτικών δαπανών,
(4) µελέτες οικονοµικής σκοπιµότητας που έχουν γίνει από τον Μισθωτή ή για
λογαριασµό του σχετικά µε την Ανακάλυψη, λαµβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τις
µετεωρολογικές συνθήκες, τον υπολογισµό κόστους, την τιµή των Υδρογονανθράκων, κάθε
άλλο σχετικό στοιχείο και τις αξιολογήσεις αυτών,
(5) µέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν κατά τις Εργασίες Εκµετάλλευσης,
περιλαµβανοµένων µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών,
(6) εκτίµηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε φάσης του
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Παραγωγής, και
(7) το σηµείο παράδοσης για την παράδοση του Μισθώµατος σε Είδος του
Εκµισθωτή.
7.7 Πριν από την υποβολή ή µε την υποβολή του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Παραγωγής
στον Εκµισθωτή, εφόσον το ζητήσει ο Εκµισθωτής και επιπλέον της ΜΠΕ που αναφέρεται στο
Άρθρο 12, ο Μισθωτής θέτει στη διάθεση του Εκµισθωτή µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
η οποία θα έχει συνταχθεί από τρίτον (εγκεκριµένο από τον Εκµισθωτή) µε εξειδίκευση στο
πεδίο των διεθνών περιβαλλοντικών µελετών, µε σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων της
προτεινόµενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στον
άνθρωπο, στην πανίδα και χλωρίδα και στην υδρόβια ζωή εντός και πέριξ της Περιοχής
Εκµετάλλευσης. Αυτή η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστο, τα
θέµατα που αναφέρονται στο Άρθρο 12.6.
7.8 Εντός δύο (2) Μηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Παραγωγής υποβλήθηκε στον Εκµισθωτή, ο Εκµισθωτής θα το εγκρίνει, εκτός εάν, κατόπιν
εξέτασης του Προγράµµατος από την Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή, ο Εκµισθωτής κρίνει
ότι το Πρόγραµµα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρθρου 7.6(β). Στην περίπτωση
αυτή, εάν ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν να συµφωνήσουν για τις κατάλληλες
αλλαγές στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.10 της
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Σύµβασης, το ζήτηµα ή τα ζητήµατα της διαφωνίας θα παραπέµπονται στον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε το Άρθρο 23.
7.9 Η γνώµη/ απόφαση του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα θα είναι δεσµευτική για τα µέρη,
µε τρόπο που:
(α) εάν ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας αποφανθεί ότι το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Παραγωγής, όπως υποβλήθηκε από τον Μισθωτή, πληροί στις απαιτήσεις του Άρθρου 7.6(β), το
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα θεωρείται εγκεκριµένο από τον Εκµισθωτή,
(β) εάν ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας αποφανθεί ότι το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Παραγωγής δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρθρου 7.6(β),ο Μισθωτής θα πρέπει,
εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία γνωµοδότησε ο
εµπειρογνώµονας, είτε να υποβάλει εκ νέου το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής µε
τέτοιες τροποποιήσεις ώστε να λαµβάνεται υπ` όψιν η γνωµοδότηση του Αποκλειστικού
Εµπειρογνώµονα, είτε να παραιτηθεί της Περιοχής Εκµετάλλευσης, και
(γ) στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει εκ νέου το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και
Παραγωγής µε τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, το τροποποιηθέν Πρόγραµµα Ανάπτυξης
και Παραγωγής θα θεωρείται εγκεκριµένο από τον Εκµισθωτή εντός µιας εβδοµάδος από την
παραλαβή του από τον Εκµισθωτή.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
8.1 Με την επιφύλαξη της δυνατότητας παράτασης δυνάµει της παραγράφου 13 του Άρθρου 5
του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, η διάρκεια του Σταδίου Εκµετάλλευσης για κάθε Περιοχή
Εκµετάλλευσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο
Μισθωτής υποβάλει προς τον Εκµισθωτή την ειδοποίηση δυνάµει του Άρθρου 7.4 της παρούσας
Σύµβασης.
8.2 Ο Μισθωτής µπορεί οποτεδήποτε και άνευ όρων να παραιτηθεί από το 100% των
δικαιωµάτων του εκµετάλλευσης επί µιας (1) ή περισσοτέρων ή επί του συνόλου της Περιοχής
Εκµετάλλευσης που δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους του Άρθρου 7.6, επιδίδοντας
έγγραφη ειδοποίηση στον Εκµισθωτή ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα. Η
παραίτηση αυτή δεν θα δίδει στον Μισθωτή το δικαίωµα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά
του Εκµισθωτή για δαπάνες ή ζηµίες. Παραίτηση από τον Μισθωτή ποσοστού µικρότερου του
100% των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκµετάλλευσης ή παραίτηση
υπό όρους δεν θα επιτρέπονται, πλην όµως καµία από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
δεν θα ερµηνεύεται ή θα θεωρείται ότι απαγορεύει σε οποιονδήποτε Συµµισθωτή να αποχωρήσει
από την παρούσα Σύµβαση, υπό τον όρο ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του από τη
Σύµβαση θα αναλαµβάνονται από τους υπολοίπους Συµµισθωτές (ή από τρίτο µέρος), σύµφωνα
µε τους όρους του Άρθρου 20 της παρούσας Σύµβασης.

8.3 Με τη λήξη του Σταδίου Εκµετάλλευσης σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκµετάλλευσης, η
περιοχή αυτή επανέρχεται, ελεύθερη και καθαρή, στο Δηµόσιο.
(α) Η χρήση ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 4, του άρθρου 6 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων και των
παραγράφων 1 έως και 5, του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου, και η κυριότητα επί κινητής
περιουσίας, η αξία της οποίας έχει πλήρως αποσβεσθεί, περιέρχονται αυτοδικαίως στον
Εκµισθωτή χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγµατος.
(β) Ακίνητη περιουσία που δεν έχει αποκτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως και 4, του Άρθρου 6 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων και των παραγράφων 1 έως και 5
συµπεριλαµβανοµένου, του Άρθρου 11 του ιδίου Νόµου, καθώς και κινητή περιουσία, η αξία
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της οποίας δεν έχει πλήρως αποσβεστεί, θα µεταβιβάζονται στον Εκµισθωτή µε την καταβολή
σε αυτόν στην εύλογη αγοραίας αξία τους, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία και αφαιρώντας από το τίµηµα µεταβίβασης την
αποσβεσθείσα αξία που έχει ήδη ανακτηθεί δυνάµει της παρούσας. Στην περίπτωση που δεν
δύναται να επιτευχθεί συµφωνία ως προς την εύλογη αγοραία αξία, το ζήτηµα παραπέµπεται
προς διευθέτηση σε Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε το Άρθρο 23,
(γ) Αναφορικά µε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν από τον Εκµισθωτή
δυνάµει του παρόντος Άρθρου, ο Εκµισθωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των
δανειστών του Μισθωτή για τυχόν χρέη του Μισθωτή και ο Μισθωτής διά του παρόντος
αποζηµιώνει και απαλλάσσει τον Εκµισθωτή από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση εκ
µέρους των δανειστών του Μισθωτή. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί εξασφάλιση
υπέρ οποιουδήποτε τέτοιου δανειστή, ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην άρση της εν
λόγω εξασφάλισης προτού περιέλθουν τα περιουσιακά στοιχεία στο Δηµόσιο.
(δ) Αναφορικά µε τις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εάν κατά τη λήξη του Σταδίου
Εκµετάλλευσης οποιασδήποτε Περιοχής Εκµετάλλευσης, οποιοδήποτε τέτοιο ακίνητο ή/και
κινητό περιουσιακό στοιχείο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο στον Μισθωτή για τις Εργασίες
Πετρελαίου σε άλλη/ες Περιοχή/ές Εκµετάλλευσης στη Συµβατική Περιοχή, τα Μέρη θα
συναντηθούν για να συµφωνήσουν εάν, σε ποιο βαθµό και υπό ποιες προϋποθέσεις θα λάβει
χώρα η εν λόγω µεταβίβαση στο Δηµόσιο, ώστε να είναι σε θέση ο Μισθωτής να εκτελεί τις
Εργασίες Πετρελαίου στην/στις υπόλοιπη/ες Περιοχή/ές Εκµετάλλευσης.
8.4 Εκτός εάν ο Εκµισθωτής δηλώσει διαφορετικά, έξι (6) τουλάχιστον Μήνες πριν από τη λήξη
του Σταδίου Εκµετάλλευσης ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος:
(α) να σφραγίσει όλες τις παραγωγικές γεωτρήσεις και να αποµονώσει τους γνωστούς
υδροφόρους ορίζοντες ή και συστήµατα,
(β) να αποµακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις, και
(γ) να αποκαταστήσει το περιβάλλον σύµφωνα µε τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής, την ΜΠΕ και κάθε τυχόν πρόσθετη µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 12.
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8.5 Θα συγκροτηθεί επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 8 του
Προεδρικού Διατάγµατος για την παρακολούθηση και το συντονισµό των εργασιών, ώστε να
διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μισθωτή δυνάµει του Άρθρου 8.4 της
Σύµβασης («Επιτροπή για την Αποµάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων»). Η
Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τρία (3) µέλη. Ένα µέλος ορίζεται από τον Εκµισθωτή, ένα
από το Μισθωτή και το τρίτο µέλος, το οποίο θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται από
κοινού από τα ήδη ορισθέντα µέλη. Το τρίτο αυτό µέλος πρέπει να επιλέγεται µεταξύ προσώπων
ανεξαρτήτων από τον Εκµισθωτή και το Μισθωτή, και να διαθέτει εµπειρία σε ζητήµατα
Κανόνων Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων στη διεθνή
βιοµηχανία πετρελαίου. Σε περίπτωση που τα δύο µέλη δεν καταφέρουν να ορίσουν το τρίτο
µέλος της εν λόγω Επιτροπής εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τον ορισµό τους, ο
Εκµισθωτής ή ο Μισθωτής έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την επιλογή και το ορισµό του τρίτου
µέλους από τον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα.
(α) Ο χρόνος κατά τον οποίο η Επιτροπή για την Αποµάκρυνση και Διάθεση των
Εγκαταστάσεων θα αναλάβει δράση θα καθορίζεται µε κοινή συµφωνία του Εκµισθωτή και του
Μισθωτή, η οποία θα συνάπτεται κατά την έναρξη του Σταδίου Εκµετάλλευσης.
(β) Η Επιτροπή εξετάζει όλα τα τεχνικά, νοµικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά θέµατα που
σχετίζονται µε την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων και θα µπορεί, κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, να ζητά τη συνδροµή ειδικών επί των θεµάτων αυτών.
(γ) Η Επιτροπή αποφασίζει µε την απλή πλειοψηφία των µελών της, και οι αποφάσεις της
είναι δεσµευτικές για τον Εκµισθωτή και τον Μισθωτή. Η απόφαση της Επιτροπής υπόκεινται
στην έγκριση του Υπουργού.
(δ) Τα έξοδα της Επιτροπής θα καταβάλλονται από τον Μισθωτή και θα χρεώνονται στον
λογαριασµό-Δήλωση Εσόδων και Δαπανών του Μισθωτή.
8.6 Ο Μισθωτής, προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες που
αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 8.4, υποχρεούται κατά την έναρξη του Σταδίου Εκµετάλλευσης
να ανοίξει ειδικό λογαριασµό σε µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 8.2 του Προεδρικού Διατάγµατος. Κατά τη
διάρκεια του Σταδίου Εκµετάλλευσης πραγµατοποιεί κατ’ έτος περιοδικές καταθέσεις στο
λογαριασµό αυτό, και το κεφάλαιο αυτό, µαζί µε τους τόκους του, θα καθίσταται το ειδικό
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αποθεµατικό του Μισθωτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σχετικά µε την
αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων. Η διαδικασία και όλες οι συναφείς λεπτοµέρειες για αυτές
τις περιοδικές καταθέσεις συµφωνούνται από κοινού κατά την έναρξη της παραγωγής. Σε
περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας, τα σχετικά ζητήµατα παραπέµπονται στον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα για την οριστική διευθέτησή τους.
(α) Ο χρόνος κατά τον οποίο το ειδικό αποθεµατικό θα χρησιµοποιείται, καθώς και τα
απαιτούµενα ποσά και ο χρόνος κατάθεσής τους από το Μισθωτή, καθορίζονται µε απόφαση της
Επιτροπής για την Αποµάκρυνση και τη Διάθεση των Εγκαταστάσεων.
(β) Το συνολικό ποσό του αποθεµατικού, χωρίς το σχετικό τόκο, χρεώνεται στο λογαριασµόΔήλωση Εσόδων και Δαπανών του Μισθωτή.
8.7 Η υποχρέωση για την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων µπορεί να ανασταλεί µε
συγκατάθεση του Υπουργού για όσο χρονικό διάστηµα θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη αυτών για
την εκτέλεση των εργασιών του Μισθωτή στην ίδια ή σε άλλη Συµβατική Περιοχή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις και τη διαδικασία της παραγράφου 4 του Άρθρου 10 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων.
8.8 Οι διατάξεις του Άρθρου 8.4 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία σε περίπτωση που ο Μισθωτής
κηρυχθεί έκπτωτος δυνάµει των παραγράφων 8 έως και 11 του Άρθρου 10 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων ή σε περίπτωση που ο Μισθωτής παραιτηθεί από τα δικαιώµατά του
εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του άρθρου 5 του ίδιου Νόµου και του Άρθρου
8.2 της Σύµβασης. Οι διατάξεις των Άρθρων 8.6 και 8.7 εφαρµόζονται επίσης κατ’ αναλογία
στην περίπτωση που η Επιτροπή για την Αποµάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων έχει
συσταθεί κατά τη στιγµή που ο Μισθωτής κηρυχθεί έκπτωτος ή έχει λάβει χώρα η παραίτησή
του.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
9.1 Ο Μισθωτής εκτελεί τις Εργασίες Πετρελαίου στη Συµβατική Περιοχή:
(α) σύµφωνα µε:
(ι) τον Νόµο περί Υδρογονανθράκων και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας,
συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των κανονισµών που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 1 του άρθρου 12Α του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, και
(ιι) το Προεδρικό Διάταγµα, το οποίο σύµφωνα µε την παράγραφο 29 του άρθρου 2 του
Νόµου περί Υδρογονανθράκων, εφαρµόζεται στην παρούσα Σύµβαση Μίσθωσης,
(β) µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων και κατά τρόπο ασφαλή και αρµόζοντα σε συνετό
εργαζόµενο και, αναφορικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου εντός οποιασδήποτε Περιοχής
Εκµετάλλευσης, σε συµµόρφωση µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής για την περιοχή
αυτή.
9.2 Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, ο Μισθωτής, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
νόµους:
(α) λαµβάνει όλα τα µέτρα για τον έλεγχο της ροής και την αποτροπή κάθε µορφής απώλειας
ή σπατάλης Υδρογονανθράκων υπέργεια ή υπόγεια κατά τη διάρκεια των εργασιών γεώτρησης,
παραγωγής, συλλογής, διανοµής ή αποθήκευσης,
(β) λαµβάνει όλα τα αναγκαία πρακτικά µέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε ζηµιογόνου
εισροής νερού ή οποιουδήποτε είδους ζηµίας σε οποιονδήποτε σχηµατισµό µε Υδρογονάνθρακες
που µπορεί να συναντήσει κατά την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών ή κατά την εγκατάλειψη
οποιασδήποτε γεώτρησης, καθώς και εντοπίζει προσεκτικά και συντηρεί κάθε πηγή γλυκού
νερού που τυχόν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών,
(γ) λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την αποτροπή πυρκαγιών και την αδικαιολόγητη
σπατάλη Υδρογονανθράκων ή νερού,
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(δ) κατά την ολοκλήρωση της διάτρησης µιας γεώτρησης, ο Μισθωτής ενηµερώνει τον
Εκµισθωτή πότε θα λάβει χώρα η δοκιµή παραγωγής της γεώτρησης καθώς και τον ρυθµό
παραγωγής που επιβεβαιώθηκε,
(ε) µε την εξαίρεση περιπτώσεων όπου πολλαπλοί παραγωγικοί σχηµατισµοί στην ίδια
γεώτρηση δύναται να παραχθούν οικονοµικά µόνο µέσω µεµονωµένης σωλήνωσης παραγωγής
(tubing string), αποφεύγει να παράγει Υδρογονάνθρακες από πολλαπλές πετρελαιοφόρες ζώνες
ταυτόχρονα µέσω µίας σωλήνωσης παραγωγής, εκτός εάν έχει λάβει την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση του Εκµισθωτή,
(στ) εάν ο Εκµισθωτής, ενεργών κατά εύλογο τρόπο, κρίνει ότι οι εργασίες ή οι
ανεγειρόµενες από το Μισθωτή εγκαταστάσεις, δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωµατική
ασφάλεια τρίτων ή την περιουσία τους ή να προκαλέσουν ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική
ζηµία επιβλαβή για τον άνθρωπο, την πανίδα ή τη χλωρίδα και την υδρόβια ζωή, λαµβάνει, όπως
µπορεί να ζητηθούν από τον Εκµισθωτή, µέτρα επανόρθωσης και αποκαθιστά την
περιβαλλοντική ζηµία,
(ζ) συνοµολογεί και διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη για τις Εργασίες Πετρελαίου, µε τη µορφή
και για τα ποσά, που συνηθίζονται κατά τις πρακτικές της διεθνούς βιοµηχανίας πετρελαίου και
σύµφωνα

µε

τους

Κανόνες

Επιστήµης

και

Τέχνης

Έρευνας

και

Εκµετάλλευσης

Υδρογονανθράκων, και κατόπιν αιτήµατος, προσκοµίζει στον Εκµισθωτή πιστοποιητικά από τα
οποία προκύπτει ότι η εν λόγω ασφάλιση είναι σε ισχύ. Η εν λόγω ασφάλιση, µε την επιφύλαξη
της γενικότητας των προαναφεροµένων, πρέπει να καλύπτει τα ζητήµατα που παρατίθενται στο
Παράρτηµα Ε,
(η) απαιτεί από τους εργολάβους και τους υπεργολάβους του να διατηρούν ασφαλιστική
κάλυψη µε τη µορφή και για τα ποσά που συνηθίζονται κατά τις πρακτικές της διεθνούς
βιοµηχανίας Πετρελαίου και σύµφωνα µε τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων και
(θ) αποζηµιώνει, υπερασπίζεται και απαλλάσσει τον Εκµισθωτή έναντι πάσης φύσεως
αξίωσης, αποθετικής ζηµίας και αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά αξιώσεων για
απώλεια ή ζηµία περιουσίας, σωµατική βλάβη ή θάνατο φυσικών προσώπων ή ζηµία στο
περιβάλλον που προκλήθηκε ή προήλθε από τη διενέργεια Εργασιών Πετρελαίου που
εκτελέσθηκαν από ή για λογαριασµό του Μισθωτή, υπό τον όρο ότι ο Μισθωτής δεν θα
ευθύνεται έναντι του Εκµισθωτή σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη για οποιαδήποτε αποθετική
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ζηµία, αξίωση, ζηµία ή σωµατική βλάβη που προκλήθηκε ή προήλθε από πράξη εξ αµελείας ή
δόλου του προσωπικού του Εκµισθωτή ή από ενέργειες κατ’ εντολή του Εκµισθωτή.
9.3 Ο Μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως τον Εκµισθωτή για οποιαδήποτε σοβαρά
γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός της Συµβατικής Περιοχής ή για οποιαδήποτε σηµαντική ζηµία
επί των εγκαταστάσεων, η οποία δύναται να εµποδίσει την εκτέλεση του Ετήσιου
Προγράµµατος Εργασιών και του Προϋπολογισµού των σχετικών προγραµµάτων που προβλέπει
η Σύµβαση. Εάν πράξεις και/ή παραλείψεις του Μισθωτή και/ή των αντιπροσώπων του και/ή
προστηθέντων αυτού έχουν ως συνέπεια αξίωση τρίτων εναντίον του Εκµισθωτή, τότε ο
Μισθωτής αποζηµιώνει και απαλλάσσει τον Εκµισθωτή αναφορικά µε κάθε τέτοια ευθύνη..
9.4 Ο Μισθωτής υποχρεούται, πριν τη διάτρηση οποιασδήποτε Ερευνητικής Γεώτρησης ή
Γεώτρησης Αποτίµησης:
(α) να υποβάλει γνωστοποίηση στον Υπουργό σε σχέση µε::
(ι) την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών Ερευνητικής Γεώτρησης, τρεις (3) Μήνες
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών και
(ιι) την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών Γεώτρησης Αποτίµησης µια τουλάχιστον (1)
εβδοµάδα πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών, και
(β) να υποβάλει στον Εκµισθωτή αίτηση για την παροχή συναίνεσης για την όρυξη
γεώτρησης όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Δ:
(ι) τρεις (3) Μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της Ερευνητικής Γεώτρησης, και
(ιι) µία (1) εβδοµάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της Γεώτρησης Αποτίµησης.
9.5 Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης Προγράµµατος
Ανάπτυξης και Παραγωγής που αφορά µία ή περισσότερες Περιοχές Εκµετάλλευσης,
κατασκευάσει έναν ή περισσοτέρους αγωγούς υποχρεούται κατόπιν αιτήµατος του Εκµισθωτή,
και υπό τον όρο ότι υπάρχει διαθέσιµη χωρητικότητα, ως προς την οποία ο Μισθωτής θα έχει
προτεραιότητα, να διαθέσει τον αγωγό του για τη µεταφορά Υδρογονανθράκων του Εκµισθωτή
ή Ανεξάρτητων Τρίτων. Οι ανωτέρω αναφερόµενοι Υδρογονάνθρακες θα πρέπει να
µεταφέρονται από το Μισθωτή µε εύλογους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση που δεν
µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία ως προς του όρους αυτούς µεταξύ του Μισθωτή και του
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Εκµισθωτή ή, κατά περίπτωση, µεταξύ του Μισθωτή και Ανεξάρτητου Τρίτου, εντός εκατόν
είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη των συζητήσεων, το ζήτηµα ή τα ζητήµατα
υπό αµφισβήτηση παραπέµπονται σε Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα προς διευθέτηση σύµφωνα
µε το Άρθρο 23.
9.6 Τρεις (3) Μήνες πριν από την έναρξη κάθε Ηµερολογιακού Έτους, ο Μισθωτής υποχρεούται
να υποβάλει στον Εκµισθωτή κατάσταση στην οποία παρατίθεται η προσδοκώµενη παραγωγή
Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων για το επόµενο Ηµερολογιακό Έτος, καθώς και την
εκτιµώµενη αξία τους. Τρεις (3) Μήνες πριν την αναµενόµενη έναρξη της πρώτης κανονικής
παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει
παρόµοια κατάσταση που θα καλύπτει το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι το τέλος του τότε
τρέχοντος Ηµερολογιακού Έτους.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
10.1 Ο Μισθωτής έχει το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής Εργασιών Έρευνας και
Εκµετάλλευσης στη Συµβατική Περιοχή και τη διαχείριση των εν λόγω εργασιών.
10.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι
εκπρόσωποι του Μισθωτή, το προσωπικό του και το προσωπικό των εργολάβων και
των υπεργολάβων του έχουν το δικαίωµα να εισέρχονται στη Συµβατική Περιοχή και να έχουν
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Μισθωτή.
10.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.12 του ν. περί Υδρογονανθράκων και
του Άρθρου 13 της Σύµβασης που αφορούν στη συγκυριότητα όπου τα µισθώµατα
εισπράττονται σε είδος όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13, κάθε Συµµισθωτής, σύµφωνα µε το
ποσοστό του σε αυτή τη Σύµβαση θα έχει τίτλο κυριότητας ελεύθερο βαρών επί όλων των
Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων στην κεφαλή της γεώτρησης παραγωγής
εντός της Συµβατικής Περιοχής.
10.4 Ο Μισθωτής καθώς και οι χρησιµοποιούµενοι από αυτόν εργολάβοι και υπεργολάβοι
δικαιούνται ελεύθερα να επανεξάγουν αντικείµενα που εισάγουν στη χώρα.
10.5 Ο Μισθωτής δικαιούται να πωλεί εντός ή εκτός της χώρας, εξοπλισµό καθώς και υλικά που
προέρχονται από την αποσυναρµολόγηση εγκαταστάσεων που δεν χρησιµοποιούνται πλέον,
ειδοποιώντας τον Εκµισθωτή εντός δύο (2) Μηνών ως προς τα πωλούµενα αντικείµενα και την
τιµή τους.
10.6 Κρατική Αρχή δεν θα χορηγεί σε οποιοδήποτε τρίτο άδειες αναζήτησης Υδρογονανθράκων
στη Συµβατική Περιοχή (ή οποιοδήποτε µέρος αυτής) για τη συλλογή σεισµικών και άλλων
δεδοµένων µε σκοπό την αξιολόγηση του δυναµικού σε πετρέλαιο και αέριο χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Μισθωτή.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
11.1 Εάν ένα Κοίτασµα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συµβατικής
Περιοχής του Μισθωτή σε συµβατική περιοχή άλλου µισθωτή, κατόπιν πρόσκλησης του
Υπουργού, ο Μισθωτής (από κοινού µε το µισθωτή της όµορης συµβατικής περιοχής)
υποχρεούται να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό εντός της προθεσµίας που θα ορίσει
ο Υπουργός, πρόγραµµα ενοποίησης της έρευνας και εκµετάλλευσης του Κοιτάσµατος
Υδρογονανθράκων. Εάν ένα τέτοιο πρόγραµµα ενοποίησης δεν έχει υποβληθεί εντός του
ισχύοντος χρονικού πλαισίου, ο Υπουργός αναλαµβάνει να καταρτίσει ένα τέτοιο πρόγραµµα
και ο Μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει και να τηρήσει όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις του, σε αντίθετη περίπτωση ο Εκµισθωτής δύναται να καταγγείλει την Σύµβαση
σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του Άρθρου 5 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
11.2 Εάν ένα Κοίτασµα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συµβατικής
Περιοχής του Μισθωτή σε περιοχή στην οποία το Δηµόσιο έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα
έρευνας και εκµετάλλευσης, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού, ο Μισθωτής υποχρεούται να
καταρτίσει ενιαίο πρόγραµµα ανάπτυξης για την έρευνα και εκµετάλλευση του Κοιτάσµατος
Υδρογονανθράκων. Μετά από την υποβολή ενός ενιαίου προγράµµατος ανάπτυξης ο
Εκµισθωτής θα ενεργήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του Άρθρου 5 του
Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
11.3 Από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Υπουργός προσκαλεί το Μισθωτή να καταρτίσει
πρόγραµµα ενοποίησης σύµφωνα µε το Άρθρο 11.1 ή ενιαίο πρόγραµµα ανάπτυξης σύµφωνα µε
το Άρθρο 11.2, οι προθεσµίες για την εκπλήρωση από το Μισθωτή των συµβατικών
υποχρεώσεών του αναστέλλονται µόνο στο βαθµό που οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται
αποκλειστικά και άµεσα µε ζητήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης
που περιγράφεται στο παρόν Άρθρο 11.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
12.1 Όλοι οι όροι του παρόντος Άρθρου 12 ερµηνεύονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
12.2 Ο Μισθωτής υποχρεούται:
(α) να διεξάγει όλες τις Εργασίες Πετρελαίου κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία
του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων,
(β) να εκτελεί όλες τις Εργασίες Πετρελαίου σε πλήρη συµµόρφωση µε:
(ι) την Περιβαλλοντική Νοµοθεσία,
(ιι) την εγκεκριµένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
(Strategic Environmental Assessment - SEA)
(ιιι) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (Terms of Environment ΤοΕ) που προέρχονται από τη σχετική διαδικασία Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΕΠΕ) (Environmental Impact Assessment -EIA), και
(ιιιι) κάθε τυχόν πρόσθετο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης (ΣΠΔ) (Environmental Action
Plan - ΕΑΡ)
σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο και τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εργασίες αυτές
παρακολουθούνται καταλλήλως,
(γ) να εφαρµόζει σύγχρονες και κατάλληλες τεχνικές, σύµφωνα µε τους Κανόνες Επιστήµης
και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων για την αποτροπή οποιασδήποτε
περιβαλλοντικής ζηµίας που ενδέχεται να προκληθεί από τις Εργασίες Πετρελαίου, και για τον
περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Εργασιών Πετρελαίου και έργων εντός της
Συµβατικής Περιοχής και εντός των παρακείµενων ή γειτονικών ή πιο αποµακρυσµένων
περιοχών,
(δ) να εφαρµόζει κατά προσήκοντα τρόπο και έγκαιρα την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά
στην ασφάλεια των δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων κατά τη
διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου,
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(ε) να µεριµνά ώστε η τεκµηρίωση της περιβαλλοντικής συµµόρφωσης κατά την εκτέλεση
των Εργασιών Πετρελαίου, όπως η ΣΜΠΕ, οι ΑΕΠΟ ή τα ΣΠΔ και τα σχετιζόµενα µε αυτήν
έγγραφα να είναι διαθέσιµα στο προσωπικό και τους εργολάβους και τους υπεργολάβους του για
να έχουν επαρκή και ορθή γνώση των µέτρων και των µεθόδων περιβαλλοντικής προστασίας
που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, και
(στ) να διασφαλίζει ότι κάθε συµφωνία µεταξύ του Μισθωτή και των εργολάβων του και των
υπεργολάβων τους που σχετίζεται µε τις Εργασίες Πετρελαίου θα περιλαµβάνει τους όρους όπως
παρατίθενται στο παρόν Άρθρο 12, και οποιαδήποτε καθιερωµένα µέτρα και µεθόδους για την
υλοποίηση των υποχρεώσεων του Μισθωτή αναφορικά µε το περιβάλλον δυνάµει της παρούσας
Σύµβασης.
12.3 Ο Μισθωτής δεσµεύεται για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης να προβαίνει σε κάθε
πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο:
(α) για την πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων της κείµενης
Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας,
(β) για την αποτροπή περιβαλλοντικής ζηµίας στη Συµβατική Περιοχή και σε γειτονικές ή πιο
αποµακρυσµένες περιοχές, που προκαλείται από τις Εργασίες Πετρελαίου.
12.4 Εάν ο Εκµισθωτής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή
εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από το Μισθωτή ή οποιεσδήποτε λειτουργίες που έχουν
διενεργηθεί από το Μισθωτή θέτουν ή δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο φυσικά πρόσωπα ή
περιουσίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή ρυπαίνουν ή βλάπτουν την χλωρίδα, πανίδα και
υδρόβια ζωή ή το περιβάλλον σε βαθµό που ο Εκµισθωτής θεωρεί επιβλαβή, ο Μισθωτής
λαµβάνει µέτρα επανόρθωσης εντός εύλογου διαστήµατος που θα ορίσει ο Εκµισθωτής και
αποκαθιστά οποιαδήποτε ζηµία στο περιβάλλον, και τα έξοδα της εν λόγω επανόρθωσης
βαρύνουν το Μισθωτή. Εάν ο Εκµισθωτής το κρίνει αναγκαίο, δύναται να ζητήσει από το
Μισθωτή να διακόψει τις Εργασίες Πετρελαίου, εν όλω ή εν µέρει, έως ότου ο Μισθωτής λάβει
τα παραπάνω µέτρα επανόρθωσης ή/και αποκαθιστά οποιαδήποτε ζηµία που τον βαρύνει.
12.5 Τα µέτρα και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν από το Μισθωτή µε σκοπό τη
συµµόρφωσή του µε τους όρους του παρόντος Άρθρου 12, καθορίζονται µετά από έγκαιρες
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διαβουλεύσεις και συµφωνούνται µε τον Εκµισθωτή πριν από την έναρξη των σχετικών
Εργασιών Πετρελαίου ή/και των συναφών εργασιών και οποτεδήποτε υπάρξει σηµαντική
διαφοροποίηση στο αντικείµενο ή στη µέθοδο εκτέλεσης Εργασιών Πετρελαίου, ο Μισθωτής θα
πρέπει να λάβει υπόψη του τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης
Υδρογονανθράκων, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις της ΑΕΠΟ.
12.6 Σύµφωνα µε το Άρθρο 12.2(α) ανωτέρω, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στην
αρµόδια κρατική αρχή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις σχετικές Εργασίες
Πετρελαίου αναφορικά µε τις οποίες απαιτείται διαδικασία ΕΠΕ. Η ΜΠΕ πρέπει, κατ’ ελάχιστο:
(α) να συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ΕΠΕ,
(β) να πληροί τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραµµές της ΣΜΠΕ, και
(γ) να καταρτίζεται από τρίτον µε επαρκή εµπειρία στο πεδίο των περιβαλλοντικών µελετών,
ο οποίος θα ορίζεται από τον Μισθωτή προκειµένου να την εκπονήσει για λογαριασµό του.
12.7 Κάθε έργο, εργασία, δραστηριότητα ή άλλο τµήµα των Εργασιών Πετρελαίου που
υπόκειται σε ΕΠΕ ξεκινά µόνο έπειτα από την έγκριση της ΑΕΠΟ.
12.8

Κάθε

τροποποίηση,

επέκταση,

βελτίωση

ή

επικαιροποίηση

έργου,

εργασίας,

δραστηριότητας ή άλλου τµήµατος των Εργασιών Πετρελαίου µε εγκεκριµένη ΑΕΠΟ, απαιτεί
τη συµµόρφωση µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί ΕΠΕ. Το ίδιο ισχύει και για την
ανανέωση (χρονική παράταση) της ΑΕΠΟ.
12.9 Στην περίπτωση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική ΕΠΕ, αλλά ωστόσο
αναµένεται εύλογα να προκύψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ήσσονος σηµασίας, όπως ιδίως
στην περίπτωση των σεισµικών καταγραφών, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίσει ΣΠΔ για
τον καθορισµό, την εκτίµηση και την άµβλυνση των επιπτώσεων αυτών, εστιάζοντας στην
αποτροπή και τον περιορισµό των επιπτώσεων αυτών, σύµφωνα µε τους Κανόνες Επιστήµης και
Τέχνης Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
12.10 Το ΣΠΔ υποβάλλεται στον Εκµισθωτή προς εξέταση και πρέπει να τηρείται από το
Μισθωτή.
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12.11 Ο Μισθωτής υποχρεούται να συµπεριλαµβάνει σε κάθε Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και
Προϋπολογισµό που υποβάλλεται στον Εκµισθωτή, περιβαλλοντική έκθεση σχετικά µε τις
εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο αυτό, καθώς και σχετικά µε
τις αναληφθείσες εργασίες σύµφωνα µε το προηγούµενο Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και
Προϋπολογισµό.
12.12 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε γεωτρητικής δραστηριότητας, ο Μισθωτής
υποχρεούται να ικανοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ασφάλεια,
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών (π.χ. σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας, πυρκαγιάς,
ατυχήµατος, εκποµπών, κ.λπ.) και τα σχέδια διαχείρισης µειζόνων κινδύνων.
12.13 Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή ατυχήµατος το οποίο προκαλείται από τις
Εργασίες Πετρελαίου και επηρεάζει το περιβάλλον, ο Μισθωτής ειδοποιεί αµελλητί τον
Εκµισθωτή, παρέχοντας τις σχετικές µε το περιστατικό λεπτοµέρειες και εφαρµόζει αµέσως το
αντίστοιχο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Κατά την αντιµετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος
περιστατικού ή ατυχήµατος που επηρεάζει το περιβάλλον, ο Μισθωτής υποχρεούται ανά πάσα
στιγµή να προβεί σε κάθε ενέργεια µε συνετό και αναγκαίο τρόπο σύµφωνα µε τη
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία και τους Κανόνες Επιστήµης και Τέχνης Έρευνας και
Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων που αρµόζουν στις περιστάσεις.
12.14 Ο Μισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν περιβαλλοντική κατάσταση ή ζηµία ενυπάρχουσα
στη Συµβατική Περιοχή πριν από την έναρξη των εργασιών του Μισθωτή εντός αυτής. Για το
σκοπό αυτό, ο Μισθωτής καταρτίζει έκθεση αρχικής κατάστασης (Baseline Report) για τη
καταγραφή της κατάστασης των περιβαλλοντικών παραµέτρων και πόρων κατά το χρόνο πριν
από την έναρξη των εργασιών. Η έκθεση αρχικής κατάστασης υποβάλλεται προς εξέταση στον
Εκµισθωτή. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τον Εκµισθωτή εντός είκοσι (20)
Εργάσιµων Ηµερών από την υποβολή της έκθεσης, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΜΙΣΘΩΜΑ
13.1 Σύµφωνα µε το Προεδρικό Διάταγµα, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον
Εκµισθωτή Μίσθωµα για όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα
Παραπροϊόντα αυτών στη Συµβατική Περιοχή. Το Μίσθωµα υπολογίζεται και καταβάλλεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 13.
Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 13:
«Εκτιµώµενη Παραγωγή» σηµαίνει, σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόµενο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, την εκτίµηση του Μισθωτή ως προς τη συνολική ποσότητα
Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων στη Συµβατική
Περιοχή κατά την εν λόγω περίοδο.
«Εκτιµώµενο Μίσθωµα σε Είδος» σηµαίνει, σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόµενο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το εκτιµώµενο Μίσθωµα σε Είδος για την περίοδο αυτή, όπως
καθορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13.5(α).
«Εκτιµώµενο Ποσοστό Μισθώµατος» σηµαίνει, σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε
επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το Ποσοστό Μισθώµατος για την περίοδο αυτή, το οποίο
υπολογίζεται βάσει του Εκτιµώµενου Συντελεστή R για την περίοδο αυτή.
«Εκτιµώµενος Συντελεστής R» σηµαίνει, σε σχέση µε: (ι) την Πρώτη Περίοδο και το επόµενο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, την εκτίµηση του Μισθωτή ως προς τον Συντελεστή R για κάθε τέτοια
περίοδο, (ιι) το δεύτερο Ηµερολογιακό Τρίµηνο µετά την Πρώτη Περίοδο, τον Συντελεστή R για
την Πρώτη Περίοδο, και, (ιιι) κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, τον Συντελεστή R εκείνου
του Ηµερολογιακού Τριµήνου που προηγήθηκε του αµέσως προηγούµενου Ηµερολογιακού
Τριµήνου.
«Ηµεροµηνία Καταβολής Μισθώµατος σε Χρήµα» σηµαίνει κάθε µία από τις ακόλουθες
ηµεροµηνίες: (ι) αναφορικά µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο,
την ηµεροµηνία που αποτελεί την τεσσαρακοστή πέµπτη (45η) ηµερολογιακή ηµέρα µετά την
έναρξη του επόµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου, και (ιι) την ηµεροµηνία της λήξης της
παρούσας Σύµβασης.
«Ηµεροµηνία Υπολογισµού Εκτιµώµενου Μισθώµατος σε Είδος» σηµαίνει κάθε από τις
ακόλουθες ηµεροµηνίες: (ι) σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο, την ηµεροµηνία (όπως
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συµφωνήθηκε µεταξύ των Μερών) η οποία προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Μήνες της
εκτιµώµενης ηµεροµηνίας πρώτης εµπορικής παραγωγής, και (ιι) σε σχέση µε κάθε επόµενο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, την ηµεροµηνία (όπως συµφωνήθηκε µεταξύ των Μερών) η οποία
προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Μήνες της πρώτης ηµέρας αυτού του Ηµερολογιακού Τριµήνου.
«Ηµεροµηνία Υπολογισµού Μισθώµατος σε Είδος» σηµαίνει κάθε µία από τις ακόλουθες
ηµεροµηνίες: (ι) σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, την
ηµεροµηνία που αποτελεί την τριακοστή (30η) ηµερολογιακή ηµέρα από την έναρξη του
εποµένου Ηµερολογιακού Τριµήνου, και (ιι) την ηµεροµηνία της λήξης της παρούσας
Σύµβασης.
«Ηµεροµηνία Υπολογισµού Μισθώµατος σε Χρήµα» σηµαίνει κάθε µία από τις ακόλουθες
ηµεροµηνίες: (ι) αναφορικά µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο,
την ηµεροµηνία που αποτελεί την τριακοστή (30η) ηµερολογιακή ηµέρα µετά την έναρξη του
επόµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου, και (ιι) την ηµεροµηνία της λήξης της παρούσας
Σύµβασης.
«Μίσθωµα σε Είδος» σηµαίνει οποιοδήποτε Μίσθωµα το οποίο επιλέγει ή τεκµαίρεται ότι
επιλέγει να λάβει ο Εκµισθωτής σε είδος σύµφωνα µε το Άρθρο 13.3.
«Μίσθωµα σε Χρήµα» σηµαίνει οποιοδήποτε Μίσθωµα ο Εκµισθωτής επιλέγει να λάβει σε
χρήµα βάσει του Άρθρου 13.3.
«Ποσοστό Μισθώµατος» σηµαίνει, σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και σε σχέση µε κάθε
επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το ποσοστό εκείνο, που υπολογίζεται µε αναφορά στον
Συντελεστή R, έτσι ώστε, εάν ο Συντελεστής R για την περίοδο αυτή είναι:
(α) µικρότερος ή ίσος µε 0,5, το Ποσοστό Μισθώµατος θα είναι 5% (πέντε τοις εκατό),
(β) µεγαλύτερος από 0,5 αλλά µικρότερος ή ίσος µε 1,0, το Ποσοστό Μισθώµατος θα είναι
10% (δέκα τοις εκατό),
(γ) µεγαλύτερος από 1,0 αλλά µικρότερος ή ίσος µε 1,5, το Ποσοστό Μισθώµατος θα είναι
15% (δεκαπέντε τοις εκατό),
(δ) µεγαλύτερος από 1,5 αλλά µικρότερος ή ίσος µε 2,0, το Ποσοστό Μισθώµατος θα είναι
20% (είκοσι τοις εκατό),
(ε) µεγαλύτερος από 2,0, το Ποσοστό Μισθώµατος θα είναι 22% (εικοσιδύο τοις εκατό).
«Πραγµατική Παραγωγή» σηµαίνει, αναφορικά µε την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόµενο
Ηµερολογιακό

Τρίµηνο,

τη

συνολική

ποσότητα

Παραχθέντων

και

Διασωθέντων
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Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων στη Συµβατική Περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της
Πρώτης Περιόδου ή αυτού του Ηµερολογιακού Τριµήνου, κατά περίπτωση, όπως περιγράφεται
στη σχετική δήλωση που συντάσσεται από το Μισθωτή σύµφωνα µε το Άρθρο 13.7 και το
Κεφάλαιο 5 του Παραρτήµατος Γ («Δήλωση Εκµετάλλευσης»).
«Πραγµατικό Μίσθωµα σε Είδος» σηµαίνει, αναφορικά µε την Πρώτη Περίοδο ή κάθε
επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το Μίσθωµα σε Είδος, που καθορίζεται βάσει του Άρθρου
13.5(β).
«Πρώτη Περίοδος» σηµαίνει την περίοδο από την ηµεροµηνία κατά την οποία υποβάλλει ο
Μισθωτής προς τον Εκµισθωτή γνωστοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 7.4, µε την οποία
ενηµερώνει τον Εκµισθωτή ότι η Ανακάλυψη είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµη µέχρι την έναρξη
εκείνου του Ηµερολογιακού Τριµήνου που έπεται της ηµεροµηνίας της πρώτης εµπορικής
παραγωγής.
«Συντελεστής R» σηµαίνει, σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και σε σχέση µε κάθε επόµενο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το αποτέλεσµα της διαίρεσης των Σωρευτικών Ακαθάριστων Εισροών
για την Πρώτη Περίοδο ή το εν λόγω Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση, µε τις
Σωρευτικές Συνολικές Εκροές της Πρώτης Περιόδου ή του εν λόγω Ηµερολογιακού Τριµήνου
κατά, περίπτωση.
Αναφορικά µε τον υπολογισµό του Συντελεστή R: (ι) Τυχόν ποσά που κατατίθενται στο ειδικό
αποθεµατικό για την αποσυναρµολόγηση ή την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων και για την
αποκατάσταση της Συµβατικής Περιοχής («Εγκατάλειψη») και, εφόσον ισχύει, το συνολικό
ποσό των πραγµατικών δαπανών για εργασίες Εγκατάλειψης που δεν καλύπτονται από το ειδικό
αποθεµατικό, θεωρούνται εκπιπτόµενα έξοδα. (ιι) Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, αναφορικά µε
τα δάνεια για τη χρηµατοδότηση των Εργασιών Πετρελαίου, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά
τόκων και εξόδων χρηµατοδότησης που επιβαρύνουν το Μισθωτή και/ή κάθε Συµµισθωτή, δεν
θεωρούνται εκπιπτόµενα έξοδα. (ιιι) Τα Μισθώµατα συµπεριλαµβάνονται στον παρονοµαστή
(Σωρευτικές Συνολικές Εκροές) του Συντελεστή R.
«Σωρευτικές Ακαθάριστες Εισροές» σηµαίνει, σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε
επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, σωρευτική ακαθάριστη αξία:
(ι) των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων (όπως
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 16) στη Συµβατική Περιοχή,
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(ιι) των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν προς χρήση που σχετίζονται ή
συνδέονται µε τις Εργασίες Πετρελαίου, και
(ιιι) των καθαρών εσόδων από τις συναλλαγές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3,
παράγραφος 3.6 του Παραρτήµατος Γ, και κάθε άλλου εσόδου που σχετίζεται ή συνδέεται µε τις
Εργασίες Πετρελαίου συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά εσόδων που εισπράττονται από τέλη
χρήσης που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία σωληνώσεων για τη µεταφορά των
Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων του Μισθωτή και/ή κάθε Συµµισθωτή, είτε το εν λόγω
έσοδο οφείλεται στο Μισθωτή και/ή το Συµµισθωτή ή σε οποιαδήποτε Συγγενή Επιχείρηση του,
εσόδων που απορρέουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εσόδων που προκύπτουν
από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή αποζηµίωση, για όλα τα έτη από την ηµεροµηνία
της πρώτης εµπορικής παραγωγής µέχρι και της τελευταίας ηµέρας αυτής της Πρώτης Περιόδου
ή του εποµένου Ηµερολογιακού Τριµήνου, κατά περίπτωση. Για τους σκοπούς του παρόντος
ορισµού, ακαθάριστη αξία σηµαίνει την αξία πριν την αφαίρεση οποιουδήποτε Μισθώµατος,
οποιωνδήποτε φόρων, τελών ή άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, εξόδων µεταφοράς,
χειρισµού, αντιπροσωπείας, και κάθε άλλου εξόδου ή δαπάνης πάσης φύσεως.
«Σωρευτικές Συνολικές Εκροές» σηµαίνει, για την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόµενα
Ηµερολογιακά Τρίµηνα, το αθροιστικό σύνολο όλων των Εξόδων Έρευνας, Εξόδων
Εκµετάλλευσης, Λειτουργικών Εξόδων, και άλλων εκπιπτόµενων εξόδων που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 3 του Παραρτήµατος Γ για όλες τις περιόδους από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος
µέχρι και την τελευταία ηµέρα αυτής της Πρώτης Περιόδου και κάθε επόµενου Ηµερολογιακού
Τριµήνου, κατά περίπτωση.
13.2 Το Μίσθωµα που καταβάλει ο Μισθωτής στον Εκµισθωτή θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί
των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από τη Συµβατική
Περιοχή σε σχέση µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο σύµφωνα
µε τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Άρθρου 13.
13.3 Ο Εκµισθωτής δικαιούται να επιλέξει, σύµφωνα µε τους κανόνες και τη διαδικασία της
παρούσας σύµβασης κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει το Μίσθωµα σε είδος
(«Μίσθωµα σε Είδος») ή σε χρήµα («Μίσθωµα σε Χρήµα») ή σε έναν συνδυασµό και των
δύο, αναφορικά µε οποιοδήποτε Ηµερολογιακό Έτος. Εάν ο Εκµισθωτής επιλέγει να εισπράξει
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το Μίσθωµα εν όλω ή εν µέρει ως Μίσθωµα σε Χρήµα, ο Εκµισθωτής υποχρεούται να
ενηµερώσει εγγράφως το Μισθωτή για την επιλογή του τουλάχιστον ενενήντα ηµερολογιακές
(90) ηµέρες πριν την έναρξη κάθε Ηµερολογιακού Έτους (ή, για το πρώτο Ηµερολογιακό Έτος
στο οποίο θα παραχθούν Υδρογονάνθρακες, τουλάχιστον δύο (2) Μήνες πριν από την
εκτιµώµενη ηµεροµηνία της πρώτης εµπορικής παραγωγής). Ο Εκµισθωτής υποχρεούται επίσης,
να προσδιορίσει το ποσοστό του Μισθώµατος που επιλέγει να εισπράξει ως Μίσθωµα σε Χρήµα
κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους (ή, σε σχέση µε το πρώτο Ηµερολογιακό Έτος κατά το
οποίο παράγονται Υδρογονάνθρακες, κατά το εναποµένον διάστηµα του εν λόγω
Ηµερολογιακού Έτους). Εάν ο Εκµισθωτής δεν επιλέξει να λάβει το Μίσθωµα εν όλω ή εν µέρει
ως Μίσθωµα σε Χρήµα σε σχέση µε οποιοδήποτε Ηµερολογιακό Έτος, τεκµαίρεται ότι ο
Εκµισθωτής έχει επιλέξει να λάβει το σύνολο του Μισθώµατος ως Μίσθωµα σε Είδος για αυτό
το Ηµερολογιακό Έτος. Το εν λόγω ποσοστό του Μισθώµατος το οποίο ο Εκµισθωτής θα λάβει
ως Μίσθωµα σε Χρήµα θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13.4. Το
ποσοστό του Μισθώµατος το οποίο ο Εκµισθωτής θα λάβει ως Μίσθωµα σε Είδος θα
υπολογίζεται και θα παραδίδεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13.5.
13.4 Εάν, για κάποιο Ηµερολογιακό Έτος, ο Εκµισθωτής επιλέξει να λάβει οποιοδήποτε µέρος
του Μισθώµατος ως Μίσθωµα σε Χρήµα, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) Το Μίσθωµα σε Χρήµα (εάν υφίσταται) αναφορικά µε την Πρώτη Περίοδο και κάθε
επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, θα υπολογίζεται κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού του
Μισθώµατος σε Χρήµα που αφορά στην Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε επόµενο Ηµερολογιακό
Τρίµηνο, κατά περίπτωση, και θα καταβάλλεται από το Μισθωτή στον Εκµισθωτή την
Ηµεροµηνία Καταβολής Μισθώµατος σε Χρήµα που αφορά στην παραπάνω Πρώτη Περίοδο ή
στο κάθε ακόλουθο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση.
(β) Κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Μισθώµατος σε Χρήµα που αφορά στην Πρώτη
Περίοδο και κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Μισθώµατος σε Χρήµα που αφορά σε κάθε
επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να υπολογίσει το ποσό του
Μισθώµατος σε Χρήµα για την περίοδο αυτή ως εξής:
(ι) ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη συνέχεια το Ποσοστό Μισθώµατος που αφορά
στην Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση,

55

61

(ιι) πολλαπλασιάζοντας το Ποσοστό Μισθώµατος, που καθορίστηκε σύµφωνα µε το
Άρθρο 13.4(β)(ι) ανωτέρω, µε την Πραγµατική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν
λόγω Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση,
(ιιι) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13.4(β)(ii) µε
ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώµατος για το Ηµερολογιακό Έτος για το οποίο ο
Εκµισθωτής επέλεξε να λάβει το Μίσθωµα σε Χρήµα σύµφωνα µε το Άρθρο 13.3, και
(ιιιι) υπολογίζοντας τη χρηµατική αξία του ποσού που καθορίζεται σύµφωνα µε Άρθρο
13.4(β) κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 16 (Καθορισµός Αξίας Υδρογονανθράκων).
13.5 Εάν, σε σχέση µε κάποιο Ηµερολογιακό Έτος, ο Εκµισθωτής επιλέγει ή τεκµαίρεται ότι
επιλέγει να λάβει οποιοδήποτε µέρος του Μισθώµατος ως Μίσθωµα σε Είδος, ισχύουν οι
ακόλουθες διατάξεις:
(α) Κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Εκτιµώµενου Μισθώµατος σε Είδος, που αφορά
στην Πρώτη Περίοδο και σε κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται
να:
(ι) υπολογίζει το ποσό του Εκτιµώµενου Μισθώµατος σε Είδος ως εξής:
(Α) καθορίζοντας τον Εκτιµώµενο Συντελεστή R και στη συνέχεια το Εκτιµώµενο
Ποσοστό Μισθώµατος για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά
περίπτωση,
(Β) πολλαπλασιάζοντας το Εκτιµώµενο Ποσοστό Μισθώµατος, όπως καθορίζεται
σύµφωνα µε το Άρθρο 13.5(α)(ι)(Α) ανωτέρω, µε την Εκτιµώµενη Παραγωγή για την Πρώτη
Περίοδο ή εκείνο το Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση, και
(Γ) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13.5(α)(ι)(Β)
ανωτέρω µε ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώµατος για το Ηµερολογιακό Έτος για το
οποίο ο Εκµισθωτής επιλέγει ή τεκµαίρεται ότι επιλέγει να εισπράξει το Μίσθωµα σε Είδος κατά
το Άρθρο 13.3, και
(ιι) καταρτίσει πρόγραµµα µαζί µε τον Εκµισθωτή, δυνάµει του οποίου ο Εκµισθωτής
παραλαµβάνει το εν λόγω Εκτιµώµενο Μίσθωµα σε Είδος κατά την περίοδο αυτή και ο
Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το Εκτιµώµενο Μίσθωµα σε Είδος σύµφωνα µε το
συµφωνηθέν πρόγραµµα στο σηµείο παράδοσης που συµφωνήθηκε µεταξύ των Μερών στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής.
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(β) Κατά την Ηµεροµηνία Υπολογισµού Μισθώµατος σε Είδος που αντιστοιχεί στην Πρώτη
Περίοδο και σε κάθε επόµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να υπολογίσει
το ποσό του Μισθώµατος σε Είδος, ως εξής:
(ι) ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη συνέχεια το Ποσοστό Μισθώµατος για Πρώτη
Περίοδο ή για το εν λόγω Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση,
(ιι) πολλαπλασιάζοντας το Ποσοστό Μισθώµατος, όπως καθορίζεται κατά το Άρθρο
13.5(β)(ι) ανωτέρω, µε την Πραγµατική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή το εν λόγω
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση, και
(ιιι) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται βάσει του Άρθρου 13.5(β)(ιι) µε
ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώµατος για το Ηµερολογιακό Έτος για το οποίο ο
Εκµισθωτής επιλέγει ή τεκµαίρεται ότι επιλέγει να λάβει το Μίσθωµα σε Είδος κατά το Άρθρο
13.3.
(γ) Εάν το Εκτιµώµενο Μίσθωµα σε Είδος για την Πρώτη Περίοδο ή για κάθε επόµενο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο, είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το Πραγµατικό Μίσθωµα σε Είδος
για την ίδια περίοδο, τότε αναπροσαρµόζονται αναλόγως τα µελλοντικά Μισθώµατα σε Είδος ή
σε Χρήµα, που πρέπει να παραδοθούν ή να καταβληθούν από το Μισθωτή στον Εκµισθωτή
προκειµένου να διορθωθεί οποιαδήποτε διαφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2.3 (β)
του Προεδρικού Διατάγµατος.
13.6 Σε περίπτωση που ο Εκµισθωτής επιλέγει Μίσθωµα σε Χρήµα, ο Μισθωτής και/ή κάθε
Συµµισθωτής αποκτά σύµφωνα µε το ποσοστό του στην Σύµβαση αυτή δικαίωµα κυριότητας επί
των εξορυχθέντων Υδρογονανθράκων, µε την απόκτηση της κατοχής τους στην κεφαλή της
γεώτρησης. Σε περίπτωση που ο Εκµισθωτής επιλέγει Μίσθωµα σε Είδος, ο Εκµισθωτής και ο
Μισθωτής ή/και κάθε Συµµισθωτής, σύµφωνα µε το ποσοστό τους, καθίστανται για το διάστηµα
που µεσολαβεί από την εξόρυξη των Υδρογονανθράκων µέχρι την παράδοση του µισθώµατος
στον Εκµισθωτή συγκύριοι επ’ αυτών κατά την αναλογία του δικαιώµατος του µισθώµατος του
Εκµισθωτή και του δικαιώµατος του Μισθωτή ή /και Συµµισθωτή (αφαιρουµένου του
Μισθώµατος του Εκµισθωτή) κατά την Πρώτη Περίοδο ή το συγκεκριµένο Ηµερολογιακό
Τρίµηνο, κατά περίπτωση, προς το συνολικό όγκο των Παραχθέντων και Διασωθέντων
Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων κατά την Πρώτη Περίοδο ή το συγκεκριµένο
Ηµερολογιακό Τρίµηνο κατά περίπτωση.
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13.7 Εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από το τέλος της Πρώτης Περιόδου και
στο τέλος κάθε επόµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου, ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκµισθωτή
κατάσταση στην οποία παρατίθεται η Πραγµατική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή για το
εν λόγω Ηµερολογιακό Τρίµηνο, κατά περίπτωση σύµφωνα µε την διαδικασία και όπως
προβλέπεται στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήµατος Γ.
13.8 Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε κίνδυνο, έξοδα και δαπάνες σχετικά µε το Μίσθωµα σε
Είδος του Εκµισθωτή µέχρι το σηµείο παράδοσης που συµφωνήθηκε µεταξύ των Μερών στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής και ο Εκµισθωτής θα φέρει την ευθύνη για κάθε
κίνδυνο, έξοδα και δαπάνες πέραν του εν λόγω σηµείου παράδοσης.
13.9 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Άρθρου σχετικά µε το δικαίωµα του
Εκµισθωτή να λαµβάνει Μίσθωµα σε Είδος, ο Μισθωτής και/ή κάθε Συµµισθωτής δικαιούται να
εξάγει ελεύθερα τους Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα που εξόρυξε.
13.10 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 1.4 και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε
διάταξης περί του αντιθέτου στην παρούσα Σύµβαση, κάθε πληρωµή που οφείλεται στον
Εκµισθωτή δυνάµει του παρόντος Άρθρου 13, καταβάλλεται από το Μισθωτή.

58

64

ΑΡΘΡΟ 14
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Το φορολογικό καθεστώς της παρούσας Σύµβασης ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις
του παρόντος Άρθρου. Με εξαίρεση των εφαρµοζοµένων εδώ διατάξεων της

παρ. 5 του

άρθρου 8 και των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του νόµου 2289/1995, οι λοιπές διατάξεις των
άρθρων 8 και 9 του Νόµου 2289/1995 (ΦΕΚ Α’ 27) δεν τυγχάνουν εφαρµογής.
14.1 Ο Mισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής (κατά περίπτωση) 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 Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται επί του
προκύπτοντος από τις συµβατικές εργασίες του Mισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή καθαρού
φορολογητέου εισοδήµατός του, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
της παρούσας Σύµβασης. Ο Mισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής έχει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
ευθύνη για τον οφειλόµενο από το Mισθωτή ή τους υπόλοιπους Συµµισθωτές φόρο εισοδήµατος
σε σχέση µε τη Συµβατική Περιοχή. Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε
φορολογική υποχρέωση του Mισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή και των µετόχων/εταίρων/µελών
αυτού ως προς τα κέρδη που προκύπτουν από τις συµβατικές εργασίες του. Η απόδοση του
βεβαιούµενου φόρου γίνεται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής
απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήµατα
που προκύπτουν από τις Συµβατικές εργασίες του.
14.2 Όλες οι εργασίες, οι αγορές παγίων και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την
εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Σύµβασης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
παράγραφο 7 του παρόντος, πραγµατοποιούνται από τον Εντολοδόχο στο όνοµά του για
λογαριασµό των Συµµισθωτών. Ο Εντολοδόχος συνάπτει τις απαιτούµενες συµβάσεις, λαµβάνει
τα σχετικά παραστατικά σύµφωνα µε την κείµενη φορολογική νοµοθεσία και καταχωρεί αυτά
διακεκριµένα ανά περιοχή έρευνας ή εκµετάλλευσης στα τηρούµενα από αυτόν βιβλία. Ο
Εντολοδόχος εκδίδοντας µηνιαία εκκαθάριση µέχρι την 15η µέρα του επόµενου µήνα, κατανέµει
59

65

τις παραπάνω χρεώσεις σε κάθε Συµµισθωτή σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής του καθενός
στην παρούσα Σύµβαση. Με τη σχετική εκκαθάριση µετακυλίεται και ο αντίστοιχος ΦΠΑ, όπου
επιβάλλεται, σε κάθε Συµµισθωτή. Στην υπόψη εκκαθάριση, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό
εγγραφής στα βιβλία των Συµµισθωτών και του Εντολοδόχου, επισυνάπτονται αντίγραφα των
δικαιολογητικών µε βάση τα οποία διενεργήθηκαν οι αρχικές εγγραφές στα βιβλία του
Εντολοδόχου. Σε περίπτωση που ο Εντολοδόχος είναι ένας εκ των Συµµισθωτών η κατανοµή
αφορά τους λοιπούς Συµµισθωτές. Τα ποσά που εισπράττει ο Εντολοδόχος από τους
Συµµισθωτές για την κάλυψη των χρεώσεων του Εντολοδόχου δεν αποτελούν ακαθάριστο
έσοδο του Εντολοδόχου για σκοπούς του παρόντος Άρθρου και για σκοπούς φορολογίας
εισοδήµατος. Πέραν των δαπανών που κατανέµονται σε κάθε Συµµισθωτή, ως ανωτέρω, ο κάθε
Συµµισθωτής θα έχει το δικαίωµα να εκπέσει δαπάνες που προβλέπονται από την παράγραφο 7
του παρόντος Άρθρου και πραγµατοποιούνται από τον ίδιο τον Συµµισθωτή.
14.3 Ο Mισθωτής και/ή κάθε Συµµισθωτής τηρεί ξεχωριστά βιβλία και στοιχεία που
απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές του, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και τα
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νοµοθεσία και στα οποία τηρεί
διακεκριµένα λογαριασµούς εσόδων και εξόδων για κάθε περιοχή έρευνας ή εκµετάλλευσης.
14.4 Τα ποσά που εγγράφονται ως έσοδα και έξοδα στους λογαριασµούς της προηγούµενης
παραγράφου καθορίζονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος Άρθρου. Ειδικά
προκειµένου περί αδειών που καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του νόµου 2289/1995, οι
δαπάνες ερευνητικών εργασιών σε Συµβατική Περιοχή µπορούν να συµπεριληφθούν σε
ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στις δαπάνες άλλης Συµβατικής Περιοχής, όπου ο
Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής έχει άδεια εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
2289/1995 και έχει αρχίσει να παράγει υδρογονάνθρακες. Η εν λόγω µεταφορά δαπανών
πραγµατοποιείται σε περίπτωση εκάστου Συµµισθωτή, σύµφωνα µε το ποσοστό του στην
παρούσα Σύµβαση. Τόσο οι δαπάνες ερευνητικών εργασιών όσο και οι σχετικές αποσβέσεις
αυτής της κατηγορίας τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασµούς στα βιβλία κάθε Συµµισθωτή.
Καθαρό φορολογητέο εισόδηµα είναι η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των ποσών που
πιστώνονται ως έσοδα και των ποσών που χρεώνονται ως έξοδα, όπως εµφαίνονται στον ενιαίο
λογαριασµό όλης της συµβατικής περιοχής.
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14.5 Για σκοπούς προσδιορισµού του ετήσιου φορολογητέου εισοδήµατος του Mισθωτή ή κάθε
Συµµισθωτή (κατά περίπτωση), το επιτρεπόµενο ύψος αποσβέσεων της αξίας των γενοµένων
δαπανών για τις έρευνες και τις εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης και τα λοιπά πάγια περιουσιακά
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών που έγιναν πριν αρχίσει η παραγωγή
υδρογονανθράκων και των δαπανών πρώτης εγκατάστασης που χρεώνεται στον λογαριασµό
εσόδων και εξόδων σύµφωνα µε το Άρθρο 14.7 ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
της αξίας των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων.
Οι ενεργούµενες κατά τα παραπάνω αποσβέσεις δεν µπορούν να είναι ανώτερες από τις
γενόµενες δαπάνες ερευνών και την αξία κτήσεως των στοιχείων που πρέπει να αποσβεστούν. Η
αξία των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων προσδιορίζεται σύµφωνα
µε το Άρθρο 16 της παρούσας Σύµβασης.
14.6 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 Mισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση),,
(β) µε την αξία του καταβληθέντος στον Εκµισθωτή Μισθώµατος σε Είδος, όπως αυτό
ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσας Σύµβασης,
(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 µε τους αγωγούς του Μισθωτή για λογαριασµό ανεξάρτητων τρίτων µέσα
στη χώρα και τις κατά την παρ. 1 του άρθρου 148 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές ή
προέρχεται από την είσπραξη ασφαλιστικών ή άλλων αποζηµιώσεων.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω έσοδα πραγµατοποιείται από τον Εντολοδόχο στο
όνοµα και για λογαριασµό των Συµµισθωτών θα κατανέµεται στους τελευταίους µε ανάλογη
εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 2 του παρόντος.
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14.7 Ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής έρευνας ή εκµετάλλευσης χρεώνεται ως
εξής:
(α) µε τις δαπάνες που γίνονται για τις έρευνες, τις εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης και τα
λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών που έγιναν πριν από
την έναρξη της εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και των δαπανών πρώτης
εγκατάστασης, που υπολογίζονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος.
(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 Mισθωτή
ή κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση), 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 Μισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση) 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 ΠΔ 127/29.05.1996 (ΦΕΚ Α’ 92), όπως ισχύει.
(ε) µε τα ποσά για τόκους δανείων ή για άλλες τραπεζικές ή/και χρηµατοδοτικές επιβαρύνσεις
που καταβλήθηκαν για να λάβει δάνειο ή για να πιστωθεί µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο
Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής (κατά περίπτωση), για να διεξαγάγει τις συµβατικές εργασίες
πλην των εργασιών έρευνας και περιχάραξης των κοιτασµάτων. Δεν περιλαµβάνονται χρεώσεις
τόκων: 1) κατά το ποσό που το καταβαλλόµενο επιτόκιο υπερβαίνει το εύλογο σύµφωνα µε την
αρχή των ίσων αποστάσεων/πλήρους ανταγωνισµού (arm`s length principle), 2) κατά το ποσό
που τα έσοδα από την παραγωγή υδρογονανθράκων χρησιµοποιηθούν για να χρηµατοδοτηθεί
κεφαλαιουχικός εξοπλισµός ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παραγωγής,
(στ) µε τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καθώς και των αποζηµιώσεων που
καταβλήθηκαν λόγω ζηµιών που προκλήθηκαν σε τρίτους,
(ζ) µε τη µη αποσβεσµένη αξία καταστραφέντων ή εγκαταλειφθέντων περιουσιακών
στοιχείων,
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(η) µε το ποσό που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό σε τράπεζα ή τράπεζες που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι
συναφείς µε τη λήξη της εκµετάλλευσης υποχρεώσεις του Μισθωτή. Το συσσωρευµένο ποσό
εµφανίζεται σε λογαριασµό αποθεµατικού και φορολογείται στη λήξη της εκµετάλλευσης κατά
το µέρος που δεν χρησιµοποιείται,,
(θ) µε την αξία του Μισθώµατος που πρέπει να καταβληθεί σε χρήµα ή σε είδος, όπως αυτό
ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσας Σύµβασης.
(ι) µε κάθε άλλη τρέχουσα δαπάνη και κάθε ζηµία σχετική µε τις συµβατικές εργασίες,
εφόσον η δαπάνη ή η ζηµία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις γενικές διατάξεις περί
φορολογίας εισοδήµατος.
14.8 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 ΠΔ 127/29.05.1996 (ΦΕΚ Α’ 92).
14.9 Η αξία των Υδρογονανθράκων και των Παραπροϊόντων προσδιορίζεται µε βάσει το Άρθρο
16 της παρούσας Σύµβασης.
14.10 Οι ζηµιές που προέκυψαν πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκµεταλλεύσιµης
παραγωγής µεταφέρονται χωρίς περιορισµό για την περίοδο αυτή για αυτή την συγκεκριµένη
Περιοχή Εκµετάλλευσης. Από την έναρξη οποιασδήποτε εκµεταλλεύσιµης παραγωγής και µετά
ισχύουν οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος όσο αφορά στη µεταφορά των
φορολογικών ζηµιών.
14.11 Σε περίπτωση αναστολής εκµεταλλεύσιµης παραγωγής σύµφωνα µε το Άρθρο 26 της
παρούσας Σύµβασης, η περίοδος αναστολής δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της χρονικής
περιόδου για την οποία ισχύει το δικαίωµα µεταφοράς φορολογικών ζηµιών µε βάση τις γενικές
διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος.
14.12 Οι πράξεις: της παραχώρησης των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης των
υδρογονανθράκων στον Μισθωτή, σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, της µεταβίβασης
63

69

δικαιωµάτων εκ µέρους του κάθε Συµµισθωτή µε συµβάσεις συναπτόµενες κατά τις
παραγράφους 4 έως και 8, του άρθρου 7 του νόµου 2289/1995 και κατά το Άρθρο 20 της
παρούσας Σύµβασης, της πώλησης των παραγόµενων Υδρογονανθράκων από το Μισθωτή ή
κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση),, οι συµβάσεις έργου που συνάπτονται για συµβατικούς
σκοπούς από τον Μισθωτή µε εργολάβους και από αυτούς µε υπεργολάβους, η µίσθωση, η
παραχώρηση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο κτήση της χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της
παρούσας Σύµβασης 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 Δηµοσίου και κάθε τρίτου. Αναφορικά µε τον ΦΠΑ
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Η προκύπτουσα
υπεραξία από την πρώτη µεταβίβαση δικαιωµάτων του Μισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή (κατά
περίπτωση), µε συµβάσεις συναπτόµενες κατά τις παραγράφους 4 έως και 8, , του άρθρου 7 του
ν. 2289/1995 και κατά το Άρθρο 20 της παρούσας Σύµβασης που πραγµατοποιείται µέσα σε
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης απαλλάσσεται
από τη φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπόθεση ότι το καταβαλλόµενο τίµηµα δεν
υπερβαίνει το σύνολο των καταβολών αυτού για την εκπλήρωση των συµβατικών εργασιών,
κατά το ποσοστό που µεταβιβάζεται.
14.13 Οι συµβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον Μισθωτή ή κάθε
Συµµισθωτή (κατά περίπτωση) από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισµούς ή πάσης φύσεως
αλλοδαπά ή ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι συµβατικές εργασίες έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι συσσωρευµένοι τόκοι και η εξόφληση τους καθώς και οι
ταµειακές καταβολές που παρέχονται από τον κάθε Συµµισθωτή στον Εντολοδόχο
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 Δηµοσίου και κάθε τρίτου, πλην της εισφοράς του νόµου 128/75. Οι
συσσωρευµένοι τόκοι των παραπάνω δανείων και πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήµατος. Αναφορικά µε τον ΦΠΑ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000), όπως ισχύει.
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14.14 Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος όπως ισχύει ως προς τα ζητήµατα που ρυθµίζονται από το άρθρο
αυτό.
14.15 Ο Κώδικας διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και
κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α’
266) εφαρµόζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής αυτού.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ
15.1 Ο Μισθωτής θα καταβάλλει τις ακόλουθες στρεµµατικές αποζηµιώσεις:
(α) πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο της Συµβατικής Περιοχής ετησίως κατά
τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Πρώτη Φάση),
(β) εκατό (100) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο της Συµβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη
διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Δεύτερη Φάση),
(γ) διακόσια (200) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο της Συµβατικής Περιοχής ετησίως κατά
τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Τρίτη Φάση) και τυχόν παράταση αυτής όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 2.3,
(δ) επιπλέον των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των παραγράφων (α), (β)
και (γ) ανωτέρω, χίλια (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο της Περιοχής Εκµετάλλευσης
ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του Σταδίου Εκµετάλλευσης.
Για το Ηµερολογιακό Έτος εντός του οποίου υπογράφεται η παρούσα Σύµβαση, η στρεµµατική
αποζηµίωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω υπολογίζεται κατ’ αναλογία από
την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος έως την 31 η Δεκεµβρίου του εν λόγω Ηµερολογιακού Έτους,
και καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης
Ισχύος.
Για τα επόµενα Ηµερολογιακά Έτη, οι στρεµµατικές αποζηµιώσεις που προβλέπουν οι
παράγραφοι (α), (β) και (γ) ανωτέρω προκαταβάλλονται τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν την έναρξη κάθε Ηµερολογιακού Έτους.
Για το Ηµερολογιακό Έτος κατά το οποίο η Περίοδος Εκµετάλλευσης ξεκινά σε σχέση µε τη
Συµβατική Περιοχή, οι στρεµµατικές αποζηµιώσεις που ορίζονται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω
υπολογίζονται σε αναλογική βάση από την ηµεροµηνία έναρξης της Περιόδου Εκµετάλλευσης
έως την 31η Δεκεµβρίου του εν λόγω Ηµερολογιακού Έτους.
Για τα επόµενα Ηµερολογιακά Έτη, η στρεµµατική αποζηµίωση που ορίζεται στην παράγραφο
(δ) ανωτέρω προκαταβάλλεται τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη κάθε
Ηµερολογιακού Έτους.
Οι στρεµµατικές αποζηµιώσεις υπολογίζονται βάσει της επιφάνειας της Συµβατικής Περιοχής
και, εφόσον υφίστανται, των Περιοχών Εκµετάλλευσης, που διατηρεί ο Μισθωτής κατά την
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ηµεροµηνία καταβολής των εν λόγω στρεµµατικών αποζηµιώσεων. Σε περίπτωση επιστροφής
τµήµατος ή τµηµάτων της Συµβατικής Περιοχής κατά τη διάρκεια ενός Ηµερολογιακού Έτους ή
σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωµα επιστροφής
οποιωνδήποτε στρεµµατικών αποζηµιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί.
15.2 Ο Μισθωτής καταβάλλει τα ακόλουθα ποσά ως πρόσθετα ανταλλάγµατα:
(α) επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (750.000 Ευρώ) ως πρόσθετο αντάλλαγµα υπογραφής
της Σύµβασης (signature bonus) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος,
(β) επιπλέον ένα εκατοµµύριο Ευρώ [1.000.000 Ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική)
παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε πέντε εκατοµµύρια βαρέλια
ισοδυνάµου πετρελαίου [5.000.000 ΒΙΠ],
(γ) επιπλέον ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ [1.500.000 Ευρώ] όταν η συνολική
(αθροιστική) παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε δέκα
εκατοµµύρια βαρέλια ισοδυνάµου πετρελαίου [10.000.000 ΒΙΠ],
(δ) επιπλέον δυο εκατοµµύρια Ευρώ [2.000.000 Ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική)
παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε είκοσι εκατοµµύρια βαρέλια
ισοδυνάµου πετρελαίου [20.000.000 ΒΙΠ],
(ε) επιπλέον δυο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ [2.500.000 Ευρώ] όταν η συνολική
(αθροιστική) παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε σαράντα
εκατοµµύρια βαρέλια ισοδυνάµου πετρελαίου [40.000.000 ΒΙΠ],
(στ) επιπλέον τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ [3.500.000 Ευρώ] όταν η
συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε
ογδόντα εκατοµµύρια βαρέλια ισοδυνάµου πετρελαίου [80.000.000 ΒΙΠ],
(ζ) επιπλέον τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ [4.500.000 Ευρώ] όταν η
συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε εκατό
εκατοµµύρια βαρέλια ισοδυνάµου πετρελαίου [100.000.000 ΒΙΠ],
Το Φυσικό Αέριο λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς προσδιορισµού της συνολικής
αθροιστικής παραγωγής στη Συµβατική Περιοχή κατά την έννοια του Άρθρου 15.2(β) έως (ζ)
και του Άρθρου 15.3(γ) µε µετατροπή της ηµερήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου σε ισοδύναµα
βαρέλια ηµερήσιας παραγωγής Αργού Πετρελαίου σύµφωνα µε τον εξής τύπο:
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MSCF x H x0,167 = ισοδύναµα βαρέλια Αργού Πετρελαίου
όπου
MSCF = χίλια κυβικά πόδια υπό κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.) (Standard Cubic Feet) Αερίου,
Η = ο αριθµός ενός εκατοµµυρίου Βρετανικών Μονάδων Θερµότητας (British Thermal Units)
(BTU ανά MSCF).
Οι εν λόγω πληρωµές καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα
της επίτευξης των ως άνω αθροιστικών ποσοτήτων (αθροιστικής παραγωγής).
Οι στρεµµατικές αποζηµιώσεις (surface fees) και τα πρόσθετα ανταλλάγµατα που προβλέπονται
από το παρόν Άρθρο δεν περιλαµβάνονται στις Σωρευτικές Συνολικές Εκροές για σκοπούς
υπολογισµού του Μισθώµατος κατά το Άρθρο 13.
15.3 Ο Μισθωτής συµβάλλει επίσης στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του προσωπικού
του Δηµοσίου/ΕΔΕΥ που οι τελευταίοι εκάστοτε ορίζουν. Για το σκοπό αυτό:
(α) κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών, ο Μισθωτής θα καταβάλλει τουλάχιστον εκατό
χιλιάδες ευρώ [100.000 ευρώ] ανά Ηµερολογιακό Έτος.
(β) από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Μισθωτής δηλώνει πως µια Ανακάλυψη είναι
εµπορικά εκµεταλλεύσιµη κατά το Άρθρο 7.4, ο Μισθωτής θα καταβάλλει τουλάχιστον εκατό
χιλιάδες ευρώ [100.000 ευρώ] ανά Ηµερολογιακό Έτος.
(γ) κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκµετάλλευσης, ο Μισθωτής θα καταβάλλει τουλάχιστον
εκατό χιλιάδες ευρώ [100.000 ευρώ] ανά Ηµερολογιακό Έτος.
15.4 Όλες οι πληρωµές που καταβάλλει ο Μισθωτής στον Εκµισθωτή δυνάµει της παρούσας
Σύµβασης πραγµατοποιούνται χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση, συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς
περιορισµό, οποιασδήποτε παρακράτησης λόγω απαιτήσεων, ανταπαιτήσεων ή συµψηφισµού.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγµατος, η αξία των Παραχθέντων
και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων προσδιορίζεται ως εξής:
16.1 Για το Αργό Πετρέλαιο
(α) Στη περίπτωση των Πωλήσεων σύµφωνα µε την Αρχή Ίσων Αποστάσεων/ πλήρους
ανταγωνισµού (Arm’s Length Sales) (όπως ορίζονται στην παρούσα κατωτέρω) Αργού
Πετρελαίου από το Μισθωτή σε Ανεξάρτητους Τρίτους, η τιµή του θα είναι η πραγµατική τιµή
πώλησης, “επί του µεταφορικού µέσου” στον τόπο φόρτωσης, («FOB Ελλάδα σηµείο
παράδοσης») που επετεύχθη από το Μισθωτή υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη.
Η τιµή θεωρείται εύλογη εάν δεν διαφέρει αδικαιολόγητα από την Επίσηµη Τιµή πώλησης, όπως
αυτή καθορίζεται κατά περιόδους από τις σηµαντικότερες εξάγουσες αργό πετρέλαιο χώρες, για
Αργό Πετρέλαιο περισσότερο προσεγγίζον ως προς την ποιότητα το παραχθέν και πωληθέν από
το Μισθωτή Αργό Πετρέλαιο, ύστερα από προσαρµογή της τιµής αυτής προκειµένου να
ληφθούν υπόψη διαφορές ως προς το ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε θείο, τους όγκους, τις
δαπάνες µεταφοράς και τους όρους πώλησης («Επίσηµη Τιµή»). Στην περίπτωση πωλήσεων σε
τιµή η οποία περιλαµβάνει τα Έξοδα Ασφάλισης και Ναύλου (CIF), θα αφαιρούνται οι ανάλογες
χρεώσεις ασφάλισης και ναύλου για τον υπολογισµό της τιµής FOB Ελλάδα Σηµείο Παράδοσης.
(β)
(ι) Στην περίπτωση πωλήσεων από το Μισθωτή σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και σε
περίπτωση ποσοτήτων που παρακρατήθηκαν από το Μισθωτή για ιδία διύλιση ή χρήση από
αυτόν και Αργού Πετρελαίου που ελήφθη σε είδος από τον Εκµισθωτή, η τιµή του θα είναι η
µέση σταθµική τιµή, “επί του µεταφορικού µέσου” στον τόπο φόρτωσης για κάθε Ηµερολογιακό
Τρίµηνο, που προέκυψε από τις Πωλήσεις σύµφωνα µε την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/
πλήρους ανταγωνισµού για ανάλογα είδη Αργού Πετρελαίου που πραγµατοποιήθηκαν το ίδιο
τρίµηνο αυτό από την παραγωγή της Συµβατικής Περιοχής από το Μισθωτή προς Ανεξάρτητους
Τρίτους και από τον Εκµισθωτή προς τρίτους.
(ιι) Εάν, κατά τη διάρκεια ενός Ηµερολογιακού Τριµήνου, δεν πραγµατοποιήθηκε κανενός
είδους Πώληση σύµφωνα µε την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/πλήρους ανταγωνισµού Αργού
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Πετρελαίου από το Μισθωτή προς Ανεξάρτητους Τρίτους ούτε από τον Εκµισθωτή προς
τρίτους, πλην κρατών και νοµικών προσώπων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από το Δηµόσιο
ή από άλλα κράτη, η τιµή θα είναι η Επίσηµη Τιµή.
(γ) Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) και (β) του παρόντος Άρθρου
16.1, τα Μέρη δεν δύνανται να προσδιορίσουν την Επίσηµη Τιµή Αργού Πετρελαίου που
παράχθηκε και πωλήθηκε, τότε η τιµή θα καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του
παρόντος Άρθρου 16.1 για το Αργό Πετρέλαιο το οποίο, κατά το χρόνο υπολογισµού,
εµπορεύεται ελεύθερα και ενεργά στη διεθνή αγορά και έχει παρόµοια χαρακτηριστικά (όπως,
χάριν παραδείγµατος και µόνο, ειδικό βάρος και περιεκτικότητα σε θείο) µε το Αργό Πετρέλαιο
αναφορικά µε το οποίο γίνεται προσδιορισµός της τιµής («Δείκτης Αργού»). Η τιµή πώλησης
FOB, για το Δείκτη Αργού θα προσδιορίζεται από την ηµερήσια δηµοσίευση των τιµών Platts
Crude Oil Market Wire («Platts»).
(δ) Σε περίπτωση που τα Μέρη δεν καταφέρουν να συµφωνήσουν ως προς την ταυτότητα του
Δείκτη Αργού, θα εφαρµόζεται το Άρθρο 16.3.
(ε) Η τιµή για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του παρόντος Άρθρου 16.1 θα είναι ο
αριθµητικός µέσος όρος της ανώτερης και ελάχιστης τιµής FOB ανά βαρέλι του Δείκτη Αργού
όπως δηµοσιεύονται στο Platts για κάθε µία από τις προηγούµενες πέντε (5) διαδοχικές
Εργάσιµες Ηµέρες, µετά την προσαρµογή των εν λόγω τιµών ώστε να επιτρέπεται η
διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα, τα έξοδα µεταφοράς, το χρόνο παράδοσης, τους όρους
πληρωµής της αγοράς στην οποία πωλείται το Αργό Πετρέλαιο, τις διαθέσιµες τιµές της
εγχώριας αγοράς, την απόδοση του προϊόντος, την εποχιακή διαφοροποίηση σε τιµή και ζήτηση,
τις τάσεις της αγοράς, άλλους συµβατικούς όρους στο βαθµό που είναι γνωστοί και λοιπούς
σχετικούς παράγοντες. Όταν ο υπολογισµός για τη µέση τιµή περιλαµβάνει Σαββατοκύριακο ή
ηµέρα κατά την οποία οι τιµές Platts δεν δηµοσιεύονται, τότε η τελευταία δηµοσιευµένη τιµή
εφαρµόζεται για την ηµέρα ή τις ηµέρες κατά την οποία οι τιµές Platts δεν θα είναι διαθέσιµες.
(στ) Οι τιµές FOB που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του παρόντος Άρθρου 16.1 δεν
περιλαµβάνουν τις επίσηµες τιµές πώλησης που ορίζονται από κρατικές αρχές ή άλλες τιµές που
καθορίζονται σε κρατικές συναλλαγές, ανταλλαγές, αντιπραγµατισµούς, πωλήσεις spot (αµέσου
παράδοσης), συναλλαγές υπό περιορισµούς ή υπό δυσµενείς συνθήκες, οποιεσδήποτε άλλες
συναλλαγές που σχετίζονται µε ιδιαίτερα οικονοµικά ή εµπορικά ανταλλάγµατα ή άλλες πράξεις
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διάθεσης που δεν συµπίπτουν µε τις επικρατούσες τιµές της αγοράς για παρόµοιο Αργό
Πετρέλαιο.
(ζ) Στην περίπτωση που οι τιµές Platts παύσουν να δηµοσιεύονται για περίοδο τριάντα (30)
συνεχόµενων εργάσιµων ηµερών, τα Μέρη θα συµφωνήσουν εναλλακτική ηµερήσια έκδοση
ανάλογης φύσης και κύρους που χρησιµοποιείται στη διεθνή βιοµηχανία πετρελαίου. Εάν τα
Μέρη δεν δύνανται να συµφωνήσουν για την ταυτότητα της εναλλακτικής ηµερήσιας έκδοσης
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα εφαρµόζεται το Άρθρο 16.3.
(η) Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, η έκφραση "Πώληση σύµφωνα µε την Αρχή
Ίσων Αποστάσεων/Πλήρους Ανταγωνισµού “Arm’s Length Sales", σηµαίνει πωλήσεις που
συνάπτονται µεταξύ ενός πρόθυµου πωλητή και ενός πρόθυµου αγοραστή µε εµπορικούς όρους
που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της ελεύθερης/ανοικτής αγοράς, αποκλειόµενων
ανταλλαγών, αντιπραγµατισµών, συναλλαγών υπό περιορισµούς ή υπό δυσµενείς συνθήκες ή
οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που συνδέεται µε ειδικά οικονοµικά ή εµπορικά ανταλλάγµατα.
16.2 Για το Φυσικό Αέριο, Συµπύκνωµα Φυσικού Αερίου και τους λοιπούς Υδρογονάνθρακες
και Παραπροϊόντα:
(α) Στην περίπτωση Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, εκτός του Αργού Πετρελαίου,
που πωλούνται από το Μισθωτή, η τιµή θα είναι η πραγµατική τιµή πώλησης που επετεύχθη από
το Μισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη. Η τιµή θεωρείται εύλογη εφόσον
έχουν ληφθεί υπόψη οι εκάστοτε τρέχουσες τιµές από καιρού εις καιρόν στη διεθνή αγορά, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, και η τιµή των εναλλακτικών καυσίµων στον τόπο
στον οποίο παραδίδεται το αέριο.
(β) Στην περίπτωση Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων πλην του Αργού Πετρελαίου,
που παρακρατήθηκαν από το Μισθωτή για ιδία χρήση ή ελήφθησαν σε είδος από τον
Εκµισθωτή, η τιµή θα συµφωνείται από κοινού από τον Εκµισθωτή και το Μισθωτή,
λαµβάνοντας υπόψη την τιµή που αναφέρεται στην παράγραφο 16.2 (α) ανωτέρω.
16.3 Οριστική Διευθέτηση
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αδυναµίας προς συµφωνία µεταξύ του
Εκµισθωτή και του Μισθωτή ως προς την αξία ή την τιµή Υδρογονανθράκων ή τον τρόπο
προσδιορισµού αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το αντικείµενο ή τα αντικείµενα
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της διαφοράς υπόκεινται σε οριστική διευθέτηση από τον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα
σύµφωνα µε το Άρθρο 23.
16.4 Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού κάθε αναφορά στον Μισθωτή θα θεωρείται ότι αφορά
τον Μισθωτή ή/και κάθε Συµµισθωτή.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
17.1 Ο Μισθωτής, χρησιµοποιώντας διεθνώς τυποποιηµένες µεθόδους µέτρησης, υποχρεούται
να µετράει όλους τους εξορυχθέντες Υδρογονάνθρακες στον τόπο εξόρυξής τους και
υποχρεούται να µετράει όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα
Παραπροϊόντα που παρήχθησαν και διασώθηκαν σύµφωνα µε το Άρθρο 17.2.
17.2 Οι εκπρόσωποι του Εκµισθωτή δικαιούνται να παρίστανται και να παρακολουθούν τη
µέτρηση αυτή, καθώς και να εξετάζουν και ελέγχουν τα οποιαδήποτε χρησιµοποιούµενα
µηχανικά µέσα. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή της δοκιµής βρεθεί µηχάνηµα εκτός
λειτουργίας ή είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ελαττωµατικό, ο Εκµισθωτής δικαιούται να
ζητήσει να τεθεί σε λειτουργία (επιδιόρθωσή του) ή να αντικατασταθεί από το Μισθωτή και εάν
το αίτηµα αυτό δεν ικανοποιηθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο καθορίζεται από
τον Εκµισθωτή, ο Εκµισθωτής δικαιούται να επιδιορθώσει/θέσει σε λειτουργία το εν λόγω
µηχάνηµα ή να το αντικαταστήσει και να ανακτήσει από το Μισθωτή το σχετικό έξοδο.
17.3 Εάν κατά τον παραπάνω έλεγχο από τον Εκµισθωτή, όπως αναφέρεται ανωτέρω,
διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλµα ή ελάττωµα σε µηχανικό µέσο, το σφάλµα ή ελάττωµα αυτό
θα θεωρείται προϋπάρχον επί τρεις (3) Μήνες πριν την διαπίστωσή του ή από την ηµεροµηνία
του τελευταίου ελέγχου και δοκιµής, όποιο από τα δύο επήλθε πιο πρόσφατα, και οι ποσότητες
θα αναπροσαρµόζονται αναλόγως.
17.4 Εάν ο Μισθωτής επιθυµεί να επιφέρει µεταβολές στα όργανα µέτρησης, οφείλει να το
γνωστοποιήσει στον Εκµισθωτή πριν από εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να έχουν τη
δυνατότητα οι εκπρόσωποι του τελευταίου να παρίστανται κατά τις τροποποιήσεις αυτές.
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ΑΡΘΡΟ 18
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, σε περίπτωση
πολέµου, απειλής πολέµου ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Μισθωτής, κατόπιν
αιτήσεως του Δηµοσίου, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση σε αυτό, το σύνολο ή συγκεκριµένο
τµήµα του µεριδίου του επί της παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από την
Περιοχή Εκµετάλλευσης, µε την προϋπόθεση ότι, εάν πριν από την άσκηση του ανωτέρω
δικαιώµατος υπήρχαν µερικές περιοχές εκµετάλλευσης στην ίδια Συµβατική Περιοχή ή σε άλλες
περιοχές στην Ελλάδα, η συνεισφορά του Μισθωτή σύµφωνα µε αυτό το αίτηµα θα κατανέµεται
σε αναλογική βάση ανάµεσα στους µισθωτές στις σχετικές περιοχές.
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ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΧΕΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ KAΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
19.1 Ο Μισθωτής, όπως προβλέπει το παρόν Άρθρο, υποχρεούται:
(α) να τηρεί ενηµερωµένα, πλήρη και ακριβή αρχεία εντός της Ελλάδας για όλες τις Εργασίες
Πετρελαίου και τις δραστηριότητές του στη Συµβατική Περιοχή,
(β) να επιτρέπει στους εκπροσώπους του Εκµισθωτή να επιθεωρούν τις Εργασίες Πετρελαίου
και τα τηρούµενα κατά την παράγραφο (α) ανωτέρω αρχεία,
(γ) να υποβάλει στον Εκµισθωτή όλα τα Δεδοµένα, όπως απαιτείται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 7, παρ. 10 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, και
(δ) να τηρεί τα Ιδιόκτητα Δεδοµένα στην Ελλάδα και να εξασφαλίζει ότι ο Εκµισθωτής έχει
απεριόριστη πρόσβαση σε τέτοια δεδοµένα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου
7 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
19.2 Οι παρακάτω αναφορές και δεδοµένα παρέχονται στον Εκµισθωτή αµέσως µετά την
κατάρτιση ή απόκτησή τους:
(α) αντίγραφα γεωλογικών µελετών µε επεξηγηµατικό υλικό, συνοδευόµενα από τους
σχετικούς χάρτες,
(β) αντίγραφα γεωφυσικών µελετών µε επεξηγηµατικό υλικό, καθώς και αντίγραφα
καταγεγραµµένων σεισµικών µαγνητοταινιών και εκθέσεις ερµηνείας
(γ) στην περίπτωση γεωτρήσεων, ηµερήσιες αναφορές γεωτρητικών εργασιών σε εξέλιξη και
αντίγραφα των αρχείων µε πλήρη στοιχεία:
(ι) της διάτρησης, των εργασιών, της εκβάθυνσης, της δοκιµής παραγωγής, του
σφραγίσµατος και της εγκατάλειψης των γεωτρήσεων,
(ιι) των στρωµάτων και του υπεδάφους µέσω του οποίου ορύσσεται η γεώτρηση,
(ιιι) της σωλήνωσης που εισάγεται στις γεωτρήσεις και κάθε µετατροπή αυτής της
σωλήνωσης, και
(ιιιι) τυχόν υδροφόρου ορίζοντα και άλλων ορυκτών συγκεντρώσεων κατά το Άρθρο 7.2 ή
επικίνδυνων ουσιών που βρέθηκαν,
(δ) αντίγραφα αρχείων σχετικά µε τις διεξαχθείσες δοκιµές παραγωγής, καθώς και κάθε
µελέτη που σχετίζεται µε την αρχική παραγωγή κάθε γεώτρησης·
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(ε) αντίγραφα των αναφορών ανάλυσης δειγµάτων πυρήνων και της τηρούµενης διαδικασίας
δειγµατοληψίας
(στ) αντίγραφα οποιονδήποτε άλλων τεχνικών αναφορών που είναι δυνατόν να καταρτιστούν
αναφορικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου, και
(ζ) αναφορές ηµερήσιας παραγωγής και κάθε σχετική πληροφορία που σχετίζεται µε την
παραγωγή.
19.3 Ο Μισθωτής υποχρεούται, αµέσως µετά την υπογραφή τους, να υποβάλει (σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή) στον Εκµισθωτή αντίγραφα όλων των συµβάσεων που ο Μισθωτής έχει
συνάψει

µε

την

επιφύλαξη

του

Άρθρου

25.2

της

Σύµβασης

µε

προµηθευτές

(συµπεριλαµβανοµένων των Συγγενών Επιχειρήσεων–Affiliated Companies), εργολάβους και
υπεργολάβους και άλλους αναφορικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Εκµισθωτής δύναται να
ζητήσει επεξηγήσεις σχετικά µε τους όρους και τις τιµές των συµβάσεων αυτών.
19.4 Ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκµισθωτή λεπτοµερείς τριµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές
και τεχνικές εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητές του σύµφωνα µε την Σύµβαση. Οι
τριµηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται εντός ενός (1) Μηνός από τη λήξη κάθε Ηµερολογιακού
Τριµήνου και η ετήσια έκθεση εντός τριών (3) Μηνών από τη λήξη κάθε Ηµερολογιακού Έτους.
19.5 Εντός τριών (3) Μηνών από το τέλος του εν λόγω Ηµερολογιακού Έτους - εκτός αν
προβλέπεται συντοµότερη προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης φόρου σύµφωνα µε το
άρθρο 8, παράγραφος 5, του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, στην οποία περίπτωση
εφαρµόζεται η µικρότερη περίοδος- ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκµισθωτή
αντίγραφα των καταστάσεων-Δηλώσεων Εσόδων και Δαπανών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ.
19.6 Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει αµελλητί αντιπροσωπευτικά δείγµατα πυρήνων και
θρυµµάτων που λαµβάνονται από κάθε γεώτρηση, καθώς και δείγµατα ρευστών παραγωγής.
Αµέσως µετά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης, τα δείγµατα πυρήνων και θρυµµάτων που
αποµένουν στην κατοχή του Μισθωτή παραδίδονται στον Εκµισθωτή.

76

82

19.7 Ο Εκµισθωτής εγγυάται ότι διαθέτει την κυριότητα σε όλα τα Δεδοµένα Δηµοσίου και
χορηγεί στον Μισθωτή χωρίς όρους, ελεύθερη από µίσθωµα, άδεια µόνο για αυτά τα Δεδοµένα
Δηµοσίου που κατέχει ή έχει αναπτύξει ο Εκµισθωτής έως την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος (µη
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που αποκτήθηκαν ή/και παρήχθησαν στο πλαίσιο των
σεισµικών ερευνών καταγραφής δεδοµένων µη αποκλειστικής χρήσης και παροχής υπηρεσιών,
οι οποίες είχαν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012) που ισχύει κατά την διάρκεια αυτής της
Σύµβασης ώστε να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να χρησιµοποιεί τέτοια δεδοµένα για τους
σκοπούς της εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου. Ο Εκµισθωτής διαθέτει την κυριότητα σε
όλα τα Δεδοµένα και χορηγεί στον Μισθωτή χωρίς όρους, ελεύθερη από µίσθωµα, άδεια που
ισχύει κατά την διάρκεια αυτής της Σύµβασης ώστε να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να
χρησιµοποιεί τέτοια δεδοµένα για τους σκοπούς εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου. Αυτές οι
άδειες θα είναι αποκλειστικές αναφορικά µε τα Δεδοµένα σε σχέση µε όλα τα τµήµατα της
Συµβατικής Περιοχής που δεν έχουν επιστραφεί ή παραδοθεί από τον Μισθωτή και µη
αποκλειστικές για τις περιοχές που επιστράφηκαν ή παραδόθηκαν από τον Μισθωτή κατά την
διάρκεια αυτής της Σύµβασης.
19.8 Ο Εκµισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωµα ιδιοκτησίας του Μισθωτή στα Ιδιόκτητα
Δεδοµένα, τα οποία συνεχίζουν να είναι ιδιοκτησία του Μισθωτή.
19.9 Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει εµπρόθεσµα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, όλα τα
Δεδοµένα και τα Ιδιόκτητα Δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς, όπως µπορεί να απαιτηθεί
σύµφωνα µε τον Νόµο.
19.10 Ο Μισθωτής αναφέρει αµελλητί στον Εκµισθωτή κάθε ανακάλυψη απολιθωµάτων,
αξιόλογων υδροφόρων στρωµάτων και ορυκτών συγκεντρώσεων σύµφωνα µε το Άρθρο 7.2.
19.11 Ο Εκµισθωτής οφείλει να διατηρεί εµπιστευτικά όλα τα Δεδοµένα και Ιδιόκτητα
Δεδοµένα που παραλαµβάνονται από τον Μισθωτή σχετικά µε όλα τα τµήµατα της Συµβατικής
Περιοχής. Δύναται, ωστόσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 19.15 και 19.16, να
κοινοποιεί τέτοια δεδοµένα υπ’ ευθύνη του και µε την επιφύλαξη της συνοµολόγησης ιδιαίτερης
δέσµευσης εµπιστευτικότητας, σε ανεξάρτητα επιστηµονικά ιδρύµατα ή συµβούλους, που
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ενεργούν υπό την ιδιότητα του συµβούλου του Εκµισθωτή σχετικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου.
Ο Εκµισθωτής δύναται επίσης να χρησιµοποιεί τα εν λόγω δεδοµένα κατά τη διεξαγωγή
διαιτησίας ή δικαστικής διαδικασίας µεταξύ των Μερών.
19.12 Ο Μισθωτής δεν θα αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή συναίνεσής του στα αιτήµατα του
Εκµισθωτή για δηµοσίευση ή κοινοποίηση σε ανεξάρτητα επιστηµονικά και ακαδηµαϊκά
ινστιτούτα για επιστηµονικούς σκοπούς, συγκεκριµένων τµηµάτων των Δεδοµένων, εφόσον
αυτό µπορεί να γίνει χωρίς να θιγούν τα συµφέροντα του Μισθωτή.
19.13 Ο Εκµισθωτής και οι εκπρόσωποι αυτού:
(α) έχουν δικαίωµα:
(ι) πρόσβασης στη Συµβατική Περιοχή σε κάθε εύλογο χρόνο και ανά εύλογα διαστήµατα
και µε εύλογη προηγούµενη έγγραφη γνωστοποίηση στο Μισθωτή, µε δικό τους κίνδυνο (µε την
εξαίρεση των περιπτώσεων όπου σωµατική βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε αµέλεια ή δόλο του
Μισθωτή) και δαπάνες,
(ιι) να παρατηρούν τις Εργασίες Πετρελαίου, και
(ιιι) να επιθεωρούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αρχεία, τα Δεδοµένα και τα Ιδιόκτητα
Δεδοµένα που έχει στην κυριότητα ή στην κατοχή του ο Μισθωτής σε σχέση µε τις Εργασίες
Πετρελαίου υπό την προϋπόθεση ότι ο Εκµισθωτής και οι εκπρόσωποί του δεν θα παρεµβαίνουν
στις Εργασίες Πετρελαίου κατά την άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων, και
(β) δικαιούνται να καταρτίζουν εύλογο αριθµό µελετών, σχεδίων, δοκιµών και αντιγράφων µε
σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης του Μισθωτή µε τους όρους της παρούσας
Σύµβασης. Κατά την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, ο Εκµισθωτής και οι εκπρόσωποί του
δικαιούνται να κάνουν λελογισµένη χρήση του εξοπλισµού και των οργάνων του Μισθωτή µε
τον όρο ότι δεν θα προκληθεί ζηµία στον εξοπλισµό ή τα όργανα ή παρέµβαση στις Εργασίες
Πετρελαίου από τη χρήση αυτή. Ο Εκµισθωτής και οι εκπρόσωποί του πρέπει να έχουν την
εύλογη συνδροµή του Μισθωτή για να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί, και ο Μισθωτής θα
εξασφαλίσει στον Εκµισθωτή και στους εκπροσώπους του όλες τις διευκολύνσεις και παροχές
που παρέχει στο δικό του προσωπικό στον τόπο επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της
δωρεάν χρήσης διαθέσιµου χώρου γραφείων και στέγασης.
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19.14 Εξαιρουµένων των περιπτώσεων των Άρθρων 19.12, 19.15 έως 19.20, για όλη τη διάρκεια
της παρούσας Σύµβασης, όλα τα Δεδοµένα που αποκτώνται από το Μισθωτή κατά την εκτέλεση
της παρούσας Σύµβασης τηρούνται εµπιστευτικά και δεν αναπαράγονται ούτε γνωστοποιούνται
σε τρίτα πρόσωπα από οποιοδήποτε Μέρος στην παρούσα Σύµβαση χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. Ο Μισθωτής χρησιµοποιεί όλα τα Δεδοµένα
Δηµοσίου ως εµπιστευτικά και δεν θα αποκτά οποιαδήποτε δικαιώµατα επί των αναφερόµενων
δεδοµένων πέραν των δικαιωµάτων του Άρθρου 19.7.
19.15 Ο Εκµισθωτής οφείλει να τηρεί εµπιστευτικά όλα τα Δεδοµένα και δεν αναπαράγει ούτε
γνωστοποιεί αυτά τα δεδοµένα σε τρίτους χωρίς τη προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του
Μισθωτή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Εκµισθωτής επιπροσθέτως των προσώπων του
άρθρου 19.11 της Σύµβασης έχει δικαίωµα να αναπαράγει ή να γνωστοποιεί Δεδοµένα, που
έχουν σχέση αποκλειστικά µε οποιοδήποτε τµήµα της Συµβατικής Περιοχής που επιστρέφεται ή
παραδίδεται από τον Μισθωτή σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, σε τρίτους. .
19.16 Όλα τα Ιδιόκτητα Δεδοµένα θα τηρούνται εµπιστευτικά και δεν θα αναπαράγονται ούτε
γνωστοποιούνται σε τρίτους από τον Εκµισθωτή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση
του Μισθωτή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Εκµισθωτής έχει δικαίωµα να αναπαράγει ή να
γνωστοποιεί Ιδιόκτητα Δεδοµένα σε τρίτους µε την παρέλευση πέντε (5) ετών από την λήξη της
παρούσας Σύµβασης ή από την επιστροφή οποιουδήποτε τµήµατος της Συµβατικής Περιοχής
µόνο για εκείνα τα Ιδιόκτητα Δεδοµένα που αντιστοιχούν στην περιοχή που επιστρέφεται.
19.17 Οι διατάξεις των Άρθρων 19.14 και 19.15 δεν αποτρέπουν την γνωστοποίησή τους από:
(α) το Μισθωτή προς την κυβέρνηση της έδρας σύστασής του ή οποιασδήποτε άλλης
δικαιοδοσίας στην οποία ο Μισθωτής λειτουργεί ή άλλου τµήµατος, υπηρεσίας ή οργάνου του
εφόσον το απαιτεί η νοµοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας, ή προς αναγνωρισµένα χρηµατιστήρια
στα οποία διαπραγµατεύονται µετοχές του Μισθωτή ή των Συγγενών Επιχειρήσεών του, εφόσον
το απαιτεί η νοµοθεσία ή οι κανόνες τους
(β) το Μισθωτή προς Συγγενή Επιχείρηση ή προς τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους
αυτών ή τους επαγγελµατικούς συµβούλους τους, προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή
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ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον κρίνεται εύλογα αναγκαίο για τους σκοπούς διεξαγωγής των
Εργασιών Πετρελαίου,
(γ) το Μισθωτή προς καλόπιστους υποψηφίους εκδοχείς δικαιωµάτων συµµετοχής στην
παρούσα Σύµβαση, προς εταιρεία µε την οποία ο Μισθωτής ή οποιαδήποτε Συγγενή Επιχείρηση
διεξάγει καλή τη πίστη διαπραγµατεύσεις συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως ή δια σύστασης νέας
εταιρείας ή προς τη διάθεση του µετοχικού της κεφαλαίου, µετά από προηγούµενη έγγραφη
γνωστοποίηση δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών προς τον Εκµισθωτή, µε την οποία
κατονοµάζονται τα µέρη προς τα οποία θα γίνει η κοινοποίηση των δεδοµένων, υπό τον όρο
ωστόσο, ότι ο Εκµισθωτής θα έχει δικαίωµα αρνησικυρίας σε κάθε τέτοια γνωστοποίηση στην
οποία το µέρος προς το οποίο προτείνεται η εν λόγω γνωστοποίηση βρίσκεται σε καλόπιστες
συζητήσεις µε τον Εκµισθωτή αναφορικά µε τα δικαιώµατα διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου
εντός της Ελλάδας και/ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.
(δ) το Μισθωτή προς κάθε τρίτο µε τον οποίο ο Μισθωτής έχει κληθεί από τον Εκµισθωτή να
συνάψει πρόγραµµα ενοποίησης σύµφωνα µε το Άρθρο 11,
(ε) τον Εκµισθωτή προς οποιαδήποτε Κρατική Αρχή, χρηµατοοικονοµικό οργανισµό ή
πρόσωπο που ενεργεί ως σύµβουλος του Δηµοσίου ή επαγγελµατία σύµβουλό του,
(στ) τον Εκµισθωτή και Μισθωτή προς τους διαιτητές και τους Αποκλειστικούς
Εµπειρογνώµονες που ορίζονται σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση.
19.18 Όλα τα Δεδοµένα και Ιδιόκτητα Δεδοµένα που γνωστοποιούνται σε τρίτους σύµφωνα µε
τις παραγράφους (α) έως και (στ) του Άρθρου 19.17 θα γνωστοποιούνται υπό όρους οι οποίοι θα
εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι τα δεδοµένα αυτά αντιµετωπίζονται από τον αποδέκτη τους
ως εµπιστευτικά για όσο διάστηµα αυτά παραµένουν υπό το καθεστώς των υποχρεώσεων
εµπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα.
19.19 Ούτε

ο

Μισθωτής

ούτε

ο

Εκµισθωτής

δεσµεύονται

από

τις

υποχρεώσεις

εµπιστευτικότητας της παρούσας σχετικά µε οποιαδήποτε Δεδοµένα ή Ιδιόκτητα Δεδοµένα τα
οποία είναι ήδη, ή πρόκειται να καταστούν, δηµοσίως γνωστά χωρίς υπαιτιότητα του
κοινοποιούντος Μέρους ή τα οποία το σχετιζόµενο αυτό Μέρος µπορεί να τεκµηριώσει ότι ήδη
γνώριζε από το έτερο Μέρος πριν από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος ή αποκτήθηκαν από
τρίτο µέρος το οποίο είχε το δικαίωµα να αποκαλύψει τα δεδοµένα αυτά.
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19.20 Καµία διάταξη του παρόντος Άρθρου 19 υποχρεώνει το Μισθωτή, τις Συγγενείς του
Επιχειρήσεις, τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους τους να γνωστοποιούν τεχνολογία επί της
οποίας έχουν δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή είναι
απαραίτητη για την εκτίµηση και τη λήψη οποιωνδήποτε δεδοµένων που τυχόν προκύπτουν από
αυτή, υπό τον όρο πάντοτε ότι οποιαδήποτε τέτοια τεχνολογία επί της οποίας υπάρχουν
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που γνωστοποιείται στον Εκµισθωτή κατά τον τρόπο
αυτόν θα πρέπει να τηρείται εµπιστευτική από τον Εκµισθωτή, µέχρι το χρονικό εκείνο σηµείο
κατά το οποίο θα παύσει να υπάρχει δικαίωµα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας επί της τεχνολογίας
αυτής από το γνωστοποιούν Μέρος.
19.21 Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού κάθε αναφορά στο «Μισθωτή» θα θεωρείται ότι
αφορά το Μισθωτή ή/και κάθε Συµµισθωτή.
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ΑΡΘΡΟ 20
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
20.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόµου συµπεριλαµβανοµένης της παραγράφου 2
του άρθρου 4 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων και

σύµφωνα µε τις διατάξεις και τη

διαδικασία που παρατίθενται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ίδιου Νόµου:
(α) Ο Μισθωτής δύναται να µεταβιβάσει εν όλω ή εν µέρει, τα συµβατικά του δικαιώµατα και
υποχρεώσεις σε Ανεξάρτητο Τρίτο µόνο έπειτα από την έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή, την
οποία συναίνεση δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα και έγκριση του Υπουργού. Ο
Εκµισθωτής δύναται να αρνηθεί τη συναίνεση του εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 4, του Νόµου περί Υδρογονανθράκων ή εάν ο Ανεξάρτητος Τρίτος
δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων. Κατά τη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης, ο Εκµισθωτής δύναται να
επιβάλει τυχόν όρους στο Μισθωτή προκειµένου να προστατεύσει τα συµφέροντά του.
Η προαναφερθείσα συναίνεση του Εκµισθωτή απαιτείται επίσης κάθε φορά που πρόκειται να
µεταβιβαστεί οποιοδήποτε ποσοστό Συγγενούς Επιχείρησης, η οποία ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το
Μισθωτή, µε τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλέσει µεταβολή άµεσου ή έµµεσου ελέγχου του
Μισθωτή, και ο Μισθωτής, όταν αιτείται τη συναίνεση αυτή, υποχρεούται να παρέχει επαρκείς
πληροφορίες αναφορικά µε την εταιρική δοµή, τη µετοχική σύνθεση, τον Έλεγχο και τη
διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων και σύµφωνα µε τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ίδιου Νόµου, ο Μισθωτής δικαιούται ύστερα από προηγούµενη
έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή και έγκριση του Υπουργού, να µεταβιβάσει, εν όλω ή εν
µέρει, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του δυνάµει της Σύµβασης σε Συγγενή Επιχείρηση,
υπό τον όρο ότι ο Μισθωτής θα παραµείνει έναντι του Εκµισθωτή από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνος µαζί µε την αποκτώσα Συγγενή Επιχείρηση, για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων
δυνάµει της Σύµβασης. Η παροχή της συναίνεσης αυτής µπορεί να µη δοθεί µόνον επί τη βάσει
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων ή εάν η Συγγενής
Επιχείρηση δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του
Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
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(γ) Κάθε Συµµισθωτής θα έχει το δικαίωµα να µεταβιβάζει ολόκληρο ή µέρος των
συµβατικών του δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δυνάµει της Σύµβασης σε οποιοδήποτε άλλο
Συµµισθωτή κατά την χρονική στιγµή της µεταβίβασης, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης
συναίνεσης του Εκµισθωτή και έγκρισης από τον Υπουργό.
20.2. Όλες οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από το Μισθωτή δυνάµει της
παρούσας Σύµβασης θα αποκτούν ισχύ έναντι του Εκµισθωτή από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης σε αυτόν επικυρωµένων αντιγράφων των πράξεων εκχώρησης ή οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου µεταβίβασης. Εάν µία τέτοια µεταβίβαση λαµβάνει χώρα κατά την διάρκεια
του Σταδίου Ερευνών ή κατά την Ειδική Παράταση Σταδίου Ερευνών (κατά περίπτωση), η
Τραπεζική Εγγύηση του Άρθρου 3.7, όπως µειώνεται από καιρού εις καιρόν, παραµένει σε ισχύ,
δεσµευτική και εκτελεστή, ανά πάσα στιγµή ή κατάλληλα αντικαθίσταται αν χρειαστεί.
20.3 Δεν επιτρέπεται η µεταβολή του προσώπου του Εντολοδόχου χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή, την οποία ο τελευταίος δεν θα αρνείται παρά µόνο για
λόγους που ανάγονται στις οικονοµικές και τεχνικές ικανότητες του προτεινόµενου
Εντολοδόχου.
20.4 Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού κάθε αναφορά στον «Μισθωτή» θα θεωρείται ότι
αφορά τον Μισθωτή ή/και κάθε Συµµισθωτή.

83

89

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ
21.1 Εάν Εκµισθωτής θεωρεί ότι ο Μισθωτής ή/και οποιοσδήποτε Συµµισθωτής παραβιάζει
οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων του δυνάµει της Σύµβασης, ο Εκµισθωτής δύναται να
κοινοποιήσει έγγραφη ειδοποίηση της εν λόγω παραβίασης στο Μισθωτή εντός έξι (6) Μηνών
από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της εν λόγω παραβίασης και, στην εν λόγω
ειδοποίηση, καλεί το Μισθωτή και/ή Συµµισθωτή να αποκαταστήσει την παραβίαση και να
προφυλάξει ή αποζηµιώσει τον Εκµισθωτή από κάθε τυχόν απώλεια ή ζηµία που προκλήθηκε
από αυτήν. Εάν ο Μισθωτής δεν αποκαταστήσει την παραβίαση ή αν δεν επιτευχθεί φιλικός
διακανονισµός µεταξύ των Μερών (έκαστο εντός των επόµενων ενενήντα (90) ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης), ο Εκµισθωτής δύναται να
καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση µε περαιτέρω ειδοποίηση στο Μισθωτή.
21.2 Ο Εκµισθωτής συνοµολογεί ότι θα ασκήσει το δικαίωµά του να κηρύξει το Μισθωτή
έκπτωτο των δικαιωµάτων του κατά την παρούσα Σύµβαση που του παρέχεται εκ του Νόµου
περί Υδρογονανθράκων στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 9 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ο Εκµισθωτής µε έγγραφη ειδοποίηση προς το Μισθωτή, έχει ενηµερώσει, ενενήντα (90)
τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα, για την πρόθεση του να τον κηρύξει έκπτωτο,
εκθέτοντας λεπτοµερώς τους λόγους της σκοπούµενης έκπτωσης,
(β) ο Εκµισθωτής, στην ειδοποίηση, έχει ορίσει ηµεροµηνία που απέχει τουλάχιστον τριάντα
(30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίηση από την οποία (ηµεροµηνία) ο Μισθωτής θα
δικαιούται να υποβάλει στον Εκµισθωτή οποιοδήποτε ζήτηµα επιθυµεί να λάβει υπόψη του ο
Εκµισθωτής,
(γ) ο Εκµισθωτής, στην ειδοποίηση της περ. α’ της παρούσας, έχει ορίσει περίοδο
τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, για την αποκατάσταση και άρση του λόγου
έκπτωσης,
(δ) ο Εκµισθωτής έχει λάβει υπόψη:
(ι) οποιοδήποτε ζήτηµα υποβληθεί σε αυτόν από το Μισθωτή σύµφωνα µε το Άρθρο 21.2
(β), και
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(ιι) οποιαδήποτε εµπρόθεσµη ενέργεια στην οποία έχει προβεί ο Μισθωτής για να
αποκαταστήσει και να άρει το λόγο έκπτωσης.
21.3 Μετά την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης, ο Μισθωτής ή/και κάθε Συµµισθωτής δεν
µπορεί να τεθεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο Έλεγχο ξένου κράτους το οποίο δεν είναι κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή υπό τον άµεσο ή έµµεσο Έλεγχο πολίτη τέτοιου κράτους χωρίς την
προηγούµενη έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις και τη διαδικασία
που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 3, του Νόµου περί Υδρογονανθράκων. Κατά παρέκκλιση από
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Άρθρου 21, τυχόν παράβαση των διατάξεων του παρόντος
Άρθρου 21.3 έχει ως συνέπεια την έκπτωση του Μισθωτή από όλα τα δικαιώµατά του που
απορρέουν από τη Σύµβαση κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου.
21.4 Κάθε διαφορά µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή ως προς την επέλευση ή όχι
οποιουδήποτε γεγονότος που, σύµφωνα µε το Άρθρο 21.2 παρέχει στον Εκµισθωτή το δικαίωµα
να κηρύξει το Μισθωτή έκπτωτο των δικαιωµάτων του σύµφωνα µε την παράγραφο 8 ή,
ανάλογα µε την περίπτωση, την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων, επιλύεται µε διαιτησία σύµφωνα µε το Άρθρο 23.
21.5 Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης από τον Εκµισθωτή, τερµατίζεται
άµεσα η ισχύς όλων των περαιτέρω δικαιωµάτων και υποχρεώσεων κάθε Μέρους µε τις
ακόλουθες εξαιρέσεις:
(α) οι διατάξεις των Άρθρων 1.4, 3.1 (σε ότι αφορά την υποχρέωση του Μισθωτή να
καταβάλλει τα εκεί προβλεπόµενα ποσά µέχρι το χρόνο της καταγγελίας ) , 6.3, 8.3 έως και 8.8,
9.1, 9.2, 12.1, 15.4, 19.15 έως και 19.21, 23.1 έως και 23.8, 28, 30 και 31 παραµένουν σε ισχύ
και µετά την καταγγελία, και
(β) η καταγγελία δεν επηρεάζει τα τυχόν δικαιώµατα που έχουν ήδη θεµελιώσει τα Μέρη έως
και την ηµεροµηνία καταγγελίας.
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ΑΡΘΡΟ 22
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
22.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης:
(α) χωρήσει οποιαδήποτε εταιρική πράξη, δικαστική ή άλλη διαδικασία ή ενέργειες, στις
οποίες ενδεικτικά συµπεριλαµβάνονται η έναρξη συνεδρίασης, η υποβολή αίτησης, η κατάθεση
αιτήµατος, η λήψη οποιασδήποτε απόφασης και/ή η έκδοση διαταγής, ή ληφθεί απόφαση
δικαστηρίου αρµόδιας δικαιοδοσίας ή εκδοθεί διαταγή για τη λύση, ρευστοποίηση ή εκκαθάριση
ή κάθε ανάλογη των ανωτέρω διαδικασία της περιουσίας του Μισθωτή, λόγω του ότι ο
Μισθωτής έχει καταστεί αναξιόχρεος ή έχει περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί τις
υποχρεώσεις του προς πληρωµή που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, ή
(β) ο Μισθωτής προβεί σε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών σηµαντικού µέρους των
περιουσιακών του στοιχείων ή αν ορισθεί σύνδικος ή αναγκαστικός διαχειριστής του Μισθωτή
υπό τους όρους δανείου ή άλλου είδους ασφάλειας,
τότε ο Εκµισθωτής έχει το δικαίωµα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον Μισθωτή προ
τριάντα (30) Εργασίµων Ηµερών, να δηλώσει ότι ο Μισθωτής εκπίπτει των δικαιωµάτων του
υπό την παρούσα Σύµβαση και ότι η παρούσα Σύµβαση λύεται.
22.2 Αν στο πρόσωπο οιουδήποτε Συµµισθωτή συντρέξει κάποιο από τα γεγονότα που
περιγράφονται στην παράγραφο 22.1, ο Μισθωτής δεν θα εκπίπτει των δικαιωµάτων του από
την παρούσα Σύµβαση αλλά κάθε Συµµισθωτής στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεξε κάποιο από
τα γεγονότα αυτά θα έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί από τον Εκµισθωτή, να εκχωρήσει
ή να µεταβιβάσει άµεσα το ποσοστό συµµετοχής του στη Σύµβαση στους υπόλοιπους
Συµµισθωτές, αναλογικά προς τα µερίδια συµµετοχής τους και τα εναποµείναντα µέρη θα
λάβουν τα οφέλη του εκχωρηθέντος ποσοστού και θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον
για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 23
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Α. Φιλικός διακανονισµός
23.1 Όταν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των Μερών ή µεταξύ του Εκµισθωτή και
κάποιου Συµµισθωτή ή οποιαδήποτε αδυναµία ή αποτυχία εκ µέρους των Μερών ή µεταξύ του
Εκµισθωτή ή και κάθε Συµµισθωτή να συµφωνήσουν σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικά
µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Σύµβασης («Διαφορά»), τα
Μέρη θα αποπειραθούν πρώτα να επιλύσουν αυτή την διαφορά φιλικά µε συζητήσεις που δεν θα
υπερβαίνουν το διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών από την λήψη εκ µέρους των ανωτέρω της
ειδοποίησης (από το άλλο Μέρος) για την ύπαρξη αυτής της διαφοράς.
Β. Διευθέτηση Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα
23.2 Όταν καταστεί αδύνατος από τα Μέρη ο φιλικός διακανονισµός εντός της παραπάνω
περιόδου, τα ζητήµατα για τα οποία σύµφωνα µε τη σύµβαση µπορούν να παραπεµφθούν στον
Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα, θα παραπέµπονται σύµφωνα µε τα κατωτέρω :
(α) Ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας επιλέγεται και ανακοινώνεται από τον Εκµισθωτή
σύµφωνα µε τα άρθρα 2.1 και 2.2 του Προεδρικού Διατάγµατος εντός δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών («Περίοδος Επιλογής») από την υποβολή έγγραφης γνωστοποίησης
από Μέρος («Αιτών») προς το άλλο Μέρος («Αποδέκτης») της βούλησής του να παραπέµψει
τη διαφορά για διευθέτηση σε Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα.
(β) Με την επιλογή του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις
του παρόντος Άρθρου, ο Εκµισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµέσως στον
Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα ότι επιλέχθηκε και να του ζητήσει να δηλώσει εάν επιθυµεί και
δύναται να αποδεχθεί ή όχι το διορισµό του εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών («Περίοδος
Αποδοχής»). Στην περίπτωση που ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας είτε δεν επιθυµεί είτε
αδυνατεί να αποδεχθεί το διορισµό του ή δεν αποδεχθεί αυτόν εντός της Περιόδου Αποδοχής
(«Αποκλειόµενος Εµπειρογνώµονας»), τότε ο Εκµισθωτής επιλέγει εναλλακτικό Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
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(γ) Προκειµένου να διευθετηθεί η Διαφορά από τον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα, κάθε
Μέρος υποχρεούται να υποβάλει σε αυτόν εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών
(«Περίοδος Υποβολής») από την αποδοχή του διορισµού του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα
προς αµφότερα τα Μέρη:
(i) περιγραφή της Διαφοράς,
(ii) δήλωση της θέσης του, και
(iii) κάθε έγγραφο που υποστηρίζει ή/και δικαιολογεί τη θέση του.
Ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας δύναται, κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει
υπόψη του οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία που υποβάλλεται από κάθε Μέρος ή/και
οποιαδήποτε άλλα διαδικαστικά θέµατα, τα οποία δεν µνηµονεύονται ρητώς στο παρόν.
(δ) Οι όροι αναφοράς βάσει των οποίων ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας επιχειρεί να
διευθετήσει τη διαφορά συµφωνούνται από κοινού από τα Μέρη. Τα κριτήρια δυνάµει των
οποίων ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµων καταλήγει στην απόφασή του εµπίπτουν αυστηρά στο
πλαίσιο των όρων αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας
των Μερών ως προς τους όρους αναφοράς, ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας υποχρεούται να
εξετάσει τους όρους αναφοράς που προτείνει έκαστο Μέρος και να αποφασίζει ο ίδιος (απόφαση
η οποία είναι δεσµευτική έναντι των Μερών). Ο Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας αποφασίζει
εγγράφως και ειδοποιεί τα Μέρη σχετικά µε την απόφασή του.
(ε) Με εξαίρεση των περιπτώσεων απάτης ή πρόδηλου σφάλµατος, η απόφαση του
Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα είναι οριστική και δεσµευτική έναντι των Μερών και
λαµβάνεται εντός τριάντα (30) Ηµερολογιακών Ηµερών µετά τη λήξη της Περιόδου Υποβολής.
Η απόφαση του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα δύναται να παραπεµφθεί σε διαιτησία µέσω
προσφυγής επί νοµικού και όχι επί πραγµατικού ζητήµατος. Εκκρεµούσης της έκδοσης
απόφασης επί της διαφοράς από τον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα, η Σύµβαση δεν
αναστέλλεται και ο Μισθωτής έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση
των εργασιών που προβλέπει η Σύµβαση.
(στ) Σε περίπτωση θανάτου ή απροθυµίας ή κωλύµατος του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα,
ή σε περίπτωση µη έκδοσης απόφασης εντός της απαιτούµενης από το παρόν άρθρο προθεσµίας
τότε:
(i) ο Εκµισθωτής επιλέγει αµελλητί αντικαταστάτη Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα και
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(ii) το παρόν Άρθρο εφαρµόζεται στο νέο Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα ακριβώς σαν να
ήταν ο πρώτος διορισµένος Αποκλειστικός Εµπειρογνώµονας.
(ζ) Η γλώσσα που χρησιµοποιείται για σκοπούς έκδοσης απόφασης από τον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα είναι η Αγγλική.
(η) Τα έξοδα απασχόλησης του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονος επιβαρύνουν ισόποσα τον
Εκµισθωτή και το Μισθωτή. Κάθε Μέρος θα επιβαρύνεται µε τα δικά του έξοδα για την
προετοιµασία του υλικού και για τις παρουσιάσεις του στον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα.
(θ) Κάθε Μέρος υποχρεούται να ενεργεί εύλογα και να συνεργάζεται καλόπιστα για την
πλήρη εφαρµογή όλων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και δεν θα προβαίνει σε
οποιαδήποτε πράξη που θα µπορούσε να δυσχεράνει ή να παρεµποδίσει τον Αποκλειστικό
Εµπειρογνώµονα να καταλήξει σε απόφαση.
(ι) Στην περίπτωση που ο Εκµισθωτής αδυνατεί να διορίσει Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα
(ή, κατά περίπτωση, αντικαταστάτη Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα) εντός της προβλεπόµενης
από το παρόν Άρθρο προθεσµίας, τότε ο Μισθωτής δικαιούται να παραπέµψει τη σχετική
διαφορά, αµφισβήτηση ή απαίτηση σε διαιτησία σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις του
παρόντος Άρθρου.
Γ. Διαιτησία
23.3 Οποιαδήποτε διαφορά, αµφισβήτηση ή απαίτηση εγείρεται από ή σε σχέση µε την παρούσα
Σύµβαση, ή οποιαδήποτε παράβαση, καταγγελία ή ακυρότητα της Σύµβασης µεταξύ των Μερών
ή µεταξύ του Εκµισθωτή και οποιουδήποτε Συµµισθωτή, και η οποία:
(α) δεν παραπέµπεται στην κρίση του Αποκλειστικού Εµπειρογνώµονα κατά το Άρθρο 23.1,
ή
(β) έχει παραπεµφθεί στον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε το άρθρο 23.2 της
Σύµβασης, του οποίου η απόφαση εκκαλείται επί νοµικού ζητήµατος, ή
(γ) στην περίπτωση που ο Εκµισθωτής δεν έχει διορίσει Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα (ή,
κατά περίπτωση, αντικαταστάτη Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα) εντός της προβλεπόµενης από
το παρόν Άρθρο προθεσµίας, θα επιλύεται τελεσίδικα µε διαιτησία.
23.4 Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα, Ελλάδα.
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23.5 Ο αριθµός των διαιτητών ορίζεται σε τρεις, οι οποίοι διορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
23.6 Η διαιτησία διεξάγεται σύµφωνα µε τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εµπορικού
Επιµελητηρίου (όπως εκάστοτε ισχύουν) στον βαθµό που οι εν λόγω Κανόνες δεν συγκρούονται
µε τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης ή/και της ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση
σύγκρουσης τέτοιου είδους, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης και του
Ελληνικού δικαίου.
23.7 Η γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας είναι η ελληνική, εκτός εάν τα Μέρη
συµφωνήσουν διαφορετικά.
23.8 Η διαιτητική απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική. Η διαιτητική απόφαση δύναται να
εισαχθεί ενώπιον αρµόδιου δικαστηρίου για τη δικαστική αναγνώριση και την εκτέλεσή της.
23.9 Για όσο διάστηµα διαρκεί οποιαδήποτε διαιτητική διαδικασία, αναστέλλονται οι
προθεσµίες που τίθενται προς εκπλήρωση από τα Μέρη, στο βαθµό που σχετίζονται µε την
εκάστοτε ανοιχτή διαιτητική διαδικασία.
23.10 Εκκρεµούσης της επίλυσης της διαφοράς από τους διαιτητές, δεν αναστέλλεται η παρούσα
Σύµβαση και ο Μισθωτής έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση των
εργασιών που προβλέπει η Σύµβαση.
23.11 Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ
του Εκµισθωτή και οποιουδήποτε Συµµισθωτή σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση θα θεωρείται
πάντοτε διαφορά µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή και οποιαδήποτε παραποµπή τέτοιας
διαφοράς στον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα ή σε διαιτησία σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο θα
θεωρείται πάντοτε παραποµπή διαφοράς µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή.
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ΑΡΘΡΟ 24
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ
24.1 Ο Μισθωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της
Σύµβασης.
24.2 Τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής πίστης µε σκοπό την
έγκαιρη και αποτελεσµατική επίτευξη των σκοπών της Σύµβασης, τηρώντας πιστά τις διατάξεις
της.
24.3 Ο χρόνος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων είναι ουσιώδους σηµασίας για τους σκοπούς της
παρούσας Σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 25
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
25.1 Με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος Άρθρου, ο Μισθωτής
δικαιούται να χρησιµοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους για την εκτέλεση της
Σύµβασης. Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκµισθωτή αντίγραφα κάθε σύµβασης
που σύναψε µε τους εργολάβους (συµπεριλαµβανοµένων των Συγγενών Επιχειρήσεων) καθώς
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε σύµβασης που συνάπτεται σύµφωνα µε το Άρθρο 19.3.
25.2 Ο Μισθωτής υποχρεούται να αποκτά έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή πριν τη σύναψη
οποιασδήποτε σύµβασης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για Εργασίες Πετρελαίου, εκτός
από τις περιπτώσεις όπου:
(α) κατά το Στάδιο Ερευνών, η σύµβαση και οι συνδεόµενες µε αυτή συµβάσεις που συνάπτει
ο Μισθωτής και/ή κάθε Συµµισθωτής µε Συγγενή Επιχείρηση αυτών και/ή τρίτους αναµένεται
να περιλαµβάνουν συνολικές δαπάνες

λιγότερες από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ [500.000

ευρώ],
(β) κατά το Στάδιο Εκµετάλλευσης, η σύµβαση και οι συνδεόµενες µε αυτή συµβάσεις που
συνάπτει ο Μισθωτής και/ή κάθε Συµµισθωτής µε Συγγενή Επιχείρηση αυτών και/ή τρίτους
αναµένεται να περιλαµβάνουν συνολικές δαπάνες λιγότερες από ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ [1.500.000 ευρώ].
Στην περίπτωση που ο Εκµισθωτής δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του εντός δεκαπέντε (15)
Ηµερολογιακών Ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής, η εν λόγω συναίνεση θεωρείται ότι
έχει δοθεί.

Ο Εκµισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την συναίνεσή του εφόσον δύναται να

θεµελιώσει επαρκώς τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω λόγους:
ι. το συµβατικό τίµηµα διαφέρει σηµαντικά από παρόµοιες συµβάσεις,
ιι. το αντισυµβαλλόµενο µέρος δεν διαθέτει τεχνική εµπειρία να εκτελέσει τις υποχρεώσεις
του, ή
ιιι. η οικονοµική κατάσταση του αντισυµβαλλόµενου µέρους σύµφωνα µε τις πιο
πρόσφατες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις αποδεικνύει ότι αυτό καθίσταται ανεπαρκές να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
92

98

Οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος Άρθρου 25.2 δεν εφαρµόζονται στο µέτρο που θα
παρεµπόδιζαν το Μισθωτή από τη λήψη κάθε απαραίτητου και κατάλληλου µέτρου για την
προστασία της ζωής, της υγείας, του περιβάλλοντος και της περιουσίας σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης (συµπεριλαµβανοµένης εκτεταµένης πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής Υδρογονανθράκων
ή δολιοφθοράς, περιστατικών που περιλαµβάνουν θάνατο ή σοβαρή σωµατική βλάβη
εργαζοµένων, εργολάβων ή τρίτων, ή σοβαρή ζηµία περιουσίας, απεργιών και εξεγέρσεων, ή
εκκένωσης του προσωπικού).
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 25.2, ο Μισθωτής, ανά πάσα στιγµή µετά την
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, θα πρέπει να υποβάλλει στον Εκµισθωτή τις κατευθυντήριες
γραµµές και διαδικασίες που διέπουν την έγκριση που απαιτείται προκειµένου ο Μισθωτής να
συνάπτει συµβάσεις προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών για Εργασίες Πετρελαίου.
25.3 Ο Μισθωτής, οι εργολάβοι και τυχόν υπεργολάβοι αυτού, δικαιούνται να απασχολούν
αλλοδαπό προσωπικό στην Ελλάδα για τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Μισθωτής υποχρεούται (και
µεριµνά ώστε και οι υπεργολάβοι που αυτός απασχολεί να συµµορφώνονται σχετικά) να
προτιµά δεόντως και προσηκόντως υπηρεσίες, υλικά, εξοπλισµό, αναλώσιµα και λοιπά αγαθά
που προέρχονται από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ, εφόσον η τιµή, η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης
και οι λοιποί όροι αυτών είναι συγκρίσιµοι µε τους όρους που προσφέρονται διεθνώς.
25.4. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων της παραγράφου 9 του άρθρου
6 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων, ο Εκµισθωτής θα υποστηρίζει όλες τις υποβληθείσες από
το Μισθωτή αιτήσεις ενώπιον των αρµόδιων αρχών για την απόκτηση αδειών εισόδου,
παραµονής, κυκλοφορίας και εργασίας στην Ελλάδα για το σύνολο του αλλοδαπού προσωπικού
που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς και για τα µέλη των οικογενειών τους,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας και τάξης.
25.5 Από την έναρξη των Εργασιών για τους Υδρογονάνθρακες, ο Μισθωτής διασφαλίζει κατά
προτεραιότητα την απασχόληση προσωπικού από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ και συνεισφέρει
στην εκπαίδευση αυτού προκειµένου να έχει αυτό πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση
εξειδικευµένου εργάτη, εργοδηγού, στελέχους και διευθυντή.
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25.6 Για αυτόν τον σκοπό, ο Μισθωτής υποχρεούται κάθε έτος να εκπαιδεύει στις
εγκαταστάσεις του ηµεδαπό τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό καθώς και δηµοσίους και/ή
υπαλλήλους της ΕΔΕΥ ΑΕ, σε αριθµό και για τέτοια χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν
µε Απόφαση του Υπουργού κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 10, του Νόµου περί
Υδρογονανθράκων. Τα σχετικά έξοδα εκπαίδευσης που επιβαρύνουν το Μισθωτή δεν δύνανται
να υπερβαίνουν τα συµφωνηθέντα έξοδα των υποχρεώσεων εκπαίδευσης του Μισθωτή, όπως
ορίζονται στο Άρθρο 15.3 της παρούσας Σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
26.1 Αδυναµία ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις συµβατικές
υποχρεώσεις εκ µέρους είτε του Εκµισθωτή είτε του Μισθωτή, δεν θεωρείται παράβαση της
Σύµβασης και δεν αποτελεί βάση για την έγερση αξιώσεων ή απαιτήσεων του ενός Μέρους
έναντι του άλλου αν αυτή η αδυναµία ή η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή
στις συνέπειες που προκαλούνται από ένα τέτοιο γεγονός.
26.2 «Ανωτέρα Βία» σηµαίνει οποιοδήποτε γεγονός που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχο του
Μέρους που επικαλείται ότι επηρεάσθηκε από το γεγονός αυτό και το οποίο δεν προκλήθηκε
από ή στο οποίο δεν συνέτεινε αυτό το Μέρος και περιλαµβάνει, ενδεικτικά, θεοµηνίες,
επιδηµίες, σεισµούς, πυρκαγιές, πληµµύρες, εκρήξεις, απεργίες, ανταπεργίες, πολέµους και
εµπόλεµη κατάσταση, επαναστάσεις, κοινωνικές αναταραχές, εξεγέρσεις, στάσεις και πράξεις
της κυβέρνησης της Ελλάδας ή οποιασδήποτε αλλοδαπής κυβέρνησης. Η Ανωτέρα Βία δεν
δικαιολογεί την παράλειψη καταβολής οποιουδήποτε οφειλόµενου σύµφωνα µε την παρούσα
Σύµβαση ποσού και έλλειψη κεφαλαίων δεν συνιστά Ανωτέρα Βία.
26.3 Εάν, ως αποτέλεσµα γεγονότος Ανωτέρας Βίας, είτε ο Εκµισθωτής είτε ο Μισθωτής
παρεµποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του ή στην άσκηση των δικαιωµάτων του
δυνάµει της παρούσας Σύµβασης, η εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης ή η άσκηση
οποιουδήποτε δικαιώµατος δυνάµει της παρούσας Σύµβασης θα αναστέλλεται κατά το µέτρο
κατά το οποίο το σχετικό Μέρος θίγεται από το εν λόγω γεγονός Ανωτέρας Βίας και κατά το
χρόνο που αυτό διαρκεί, καθώς και για το µετέπειτα εύλογο πρόσθετο χρόνο που τυχόν θα
απαιτηθεί για την οµαλή ανάληψη των Εργασιών Πετρελαίου ή/και των λοιπών συµβατικών
υποχρεώσεων.
26.4 Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, το Μέρος το οποίο παρεµποδίζεται στην εκτέλεση των
υποχρεώσεων του δυνάµει της παρούσας Σύµβασης ή στην άσκηση των δικαιωµάτων του
δυνάµει της παρούσας Σύµβασης, υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τη φύση της Ανωτέρας
Βίας και την πιθανή διάρκειά της στο έτερο Μέρος.
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26.5 Εάν, συνεπεία γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ανασταλούν οι Εργασίες Πετρελαίου ή/και άλλα
συµβατικά δικαιώµατα και συµβατικές υποχρεώσεις δυνάµει της παρούσας για διάστηµα
µεγαλύτερο των δώδεκα (12) Μηνών, τα Μέρη συναντώνται για να συζητήσουν µε καλή πίστη
τη συνέχιση ή την καταγγελία της παρούσας Σύµβασης. Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας
µεταξύ των Μερών εντός περιόδου δώδεκα (12) Μηνών από την ηµεροµηνία παρέλευσης της
προαναφερθείσας περιόδου δώδεκα (12) Μηνών, ο Εκµισθωτής ή ο Μισθωτής δύναται να
επιδώσει στο έτερο Μέρος γνωστοποίηση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης, η οποία τίθεται
σε ισχύ έξι (6) Μήνες µετά την ηµεροµηνία επίδοσης της.
26.6 Τα Μέρη συµφωνούν ειδικότερα ότι σε περίπτωση που, εάν συνεπεία δικαστικής διαταγής
ή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης αποκλειστικά και µόνο σε σχέση µε Συγκατάθεση,
διακοπούν οι Εργασίες Έρευνας, το γεγονός αυτό θα αποτελεί γεγονός Ανωτέρας Βίας και οι
διατάξεις του παρόντος Άρθρου 26 θα εφαρµόζονται ανάλογα, µε εξαίρεση της δωδεκάµηνης
χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο Άρθρο 26.5, η οποία θα επεκτείνεται σε χρονική περίοδο
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών.
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ΑΡΘΡΟ 27
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ
27.1 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά το Στάδιο Ερευνών ο Μισθωτής
επιθυµεί να διεξάγει δραστηριότητα απαραίτητη για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου
και την τήρηση του Ετήσιου Προγράµµατος Εργασιών αναφορικά µε την οποία απαιτείται
Συγκατάθεση, τότε η σχετική Απάντηση πρέπει να εκδίδεται εντός της προβλεπόµενης κατά την
εφαρµοστέα νοµοθεσία προθεσµίας ή, σε περίπτωση που η νοµοθεσία δεν προβλέπει σχετική
προθεσµία, εντός της προθεσµίας που προβλέπει το άρθρο 4 του Νόµου 2690/1999 (Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας) («Προβλεπόµενη Προθεσµία»). Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των Άρθρων 27.5, 27.6 και 27.7 στην περίπτωση που η Απάντηση δεν δοθεί εντός της
Προβλεπόµενης Προθεσµίας, τότε ο Μισθωτής έχει δικαίωµα, µε την παρέλευσή της εν λόγω
προθεσµίας, να κοινοποιήσει έγγραφη γνωστοποίηση στον Εκµισθωτή ενηµερώνοντας ότι η
Προβλεπόµενη Προθεσµία έχει παρέλθει («Γνωστοποίηση Παρέλευσης Προβλεπόµενης
Προθεσµίας»).
27.2 Με την παραλαβή από τον Εκµισθωτή της Γνωστοποίησης Παρέλευσης Προβλεπόµενης
Προθεσµίας, ξεκινά περίοδος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών κατά τη διάρκεια της
οποίας ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής θα πρέπει να συνεργαστούν καταβάλλοντος κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλίσουν την έκδοση Απάντησης («Περίοδος Συνεργασίας»).
27.3 Αν, µε την παρέλευση της Περιόδου Συνεργασίας, ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής δεν
επιτύχουν να εξασφαλίσουν την έκδοση Απάντησης, τότε από την ηµεροµηνία εκείνη ο χρόνος
εκτέλεσης των υποχρεώσεων αναφορικά µε τις οποίες απαιτείται η Συγκατάθεση αναστέλλεται
µε άµεση ισχύ µέχρι την έκδοση της σχετικής Απάντησης («Περίοδος Αναστολής»).
27.4 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναστολής, ο Μισθωτής και ο Εκµισθωτής καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να εξασφαλίσουν την έκδοση της σχετικής Απάντησης.
27.5 Η Περίοδος Αναστολής λήγει την ηµεροµηνία κατά την οποία δίδεται η Απάντηση και από
την ηµεροµηνία εκείνη οι επηρεαζόµενες υποχρεώσεις του Μισθωτή τίθενται εκ νέου σε ισχύ
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και εκτελούνται στη διάρκεια της υπόλοιπης µη λήξασας περιόδου της σχετικής Φάσης, η οποία
θα παρατείνεται ανάλογα. Ουδεµία διάταξη του παρόντος Άρθρου 27.5 στερεί από το Μισθωτή
τα δικαιώµατά του να συνεχίσει στην επόµενη Φάση ή να µειώσει τη συνολική περίοδο
οποιασδήποτε επόµενης Φάσης, ή του Βασικού Σταδίου Ερευνών, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας Σύµβασης.
27.6 Ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωµα να συντάξει Γνωστοποίηση Παρέλευσης Προβλεπόµενης
Προθεσµίας

αν

δεν

έχει

υποβληθεί

Προσήκουσα

Αίτηση.

«Προσήκουσα

Αίτηση»

πραγµατοποιείται όταν η αίτηση για την απόκτηση Συγκατάθεσης είναι από κάθε άποψη
ολοκληρωµένη κατά τύπο και ουσία, και σύµφωνη µε το Νόµο.
27.7 Αίτηση για Συγκατάθεση θεωρείται Προσήκουσα Αίτηση για τους σκοπούς της παρούσας
Σύµβασης εφόσον η οικεία Κρατική Αρχή δεν έχει εγγράφως συµβουλεύσει διαφορετικά το
Μισθωτή µέχρι την παρέλευση της Προβλεπόµενης Προθεσµίας.
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ΑΡΘΡΟ 28
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
28.1 Πλέον της Τραπεζικής Εγγύησης, ο Μισθωτής, στην περίπτωση που, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης δυνάµει της υπ’ αριθ. Δ1/Α/12891/31.07.2014 Προκήρυξης Διεθνούς
Διαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις
χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος»
(ΦΕΚ Β’ 2185/08.08.2014), αξιολογείται στηριζόµενος στην οικονοµική και τεχνική ικανότητα
της µητρικής του εταιρίας (Μητρική Εταιρεία), παρέχει στον Εκµισθωτή, κατά την Ηµεροµηνία
Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης, Εγγύηση της Μητρικής Εταιρείας.
28.2 Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από την Μητρική Εταιρεία που παρέχει Εγγύηση
Μητρικής Εταιρείας, ο Μισθωτής µεριµνά κατόπιν αιτήµατος για την χορήγηση στον
Εκµισθωτή εγγύησης αντικατάστασης υπό την ίδια µορφή µε αυτή της Εγγύησης της Μητρικής
Εταιρείας (η οποία εγγύηση θεωρείται Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας για τους σκοπούς της
παρούσας Σύµβασης) ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή εγγύησης που είναι αποδεκτή από τον
Εκµισθωτή.
Για αυτούς τους σκοπούς, περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης υπάρχει ως προς µία Μητρική
Εταιρεία όταν:
(α) η Μητρική Εταιρεία αναστέλλει ή παύει την διεξαγωγή (ή απειλεί να αναστείλει ή να
παύσει την διεξαγωγή) του συνόλου ή ενός σηµαντικού µέρους των εργασιών της,
(β) η Μητρική Εταιρεία ανακόπτει ή αναστέλλει την εξόφληση των οφειλών της ή δεν είναι
σε θέση ή παραδέχεται την αδυναµία της να εξοφλήσει τις οφειλές της κατά την ηµεροµηνία
οφειλής τους ή
(γ) η Μητρική Εταιρεία αρχίζει διαπραγµατεύσεις ή συνάπτει συµφωνία διευθέτησης,
συµβιβασµού, ανάθεσης ή διακανονισµού, µε έναν ή περισσότερους πιστωτές της µε σκοπό την
αναδιοργάνωση του Χρέους της (λόγω πραγµατικών ή αναµενόµενων οικονοµικών δυσχερειών)
ή
(δ) κηρυχθεί αναστολή πληρωµής (moratorium) του Χρέους της Μητρικής Εταιρείας ή
(ε) λαµβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια, διαδικασία ή µέτρο για:
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(ι) αναστολή πληρωµών (moratorium) για το Χρέος, εκκαθάριση, λύση, διαχείριση ή
αναδιοργάνωση (µε την χρήση εκούσιου διακανονισµού, σχεδίου διακανονισµού ή αλλιώς) της
Μητρικής Εταιρείας
(ιι) συµφωνία διευθέτησης, συµβιβασµού, ανάθεσης ή διακανονισµού µε δανειστή της
Μητρικής Εταιρείας ή
(ιιι) διορισµό εκκαθαριστή, συνδίκου, διοικητικού συνδίκου (administrative receiver),
διευθυντή, αναγκαστικού διαχειριστή (compulsory manager) ή άλλου παρόµοιου αξιωµατούχου
για την Μητρική Εταιρεία ή των περιουσιακών της στοιχείων ή
στ) η αξία του ενεργητικού της Μητρικής Εταιρείας είναι µικρότερη από αυτή του παθητικού
της (λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες και µελλοντικές υποχρεώσεις), ή
ζ) υπάρχει (κατά την εύλογη άποψη του Εκµισθωτή) µεγάλη επιδείνωση της οικονοµικής
κατάστασης της Μητρικής Εταιρείας που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της
Μητρικής Εταιρείας κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της βάσει της Εγγύησης της
Μητρικής Εταιρείας.
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ΑΡΘΡΟ 29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ
29.1 Εκτός

αν

άλλως

προβλέπεται

στην

παρούσα

Σύµβαση,

κάθε

γνωστοποίηση/

κοινοποίηση/ειδοποίηση δυνάµει της παρούσας Σύµβασης πρέπει:
(α) να πραγµατοποιείται εγγράφως,
(β) να συντάσσεται στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα, και
(γ) να παραδίδεται προσωπικά ή µε συστηµένη επιστολή µε προπληρωµένα τέλη (ή µε διεθνή
υπηρεσία ταχυµεταφορών εφόσον πρόκειται για αποστολή στο εξωτερικό), ή µέσω
τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Για τον Εκµισθωτή:
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα 10192
Υπόψη: κ. Ιωάννη Μπασιά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
Φαξ: +30 210 6969607
Τηλέφωνο: +30 210 6974732
Για το Μισθωτή:
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Χειµάρρας 8Α, Μαρούσι 15125
Υπόψη: κ. Γιάννη Γρηγορίου, Γενικού Διευθυντή Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων
Φαξ: +30 210 6302991
Τηλέφωνο: +30 210 6302945
Με κοινοποίηση σε: κ. Φοίβο Συµεωνίδη
29.2 Ελλείψει απόδειξης προηγούµενης παραλαβής, και µε την επιφύλαξη των Άρθρων 29.3 και
29.4, κάθε γνωστοποίηση θεωρείται δοθείσα και παραληφθείσα:
(α) όταν παραδίδεται προσωπικά και ιδιοχείρως κατά την επίδοσή της στη διεύθυνση που
ορίζεται ανωτέρω,
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(β) όταν αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή µε προπληρωµένα τέλη (εξαιρουµένου του
αεροπορικού ταχυδροµείου), δύο (2) Εργάσιµες Ηµέρες µετά την αποστολή της,
(γ) όταν αποστέλλεται µε αεροπορικό ταχυδροµείο, πέντε (5) Εργάσιµες Ηµέρες µετά την
αποστολή της,
(δ) όταν αποστέλλεται µε διεθνή υπηρεσία ταχυµεταφορών, πέντε (5) Εργάσιµες Ηµέρες
αφότου η υπηρεσία ταχυµεταφορών παραλάβει τη γνωστοποίηση από τον αποστολέα, και
(ε) όταν αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας, κατά τη στιγµή της αποστολής (σύµφωνα µε
την αναφορά αποστολής από τη συσκευή τηλεοµοιοτυπίας από την οποία αποστάλθηκε η
γνωστοποίηση).
29.3 Στην περίπτωση που η παραλαβή ή η τεκµαιρόµενη παραλαβή γνωστοποίησης σηµειώνεται
πριν από τις 09:00 π.µ. (στη χώρα παραλαβής) σε Εργάσιµη Ηµέρα, η γνωστοποίηση θεωρείται
ότι παραλαµβάνεται στις 09:00 π.µ. (στη χώρα παραλαβής) την ίδια ηµέρα, και στην περίπτωση
που η τεκµαιρόµενη παραλαβή σηµειώνεται µετά τις 17:00 µ.µ. (στη χώρα παραλαβής) σε
Εργάσιµη Ηµέρα ή σε αργία, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι παραλαµβάνεται στις 09:00 π.µ.
(στη χώρα παραλαβής) την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα.
29.4 Οι διατάξεις περί της τεκµαιρόµενης επίδοσης στο Άρθρο 29.2 δεν εφαρµόζονται σε
γνωστοποιήσεις που κοινοποιούνται µέσω τηλεοµοιοτυπίας στην περίπτωση που, πριν τη στιγµή
κατά την οποία σε διαφορετική περίπτωση η γνωστοποίηση θα θεωρείτο επιδοθείσα σύµφωνα
µε το εν λόγω Άρθρο, ο παραλήπτης ενηµερώνει τον αποστολέα ότι η γνωστοποίηση έχει
παραληφθεί σε µορφή που δεν είναι ευδιάκριτη από οποιαδήποτε ουσιαστική πτυχή (και αν, σε
αυτήν την περίπτωση, ειδοποιεί τον αποστολέα µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επιστολής,
αποστέλλει επίσης επιβεβαίωση µέσω τηλεοµοιοτυπίας εντός δύο ωρών).
29.5 Για την απόδειξη της επίδοσης, αρκεί να αποδειχθεί ότι:
(α) ο φάκελος που εµπεριείχε τη γνωστοποίηση απευθυνόταν στη διεύθυνση του αντίστοιχου
Μέρους όπως ορίζεται στο Άρθρο 29.1 (ή όπως άλλως επιδίδεται από το εν λόγω Μέρος
σύµφωνα µε την παράγραφο 6) και ότι παραδόθηκε είτε στην εν λόγω διεύθυνση είτε στην
επιµέλεια των ταχυδροµικών αρχών ως παράδοση ως συστηµένη ταχυδροµική επιστολή µε
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προπληρωµένα τέλη, ως επιστολή µε αναφορά παραλαβής, ή ως επιστολή αποσταλθείσα µε
διεθνή υπηρεσία ταχυµεταφορών, ή
(β) η γνωστοποίηση µεταβιβάστηκε ολόκληρη µέσω τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό
τηλεοµοιοτυπίας του σχετικού Μέρους όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 29.1 (ή όπως άλλως
επιδίδεται από το εν λόγω Μέρος σύµφωνα µε το Άρθρο 29.6) (όπως αποδεικνύεται από την
αυτόµατη αναφορά πλήρους παράδοσης).
29.6 Έκαστο Μέρος δύναται µε γνωστοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιµων Ηµερών στο
έτερο Μέρος να µεταβάλει τη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας για την αποστολή των
γνωστοποιήσεων.
29.7 Καµία γνωστοποίηση που επιδίδεται δυνάµει της παρούσας Σύµβασης δεν θεωρείται
εγκύρως επιδοθείσα όταν αποστέλλεται µόνο µέσω επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
29.8 Κάθε επικοινωνία µεταξύ των Μερών (πέραν των γνωστοποιήσεων), εκτός αν η Σύµβαση
προβλέπει διαφορετικά θα πρέπει:
(α) να πραγµατοποιείται εγγράφως,
(β) να συντάσσεται στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα,
(γ) και δύναται να αποσταλεί µέσω επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
29.9 Τα Άρθρα 29.1 έως και 29.8, συµπεριλαµβανοµένου, δεν εφαρµόζονται στην επίδοση
Δικαστικών Εγγράφων.
29.10 Κάθε Συµµισθωτής συµφωνεί ανέκκλητα µε τον Εκµισθωτή ότι κάθε Δικαστικό Έγγραφο
επιδίδεται κατά προσήκοντα και έγκυρο τρόπο αναφορικά µε οποιεσδήποτε Διαδικασίες µε
επίδοση στον ορισθέντα αντίκλητο αυτού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:
Η Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία διορίζει ως αντίκλητο αυτής την κα Θεοδώρα
Παπαδηµητρίου, Δικηγόρο, Νεοφύτου Δούκα αρ. 1, Αθήνα Τ.Κ. 10674.
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Σε περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων σύµφωνα µε το Άρθρο 20 της παρούσας Σύµβασης, ο
αντίκλητος του Μισθωτή βάσει του παρόντος Άρθρου θεωρείται ότι είναι ο αντίκλητος καθενός
από τους εκάστοτε Συµµισθωτές µέχρι την ανάκληση ή παραίτηση αυτού.
29.11 Κάθε Συµµισθωτής συµφωνεί µε τον Εκµισθωτή να διατηρεί το διορισµό του αντικλήτου
του (και κάθε αντικαταστάτη αντικλήτου που διορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 29.12) και να
µην ανακαλεί το διορισµό του αντικλήτου µέχρι να διοριστεί µε έγκυρο τρόπο ο αντικαταστάτης
αυτού καθώς και ότι θα έχει κοινοποιήσει στον Εκµισθωτή το όνοµα και τη διεύθυνση του
αντικαταστάτη αντικλήτου.
29.12 Σε περίπτωση που ο αντίκλητος που αναφέρεται στο Άρθρο 29.11 (ή τυχόν
αντικαταστάτης αντικλήτου που διορίζεται σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο 29.12) παύσει ανά
πάσα στιγµή να ενεργεί υπό αυτήν την ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο, ο εντολέας του διορίζει
αντικαταστάτη αντίκλητο µε διεύθυνση επίδοσης εγγράφων στην Ελλάδα και γνωστοποιεί στον
Εκµισθωτή το όνοµα και τη διεύθυνση του αντικαταστάτη αντικλήτου. Στην περίπτωση που ο
Συµµισθωτής δεν διορίσει αντικαταστάτη αντίκλητο ή δεν γνωστοποιήσει στον Εκµισθωτή το
όνοµα και τη διεύθυνση αντικαταστάτη αντικλήτου όπως ορίζει το παρόν Άρθρο 29.12, ο
Εκµισθωτής έχει δικαίωµα, µε την επίδοση γνωστοποίησης στον υπερήµερο Συµµισθωτή, να
διορίσει ο ίδιος αντικαταστάτη αντίκλητο προκειµένου να ενεργεί για λογαριασµό του
υπερήµερου Συµµισθωτή. Ο υπερήµερος Συµµισθωτής επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα της
αντικατάστασης του αντικλήτου που διορίζει ο Εκµισθωτής υπό αυτές τις περιστάσεις.
29.13 Κάθε Συµµισθωτής δύναται, µε την επίδοση γνωστοποίησης τουλάχιστον πέντε (5)
Εργάσιµων Ηµερών στον Εκµισθωτή, να αλλάξει τη διεύθυνση του αντικλήτου του (ή
αντικαταστάτη αυτού που διορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 29.12) µε άλλη διεύθυνση στην
Ελλάδα.
29.14 Κάθε Δικαστικό Έγγραφο που επιδίδεται σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο επισηµαίνεται ως
απευθυνόµενο υπόψη του αντίστοιχου αντικλήτου και στη διεύθυνση του Άρθρου 29.9 ή στη
διεύθυνση που γνωστοποιείται σύµφωνα µε τα Άρθρα 29.11, 29.12 ή 29.13 (ανάλογα µε την
περίπτωση).
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29.15 Κάθε Δικαστικό Έγγραφο που επισηµαίνεται ως απευθυνόµενο υπόψη του αντίστοιχου
αντικλήτου και στη διεύθυνση του Άρθρου 29.9 ή στη διεύθυνση που γνωστοποιείται σύµφωνα
µε τα Άρθρα 29.11, 29.12 ή 29.13 (ανάλογα µε την περίπτωση) σύµφωνα µε το Άρθρο 29.14
θεωρείται ότι επιδίδεται εγκύρως εφόσον:
(α) παραδίδεται στην εν λόγω διεύθυνση ιδιοχείρως, ή
(β) εφόσον αποστέλλεται µε πρώτης τάξης καταχωρισµένη παράδοση ή µε συστηµένη
επιστολή στην εν λόγω διεύθυνση, δύο (2) Εργάσιµες Ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποστολής.
29.16 Κάθε Συµµισθωτής αποστέλλει µέσω ταχυδροµείου στον Εκµισθωτή αντίγραφο
οποιουδήποτε Δικαστικού Εγγράφου που επιδίδει (ή επιδίδεται για λογαριασµό του) σε
αντίκλητο σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο (στη διεύθυνση του Άρθρου 29.1 ή 29.6 (κατά
περίπτωση), αλλά η αδυναµία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης δεν
θίγει την εγκυρότητα της επίδοσης Δικαστικών Εγγράφων σύµφωνα µε το Άρθρο 29.14.
29.17 Κάθε Συµµισθωτής συµφωνεί ότι η µη γνωστοποίηση σε αυτόν της επίδοσης από
αντίκλητο, ή η µη παράδοση αντιγράφου Δικαστικού Εγγράφου που του επιδίδεται, δεν θίγει την
εγκυρότητα της εν λόγω επίδοσης ή οποιασδήποτε Διαδικασίας που βασίζεται στην εν λόγω
επίδοση.
29.18 Οι διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 17 του παρόντος Άρθρου δεν επηρεάζουν το
δικαίωµα επίδοσης Δικαστικών Εγγράφων µε άλλον τρόπο που επιτρέπει ο νόµος.
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ΑΡΘΡΟ 30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30.1 Οι όροι της παρούσας Σύµβασης δύνανται να τροποποιηθούν µόνο µε έγγραφη συµφωνία
µεταξύ των Μερών και οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της αποκτά ισχύ µόνο έπειτα από
κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο µε την εξαίρεση οποιασδήποτε τροποποίησης ως
συνέπεια οποιασδήποτε µεταβίβασης ή εκχώρησης δικαιώµατος από οποιονδήποτε Συµµισθωτή
ή οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόσωπο του Εντολοδόχου, που θα αποκτούν ισχύ σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας Σύµβασης και του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
30.2 Με αίτηση του Μισθωτή, οι προθεσµίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή
µπορούν να παραταθούν µε έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή, µε εξαίρεση τις προθεσµίες των
οποίων οι παρατάσεις ρυθµίζονται ειδικά από το Νόµο περί Υδρογονανθράκων.
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ΑΡΘΡΟ 31
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
31.1 Η παρούσα σύµβαση υπεγράφη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας µεταξύ των κειµένων, αµφότερα τα κείµενα στην Ελληνική και στην Αγγλική
αποτελούν αντικείµενο αναφοράς προκειµένου να επιλυθούν οι αµφισηµίες, υπερισχύει ωστόσο
το ελληνικό κείµενο.
31.2 Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
31.3 Ουδέν Άρθρο της παρούσας Σύµβασης µπορεί να αποκλίνει ή να υποχρεώνει το Δηµόσιο
να

αποκλίνει

από

οποιαδήποτε

διάταξη

που

περιέχεται

σε

Συνθήκες

της

Ε.Ε.,

συµπεριλαµβανοµένων προς αποφυγή αµφιβολιών και των διατάξεων νόµων της Ε.Ε. οι οποίες
θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε.
31.4 Οποιαδήποτε τροποποίηση, απόκλιση, εξαίρεση ή προσαρµογή στο ελληνικό δίκαιο που
προβλέπεται από την παρούσα σύµβαση ήθελε κριθεί αντισυνταγµατική ή παρά την ύπαρξη του
Άρθρου 31.3 µη συµβατή µε διάταξη ή και µε κάποια απαίτηση που περιέχεται σε συνθήκη της
Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένων, προς αποφυγή αµφιβολιών και των διατάξεων νόµων της Ε.Ε. οι
οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε οποιουδήποτε Νόµου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποχρεώνει τα Μέρη να διαπραγµατευτούν, µε σκοπό να επιτυγχάνονται λειτουργικά
ισοδύναµα αποτελέσµατα.
31.5 Το Δηµόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή αν οποιαδήποτε τροποποίηση, απόκλιση,
εξαίρεση ή προσαρµογή στο ελληνικό δίκαιο που προβλέπεται από την παρούσα Σύµβαση παρά
την ύπαρξη της ρήτρας του Άρθρου 31.3 κρίνεται µη συµβατή µε κάποια απαίτηση που
περιέχεται σε συνθήκη της Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένων, προς αποφυγή αµφιβολιών και των
διατάξεων νόµων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε
συµπεριλαµβανοµένης, προς αποφυγή αµφιβολιών, οποιασδήποτε διάταξης ή οποιουδήποτε
Νόµου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΦΟΡΑ
32.1 Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί και περιέχει το σύνολο των συµφωνιών και ρυθµίσεων
µεταξύ των Μερών ως προς τα διαλαµβανόµενα θέµατα και, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στο παρόν, από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε άλλη
συµφωνία ή ρύθµιση µεταξύ των Μερών ή οποιουδήποτε εξ αυτών ως προς τα θέµατα που
αποτελούν το αντικείµενο αυτής.
32.2 Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυµφωνίας µεταξύ του κύριου σώµατος της παρούσας
Σύµβασης και οποιουδήποτε εκ των Παραρτηµάτων αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις που
περιέχονται στο κύριο σώµα της Σύµβασης.
32.3 Εκτός εάν η παρούσα Σύµβαση ρητώς προβλέπει διαφορετικά, τα δικαιώµατα και τα µέσα
έννοµης προστασίας που περιέχονται στη Σύµβαση είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν
δικαιώµατα και µέσα έννοµης προστασίας που προβλέπει ο Νόµος.
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ΑΡΘΡΟ 33
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
33.1 Η παρούσα Σύµβαση υπόκειται σε κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ηµεροµηνία
που η Σύµβαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µετά την κύρωσή της
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα είναι η Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος αυτής.
33.2 Από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, η παρούσα Σύµβαση θα διέπεται πρωτίστως από τις
διατάξεις του κυρωτικού της νόµου, ο οποίος, ως ειδικής φύσεως, θα υπερισχύει, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άµεση εφαρµογή.
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής υπέγραψαν τη Σύµβαση δια των νοµίµων εκπροσώπων τους
κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην αρχή της.
Για τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

…………………………
Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Για τον ΜΙΣΘΩΤΗ:

........................................
Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύµβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιοχή της παρούσας Σύµβασης χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό τρία (3): Βορειοδυτική
Πελοπόννησος, όπως φαίνεται και στο παρακάτω υπόµνηµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το παρόν Παράρτηµα προσαρτάται και αποτελεί τµήµα της παρούσας Σύµβασης
Μίσθωσης µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1 Ορισµοί
(α) Για τους σκοπούς της παρούσας Λογιστικής Διαδικασίας, οι όροι που χρησιµοποιούνται
στο παρόν, οι οποίοι έχουν ορισθεί στη Σύµβαση, έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιµοποιούνται
στην παρούσα Λογιστική Διαδικασία.
(β) Επιπροσθέτως, στο παρόν Παράρτηµα(ι) Ο όρος «Λογιστική σε Δεδουλευµένη Βάση» παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των
συναλλαγών και λοιπών γεγονότων και περιστάσεων στους οικονοµικούς πόρους και στις
απαιτήσεις µιας οικονοµικής οντότητας κατά τις περιόδους στις οποίες σηµειώνονται τα εν λόγω
αποτελέσµατα, ακόµα και αν οι προκύπτουσες εισροές µετρητών και οι πληρωµές
πραγµατοποιούνται σε διαφορετική περίοδο.
(ιι) «Συµβατικά Έξοδα» σηµαίνουν τα Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Εκµετάλλευσης,
Λειτουργικά Έξοδα, Έξοδα Υπηρεσιών, καθώς και τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα, όπως αυτά
ορίζονται αντιστοίχως στα Κεφάλαια 2.1 έως και 2.5 του παρόντος Παραρτήµατος.
(ιιι) «Υλικό» σηµαίνει µηχανήµατα, εξοπλισµό και προµήθειες που αποκτώνται και
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου.
(ιιιι) «Σηµείο Διαχωρισµού» σηµαίνει το σηµείο που πρέπει να ορισθεί από τα µέρη στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Παραγωγής.
(ιιιιι) «Έτος» σηµαίνει την περίοδο των δώδεκα µηνών που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεµβρίου και "Τρίµηνο" σηµαίνει την περίοδο τριών συνεχόµενων µηνών που
ξεκινά την πρώτη ηµέρα του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου ή Οκτωβρίου, ή άλλες τέτοιες
περιόδους δώδεκα και τριών µηνών, αντίστοιχα, όπως θα συµφωνήσουν εγγράφως τα Μέρη.
1.2 Δηλώσεις που πρέπει να υποβάλλονται από τον Μισθωτή
(α)
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(ι) Εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος, ο
Μισθωτής οφείλει να υποβάλει στον Εκµισθωτή και να συζητήσει µαζί του τα κύρια σηµεία της
πρότασής του ως προς το λογιστικό σχέδιο, τα τηρούµενα λογιστικά βιβλία και τις λογιστικές
καταστάσεις, τα οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα γενικά αποδεκτά και αναγνωρισµένα
λογιστικά πρότυπα και µε τις συνήθεις πρακτικές της διεθνούς βιοµηχανίας πετρελαίου.
(ιι) Εντός ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή των ανωτέρω, ο
Εκµισθωτής θα πρέπει είτε να συµφωνήσει µε την πρόταση είτε να ζητήσει την αναθεώρησή
της. Εντός εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος
της Σύµβασης, ο Μισθωτής και ο Εκµισθωτής θα πρέπει να συµφωνήσουν ως προς τα κύρια
σηµεία του λογιστικού σχεδίου, των τηρουµένων βιβλίων και των λογιστικών καταστάσεων, που
θα απεικονίζουν τη βάση του λογιστικού σχεδίου και των διαδικασιών που θα αναπτυχθούν και
θα χρησιµοποιηθούν κατά τη Σύµβαση. Καταρχάς, όλα τα βιβλία και οι καταστάσεις τηρούνται
βάσει Λογιστικής σε Δεδουλευµένη Βάση.
(ιιι) Μετά τη συµφωνία αυτή, ο Μισθωτής οφείλει αµελλητί να καταρτίσει και να
παραδώσει στον Εκµισθωτή έγγραφη και λεπτοµερή περιγραφή της διαδικασίας επί τη βάσει της
συµφωνηθείσας πρότασης, η οποία θα υιοθετηθεί από τον Μισθωτή αναφορικά µε τη λογιστική
διαδικασία, την καταχώριση στοιχείων, καθώς και να επιτρέψει στον Εκµισθωτή να εξετάσει τα
εγχειρίδια του Μισθωτή και να επιθεωρήσει τις διαδικασίες που τηρούνται και θα εξακολουθούν
να τηρούνται σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
(β) Οι διάφορες υποβολές ή δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν πρέπει να
πραγµατοποιούνται από τον Εντολοδόχο για λογαριασµό του Μισθωτή.
(γ) Πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκµισθωτή τις
ακόλουθες τακτικές λογιστικές δηλώσεις ως προς τις Εργασίες Πετρελαίου, καθεµία από τις
οποίες θα πρέπει να καταρτίζεται χωριστά και µε αναφορά σε καθεµία Περιοχή Έρευνας και
Περιοχή Εκµετάλλευσης όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση:
(ι) Δήλωση Εκµετάλλευσης (βλ. Κεφάλαιο 5),
(ιι) Δήλωση Αξίας Εκµετάλλευσης (βλ. Κεφάλαιο 6),
(ιιι) Δήλωση Εσόδων και Δαπανών (βλ. Κεφάλαιο 7),
(ιιιι) Δήλωση Τελικής Κατάστασης (βλ. Κεφάλαιο 8), και
(ιιιιι) Δήλωση Προϋπολογισµού (βλ. Κεφάλαιο 9).
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(δ) Όλες οι εκθέσεις και δηλώσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση, την ελληνική
Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1.2(α)(ιι) του παρόντος Κεφαλαίου ή,
αν δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις, σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική της διεθνούς βιοµηχανίας
πετρελαίου.
1.3 Γλώσσα και Μονάδες Μέτρησης
(α) Οι λογαριασµοί τηρούνται σε Ευρώ. Για µετρήσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε τη
Σύµβαση χρησιµοποιούνται µονάδες του µετρικού συστήµατος και βαρέλια. Η γλώσσα που θα
χρησιµοποιείται θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Παρόλο που το νόµισµα, οι µονάδες
µέτρησης και οι γλώσσες που ορίζονται ανωτέρω κατισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης ή
ασυνέπειας, ο Μισθωτής µπορεί να τηρεί επίσης λογαριασµούς και αρχεία σε άλλα νοµίσµατα,
γλώσσες και σε άλλες µονάδες µέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιµο από
διοικητικής απόψεως ή επιθυµητό.
(β) Με την παρούσα Λογιστική Διαδικασία επιδιώκεται να µην υπάρξει κέρδος ή ζηµία του
Εκµισθωτή ή του Μισθωτή σε βάρος ή προς όφελος του άλλου. Ωστόσο, σε περίπτωση που
υπάρξει κέρδος ή ζηµία από τη µετατροπή συναλλάγµατος, (δηλαδή στις περιπτώσεις όπου η
ισοτιµία που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή των εξόδων ή εσόδων σε ευρώ, νόµισµα στο
οποίο τηρούνται οι καταστάσεις, διαφέρει από την ισοτιµία που ισχύει κατά την πληρωµή ή την
είσπραξη των εν λόγω εξόδων ή εσόδων, αντίστοιχα), το εν λόγω κέρδος ή η εν λόγω ζηµία θα
πιστώνεται ή θα χρεώνεται στους λογαριασµούς που προβλέπονται από τη Σύµβαση.
(γ) Χρεώσεις και πιστώσεις που σχετίζονται µε έξοδα και έσοδα σε νοµίσµατα πέραν του
νοµίσµατος στο οποίο τηρούνται τα βιβλία µετατρέπονται σε ευρώ σύµφωνα µε την ισχύουσα
ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές αγοράς και πώλησης όπως
εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία
πραγµατοποιείται το έξοδο ή το έσοδο. Ξεχωριστό αρχείο θα πρέπει να τηρείται από το
Μισθωτή για τις ισοτιµίες που χρησιµοποιούνται σε κάθε µετατροπή.
1.4 Πληρωµές
(α) Όλες οι πληρωµές µεταξύ των Μερών θα πραγµατοποιούνται, εκτός αν συµφωνηθεί κάτι
διαφορετικό, σε Ευρώ και µέσω τράπεζας που ορίζεται από κάθε δικαιούχο Μέρος.
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(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύµβασης, οι πληρωµές Φόρου Εισοδήµατος από
το Μισθωτή ή/και κάθε Συµµισθωτή θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες της ελληνικής νοµοθεσίας.
(γ) Όλα τα οφειλόµενα ποσά µεταξύ των Μερών δυνάµει της παρούσας Σύµβασης κατά τη
διάρκεια οποιουδήποτε Ηµερολογιακού Μηνός, θα είναι τοκοφόρα ως προς κάθε µέρα
καθυστέρησης πληρωµής τους κατά το µήνα αυτόν, µε τόκο που ανατοκίζεται σε ηµερήσια βάση
και µε ετήσιο επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο υπερηµερίας που εκάστοτε ορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος.
1.5 Συνετή οικονοµική διαχείριση
(α) Ο Μισθωτής οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια να τηρεί αυστηρό οικονοµικό και διαχειριστικό
µηχανισµό ελέγχου για το σύνολο των Εξόδων τα οποία πραγµατοποιεί σύµφωνα µε τη
Σύµβαση.
(β) Πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, ο Μισθωτής οφείλει να φροντίζει ώστε τα
πραγµατοποιούµενα από αυτόν έξοδα σύµφωνα µε τη Σύµβαση:
(ι) να είναι απαραίτητα και σχετικά µε τους σκοπούς της Σύµβασης,
(ιι) να πραγµατοποιούνται µε ανταγωνιστικούς όρους σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές
προµηθειών, και
(ιιι) να καταβάλλονται στα πρόσωπα στα οποία οφείλονται σύµφωνα µε τις ορθές
πρακτικές εκταµίευσης.
(γ) Έξοδο ή δαπάνη που πραγµατοποιεί ο Μισθωτής πέραν των προβλεπόµενων στις
παραγράφους (α) και (β) του παρόντος δεν αφαιρείται και δεν εκπίπτει για σκοπούς Φορολογίας
Εισοδήµατος, Μισθωµάτων ή άλλης φορολογικής επιβάρυνσης κατά την παρούσα Σύµβαση.
1.6 Δικαιώµατα Ελέγχου και Επιθεώρησης του Δηµοσίου
(α)
(ι) Ο Εκµισθωτής δικαιούται να διενεργεί µε δικά του έξοδα, έλεγχο των λογαριασµών και
των στοιχείων του Μισθωτή που τηρούνται δυνάµει του παρόντος ως προς κάθε Έτος, µέσα σε
διάστηµα δύο (2) Ετών από το τέλος έκαστου Έτους. Γνωστοποίηση οποιασδήποτε επιφύλαξης
στους λογαριασµούς του Μισθωτή για οποιοδήποτε Έτος πρέπει να υποβάλλεται στο Μισθωτή
µέσα σε διάστηµα τριών (3) Ετών από τη λήξη του εν λόγω Έτους.
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(ιι) Για σκοπούς ελέγχου, οι ελεγκτές (οι οποίοι διορίζονται από τον Εκµισθωτή)
δικαιούνται να εξετάζουν και να βεβαιώνουν, σε εύλογο χρόνο, όλες τις χρεώσεις και τις
πιστώσεις που σχετίζονται µε τις Εργασίες Πετρελαίου όπως λογιστικά βιβλία, λογιστικές
εγγραφές, αρχεία υλικών και αποθεµάτων, παραστατικά πληρωµών, µισθολόγια, τιµολόγια,
συµβάσεις, και κάθε άλλο έγγραφο, αλληλογραφία ή στοιχείο απαραίτητο για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των χρεώσεων και των πιστώσεων.
(ιιι) Επιπλέον, οι ελεγκτές δικαιούνται, αναφορικά µε τον παραπάνω έλεγχο, να
επισκέπτονται και να επιθεωρούν, σε εύλογο χρόνο, όλα τα εργοτάξια, εργοστάσια,
εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία του Μισθωτή, τα οποία άµεσα ή έµµεσα εξυπηρετούν τις
Εργασίες Πετρελαίου, καθώς και να επισκέπτονται το απασχολούµενο µε τις εργασίες αυτές
προσωπικό.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1.6(α), ο Μισθωτής τηρεί στην
Ελλάδα και να θέτει στη διάθεση του Εκµισθωτή και του ελεγκτή που ο Eκµισθωτής διορίζει,
προς επιθεώρηση όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο για πέντε (5) Έτη
έπειτα από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όλες οι δαπάνες σχετικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Σύµβασης θα ταξινοµούνται, ορίζονται και κατανέµονται στην Περιοχή Έρευνας
και σε κάθε Περιοχή Εκµετάλλευσης ως εξής:
2.1 Έξοδα Έρευνας νοούνται οι άµεσες και κατανεµηθείσες έµµεσες δαπάνες, οι οποίες
πραγµατοποιούνται κατά την αναζήτηση Υδρογονανθράκων σε µια περιοχή, η οποία είναι ή
ήταν κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της δαπάνης, Περιοχή Έρευνας και συµπεριλαµβάνουν:
(α)

Γεωφυσικές,

γεωχηµικές,

παλαιοντολογικές,

γεωλογικές,

τοπογραφικές,

περιβαλλοντολογικές και σεισµικές έρευνες και µελέτες καθώς και την ερµηνεία αυτών.
(β) Ορύξεις γεωτρήσεων πυρηνοληψίας και γεωτρήσεων νερού.
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(γ) Εργατικά, υλικά και υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάνοιξη γεωτρήσεων µε
σκοπό την ανακάλυψη νέων Κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων ή µε σκοπό την αποτίµηση της
έκτασης των Κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων που έχουν ήδη ανακαλυφθεί, µε την προϋπόθεση
ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί ως γεωτρήσεις παραγωγής.
(δ) Εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη των σκοπών
αυτών, περιλαµβανοµένων των οδών πρόσβασης και των αγορασθέντων γεωλογικών και
γεωφυσικών πληροφοριών.
(ε) Αναλογία του συνόλου των Εξόδων Υπηρεσιών που κατανέµονται στις Εργασίες
Έρευνας, σε ισότιµη βάση που θα συµφωνείται µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή.
(στ) Αναλογία του συνόλου των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων που κατανέµεται στις
Εργασίες Έρευνας βάσει προβλεποµένου προϋπολογισµού δαπανών που υπόκεινται σε
αναπροσαρµογή βάσει των πραγµατικών δαπανών κατά το τέλος του σχετικού Ηµερολογιακού
Έτους.
(ζ) Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση
Υδρογονανθράκων πριν από την έναρξη της εµπορικής εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο
1.5 του παρόντος Παραρτήµατος και δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2.3.
2.2 Έξοδα Εκµετάλλευσης νοούνται οι άµεσες και κατανεµηθείσες έµµεσες δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας Υδρογονανθράκων σε µία
Περιοχή Εκµετάλλευσης, και συµπεριλαµβάνουν:
(α) Όρυξη γεωτρήσεων οι οποίες ολοκληρώνονται ως παραγωγικές γεωτρήσεις και όρυξη
γεωτρήσεων

µε

σκοπό

την

εκµετάλλευση

ήδη

ανακαλυφθέντος

Κοιτάσµατος

Υδρογονανθράκων, είτε οι γεωτρήσεις αυτές είναι παραγωγικές είτε άγονες.
(β) Ολοκλήρωση γεωτρήσεων µε την εγκατάσταση µόνιµης σωλήνωσης ή εξοπλισµού ή κατ’
άλλο τρόπο, µετά την όρυξη γεώτρησης, µε σκοπό να καταστεί δυνατή η χρήση της ως
γεώτρησης παραγωγής.
(γ) Τα έξοδα εγκαταστάσεων του τόπου επιχειρήσεων, όπως είναι οι αγωγοί που βρίσκονται
µέσα από το Σηµείο Διαχωρισµού, οι αγωγοί ροής, οι µονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, ο
εξοπλισµός κεφαλών γεωτρήσεων, ο υπόγειος εξοπλισµός, τα συστήµατα ενισχυµένης
ανάκτησης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, οι σταθµοί και οι αποβάθρες εξαγωγής,

118

124

τα λιµάνια και οι παρεµφερείς εγκαταστάσεις και οι οδοί πρόσβασης για δραστηριότητες
παραγωγής.
(δ) Μηχανολογικές µελέτες και σχεδιασµό για εγκαταστάσεις στον τόπο επιχειρήσεων καθώς
και απαραίτητες έρευνες και µελέτες για τη διενέργεια της ΜΠΕ.
(ε) Αναλογία του συνόλου των Εξόδων Υπηρεσιών που κατανέµονται στις Εργασίες
Εκµετάλλευσης, σε ισότιµη βάση που συµφωνείται µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή.
(στ) Αναλογία των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων που κατανέµονται στις Εργασίες
Εκµετάλλευσης βάσει προβλεποµένου προϋπολογισµού δαπανών που υπόκεινται σε
αναπροσαρµογή βάσει των πραγµατικών δαπανών κατά το τέλος του σχετικού Έτους.
(ζ) Κάθε άλλη δαπάνη σύµφωνα µε το άρθρο 1.5 του παρόντος Παραρτήµατος, µεταξύ
άλλων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων που σχετίζονται µε τον έλεγχο των
περιβαλλοντικών παραµέτρων, που πραγµατοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη της ικανότητας
παραγωγής των Υδρογονανθράκων πριν από την έναρξη της εµπορικής εκµετάλλευσης και δεν
καλύπτεται από την παράγραφο 2.3.
2.3 Λειτουργικά Έξοδα νοούνται οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την έναρξη της
εµπορικής εκµετάλλευσης (εξαιρουµένων των περιπτώσεων των άυλων εξόδων γεώτρησης όπως
αυτά αναφέρονται παρακάτω) κατά την παραγωγή Υδρογονανθράκων και τη λειτουργία
συναφών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα Λειτουργικά Έξοδα
περιλαµβάνουν άυλα έξοδα γεώτρησης όπως, έξοδα µισθοδοσίας, αναλώσιµα είδη, υλικά και
υπηρεσίες που δεν έχουν εναποµένουσα αξία και που δαπανώνται στις γεωτρητικές εργασίες τις
σχετικές µε τη διάνοιξη ή την εκβάθυνση φρεάτων παραγωγής, είτε τα έξοδα αυτά
πραγµατοποιήθηκαν πριν είτε µετά την έναρξη της εµπορικής εκµετάλλευσης. Δαπάνες
σχετιζόµενες µε τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραµέτρων συµπεριλαµβάνονται επίσης. Το
υπόλοιπο των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων, καθώς και των Εξόδων Υπηρεσιών που δεν
κατανεµήθηκαν στα Έξοδα Έρευνας ή στα Έξοδα Εκµετάλλευσης κατανέµονται στα
Λειτουργικά Έξοδα.
2.4 Έξοδα Υπηρεσιών νοούνται άµεσες και έµµεσες δαπάνες υποστήριξης των Εργασιών
Πετρελαίου περιλαµβανοµένων των εξόδων αποθηκών, αποβάθρων, σκαφών, αυτοκινήτων,
µηχανοκίνητου ισοπεδωτικού µηχανισµού, αεροσκαφών, σταθµών πυρόσβεσης και ασφάλειας,
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συνεργείων, εργοστασίων επεξεργασίας νερού και λυµάτων, σταθµών παραγωγής ηλεκτρισµού,
οίκησης, κοινοτικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και επιπλώσεων, εργαλείων και
εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στις παραπάνω δραστηριότητες. Τα Έξοδα Υπηρεσιών του
κάθε Έτους περιλαµβάνουν τα συνολικά έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά το Έτος αυτό για
την αγορά και/ή την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων καθώς και τα ετήσια έξοδα
συντήρησης και λειτουργίας των. Όλα τα Έξοδα Υπηρεσιών κατανέµονται τακτικά (ή
αναλογικά), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.1(ε), 2.2(ε) και 2.3 στα Έξοδα
Έρευνας, Έξοδα Εκµετάλλευσης και Έξοδα Λειτουργίας.
2.5 Γενικά και Διοικητικά Έξοδα νοούνται:
(α) Όλα τα έξοδα γραφείων, εργοταξιακών γραφείων, εύλογη διαχειριστική αµοιβή
Εντολοδόχου, και γενικά διοικητικά, άµεσα ή κατανεµηθέντα έµµεσα έξοδα που πραγµατοποιεί
ο Μισθωτής εντός της Ελλάδας αναφορικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου, συµπεριλαµβανοµένων,
ενδεικτικά, των εξόδων διοίκησης, λογιστικής και υπηρεσιών σχέσεων εργαζοµένων.
(β) Γενικό και διοικητικό έξοδο της επιχείρησης για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον
Μισθωτή ή για λογαριασµό του εκτός της Ελλάδος για τη διαχείριση των Εργασιών Πετρελαίου
και για παροχή συµβουλών και συνδροµής προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών,
νοµικών, χρηµατοοικονοµικών και υπηρεσιών εργασιακών σχέσεων. Το έξοδο αυτό δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσό όπως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Προεδρικό Διάταγµα στη
Διάταξη που τιτλοφορείται "Γενικά έξοδα Αναδόχου στο εξωτερικό".
(γ) Όλα τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα θα κατανέµονται τακτικά σύµφωνα µε κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 2.1(στ), 2.2(στ) και 2.3 στα Έξοδα Έρευνας, Έξοδα
Εκµετάλλευσης και Έξοδα Λειτουργίας.
(δ) Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις για τις "Σωρευτικές
Συνολικές Εκροές" που ορίζονται στο Άρθρο 13 "Μίσθωµα".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΟΣΤΟΣ, ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
3.1 Εκπιπτόµενα Έξοδα Χωρίς Περαιτέρω Έγκριση του Εκµισθωτή
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύµβασης, ο Μισθωτής βαρύνεται µε την καταβολή των
κάτωθι δαπανών και εξόδων σχετικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου. Τα εν λόγω έξοδα και οι εν
λόγω δαπάνες ταξινοµούνται ως προς την Περιοχή Έρευνας και ως προς κάθε Περιοχή
Εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τους αντίστοιχους τίτλους του Κεφαλαίου 2 και θα εκπίπτουν από
τον Μισθωτή σύµφωνα µε τη Σύµβαση (για τους σκοπούς του υπολογισµού του µισθώµατος)
χωρίς την περαιτέρω έγκριση του Εκµισθωτή.
(α) Στρεµµατικές αποζηµιώσεις
Ο όρος αυτός καλύπτει όλα τα άµεσα έξοδα που αναλογούν στην απόκτηση, ανανέωση ή
εγκατάλειψη δικαιωµάτων επιφάνειας που αποκτήθηκαν και διατηρήθηκαν σε ισχύ στη
Συµβατική Περιοχή.
(β) Εργατικά και Συναφές Κόστος
(ι) Τα Έξοδα για ακαθάριστους µισθούς και ηµεροµίσθια, συµπεριλαµβανοµένων των
χρηµατικών παροχών-αποζηµιώσεων των υπαλλήλων του Μισθωτή που απασχολούνται άµεσα
στις Εργασίες Πετρελαίου, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι υπάλληλοι αυτοί.
(ιι) Τα έξοδα του Μισθωτή που αφορούν αργίες και άδειες προσωπικού και σχετίζονται µε
τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια που χρεώνονται όπως προαναφέρεται στην περίπτωση (ι)
ανωτέρω.
(ιιι) Οι δαπάνες ή οι εισφορές που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε εκτιµήσεις ή
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ελληνική νοµοθεσία και οι οποίες σχετίζονται µε τα
έξοδα µισθών και ηµεροµισθίων του Μισθωτή όπως προαναφέρεται στην περίπτωση (ι)
ανωτέρω.
(ιιιι) Τα εύλογα έξοδα ταξιδιών των υπαλλήλων του Μισθωτή, περιλαµβανοµένων και
εκείνων που πραγµατοποιήθηκαν για ταξίδια των εκπατρισµένων υπαλλήλων που έχουν
παραχωρηθεί στον Μισθωτή και τα οποία πρέπει να είναι στο σύνολό τους σύµφωνα µε τη
συνήθη πρακτική του Μισθωτή και σύµφωνα µε τη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία.
(ιιιιι) Οι παροχές προς τους εργαζόµενους του Μισθωτή, στο βαθµό που απασχολούνται
άµεσα στις Εργασίες Πετρελαίου µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 40% του ακαθάριστου
µισθού ή ηµεροµισθίου του κάθε εργαζόµενου.
(ιιιιιι) Αν οι εργαζόµενοι του Μισθωτή απασχολούνται και σε δραστηριότητες εκτός των
Εργασιών Πετρελαίου σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, µόνο το µέρος των εξόδων που
σχετίζεται µε την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση
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καταλογίζεται στις Εργασίες Πετρελαίου και επιµερίζεται βάσει των φύλλων εργασιών των
εργαζοµένων.
(γ) Μεταφορά και διαµονή
Το εύλογο κόστος µετακίνησης και διαµονής των εργαζοµένων και εργολάβων και το κόστος
µεταφοράς εξοπλισµού, υλικών και προµηθειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των
Εργασιών Πετρελαίου.
(δ) Χρεώσεις για Υπηρεσίες
(ι) Συµβάσεις µε Τρίτα Μέρη
Οι πραγµατικές δαπάνες των συµβάσεων για τεχνικές και άλλες υπηρεσίες που έχουν συναφθεί
από τον Μισθωτή για τις Εργασίες Πετρελαίου µε τρίτους που δεν αποτελούν Συγγενή
Επιχείρηση, εκπίπτουν, υπό τον όρο ότι το τίµηµα που καταβάλλεται από τον Μισθωτή δεν είναι
ουσιωδώς υψηλότερο από αυτό που γενικά χρεώνεται από άλλους διεθνείς ή εγχώριους
προµηθευτές για συγκρίσιµη εργασία και υπηρεσίες, και ότι οι συµβάσεις συνήφθησαν κατόπιν
διαδικασιών σύµφωνων µε την πολιτική προµηθειών του Μισθωτή εναρµονισµένη µε τη διεθνή
πετρελαϊκή βιοµηχανία , όπως υποβλήθηκε στον Εκµισθωτή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3
του παρόντος Κεφαλαίου
(ιι) Συγγενείς Επιχειρήσεις
Σε περίπτωση υπηρεσιών οι οποίες παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των Εργασιών Πετρελαίου από
Συγγενή Επιχείρηση, οι χρεώσεις θα πρέπει να βασίζονται σε πραγµατικά κόστη και να είναι
ανταγωνιστικές. Οι χρεώσεις αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πιο ευνοϊκές τιµές που
χρεώνει η Συγγενής Επιχείρηση σε τρίτους για παρόµοιες υπηρεσίες υπό παρόµοιους όρους και
προϋποθέσεις σε άλλες συναλλαγές. Ο Μισθωτής, εφόσον το απαιτήσει ο Εκµισθωτής,
προσδιορίζει το ύψος των χρεώσεων αυτών που αποτελούν κατανεµηµένη αναλογία των
δαπανών για γενικά υλικά, διαχείριση, τεχνικά και άλλα κόστη των Συγγενών Επιχειρήσεων,
καθώς και το ύψος που αποτελεί το άµεσο κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Εφόσον
κρίνεται απαραίτητο, αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη βάση των τιµών που χρεώνονται
είναι δυνατόν να ζητηθούν από τους ελεγκτές της Συγγενούς Επιχείρησης. Ο Μισθωτής (καθώς
και η Συγγενής Επιχείρηση αυτού) διατηρεί έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, και τηρεί τις
προσήκουσες µεθοδολογίες προκειµένου να υποστηρίξει την "Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/
πλήρους ανταγωνισµού" (arm’s length principle) των συναλλαγών αυτών, όπως απαιτείται από
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την ελληνική νοµοθεσία περί τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών ή την οικεία
κείµενη νοµοθεσία σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας.
(ε) Υλικό
(ι) Γενικό
Κατά το µέτρο που είναι πρακτικώς δυνατό και σύµφωνο µε τους κανόνες
αποτελεσµατικής και οικονοµικής λειτουργίας, ο Μισθωτής θα αγοράζει και θα προµηθεύει για
χρήση στις Εργασίες Πετρελαίου µόνο το υλικό εκείνο που είναι αναγκαίο στο ευλόγως
προβλεπόµενο µέλλον, ενώ θα αποφεύγεται η συσσώρευση πλεονάζοντος υλικού.
(ιι) Εγγύηση ποιότητας Υλικού
Σε περίπτωση ελαττωµατικού υλικού ή εξοπλισµού, τυχόν αποκατάσταση που έλαβε ο
Μισθωτής από τους προµηθευτές, τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους θα
πιστώνεται στους κατά τη Σύµβαση προβλεπόµενους λογαριασµούς.
(ιιι) Αξία Υλικού που Χρεώνεται στους Λογαριασµούς
(Α) Με την εξαίρεση της περίπτωσης (Β) παρακάτω, το υλικό που αγοράσθηκε από τον
Μισθωτή για χρήση στις Εργασίες Πετρελαίου θα εκτιµάται ως προς την αξία του βάσει της
τιµολογιακής τιµής του, αφαιρουµένων των τυχόν εκπτώσεων λόγω συναλλαγών ή λόγω
πληρωµής σε µετρητά (εφόσον υπάρχουν), των αµοιβών αγοράς και προµήθειας και
προστιθεµένων των εξόδων ναύλου και αποστολής µεταξύ του σηµείου προµήθειας και του
σηµείου αποστολής, του ναύλου µέχρι του λιµένος προορισµού, της ασφάλισης, των φόρων, των
τελωνειακών δασµών, των προξενικών τελών, των λοιπών χρεώσεων εισαγοµένου υλικού και,
όποτε είναι εφικτό, των δαπανών χειρισµού και µεταφοράς από το σηµείο εισαγωγής µέχρι την
αποθήκη ή το εργοτάξιο, και τα έξοδα για το υλικό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ισχύοντα
για τις αγορές που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την αρχή των ίσων αποστάσεων στην
ελεύθερη αγορά.
(Β) Τα Υλικά που αγοράζονται από Συγγενείς Επιχειρήσεις θα χρεώνονται βάσει των
τιµών κατωτέρω:
(αα) Καινούριο Υλικό (Κατηγορίας «Α») θα εκτιµάται ως προς την αξία του βάσει
της τρέχουσας διεθνούς τιµής, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την ισχύουσα τιµή για
συνήθεις παρόµοιες συναλλαγές βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων στην
ελεύθερη αγορά (κάθε σχετική τεκµηρίωση πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της ελληνικής
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νοµοθεσίας

περί τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών, ή την ισχύουσα κείµενη

νοµοθεσία σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας).
(ββ) Μεταχειρισµένο Υλικό (Κατηγορίας «Β» και «Γ»), το οποίο βρίσκεται σε καλή
και χρησιµοποιήσιµη κατάσταση και το οποίο είναι κατάλληλο να ξαναχρησιµοποιηθεί χωρίς να
χρειάζεται επισκευή, θα ταξινοµείται στην Κατηγορία «Β» και θα αποτιµάται στο εβδοµήντα
πέντε (75%) τοις εκατό της τρέχουσας αξίας καινούριου υλικού κατά την υποπαράγραφο (αα)
ανωτέρω.
(γγ) Υλικό που δεν µπορεί να υπαχθεί στην Κατηγορία «Β» αλλά το οποίο µπορεί,
µετά την επισκευή του, να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον για τη χρήση για την οποία προοριζόταν
αρχικά σαν καλής ποιότητας µεταχειρισµένο υλικό «Β» Κατηγορίας, ενώ Υλικό που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά αλλά δεν µπορεί να
επισκευασθεί, θα κατατάσσεται στην Κατηγορία «Γ» και θα αποτιµάται στο πενήντα τοις εκατό
(50%) της τρέχουσας τιµής καινούριου υλικού κατά την υποπαράγραφο (αα) ανωτέρω. Τα έξοδα
επισκευής θα χρεώνονται στο κόστος του επισκευασµένου υλικού, υπό τον όρο ότι το Υλικό
Κατηγορίας «Γ» µαζί µε τα έξοδα επισκευής δεν θα υπερβαίνουν την αξία του υλικού
Κατηγορίας «Β».
(δδ) Υλικό που δεν µπορεί να υπαχθεί στην Κατηγορία «Β» ή στη «Γ» θα
αποτιµάται βάσει αξίας που βρίσκεται σε αναλογία µε τη χρήση του.
(εε) Υλικό το οποίο απαιτεί κόστη ανέγερσης θα χρεώνεται βάσει του κατάλληλου
ποσοστού ως προς την κατηγορία στην οποία υπάγεται σύµφωνα µε τις παραγράφους (αα) έως
(δδ) ανωτέρω επί της τρέχουσας τιµής αγοράς καινούριου υλικού κατά την υποπαράγραφο (αα)
ανωτέρω.
(στστ) Όταν η χρήση υλικού είναι προσωρινή και η χρήση του στις Εργασίες
Πετρελαίου δεν δικαιολογεί την έκπτωση τιµής της υποπαραγράφου (γγ) ανωτέρω, τότε το υλικό
αυτό θα αποτιµάται επί βάσεως η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την καθαρή χρέωση των κατά τη
Σύµβαση λογαριασµών ανάλογα µε την αξία της προσφερθείσας υπηρεσίας.
(Γ) Σε περίπτωση που Υλικό δεν είναι διαθέσιµο προς απόκτηση στις τιµές που
προβλέπονται στην παράγραφο (Α) ή (Β) ανωτέρω λόγω γεγονότος που εµπίπτει στο πεδίο του
ορισµού της «Ανωτέρας Βίας» του Άρθρου 26, ο Μισθωτής δύναται να προβαίνει σε εύλογες
χρεώσεις αναφορικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου, για το απαιτούµενο Υλικό στο κόστος που
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πραγµατοποιήθηκε από τον Μισθωτή για την προµήθεια του Υλικού αυτού προκειµένου να το
καταστήσει κατάλληλο για χρήση και να το µεταφέρει στην Συµβατική Περιοχή.
(στ) Μισθώµατα, Δασµοί και Λοιπές Επιβαρύνσεις
Όλα τα µισθώµατα, φόροι, δασµοί, έξοδα, τέλη, εισφορές, και λοιπές επιβαρύνσεις οι οποίες
επιβάλλονται από τον Εκµισθωτή σχετικά µε τις Εργασίες Πετρελαίου και καταβάλλονται άµεσα
ή έµµεσα από τον Μισθωτή, εκτός του Φόρου Εισοδήµατος του Μισθωτή και που επιβάλλονται
στον Μισθωτή όπως προβλέπει το Άρθρο 14 της παρούσας Σύµβασης, καθώς και άλλοι φόροι
πληρωτέοι που σχετίζονται µε το εισόδηµα ή τα κέρδη του Μισθωτή.
(ζ) Ασφάλιση και Ζηµίες
Τα ασφάλιστρα και τα έξοδα ασφάλισης θα εκπίπτουν µόνο µέχρι του σηµείου που ισχύει για
ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες που δεν είναι Συγγενείς Επιχειρήσεις του Μισθωτή,
εκτός , εάν η ασφάλιση αυτή ανατεθεί εν όλω ή εν µέρει σε Συγγενή Επιχείρηση . Εφόσον
ζητηθούν από τον Εκµισθωτή, στοιχεία που αποδεικνύουν την βάση των τιµών χρέωσης, αυτά
µπορούν να προσκοµιστούν από τους ελεγκτές της Συγγενούς Επιχείρησης, καθώς και τα
αναµενόµενα υποστηρικτικά συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπονται από την ελληνική
νοµοθεσία περί ενδοοµιλικών συναλλαγών ή άλλη σχετική κείµενη νοµοθεσία σε άλλες περιοχές
δικαιοδοσίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1.δ (ιι) του παρόντος Κεφαλαίου. Έξοδα και
ζηµίες που επέρχονται ως συνέπεια γεγονότων που δεν καλύπτονται από ασφάλεια κατά την
Σύµβαση εκπίπτουν κατά την Σύµβαση εκτός και αν τα έξοδα αυτά προκλήθηκαν αποκλειστικά
από δόλο ή αµέλεια του Μισθωτή.
(η) Νοµικά Έξοδα
Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες αντιδικίας και νοµικών ή συναφών υπηρεσιών που κρίνονται
απαραίτητα ή σκόπιµα για την απόκτηση, τελειοποίηση, διατήρηση και προστασία της
Συµβατικής Περιοχής, και για την υπεράσπιση ή την έγερση αγωγών ή µηνύσεων που αφορούν
στη Συµβατική Περιοχή ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου η οποία απορρέει από
δραστηριότητες δυνάµει της Σύµβασης, καθώς και όλα τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για
νοµικές υπηρεσίες απαραίτητες ή σκόπιµες για την προστασία του κοινού συµφέροντος του
Εκµισθωτή και του Μισθωτή, εκπίπτουν. Όταν παρέχονται νοµικές υπηρεσίες από έµµισθους ή
τακτικά προσληφθέντες δικηγόρους του Μισθωτή ή Συγγενούς Επιχείρησης αυτού επί παγία
αντιµισθία, η σχετική αντιµισθία θα περιλαµβάνεται αντί της παρούσας παραγράφου, στις
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περιπτώσεις των παραγράφων 3.1(β) ή 3.1(δ) ανωτέρω, κατά περίπτωση και οι σχετικές δαπάνες
θα εκπίπτουν κατά τα εκεί οριζόµενα.
(θ) Έξοδα εκπαίδευσης
Όλες οι εύλογες δαπάνες και έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο Μισθωτής για εκπαίδευση
προσωπικού όπως ορίζεται στο Άρθρο 25.5 της Σύµβασης.
(ι) Γενικά και Διοικητικά Έξοδα
Τα έξοδα που περιγράφονται στην παράγραφο 2.5(α) και η χρέωση που περιγράφεται στην
παράγραφο 2.5(β).
(ια) Τα έξοδα εγκατάλειψης και παύσης λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών
εκτάκτων αποθεµατικών όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2(ι) και στην παράγραφο 3 του
άρθρου 10 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων και στο Άρθρο 8.6 της παρούσας Σύµβασης.
(ιβ) Το κόστος απογραφής σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 του παρόντος Παραρτήµατος Γ.
3.2 Εκπιπτόµενα Έξοδα µόνο µε Προηγούµενη Έγγραφη Έγκριση του Εκµισθωτή
(α) Προµήθειες που πληρώθηκαν σε µεσάζοντες από το Μισθωτή
(β) Δωρεές και εισφορές
(γ) Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη καινούριου εξοπλισµού, υλικού και τεχνικών µεθόδων
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην αναζήτηση, ανάπτυξη και παραγωγή Υδρογονανθράκων.
3.3 Ο Μισθωτής οφείλει να τηρεί έγγραφη και εσωτερικά εγκεκριµένη πολιτική προµηθειών και
συναφείς διαδικασίες (σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές προµηθειών) κατά τη συνήθη διεξαγωγή
των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων, αναφορικά µε την αγορά υπηρεσιών και υλικών. Η
εν λόγω πολιτική προµηθειών γνωστοποιείται στον Εκµισθωτή ενός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την Έναρξη Ισχύος. Για κάθε κόστος που αναφέρεται στις
παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου, ο Εκµισθωτής µπορεί να ζητήσει στοιχεία
σχετικά µε την τήρηση της εγκεκριµένης πολιτικής προµηθειών του Μισθωτή κατά την ανάθεση
των δαπανών αυτών.
3.4 Έξοδα µη Εκπιπτόµενα δυνάµει της Σύµβασης
(α) Πραγµατοποιηθέντα έξοδα πριν από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος.
(β) Κόστος προώθησης πωλήσεων Υδρογονανθράκων ή µεταφοράς Υδρογονανθράκων πέραν
του Σηµείου Διαχωρισµού.
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(γ) Το κόστος της Εγγυητικής Επιστολής που παρέχεται σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση
(καθώς και κάθε άλλο ποσό που δαπανήθηκε σε αποζηµιώσεις αναφορικά µε τη µη εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων).
(δ) Κόστος διαιτησίας και του ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα σχετικά µε κάθε διαφορά που
πηγάζει από τη Σύµβαση.
(ε) Ανταλλάγµατα (αντάλλαγµα υπογραφής και παραγωγής) και Φόρος Εισοδήµατος καθώς
και κάθε άλλος φόρος πληρωτέος βάσει του εισοδήµατος και των κερδών του Μισθωτή.
(στ) Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες πληρωτέα σύµφωνα µε απόφαση αρµοδίων υπηρεσιών του
Ελληνικού Δηµοσίου.
(ζ) Τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν πέραν των εξόδων που σχετίζεται µε τη συνετή
οικονοµική διαχείριση υπό την έννοια του της Ενότητας 1.5 του παρόντος Παραρτήµατος.
(η) Τα έξοδα που προκλήθηκαν από δόλο ή αµέλεια του Μισθωτή.
(θ) Τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση ή έγκριση του Εκµισθωτή
στις περιπτώσεις που η εν λόγω συγκατάθεση ή έγκριση είναι προαπαιτούµενη όπως προβλέπει
η παράγραφος 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου.
(ι) Έξοδα που δεν περιλαµβάνονται σε καµία από τις παραγράφους 3.1 ή 3.2 του παρόντος
Κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3.5 του παρόντος Κεφαλαίου.
3.5 Λοιπά έξοδα και Δαπάνες
Τα λοιπά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες που δεν καλύπτονται ούτε εµπίπτουν στις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου 3 και που πραγµατοποιούνται από τον Μισθωτή σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Σύµβασης για την απαιτούµενη και προσήκουσα εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου,
εκπίπτουν µόνο µε την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκµισθωτή.
3.6 Πίστωση δυνάµει της Σύµβασης
Τα καθαρά έσοδα των κάτωθι συναλλαγών θα πιστώνονται στους λογαριασµούς/δηλώσεις
δυνάµει της Σύµβασης:
(α) Κάθε ασφάλιση ή απαίτηση σχετικά µε Εργασίες Πετρελαίου ή σχετικά µε κάθε
περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρεώθηκε στους κατά τη Σύµβαση λογαριασµούς/δηλώσεις,
εφόσον οι εργασίες ή τα περιουσιακά στοιχεία είχαν ασφαλισθεί και τα ασφάλιστρα είχαν
χρεωθεί στους κατά τη Σύµβαση λογαριασµούς/δηλώσεις.
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(β) Έσοδο το οποίο εισπράχθηκε από εξωτερικούς παράγοντες για τη χρήση ακινήτων ή
περιουσιακών στοιχείων που χρεώθηκαν στους κατά τη Σύµβαση λογαριασµούς/δηλώσεις στο
βαθµό που τα σχετικά έξοδα χρεώθηκαν κατά τον τρόπο αυτόν.
(γ) Κάθε λογιστική τακτοποίηση που ελήφθη από το Μισθωτή προερχόµενη από
προµηθευτές ή κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους αυτών σχετικά µε ελαττωµατικό υλικό, το
κόστος του οποίου είχε χρεωθεί προηγουµένως από το Μισθωτή στους κατά τη Σύµβαση
λογαριασµούς/δηλώσεις.
(δ) Μισθώµατα, επιστροφές χρηµατικών ποσών και λοιπές πιστώσεις που εισπράχθηκαν από
το Μισθωτή και που αναφέρονται σε χρεώσεις που έγιναν στους κατά τη Σύµβαση
λογαριασµούς/δηλώσεις, εξαιρουµένων των επιδικασθέντων στο Μισθωτή δυνάµει διαιτητικής
απόφασης ή απόφασης ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4(δ)
ανωτέρω.
(ε) Τα ποσά τα οποία χρεώθηκαν αρχικά στους κατά τη Σύµβαση λογαριασµούς/δηλώσεις για
υλικά απογραφής τα οποία στη συνέχεια εξήχθησαν από την Ελλάδα χωρίς να έχουν
χρησιµοποιηθεί στις Εργασίες Πετρελαίου.
3.7 Διπλές Χρεώσεις και Πιστώσεις
Δεν θα υπάρξει καµία διπλή χρέωση ή πίστωση στους κατά τη Σύµβαση λογαριασµούς/δηλώσεις
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.1 Ο Μισθωτής οφείλει να τηρεί λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε κάθε Περιοχή Εκµετάλλευσης
ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται στις Εργασίες Πετρελαίου
σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική της διεθνούς βιοµηχανίας πετρελαίου για δραστηριότητες
έρευνας και παραγωγής.
4.2 Σε εύλογα τακτά διαστήµατα και τουλάχιστον µια φορά κάθε Έτος όσον αφορά στα κινητά
περιουσιακά στοιχεία και µία φορά κάθε πέντε (5) Έτη αναφορικά µε τα ακίνητα περιουσιακά
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στοιχεία, ο Μισθωτής οφείλει να προβαίνει σε απογραφή της κατά τη Σύµβαση περιουσίας. Ο
Μισθωτής οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εκµισθωτή για την πρόθεση του να διενεργήσει
απογραφή τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον νωρίτερα και ο Εκµισθωτής
δικαιούται να εκπροσωπείται κατά την απογραφή αυτή. Ο Μισθωτής οφείλει να διευκρινίζει
σαφώς τις αρχές βάσει των οποίων γίνεται η αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
κατά την απογραφή.
4.3 Σε περίπτωση εκχώρησης δικαιωµάτων σύµφωνα µε τη Σύµβαση, µπορεί να γίνει ειδική
απογραφή από τον Μισθωτή και τυχόν Συµµισθωτή µετά από αίτηση του εκδοχέως υπό τον όρο
ότι τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον εκδοχέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
5.1 Με την έναρξη της Εµπορικής Εκµετάλλευσης από τη Συµβατική Περιοχή, ο Μισθωτής
υποβάλλει στον Εκµισθωτή σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της παρούσας Σύµβασης, τριµηνιαίες
Δηλώσεις Εκµετάλλευσης («Δήλωση Εκµετάλλευσης») στον Εκµισθωτή οι οποίες θα
περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση µε κάθε Περιοχή Εκµετάλλευσης:
(α) την ποσότητα του Παραχθέντος και Διασωθέντος Αργού Πετρελαίου·
(β) την ποσότητα του Παραχθέντος και Διασωθέντος Φυσικού Αερίου·
(γ) την ποσότητα των Παραχθέντων και Διασωθέντων Παραπροϊόντων·
(δ) τις ποσότητες Υδρογονανθράκων οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τη συνέχιση των
εργασιών γεώτρησης και παραγωγής και για την άντληση του προϊόντος µέχρι του σηµείου
εισπίεσης στο κοίτασµα για αποθήκευση·
(ε) τις ποσότητες αναφλεγέντος Φυσικού Αερίου·
(στ) το µέγεθος υπαρχόντων αποθεµάτων Υδρογονανθράκων στην αρχή του εν λόγω
Ηµερολογιακού Τριµήνου· και
(ζ) το µέγεθος υπαρχόντων αποθεµάτων Υδρογονανθράκων στο τέλος του εν λόγω
Ηµερολογιακού Τριµήνου.
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5.2 Η Δήλωση Εκµετάλλευσης για την Πρώτη Περίοδο και κάθε ηµερολογιακού Τριµήνου
εφεξής υποβάλλεται στον Εκµισθωτή µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από το τέλος της
περιόδου αυτής, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το Άρθρο 13.7 της παρούσας
Σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
6.1 Για τους σκοπούς του Άρθρου 13 της Σύµβασης, ο Μισθωτής οφείλει να καταρτίζει δήλωση
που αναγράφει τους υπολογισµούς της αξίας των παραχθέντων και διασωθέντων
Υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια κάθε Ηµερολογιακού Τριµήνου σχετικά µε κάθε Περιοχή
Εκµετάλλευσης. Η Δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες ως προς κάθε
Περιοχή Εκµετάλλευσης:
(α) Τις επιτευχθείσες από το Μισθωτή ποσότητες και τιµές από πωλήσεις Υδρογονανθράκων
σε τρίτους κατά τη διάρκεια του σχετικού Τριµήνου.
(β) Τις επιτευχθείσες από το Μισθωτή ποσότητες και τιµές από πωλήσεις σε πρόσωπα πέραν
από ανεξάρτητους τρίτους κατά τη διάρκεια του σχετικού Τριµήνου.
(γ) Τις ποσότητες αποθεµάτων Υδρογονανθράκων κατά το τέλος του προηγούµενου
Τριµήνου.
(δ) Τις ποσότητες αποθεµάτων Υδρογονανθράκων κατά το τέλος του εν λόγω Τριµήνου.
(ε) Πληροφορίες διαθέσιµες στο Μισθωτή, εφόσον είναι σχετικές για τους σκοπούς του
Άρθρου 13 της Σύµβασης, αναφορικά µε τις τιµές Υδρογονανθράκων που παράχθηκαν από τις
κυριότερες χώρες παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου, συµπεριλαµβανοµένων των συµβατικών
τιµών, εκπτώσεων και υπερτιµηµάτων, καθώς και τιµών που επιτεύχθηκαν στις αγορές άµεσης
παράδοσης (spot markets).
(στ) Το ύψος και τον υπολογισµό των κατά το Ηµερολογιακό Τρίµηνο πληρωτέων
Μισθωµάτων σύµφωνα µε το Άρθρο 13.
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6.2 Η Κατάσταση Αξίας Εκµετάλλευσης κάθε Τριµήνου θα υποβάλλεται στον Εκµισθωτή το
αργότερο έναν (1) Μήνα από το τέλος του Ηµερολογιακού Τριµήνου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΗΛΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
7.1 Ο Μισθωτής οφείλει να καταρτίζει για κάθε Τρίµηνο Δήλωση Εσόδων και Δαπανών
σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση για κάθε Περιοχή Εκµετάλλευσης. Η Δήλωση αυτή πρέπει
να διαχωρίζει τα Έξοδα Έρευνας από τα Έξοδα Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας και να
προσδιορίζει τις κύριες δαπάνες κάθε τέτοιας κατηγορίας. Η Δήλωση εµφανίζει τα ακόλουθα:
(α) Πραγµατικές δαπάνες και έσοδα για το σχετικό Τρίµηνο.
(β) Σωρευτικές δαπάνες και έσοδα για το σχετικό Έτος.
(γ) Τις πιο πρόσφατες προβλεπόµενες για το τέλος του σχετικού Έτους σωρευτικές δαπάνες.
(δ) Τις αποκλίσεις µεταξύ των προβλέψεων του προϋπολογισµού και των πιο πρόσφατων
προβλέψεων και τις εξηγήσεις ως προς τις αποκλίσεις αυτές.
7.2 Η Κατάσταση Εσόδων και Δαπανών κάθε Τριµήνου υποβάλλεται στον Εκµισθωτή το
αργότερο έναν (1) Μήνα από το τέλος του Τριµήνου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
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8.1 Ο Μισθωτής οφείλει να καταρτίζει Οριστική Ετήσια Δήλωση για κάθε Περιοχή
Εκµετάλλευσης. Η Δήλωση αυτή πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τη
Δήλωση Εκµετάλλευσης, τη Δήλωση Αξίας Εκµετάλλευσης και τη Δήλωση Εσόδων και
Δαπανών και θα βασίζεται στις πραγµατικές ποσότητες Υδρογονανθράκων που παράχθηκαν και
στα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν.
8.2 Βάσει της Δήλωσης αυτής θα γίνονται οι οποιεσδήποτε αναγκαίες αναπροσαρµογές στις
(οικονοµικές) συναλλαγές που προβλέπονται από τη Σύµβαση.
8.3 Η Οριστική Ετήσια Δήλωση κάθε Ηµερολογιακού Έτους υποβάλλεται στον Εκµισθωτή
µέσα σε προθεσµία τριών (3) Μηνών από το τέλος ενός εκάστου Έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµό,
όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύµβασης σε σχέση µε κάθε Περιοχή Έρευνας και
κάθε Περιοχή Εκµετάλλευσης. Σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ Εξόδων Έρευνας,
Εξόδων Εκµετάλλευσης και Εξόδων Λειτουργίας και να εµφανίζονται τα ακόλουθα:
(α) Οι προβλεπόµενες δαπάνες και τα προβλεπόµενα έσοδα για το Ηµερολογιακό Έτους
σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
(β) Πίνακας µε τα σηµαντικότερα επιµέρους κονδύλια των Εξόδων Εκµετάλλευσης για το
Ηµερολογιακό Έτος αυτό.
(γ) Οι σωρευτικές δαπάνες και τα σωρευτικά έσοδα µέχρι το τέλος του προηγουµένου
Ηµερολογιακού Έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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Οι διατάξεις της παρούσης Λογιστικής Διαδικασίας δύναται να τροποποιηθούν κατόπιν
συµφωνίας µεταξύ του Μισθωτή και του Εκµισθωτή. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται εγγράφως
και θα αναφέρουν την ηµεροµηνία κατά την οποία οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
(1) Ο Μισθωτής υποχρεούται, πριν από την όρυξη οποιασδήποτε Ερευνητικής Γεώτρησης ή
Γεώτρησης Αποτίµησης, να υποβάλει στον Εκµισθωτή:
(α) τουλάχιστον τρεις (3) Μήνες πριν από τη διάνοιξη Ερευνητικής Γεώτρησης· και
(β) τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από διάνοιξη Γεώτρησης
Αποτίµησης, αίτηση για τη χορήγηση συναίνεσης για όρυξη.
(2) Η αίτηση για τη χορήγηση συναίνεσης για όρυξη πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες
επί των ακολούθων:
(α) την τοποθεσία της γεώτρησης, συµπεριλαµβανοµένων:
(ι) των γεωγραφικών συντεταγµένων πλάτους και µήκους (Γκρίνουιτς),
(ιι) το απόλυτο υψόµετρο,
(ιιι) σε περίπτωση κεκλιµένης γεώτρησης, της διαδροµής της γεώτρησης µε
προσδιορισµό της απόκλισης, του µετρούµενου βάθους, του κατακόρυφου βάθους και του
αζιµούθιου της εκάστοτε θέσης της γεώτρησης σε τακτικά διαστήµατα,
(ιιιι) σε περίπτωση κατακόρυφης γεώτρησης, των ορίων απόκλισης στον πυθµένα της
θέσης της γεώτρησης.
(β) της προετοιµασίας του χώρου γεώτρησης, συµπεριλαµβανοµένων των εξής στοιχείων
ενδεικτικά και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των αναφεροµένων:
(ι) του σχεδίου του χώρου γεώτρησης, το οποίο θα προσδιορίζει τη χωροθέτηση του
γεωτρύπανου και του εξοπλισµού του, τις δεξαµενές καυσίµων, τις δεξαµενές βιοµηχανικού
νερού γεώτρησης, τους αποθηκευτικούς χώρους λάσπης και τσιµέντου, τα πυρίµαχα φράγµατα,
τους δίσκους περισυλλογής λαδιών και τα τυχόν αναγκαία εκρηκτικά,
(ιι) των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για την καταπολέµηση της ρύπανσης και
βλάβης του περιβάλλοντος λαµβανοµένων υπόψη των γεωτρήσεων τροφοδοσίας νερού, των
ποταµών, των δασών, των γεωργικών εκτάσεων, της αλιευτικής δραστηριότητας και των κτιρίων
που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία της γεώτρησης,
(ιιι) των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για την απόθεση των λυµάτων, όπως είναι η
άχρηστη λάσπη, των θρυµµάτων της γεώτρησης και τα απορρίµµατα καταυλισµού των
καταλυµάτων του προσωπικού, τα οποία βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου της γεώτρησης,
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(ιιιι) των προφυλάξεων ασφαλείας που σχετίζονται µε την προετοιµασία του χώρου
γεώτρησης όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής του Βρετανικού
Ινστιτούτου Πετρελαίου (ΒΙΠ) ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο κώδικα,
(ιιιιι) των ερευνών του χώρου οι οποίες εµφανίζουν πιθανότητες υπάρξεως φυσικού
αερίου σε µικρό βάθος,
(ιιιιιι) των σχεδίων αποκατάστασης του χώρου µετά την εγκατάλειψη της γεώτρησης
και
(ιιιιιιι) των προϋποθέσεων ασφαλείας, ιδιαίτερα των λεπτοµερειών περίφραξης,
φρούρησης, πυρίµαχων φραγµάτων, τάφρου και αγωγού καυστήρα, προειδοποιητικών σηµάτων,
επικίνδυνων περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται στους κατάλληλους κώδικες εργασίας του
Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής του ΒΙΠ, φώτων, περιορισµών πρόσβασης, δήλωσης επισκεπτών,
περιοχών όπου επιβάλλεται η χρήση υποδηµάτων ασφαλείας ή κράνη ασφαλείας και περιοχών
όπου επιτρέπεται το κάπνισµα.
(γ) των µεθόδων πρόληψης εκρήξεων, µε αναφορά στις:
(1) αναµενόµενες πιέσεις,
(2) τη διάταξη του αντιεκρηκτικού µηχανισµού ασφάλειας,
(3) δοκιµών αντιεκρηκτικού µηχανισµού ασφάλειας, ελέγχους και διατρήσεις,
(4) λεπτοµέρειες της διάταξης και δοκιµές αντοχής της κεφαλής γεώτρησης,
(5) δοκιµές αντοχής στην έδραση της σωλήνωσης,
(6) βαλβίδες πολλαπλού στραγγαλισµού, σύστηµα στραγγαλισµού ροής και
αδρανοποίησης και διαδικασίες δοκιµών,
(7) διαδικασίες ελέγχου συµβάντων απότοµης µεταβολής της ταχύτητας διάτρησης,
(8) διαδικασίες δοκιµών ροής,
(9) διαδικασίες αντιµετώπισης εισροής αερίου,
(10) διαδικασίες αποµόνωσης της γεώτρησης,
(11) διαδικασίες ανάσχεσης της όρυξης,
(12) διαδικασίες αδρανοποίησης της γεώτρησης.
(δ) του σχεδιαγράµµατος της γεώτρησης,
(ε) των γεωλογικών, γεωφυσικών και µηχανικών προβλέψεων για τη γεώτρηση και
(στ) σχέδιο αξιολόγησης διατρηθέντων σχηµατισµών.
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(3) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται σε κάποια Σύµβαση Ενοποίησης, ουδεµία γεώτρηση θα
ορύσσεται σε σηµείο που απέχει λιγότερο από 400 µέτρα από τα όρια της περιοχής αδείας, ούτε
θα αποκλίνει τόσο ώστε το κατώτατο σηµείο της ή οιοδήποτε τµήµα του διαµετρήµατος
γεώτρησης να απέχει λιγότερο από 400 µέτρα από την περιοχή αδείας.
(4) Στο παρόν Παράρτηµα «Σύµβαση Ενοποίησης» σηµαίνει σύµβαση που έχει συναφθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφο 15 του Νόµου περί Υδρογονανθράκων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(1) Ο Μισθωτής οφείλει να συνοµολογεί και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύµβαση για
τις Εργασίες Πετρελαίου, για εκείνα τα ποσά και έναντι εκείνων των κινδύνων, που
ασφαλίζονται κατά συνήθεια και/ή µε σύνεση στη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία, η οποία
ασφαλιστική σύµβαση θα καλύπτει:
(α) κάθε απώλεια ή ζηµία στο σύνολο των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των
λοιπών περιουσιακών στοιχείων για όσο χρονικό διάστηµα χρησιµοποιούνται στις Εργασίες
Πετρελαίου,
(β) κάθε αιφνίδια και προκληθείσα εξαιτίας ατυχήµατος ρύπανση που προκλήθηκε κατά
την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου και για την οποία ο Μισθωτής και/ή ο Εκµισθωτής
µπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι,
(γ) απώλεια ή ζηµία περιουσίας, σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτου προσώπου που
προκαλείται κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου για την οποία µπορεί να ευθύνονται
ο Μισθωτής και/ή ο Εκµισθωτής, ή για την οποία µπορεί ο Μισθωτής να ευθύνεται να
αποζηµιώσει τον Εκµισθωτή,
(δ) τις δαπάνες για την αποµάκρυνση ερειπίων και για τις εργασίες καθαρισµού κατόπιν
ατυχήµατος κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, και
(ε) την ευθύνη του Μισθωτή για κάθε σωµατική βλάβη των εργαζοµένων του που
απασχολούνται στις Εργασίες Πετρελαίου.
(2) Ο Μισθωτής παρέχει στον Εκµισθωτή τα ασφαλιστήρια ή βεβαιώσεις ασφαλιστηρίων που
αποδεικνύουν την σύναψη και την τήρηση των παραπάνω ασφαλιστικών συµβάσεων. Ο
Εκµισθωτής εγκρίνει τα εν λόγω ασφαλιστήρια ή βεβαιώσεις ασφαλιστηρίων και έχει δικαίωµα
να ζητήσει τροποποίηση αυτών για την διασφάλιση της συµµόρφωσης του Μισθωτή µε τις
απαιτήσεις της Σύµβασης. Στην περίπτωση που ο Εκµισθωτής δεν έχει δώσει την έγκρισή του
εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των ανωτέρω
εγγράφων στον Εκµισθωτή, η εν λόγω έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
[τόπος / ηµεροµηνία έκδοσης]
Η παρούσα εγγυητική επιστολή («Τραπεζική Εγγύηση») παρέχεται από την [ΤΡΑΠΕΖΑ]
(«Τράπεζα») υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως αυτό νόµιµα εκπροσωπείται για τις ανάγκες
της Σύµβασης Μίσθωσης, αναφορικά µε την από 25 Μαΐου 2017 σύµβαση µίσθωσης για την
παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία
περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» («Σύµβαση Μίσθωσης») µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου («Εκµισθωτής») και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Μισθωτής»).
Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται και δεν ορίζονται στην
παρούσα Τραπεζική Εγγύηση θα έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο κεφάλαιο των
Ορισµών της Σύµβασης Μίσθωσης.
ΕΠΕΙΔΗ
(Α) Δυνάµει της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ του Εκµισθωτή και του Μισθωτή ο Μισθωτής
υποχρεούται:
(ι) να εκτελεί το «Πρόγραµµα Ελάχιστων Εργασιών» µέχρι τη λήξη της [Πρώτης
Φάσης] [Δεύτερης Φάσης] [Τρίτης Φάσης] (εφεξής «Φάση») [της Παράτασης του Σταδίου
Ερευνών] (εφεξής «Παράταση του Σταδίου Ερευνών»)] όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της
Σύµβασης, και
(ιι) να καλύπτει την «Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
Σύµβασης για την:
[Πρώτη Φάση: τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ (4.000.000,00€)]
[Δεύτερη Φάση: τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000,00€) µείον το
υπερβάλλον ποσό από την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης Φάσης, το οποίο
αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της Πραγµατικής Δαπάνης της Πρώτης Φάσης και της
Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης Φάσης]
[Τρίτη Φάση: τριάντα εκατοµµύρια ευρώ (30.000.000,00€) µείον το υπερβάλλον ποσό που
προκύπτει από την άθροιση της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης και της Δεύτερης
Φάσης, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της Πραγµατικής Δαπάνης των προηγούµενων
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Φάσεων και το άθροισµα της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης και της Δεύτερης
Φάσης]
[Παράταση του Σταδίου Ερευνών: Το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά, εφόσον υφίσταται,
µεταξύ του ποσού της Πραγµατικής Δαπάνης των προηγούµενων Φάσεων και του ποσού της
Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης κατά τη λήξη του Βασικού Σταδίου Ερευνών όπως ορίζεται
στο Άρθρο 3.9.]
(Β) Για το σκοπό της Σύµβασης και από την έναρξη της [Πρώτης Φάσης] [Δεύτερης Φάσης]
[Τρίτης Φάσης] [Παράτασης του Σταδίου Ερευνών] από τον Εκµισθωτή προς τον Μισθωτή, η
Τράπεζα δια του παρόντος συµφωνεί ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να χορηγήσει την παρούσα
Τραπεζική Εγγύηση υπέρ του Εκµισθωτή υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται
κατωτέρω.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Η Τράπεζα δια του παρόντος εγγυάται ότι µετά την παραλαβή έγγραφης απαίτησης του
Εκµισθωτή (εφεξής «Απαίτηση») υπογεγραµµένης από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο
του Εκµισθωτή, όπου θα δηλώνεται ότι:
(α) ο Μισθωτής δεν κάλυψε το συνολικό ποσό της σχετικής Υποχρέωσης Ελάχιστης
Δαπάνης όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύµβασης, προσδιορίζοντας την σχετική περίοδο και
ποσά
(β) το ποσό της σχετικής Πραγµατικής Δαπάνης
(γ) ότι κατά συνέπεια, ο Μισθωτής έχει καταστεί υπόχρεος προς καταβολή ποσού ίσου µε
τη διαφορά µεταξύ της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης του σηµείου (α) ανωτέρω και του
ύψους της σχετικής πραγµατικής δαπάνης του σηµείου (β) ανωτέρω και,
(δ) ότι ο Μισθωτής δεν έχει καταβάλει στον Εκµισθωτή ποσό ίσο µε τη διαφορά που
αναφέρεται στο σηµείο 1 (γ) ανωτέρω,
η Τράπεζα θα καταβάλει στον Εκµισθωτή, στους διαδόχους, τους αποδέκτες µεταβίβασης ή τους
εκδοχείς του, το προβλεπόµενο στην παράγραφο 1(γ) ανωτέρω ποσό, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω.
2. Η Τράπεζα βασίζεται στην Απαίτηση του Εκµισθωτή και δεν υποχρεούται να επαληθεύσει
αν οι προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί ή τα αναφερόµενα γεγονότα από τον Εκµισθωτή είναι
αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση που η Τράπεζα οφείλει να προβεί σε πληρωµή Απαίτησης
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σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Τραπεζικής Εγγύησης, η Τράπεζα
υποχρεούται να καταβάλει την πληρωµή αυτή εντός τριών (3) Εργάσιµων Ηµερών Αθηνών από
την ηµεροµηνία παραλαβής της Απαίτησης του Εκµισθωτή, χωρίς δικαίωµα συµψηφισµού,
παρακράτησης ή ένστασης, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που ο Εκµισθωτής θα ορίσει
στην Απαίτηση. Ως ηµεροµηνία παραλαβής της Απαίτησης θα είναι η ηµεροµηνία παραλαβής
της συστηµένης επιστολής από την Τράπεζα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τη σχετική απόδειξη
παραλαβής ταχυδροµικής σφραγίδας. Στην παρούσα παράγραφο, ως «Εργάσιµη Ηµέρα
Αθηνών» νοείται ηµέρα πέραν Σαββάτου και Κυριακής, κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν
για γενικές τραπεζικές εργασίες στην Αθήνα, Ελλάδα.
3. Η ευθύνη της Τράπεζας δυνάµει της παρούσας περιορίζεται στην καταβολή ποσού µέχρι το
ποσό που παρατίθεται στην παράγραφο (Α) του Προοιµίου ανωτέρω για την [ισχύουσα Φάση]
[Παράταση του Σταδίου Ερευνών].
4. (α) Το ποσό για το οποίο ευθύνεται η Τράπεζα να καταβάλει σύµφωνα µε την παρούσα
Τραπεζική Εγγύηση θα µειώνεται κάθε Ηµερολογιακό Τρίµηνο κατά το ποσό της Πραγµατικής
Δαπάνης που πραγµατοποιεί ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, για την οποία η
Τράπεζα θα λάβει γνωστοποίηση από τον Εκµισθωτή. Η µείωση αυτή θα ισχύει από την
ηµεροµηνία παραλαβής αυτής της γνωστοποίησης από την Τράπεζα.
(β) Προκειµένου να διαπιστώνεται η µείωση του ποσού για το οποίο θα ευθύνεται η
Τράπεζα κατά την έννοια της παραγράφου (α) ανωτέρω, η Τράπεζα µαζί µε τη γνωστοποίηση
πρέπει να λάβει:
(ι) επιβεβαίωση από τον Εκµισθωτή του ποσού της µείωσης, και
(ιι) επιβεβαίωση από τον Εκµισθωτή σχετικά µε το αναθεωρηµένο ποσό για το οποίο
ευθύνεται η Τράπεζα να καταβάλει σύµφωνα µε την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση.
(γ) Τυχόν παραίτηση του Μισθωτή από τα δικαιώµατα του επί του συνόλου ή τµήµατος
της Συµβατικής Περιοχής σε καµία περίπτωση απαλλάσσει την Τράπεζα από τις υποχρεώσεις
της δυνάµει της παρούσας µε την εξαίρεση ότι, στην περίπτωση που το ποσό της Υποχρέωσης
Ελάχιστης Δαπάνης, όπως ορίζεται στο Α για την καταβολή του οποίου ο Μισθωτής είναι ή
µπορεί να καταστεί υπόχρεος, καταβληθεί ολοσχερώς πριν την παραίτηση, σύµφωνα µε τους
όρους του Άρθρου 6.1 (γ) της Σύµβασης, η ευθύνη της Τράπεζας, κατά την έννοια του Άρθρου
2, περιορίζεται αντίστοιχα.
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5. Η παρούσα Τραπεζική Εγγύηση που εκδίδεται κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία τίθεται σε
ισχύ από την ηµεροµηνία παραλαβής από την Τράπεζα επιστολής υπογεγραµµένης από τον
Εκµισθωτή µε την οποία αυτός δηλώνει ότι:
(ι) η Σύµβαση έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ήτοι, ότι η Ηµεροµηνία
Έναρξης Ισχύος έχει ήδη επέλθει),
(ιι) την πρώτη µέρα της [Δεύτερης] [Τρίτης] Φάσης σύµφωνα µε την γνωστοποίηση του
Μισθωτή που προβλέπεται στο Άρθρο [2.1β] [2.1.γ] της Σύµβασης,
(ιιι) ο Εκµισθωτής έχει χορηγήσει κατόπιν αιτήσεως του Μισθωτή Παράταση του Σταδίου
Ερευνών σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
6. Απαγορεύεται η παραχώρηση, εκχώρηση ή µεταβίβαση της Τραπεζικής Εγγύησης σε
οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν του Εκµισθωτή και ο Εκµισθωτής δε δύναται να εκχωρήσει ή να
µεταβιβάσει την Τραπεζική Εγγύηση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός αν λάβει την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Μισθωτή.
7. Η ευθύνη της Τράπεζας δυνάµει της παρούσας εγγύησης δεν περιορίζεται, εξαλείφεται, ή
άλλως πώς επηρεάζεται από:
(α) οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή γεγονός που θα εξάλειφε ή θα επηρέαζε την ευθύνη
της Τράπεζας εάν ήταν πρωτοφειλέτης και όχι εγγυητής ή υπόχρεος αποζηµίωσης, ή
(β) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου η οποία, ελλείψει της
παρούσας διάταξης, θα απάλλασσε την Τράπεζα ή θα περιόριζε ή θα εξάλειφε την ευθύνη της
υπό την παρούσα εγγύηση.
8. Η παρούσα Τραπεζική Εγγύηση θα λήξει την ηµεροµηνία:
(α) της ολοσχερούς καταβολής από την Τράπεζα όλων των ποσών που εγγυάται η
παρούσα,
(β) της παραλαβής από την Τράπεζα γνωστοποίησης από τον Εκµισθωτή, στην οποία
δηλώνεται ότι το ύψος της Πραγµατικής Δαπάνης ισούται ή υπερβαίνει το ποσό της Ελάχιστης
Υποχρεωτικής Δαπάνης,
(γ) την 120η ηµέρα από τη λήξη της [Πρώτης Φάσης] [Δεύτερης Φάσης] [Τρίτης Φάσης]
[Παράτασης Σταδίου Ερευνών], µε την επιφύλαξη των ποσών τα οποία πρέπει να καταβληθούν
από την Τράπεζα σύµφωνα µε Απαίτηση που έγινε βάσει όσων ορίζονται ανωτέρω στην
παρούσα,
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(δ) την 60η µέρα από την ηµεροµηνία εκδόσεως της Τραπεζικής Εγγύησης, σε περίπτωση
που δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα η γνωστοποίηση του όρου 5, µε την οποία δηλώνεται
ότι η Σύµβαση έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο,
όποια εκ των ανωτέρω ηµεροµηνιών επέλθει νωρίτερα, µετά την παρέλευση της οποίας µε
την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) ανωτέρω, η Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη από
την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση.
9. Κάθε γνωστοποίηση η οποία απαιτείται να παρέχεται από το Μισθωτή και τον Εκµισθωτή
σύµφωνα µε τους όρους της Τραπεζικής Εγγύησης πρέπει να υπογράφεται από νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Μισθωτή και του Εκµισθωτή αντίστοιχα.
10. Κάθε απαίτηση, βεβαίωση και γνωστοποίηση, πρέπει να αποστέλλεται στην Τράπεζα
στην οριζόµενη ακόλουθη διεύθυνση:
[........]
11. Η Τράπεζα δια του παρόντος παραιτείται ρητώς και ανεκκλήτως από τα τυχόν
δικαιώµατα που εγείρονται από τα Άρθρα 852, 853, 855, 856, 857, 862, 863, 864, 866, 867 και
868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα ή από άλλο δικαίωµα αµφισβήτησης Απαίτησης που
κοινοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης ή κάθε άλλο
δικαίωµα

που

τυχόν

έχει

να

απαιτήσει

από

τον

Εκµισθωτή

(ή

οποιοδήποτε

trustee/εµπιστευµατοδόχο ή αντιπρόσωπο για λογαριασµό του) να κινηθεί εναντίον ή να ασκήσει
οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή αξίωση για καταβολή κατά του Μισθωτή, ή οποιουδήποτε
Συµµισθωτή ή κάθε άλλου προσώπου προτού εγείρει αξιώσεις έναντι της Τράπεζας υπό την
παρούσα Τραπεζική Εγγύηση, και θα πρέπει να καταβάλει αµελλητί το ποσό που αξιώνει ο
Εκµισθωτής.
Η παρούσα Τραπεζική Εγγύηση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που
προκύπτει από την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.
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Β. Στην Αγγλική Γλώσσα :
This Agreement is entered into in Athens on the 25th of May 2017 between:
(1)

The Greek State (Hellenic Republic), duly represented herein by the Minister of

Environment & Energy Mr. George Stathakis, exercising its rights over Hydrocarbons under
Article 2 of the Hydrocarbons Law, hereinafter referred to as the "Lessor";
and
(2)

The company HELLENIC PETROLEUM S.A., incorporated under the laws of Greece,

with Commercial Registry Number 296601000 and Tax Registration Number 094049864, whose
registered office is at 8A Chimarras Street, 15125 Maroussi, Greece, duly represented herein by
its CEO Mr. Grigoris Stergioulis, under the company's Board of Directors' Minutes No. 1292 of
the 25th of April 2017, hereinafter referred to as the "Lessee".
PREAMBLE
WHEREAS the discovery and production of Hydrocarbons is of importance to the economic
development of Greece and the Lessor desires that the requisite operations should be carried out
in accordance with Law 2289/1995 (Government Gazette A΄ 27/08.02.1995), titled "prospecting,
exploration and exploitation of hydrocarbons and other provisions” and with Presidential Decree
No.127/96 (Government Gazette A’ 92/29.5.1996), titled “Lease terms of the right for
exploration and exploitation of hydrocarbons”, as well as any other relevant legislation.
WHEREAS the interests of the Greek economy and those of the Lessor require that the
Petroleum Operations should be carried out both with diligence and in accordance with Good
Oilfield Practices and the Lessee states that it possesses the technical, financial and
administrative ability to successfully conduct with diligence the operations described in this
Agreement, and that it desires to cooperate with the Lessor with a view to assisting it to promote
the production of Hydrocarbons in Greece, thereby contributing to the general economic
development of the country.
WHEREAS the Court of Audit has issued the Act of E' Klimakion of Contracts Pre-Audit No
70/2017 in respect of this Agreement.
NOW THEREFORE
In the light of the foregoing, the Parties mutually covenant and agree as follows:
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DEFINITIONS
Unless the context otherwise requires, the following words and phrases have the meanings
hereinafter assigned to them:
“Actual Expenditure” has the meaning assigned to it in Article 3.9.
"Affiliate Enterprise" means in relation to the Lessee or in relation to any Co-Lessee, a company
or other legal entity, or a natural person which is, directly or indirectly Controlled by the Lessee
or any Co-Lessee and any company or another legal entity or person which Controls or is
Controlled, directly or indirectly, by a company or a legal entity or a natural person which
Controls or is Controlled by the Lessee or any Co-Lessee.
"Agreement" means this lease agreement including the Annexes.
"Annual Work Programme and Budget" has the meaning assigned to it in Article 5.1.
"Appraisal Programme" means a programme, following a Discovery of Hydrocarbons in the
Contract Area, to delineate the Hydrocarbons Reservoir to which that Discovery relates in terms
of thickness and lateral extent and to estimate the quantity of recoverable Hydrocarbons therein.
Such a programme may include a seismic survey or Appraisal Wells drilled to a depth sufficient
to penetrate the Hydrocarbons Reservoir being appraised, or both.
"Appraisal Well" means a well drilled in the course of carrying out an Appraisal Programme.
"Associated Natural Gas" means Natural Gas which exists in a Hydrocarbons Reservoir in
solution with Crude Oil, or as commonly known gas-cap gas which overlies or is in contact with
Crude Oil.
"Bank Guarantee" means a payment guarantee by a first class bank lawfully operating in the
European Union with a branch or established correspondent banking relationship with a first
class bank in Athens, acceptable to the Lessor, substantially in the form set out in Annex F. The
Bank Guarantee shall take effect on the Effective Date and should be delivered to the Lessor at
the latest five (5) days before the date on which this Agreement is ratified by the State
Parliament as the same will be notified in writing by the Minister at least 15 days before the
ratification date.
"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks generally are
open for business in Athens, Greece.
"By-Products" has the meaning assigned to it in paragraph 2 of article 1 of the Hydrocarbons
Law.
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"Calendar Quarter" means a period of three (3) consecutive Months commencing on any of 1
January, 1 April, 1 July and 1 October in any Calendar Year and includes the period from the
Effective Date to the commencement of the next Calendar Quarter and "Quarterly" shall be
construed accordingly.
"Calendar Year" means a period of twelve (12) Months beginning on the first (1st) day of
January and ending on the thirty-first (31st) day of the following December.
“Co-Lessee” means more than one natural or legal persons comprising together the Lessee. For
the purposes of this Agreement any references to Co-Lessee shall mean the Lessee, unless
otherwise defined herein.
“Consent” means all such licenses and permits required to be obtained from any Governmental
Authority by the Lessee.
"Contract Area" means, on the Effective Date, the area described in Annex A and shown on the
map in Annex B and, thereafter, that area as it may have been reduced from time to time by
relinquishment or surrender in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
"Control" means, a holding of:
(a)

at least thirty percent (30%) of the voting share capital of a company or enterprise; or

(b)

the right, according to specific provisions, to appoint the management of a company or

enterprise.
For the purposes of Article 20 of this Agreement and paragraph 5 of article 7 of the
Hydrocarbons Law, “Control” is understood to mean a holding in excess of fifty percent (50%)
of share capital and "Controlled" shall be construed accordingly.
"Crude Oil" means crude mineral oil, asphalt, ozokerite and all kinds of Hydrocarbons and
bitumens in solid and liquid form, whether in their natural state or obtained from Natural Gas by
condensation or extraction.
“Data” means all field data in relation to the Contract Area, including geological, geophysical,
geochemical, petrophysical, drilling, engineering and production measurements and navigation
tapes, magnetic tapes, cores, cuttings and well-logs in whatever form the same are produced and
maintained by the Lessee during the Petroleum Operations.
"Development and Production Programme" means a programme prepared by the Lessee and
submitted to the Lessor pursuant to the Presidential Decree and Article 7.6 of this Agreement.
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"Discovery" means the first Hydrocarbons encountered by drilling a structure where the
Hydrocarbons are recoverable at the surface in a flow measurable by generally accepted
international petroleum industry testing methods.
"Dollars" and "$" denote the lawful currency of the United States of America.
"EEA" means the European Economic Area created by the Agreement on the European
Economic Area signed in Porto on 2 May 1992, as amended by the Protocol signed in Brussels
on 17 March 1993.
"Effective Date" means the date set by Article 33.
"EIS" means the environmental impact study as provided for in the Environmental Laws.
"Elementary Block" shall have the meaning assigned to it under Ministerial Decision
11/Φ6/12657/30.06.1995 (Government Gazette Vol. B No. 615/1995).
"Environmental Laws" means the legislation applicable in Greece regarding environmental
matters.
"Euro", "EUR" and "€" means the lawful currency of the member states of the European Union
that adopt the single currency.
"Exploitation Area" means an area constituting or forming part of the Contract Area delineated,
following a commercially exploitable Discovery under the provisions of paragraph (a) of Article
7.6 of this Agreement.
"Exploitation Operations" means operations pursuant to a Development and Production
Programme to develop a Discovery and to carry on Hydrocarbon Exploitation.
"Exploitation Stage" means the period described in Article 8.1 of this Agreement.
"Exploration Area" means the Contract Area held at any time by the Lessee during the
Exploration Stage that does not include any part of the Contract Area which constitutes an
Exploitation Area.
"Exploration Operations" means operations conducted for the purpose of Hydrocarbon
Exploration and includes operations conducted for the purpose of carrying out an Appraisal
Programme.
"Exploration Stage" means the period described in Article 2 of this Agreement.
“Exploration Well” means any well whose purpose at the commencement of drilling is to explore
for an accumulation of Hydrocarbons whose existence at that time was unproven by drilling.
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"First Phase" means the first phase of the Basic Exploration Stage described in Article 2.1(a) of
this Agreement.
"Good Oilfield Practices" means all those things that are generally accepted in the international
petroleum industry as good, safe, economical and efficient in exploring for and producing
Hydrocarbons.
“Governmental Authority” means any authority exercising legislative, regulatory or
administrative state functions on behalf of the State.
"Hydrocarbons" has the meaning assigned to it in paragraph 1 of article 1 of the Hydrocarbons
Law.
"Hydrocarbons Exploitation" has the meaning assigned to it in paragraph 5 of article 1 of the
Hydrocarbons Law.
"Hydrocarbons Exploration" has the meaning assigned to it in paragraph 4 of article 1 of the
Hydrocarbons Law.
"Hydrocarbons Law" means Law No. 2289/95 entitled "prospecting, exploration and exploitation
of Hydrocarbons and other provisions” as in force.
"Hydrocarbons Reservoir" means a discrete accumulation of Hydrocarbons in the subsoil.
"Independent Third Party" has the meaning assigned to it in paragraph 10 of article 1 of the
Hydrocarbons Law.
“Law” means any law, rule, regulation, decree, statute, order, enactment, act or resolution of a
Governmental Authority having effect within the State.
"Minimum Expenditure Obligation" means the amounts set out at the end of, respectively the
First Phase, the Second Phase and the Third Phase in Article 3 (Lessee’s Exploration Work
Commitments).
“Minimum Work Programme” means the work to be performed in, respectively, the First Phase,
the Second Phase and the Third Phase, pursuant to Article 3 (Lessee’s Exploration Work
Commitment).
"Minister" means the Minister of Environment and Energy of Greece.
"Month" means a calendar month.
"Natural Gas" means Hydrocarbons in gaseous form including, but not limited to, wet mineral
gas, dry mineral gas, casing head gas and residual gas remaining after the extraction or
separation of liquid and Hydrocarbons from wet gas and other valuable non Hydrocarbon gas.
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“Operator” means the entity Hellenic Petroleum S.A and whereas applied the entity designated
as the “Operator” under a joint operating agreement or other similar document to be concluded
by the Co-Lessees, being the party that implements the collective will of the Co-Lessees and is
responsible for the day-to-day operations.
"Party" means either the Lessor or the Lessee and "Parties" means the Lessor and the Lessee
unless in either case this Agreement provides otherwise.
"Petroleum Operations" means Exploration Operations or Exploitation Operations.
“Phase” means any, or all, of the First Phase, the Second Phase or the Third Phase, as the context
requires.
"Presidential Decree" means the Presidential Decree No.127/1996 entitled "Lease terms of the
right for exploration and exploitation of Hydrocarbons".
"Proceedings" means any suit, action or proceedings arising out of, or in connection with this
Agreement;
"Produced and Saved" means hydrocarbons produced in an Exploitation Area but does not
include Hydrocarbons used in the course of production or lost, other than Hydrocarbons lost by
reason of the negligence of the Lessee or the Lessee's failure to observe Good Oilfield Practices.
“Proper Application” has the meaning assigned to it in Article 27.6.
“Proprietary Data” means any interpretative and derivative data, including internal memoranda,
reports, analyses, interpretations and evaluations prepared by the Lessee in respect of the
Petroleum Operations.
“Response” means a written notification from a relevant Governmental Authority to the Lessee,
that a Proper Application for a Consent is approved or rejected, with or without conditions.
"Second Phase" means the second phase of the Basic Exploration Stage described in Article
2.1(a) of this Agreement.
"Service Document" means a writ, application, claim, summons, petition, order, award, judgment
or other document relating to any Proceedings.
"Sole Expert" means a member from:
(a)

the Energy Institute of London;

(b)

the American Petroleum Institute; or

(c)

the French Institute of Petroleum (IFP Energies nouvelles),
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provided that if there is a conflict of interests with all of the aforementioned institutes, the Lessor
shall be entitled to appoint an independent, reputable petroleum institute of another member state
of the European Union in which Hydrocarbons are produced.
"State" or “Greece” means the Hellenic Republic and the Greek State.
“State Data” means any and all geological, geophysical, drilling, well production data, well
location maps and other information held or developed by the Lessor in any form in relation to
the Contract Area as well as any data acquired and/or produced under the non exclusive marine
seismic data acquisition and services commenced on the 26th of October 2012 in any form in
connection to the Contract Area.
"Third Phase" means the third phase of the Basic Exploration Stage described in Article 2.1(a) of
this Agreement.
INTERPRETATION
In this Agreement, subject to any express contrary indication:
(a)

any reference to an Article shall be construed as a reference to an article of this

Agreement and any reference to an Annex shall be to an annexure to this Agreement;
(b)

any reference to a person shall be construed as including:

(i)

any person, firm, company,

Governmental Authority, corporation, society, trust,

foundation, government, state or agency of a state or any association or partnership (in each case
whether or not having separate legal personality) of two or more of these;
(ii)

a reference to the successors, permitted transferees and permitted assignees of any of the

persons referred to in sub-paragraph (i) above;
(c)

any reference to this Agreement or any other agreement or document shall be construed

as a reference to that agreement or document as it may have been, or may from time to time be,
amended, varied, novated, replaced or supplemented;
(d)

any reference to a Law shall be construed as a reference to it as it may have been, or may

from time to time be (with or without modification) amended or re-enacted and any subordinate
legislation made, or thing done, or may from time to time be done.
(e)

capitalised terms used in this Agreement shall have the meaning ascribed to them in the

Definitions section or elsewhere in the Agreement.
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ARTICLE 1
SCOPE OF THE AGREEMENT
1.1

This Agreement is a lease agreement pursuant to which, in accordance with paragraph 10

of article 2 of the Hydrocarbons Law, the State as the Lessor grants to the Lessee in accordance
with the terms and conditions hereof, exclusive rights to carry on Petroleum Operations in the
Contract Area.
1.2

The Lessee undertakes in accordance with the terms and conditions set out herein to at

all times conduct Petroleum Operations in the Contract Area in accordance with the Law.
1.3

The cost and risk of carrying on Petroleum Operations shall be borne exclusively by the

Lessee and the Lessee will have no right to recover such costs, or any part thereof, from the
Lessor except as hereinafter provided in this Agreement.
1.4

Each Co-Lessee shall

(a)

be jointly and severally liable in respect of the Lessee’s and the other Co-Lessees’

obligations arising under this Agreement against the Lessor and
(b)

holds an undivided interest in all of the rights under this Agreement.

For the purposes of this Agreement, any reference to the term “Joint Venture” in the
Hydrocarbons Law means the contractual co-operation of the Co-Lessees under a joint operating
agreement, without creating or implying or having the intention to create any, de jure or de facto
partnership or entity with or without a separate legal personality.
1.5

The Lessor and the Lessee hereby expressly and unconditionally agree and accept that:

(a)

any contract to which the Lessor is not a contracting party, and/or which contains terms

or provisions defining the relations between the Lessee and/or each Co-Lessee and/or any third
parties shall not create any claim against the Lessor and/or amend this Agreement and/or regulate
this Agreement in a different way;
(b)

any contract to which the Lessee or each Co-Lessee is not a contracting party, which

contains terms or provisions defining the relations between the Lessor and third parties shall not
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create any claim against the Lessor and/or amend this Agreement and/or regulate this Agreement
in a different way;
(c)

the terms and provisions of the afore-mentioned contracts cannot be used as a means of

interpreting this Agreement nor may then be considered to prevail in any way either in part or in
whole, over this Agreement;
(d)

both the Lessor and the Lessee hereby simultaneously waive every right to contest, cancel

and/or challenge the validity and enforceability of this clause 1.5.
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ARTICLE 2
EXPLORATION DURATION OF THE EXPLORATION STAGE
The Exploration Stage shall commence on the Effective Date and, unless this Agreement is
terminated earlier in accordance with its terms, shall subsist for the periods described in this
Article 2.
2.1

For a Basic Exploration Stage

(a)

Subject as hereinafter provided, the basic exploration stage (the "Basic Exploration

Stage") shall subsist for seven (7) years. For the purposes of this Article and Article 3, the
Exploration Stage is divided into consecutive exploration Phases defined for the Contract Area
as follows:
First Phase:

3 years

Second Phase: 2 years
Third Phase: 2 years
(b)

Where the Lessee has, during the First Phase, fulfilled its Minimum Work Programme

and Minimum Expenditure Obligation relating to that Phase in accordance with Article 3 it may,
by giving notice to the Lessor, continue its Exploration Operations during the Second Phase and
shall thereupon assume and during the Second Phase discharge its Minimum Work Programme
and Minimum Expenditure Obligation relating to that phase set out in Article 3;
(c)

Where the Lessee has, during the Second Phase, fulfilled its Minimum Work Programme

and Minimum Expenditure Obligation relating to that Phase in accordance with Article 3 it may,
by giving notice to the Lessor, continue its Exploration Operations during the Third Phase and
shall thereupon assume and during the Third Phase discharge its Minimum Work Programme
and Minimum Expenditure Obligation relating to that phase set out in Article 3;
(d)

In the event that before the end of the First Phase or, as the case may be before the end of

the Second Phase the Lessee has not given to the Lessor notice pursuant to Article 2.1(b) or, as
the case may be, Article 2.1(c), the rights and obligations of the Lessee in respect of the Contract
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Area shall cease and, subject always to the obligations of the Lessee in respect of liabilities
which have accrued under this Agreement, shall be deemed to have been terminated.
(e)

Upon the Lessee’s duly justified and reasonable request, in order to provide the Lessee

with sufficient time to drill and/or test a well and to enable the Lessee to make a decision
whether to commit to the next Phase (other than a Third Phase) in accordance with Article 2.1(b)
and (c) above, a current Phase may be extended by a period up to six (6) Months, provided that
the well is the subject of the Minimum Work Programme and has been spudded prior to the end
of the said Phase. If required, and upon the Lessee’s duly justified and reasonable request, the
Phase may be further extended for a reasonable time period.
(f)

In the event that a current Phase (other than a Third Phase) is extended pursuant to

Article 2.1(e) the amount of time by which the current Phase is extended shall be deducted from
the period of time defined for the subsequent Phase.
2.2

For an Exploration Stage Extension

(a)

The Lessee may, in accordance with the provisions of paragraph 3 of article 5 of the

Hydrocarbons Law apply for an exploration stage extension (an "Exploration Stage Extension").
(b)

It is understood and agreed between the Parties that a requirement for additional time to

complete an Appraisal Programme, or where additional reserves must be located before a
commercial deposit can be established, to undertake further exploration drilling, or to establish a
market for Natural Gas, is a requirement falling within the scope of subparagraph (b) of
paragraph 3 of article 5 of the Hydrocarbons Law.
(c)

If an Exploration Stage Extension is granted pursuant to paragraph 3 of article 5 of the

Hydrocarbons Law, the Lessee shall provide to the Lessor a Bank Guarantee on the first day of
the Exploration Stage Extension for the full amount, if any, of the shortfall being the difference
between the Minimum Expenditure Obligation at the end of the Basic Exploration Stage and the
Lessee’s Actual Expenditure during that stage, as defined in Article 3.9. Such Bank Guarantee
will replace any existing current Bank Guarantee already provided under this Agreement. In the
event that there is no such shortfall, the Lessor shall return any Bank Guarantee provided
pursuant to the above promptly upon the commencement of the Exploration Stage Extension.
2.3

For a Special Exploration Stage Extension

(a)

Pursuant to paragraph 4 of article 5 of the Hydrocarbons Law a Special Exploration Stage

Extension not exceeding seven (7) years for onshore, may be granted to the Lessee following its
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submission of a relevant application by resolution of the Council of Ministers on the
recommendation of the Minister. Additional terms and conditions may be imposed in the
resolution of the Council of Ministers, notwithstanding the provisions of this Agreement, and
this Agreement shall be amended accordingly.
In a case where the Lessee has made a Discovery in the Contract Area of non-Associated Natural
Gas or a Discovery of a Hydrocarbons Reservoir in the Contract Area which cannot be exploited
commercially without the exploitation of Associated Natural Gas, the Lessor will support an
application by the Lessee under article 5 paragraph 4 of the Hydrocarbons Law for a Special
Exploration Stage Extension sufficient to enable the Lessee, before making a declaration of
commerciality, to consider the construction and financing of the necessary infrastructure for the
disposal of Natural Gas.
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ARTICLE 3
LESSEE’S EXPLORATION WORK COMMITMENTS
3.1

In discharge of its obligation to carry out Petroleum Operations in the Contract Area, the

Lessee shall commence Exploration Operations within six (6) Months of the Effective Date and
shall carry out the work and spend not less than the sums specified in Article 3.2.
3.2

For the purpose of this Article, the Minimum Work Programme to be performed, and the

Minimum Expenditure Obligations of the Lessee for each Phase of the Basic Exploration Stage,
as described in Article 2, shall be as follows :
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Minimum
Work
Programm
e
Seismic
Reprocessin
g
2D seismic
survey
3D seismic
survey

Other
survey

Phase 1
Year 1
1,000 km of
existing seismic
data

Year 2

Phase 2
Year 3

Acquisition and processing of 170
km
1. GeologicalGeochemical
studies,
Landsat/or aerial
photos
2. Gravity and
Magnetic studies

Magnetotelluric
sounding survey
using 120 stations

Year 4

Phase 3
Year 5

Other (a)

Year 7

Acquisition and processing of
130 km

Integration
of G&G
studies

Integration of
G&G studies

Structural modelling,
petrophysical & geochemical
analysis, etc.

1 (one)
exploration
deep well
(5,000m)
Structural modelling,
petrophysical & geochemical
analysis, etc.

Exploration
Well
Structural and stratigraphic
modelling

Year 6

Other (b)

Environmental Baseline Report, Environmental Action
Plan, etc.

Environmental Action Plan,
etc.

Environmental Impact
Assessment, etc.

Minimum
Expenditure

4,000,000 (four million) euros

3,500,000 (three million and
five hundred thousand) euros

30,000,000 (thirty million)
euros
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3.3

Subject to Article 3.4, the Minimum Expenditure Obligations set forth in

Article 3.2 shall not, in respect of any Phase, be satisfied unless during that Phase the
total Actual Expenditure attributable to the work for that Phase equals or exceeds the
amount of the Minimum Expenditure Obligation for that Phase provided, however,
that if, in any Phase, the Lessee has to the reasonable satisfaction of the Lessor carried
out the Minimum Work Programme for that Phase the Minimum Expenditure
Obligation, notwithstanding any shortfall, shall be deemed for that Phase to have been
satisfied.
3.4

Where the Actual Expenditure incurred by the Lessee during a Phase exceeds

the Minimum Expenditure Obligation for that Phase, the amount of such excess shall
be carried forward and credited against the Minimum Expenditure Obligation in the
next succeeding Phase; provided, however that nothing in this provision shall be
construed as extinguishing, postponing or modifying any obligation of the Lessee to
drill an Exploration Well pursuant to this Article.
3.5

An Exploration Well drilled by the Lessee in accordance with Good Oilfield

Practices shall be treated as discharging the obligation of the Lessee to drill an
Exploration Well under this Article if:
(a)

it has been drilled to a minimum depth of five thousand meters [5,000m] or

after drilling at least two hundred meters [200m] within the sub-thrusted EoceneMesozoic carbonates, whichever is shallower,
(b)

before reaching such depth, the basement is encountered in the said well

below which the geological structure does not have the properties necessary for
accumulation of Hydrocarbons in commercial quantities,
(c)

insurmountable technical problems which cannot be overcome applying the

standards of Good Oilfield Practices not caused or aggravated by the Lessee are
encountered at a lesser depth than the above (a) in respect of the said well which make
further drilling impractical; or
(d)

the well encounters significantly productive horizons.

3.6

No Appraisal Well, no seismic survey carried out pursuant to an Appraisal

Programme, and no expenditure incurred in carrying out such Appraisal Programme
shall be treated as discharging or contributing to the discharge of the Minimum Work
Programme or Minimum Expenditure Obligations.
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3.7

The Lessee shall five (5) days before the date on which this Agreement is

ratified and, if the Lessee has given notices to the Lessor under Article 2.1(b) or
Article 2.1(c), on the first day of the Second Phase or the first day of the Third Phase,
respectively, provide, a Bank Guarantee in respect of the Minimum Expenditure
Obligation (less any amount credited in accordance with Article 3.4) for the relevant
Phase. The amount of the Bank Guarantee given pursuant to this Article shall be
reduced at the end of every Calendar Quarter by an amount equal to the Actual
Expenditure incurred by the Lessee during that Calendar Quarter. In order to facilitate
the reduction of the Bank Guarantee given pursuant to this Article 3.7, the Lessee
shall provide to the Lessor a signed written notice outlining (i) the amount of the
reduction of the Bank Guarantee; and (ii) the outstanding amount that the bank may
be liable to pay under the Bank Guarantee. The Lessor, on receipt of the notice from
the Lessee, shall, no later than 45 days from the end of the respective Calendar
Quarter, sign and release such notice to the Bank and (unless Lessee’s notice is
contested by the Lessor within the same period) in the event that the Lessor fails to
sign and release such notice, the amount of the Bank Guarantee shall nevertheless be
deemed to be reduced by the amount set out in the relevant notice.
3.8

Subject to Article 3.3, if, at the end of any Phase, the Actual Expenditure

incurred by the Lessee during that Phase (taking account of any amount carried
forward pursuant to Article 3.4) does not equal or exceed the Minimum Expenditure
Obligation for that Phase, the Bank Guarantee shall provide for the payment
thereunder to the Lessor of the full amount of the shortfall.
3.9

For the purpose of this Agreement: "Actual Expenditure" means expenditure

incurred by the Lessee during a particular Phase of the Basic Exploration Stage,
being:
(a)

expenditure solely and directly attributable to the activities of the Minimum

Work Programme for that particular Phase, as described in Article 3.2 and General
and Administrative Costs as defined in 2.5(a) and/or 2.5(b) of Annex C allocated to
such activities; and
(b)

under the condition that the Minimum Work Programme of that Phase has

been performed, all expenditure incurred (either before or after such performance) for
Exploration Operations in the approved Annual Work Programmes and Budgets for
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that Phase and the General and Administrative Costs as defined in 2.5(a) and/or 2.5(b)
of Annex C allocated to such Exploration Operations.
3.10

The Lessee shall maintain accurate records and accounts of all Actual

Expenditure and, with regard to the General and Administrative Costs (as defined in
Section 2.5(a) and/or 2.5(b) of Annex C) shall maintain all documents, including
invoices, records and time sheets. In order to verify that Actual Expenditure is
comprised only of amounts that are required to perform the respective Exploration
Operations of a particular Phase, the Lessor shall be entitled, subject to Article
19.13(a), to conduct an audit in accordance with Section 1.6 of Annex C.
3.11

In respect of that area relinquished or surrendered under Article 6, the Lessee

shall, in accordance with practices customary in the international petroleum industry,
within six (6) Months from the date of termination of any Phase of the Exploration
Stage, remove the installations used, plug and abandon all wells and restore the
environment to its original condition.
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ARTICLE 4
TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE
4.1

The Lessor and the Lessee shall within five (5) calendar days of the Effective

Date establish a committee to be known as the Technical Advisory Committee which
shall consist of:
(a)

a chairperson and two other persons appointed by the Lessor; and

(b)

three other persons appointed by the Lessee.

4.2

Either the Lessor or the Lessee may appoint by notice in writing any person

respectively appointed by them to act in the place of any member of the Technical
Advisory Committee during his absence or incapacity to act as a member of the
Technical Advisory Committee.
4.3

When such alternate member acts in the place of any member, he shall have

the powers and perform the duties of such member.
4.4

Without prejudice to the rights and obligations of the Lessee in relation to the

management of its operation, the functions of the Technical Advisory Committee
shall be:
(a)

save where a proposed Annual Work Programme and Budget is deemed to

have been approved by the Lessor pursuant to the Presidential Decree and Article 5
of this Agreement, to review the Annual Work Programme and Budget submitted by
the Lessee and consider proposals for

the revision of specific features thereof

submitted by the Lessor;
(b)

to review any Appraisal Programme submitted by the Lessee to the Lessor

and to monitor the implementation of the work conducted thereunder;
(c)

to review any Development and Production Programme submitted by the

Lessee to the Lessor in connection with a Discovery of commercially exploitable
Hydrocarbons;
4.5

All meetings of the Technical Advisory Committee shall be held at such

places, whether within or, with the prior approval in writing of the Lessor, outside
Greece, and at such times, but not less than one meeting during each quarter, as may
be determined unanimously by its members.
4.6

In addition to the scheduled meetings of the Technical Advisory Committee,

either the Lessor or the Lessee shall have the right to convene a meeting of the
Technical Advisory Committee within Greece in the event of an emergency or

160

166

extraordinary situation by giving not less than three (3) calendar days written notice to
each of the members of the Technical Advisory Committee.
4.7

Five members of the Technical Advisory Committee shall form a quorum for a

meeting of the committee.
4.8

The Lessor and the Lessee shall each have the right to call any expert to any

meeting of the Technical Advisory Committee to advise the committee on any matter
of a technical nature requiring expert advice.
4.9

All decisions of the Technical Advisory Committee shall be by unanimous

vote of the members present at a meeting thereof and together forming a quorum.
4.10

If the Technical Advisory Committee is unable to reach unanimity on any

matter being considered by the committee under this Article 4, the matter shall be
referred to the Lessee and the Lessor within fifteen (15) calendar days from the date
of the meeting where the matter was considered. If the Parties fail to reach unanimity
within thirty (30) calendar days of such referral, the matter shall be referred to a Sole
Expert for final determination in accordance with Article 23. Provided however that
in the case of an Annual Work Programme and Budget submitted by the Lessee prior
to a Discovery by the Lessee, the proposals of the Lessee, set out in the Annual Work
Programme and Budget, shall be deemed to have been accepted by the Technical
Advisory Committee so long as those proposals have been devised in conformity with
Article 5 and are consistent with and are intended to enable the Lessee to perform its
work and expenditure obligations under Article 3.
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ARTICLE 5
ANNUAL WORK PROGRAMME AND BUDGET
5.1

Three (3) Months before the end of each Calendar Year, or at such time as

may be mutually agreed with the Lessor, the Lessee shall prepare and submit to the
Lessor for approval a programme setting forth all works and operations, provided for
under the Agreement (studies, exploration, procurement, equipment, installations, etc)
with the budgeted cost for each item (the "Annual Work Programme and Budget")
which it proposes to carry out during the following twelve (12) Month period
(provided that if the Effective Date is different to the date of commencement of a
Calendar Year, within sixty (60) Business Days of the Effective Date the Lessee shall
submit a programme for the remainder of the current Calendar Year).
5.2

Within one (1) Month of its submission, the Lessor may ask for clarifications

in relation to the Annual Work Programme and Budget and put forward proposals for
consideration by the Technical Advisory Committee for the revision of specific
features thereof relating to the nature and cost of the works and operations. If the
Lessor does not put forward any such proposals within the prescribed time period, the
Annual Work Programme and Budget shall be deemed to have been approved by the
Lessor.
5.3

Each Annual Work Programme and Budget and any revision or amendment

thereof shall be consistent with the requirements of the Minimum Work Programme
and Minimum Expenditure Obligation for the relevant Phase.
5.4

If the Lessee and Lessor fail to reach agreement on proposed revisions to the

Annual Work Programme and Budget within ten (10) Business Days of the meeting
scheduled to consider the matter(s) in issue, then such matter(s) shall be referred to a
Sole Expert for determination.
5.5

The Lessor shall have the right to monitor the performance of the Annual

Work Programme and Budget.
5.6

In the event that extraordinary circumstances arise that are not provided for in

the Annual Work Programme and require immediate action, the Lessee may take all
proper steps for the achievement of the objectives of the Agreement. Any resulting
costs shall be included in the expenses referred to in section 3.1 of Annex C. The
Lessor shall be forthwith notified of all modifications referred to above.
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ARTICLE 6
SURRENDER DURING THE EXPLORATION PERIOD RELINQUISHMENT
6.1

Surrender

(a)

Subject to the provisions of this Article, prior to the end of the Exploration

Stage, the Lessee may, by written notice which becomes effective thirty (30) Business
Days after it has been served on the Lessor, surrender its exploration rights over the
entire Contract Area or a part thereof consisting of one or more contiguous
Elementary Blocks.
(b)

In the event that the Lessee desires to surrender its rights to conduct Petroleum

Operations in the entire Contract Area without having fulfilled all of its Minimum
Work Programme and Minimum Expenditure Obligations under Article 3.2 (or such
work and expenditure obligations as may be agreed between the Lessee and the
Lessor for any Exploration Stage Extension or Special Exploration Stage Extension)
("Additional Expenditure Obligations"), the Lessee shall pay to the Lessor, prior to or
on the effective date of any surrender, a sum equal to the amount to be the difference
of the Actual Expenditure attributable to the Minimum Work Programme in that
Phase or extension period and the Minimum Expenditure Obligation during such
Phase or the minimum expenditure agreed by the Parties with regard to such
extension period. The Lessor shall, in procuring satisfaction of such payment, be
entitled to invoke any amount outstanding under the relevant Bank Guarantee.
(c)

The Lessee may surrender its rights, free of all obligations, at the end of any

Phase if it has fulfilled all of its contractual obligations under this Agreement
(including its Minimum Work Programme and Minimum Expenditure Obligations) up
to the end of that Phase.
(d)

Without prejudice to its other liabilities and obligations under this Agreement,

the Lessee's surrender shall not give rise to any claim by it against the Lessor in costs
or damages.
6.2

Relinquishment

(a)

Where the Lessee has, prior to the end of the First Phase, given to the Lessor

notice under Article 2.1(b) the Lessee, shall before the commencement of the Second
Phase relinquish a portion or portions of the Contract Area (providing they comprise a
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number of contiguous Elementary Blocks) so that the Contract Area retained is not
more than seventy five per cent (75%) of the Contract Area on the Effective Date.
(b)

Where the Lessee has prior to the end of the Second Phase of the Basic

Exploration Stage, given to the Lessor notice under Article 2.1(c) the Lessee shall
before commencement of the Third Phase relinquish a portion or portions of the
Contract Area (providing they comprise a number of contiguous Elementary Blocks)
so that the Contract Area retained is not more than fifty per cent (50%) of the Contract
Area on the Effective Date.
(c)

When the Exploration Stage comes to an end in accordance with Article 2, the

Lessee shall relinquish the entire Contract Area held by him save for any area which
pursuant to Article 7 has become an Exploitation Area.
(d)

When, pursuant to this Article, the Lessee surrenders or relinquishes part of

the Contract Area the remaining area or areas shall be rectangular in shape and
constitute not more than two non-contiguous areas.
6.3

Clean-up

Prior to surrender or relinquishment of the Contract Area or any part of it, the Lessee
shall:
(a)

in accordance with practices customary in the international petroleum

industry, perform any necessary clean-up activities including removal of any facilities
and equipment installed by the Lessee, in order to restore such area as nearly as
possible to the original condition that existed on the Effective Date;
(b)

fulfil its obligations under Articles 9.1 and 9.2; and

(c)

take action necessary to prevent hazards to environment, human life or

property.
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ARTICLE 7
DISCOVERY: EXPLOITATION STAGE
7.1

Where the Lessee makes a Discovery of Hydrocarbons in the Contract Area it

shall inform the Lessor promptly by notice in writing and forthwith cause tests to be
made in connection with the Discovery in order to determine the extent to which the
Discovery is potentially of commercial interest. The results from those tests together
with a technical evaluation thereof shall be submitted to the Lessor as soon as the tests
and technical evaluation have been completed.
7.2

Where the Lessee makes a discovery of any mineral in the Contract Area

which is not a Hydrocarbon, it shall inform the Lessor promptly by notice in writing.
7.3

Save in the event that the Lessee informs the Lessor when test results are

submitted that the Discovery does not merit appraisal, or does not merit appraisal until
further exploration drilling has taken place in the Contract Area, the Lessee shall,
when the tests referred to in Article 7.1 are completed, prepare and submit to the
Lessor for approval an Appraisal Programme relating to the Discovery. Within two
(2) Months from the date on which the Appraisal Programme is submitted to the
Lessor, the Lessor will approve the Appraisal Programme unless, after its review by
the Technical Advisory Committee, the Lessor determines that the Appraisal
Programme is unlikely to satisfy the requirements of Article 7.5 (a) to (e). In that
event, if the Lessor and the Lessee are unable to agree appropriate changes to the
Appraisal Programme, the matter or matters in dispute will be referred to a Sole
Expert for determination in accordance with Article 23.
7.4

When an Appraisal Programme has been completed, the Lessee will inform

the Lessor by a notice in writing whether the Discovery is commercially exploitable,
and the determination of the Lessee in that regard shall be conclusive.
7.5

A notice in writing under Article 7.4 shall be accompanied by a report on the

Discovery containing particulars of:
(a)

The chemical composition, physical and thermodynamic properties and

quality of Hydrocarbons discovered;
(b)

The thickness and extent of the production strata;

(c)

Petrophysical properties of the Hydrocarbon Reservoir formations;

(d)

The Hydrocarbon Reservoir's productivity indices for the wells tested at

various rates of flow;
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(e)

Permeability and porosity of the Hydrocarbon Reservoir formation;

(f)

Estimate of the production capacity of the Hydrocarbon Reservoir;

(g)

Feasibility studies and technical and economic evaluations carried out by or

for the Lessee in relation to the Discovery;
(h)

Evaluation of the Hydrocarbon Reservoir and adjoining areas; and

(i)

Additional geological data and other relevant information relating to the

Discovery.
7.6

Where the Lessee by notice in writing under Article 7.4, has informed the

Lessor that the Discovery is commercially exploitable:(a)

as soon as possible thereafter, the Lessor and the Lessee will meet and, subject

to the limitations set out in paragraph 9 of article 5 of the Hydrocarbons Law, will
delimit by mutual agreement to the extent that such a delimitation is allowed within
the boundaries of the Contract Area, the Exploitation Area in respect of the Discovery
so as to include, in a single area, the Hydrocarbon reservoir in respect of which the
notice was given under Article 7.4, together with a reasonable margin surrounding the
periphery of that area. In the event that the Lessor and the Lessee are unable, within
sixty (60) calendar days from the date of the notice under Article 7.4, to agree on the
boundaries of the Exploitation Area, either the Lessor or the Lessee may refer the
matter for determination by a Sole Expert in accordance with Article 23.
(b)

Without prejudice to the provisions of Article 2.3(b), the Lessee will prepare

and submit to the Lessor, not later than 6 Months from the date of the notice given
under Article 7.4, a Development and Production Programme in respect of the
Discovery. The Development and Production Programme shall be consistent with the
requirements of the Presidential Decree, be prepared on sound engineering and
economic principles in accordance with Good Oilfield Practices and be designed to
ensure:
(i)

the optimum economic recovery of Hydrocarbons by the efficient, beneficial

and timely use of the hydrocarbon resources of the Exploitation Area; and
(ii)

adequate measures for the protection of the environment in conformity with

accepted standards prevailing in the international petroleum industry, and taking
account of the particular characteristics of the Contract Area.
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(c)

Without prejudice to the generality of the requirements set out in Article

7.6(b), the Development and Production Programme will contain the following
particulars:(i)

Feasible alternatives for the development and production of the Discovery,

including the method for disposition of Associated Gas;
(ii)

Proposals relating to the spacing, drilling and completion of production and

injection wells, the production and storage installations and transport and delivery
facilities required for the production, storage and transport of Hydrocarbons. The
proposals will include the following information:(A) estimated number of production and injection wells;
(B) particulars of production equipment and storage facilities;
(C) particulars of feasible alternatives for transportation of the Hydrocarbons
including pipelines;
(D) particulars of installations and other technical equipment required for the
operations;
(1) The production profiles for Crude Oil and Natural Gas from the Hydrocarbon
Reservoirs;
(2) Specific steps which the Lessee proposes to take during production in accordance
with Good Oilfield Practices to prevent pollution and to restore the environment when
the Exploitation Stage terminates;
(3)

Cost estimates of capital and recurrent expenditures;

(4)

Economic feasibility studies carried out by or for the Lessee in respect of the

Discovery taking into account the location,

meteorological conditions,

cost

estimates, the price of Hydrocarbons and any other relevant data; and evaluations
thereof;
(5)

Safety measures to be adopted in the course of the Exploitation Operations,

including measures to deal with emergencies;
(6)

Estimate of the time required to complete each phase of the Development and

Production Programme; and
(7)

The delivery point for the delivery of the Lessor In-Kind Royalty.

7.7

At or before the time the Development and Production Programme is

submitted to the Lessor, the Lessee , if so requested by the Lessor and in addition to
the EIS prepared in accordance with Article 12, make available to the Lessor an
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environmental impact study prepared by a third party (approved by the Lessor) with
expertise in the field of international environmental studies, for the purpose of
assessing the effects of the proposed development on the environment, including its
effect on human beings, wild life and aquatic life in and around the Exploitation Area.
This environmental impact study shall, as a minimum, address the matters referred to
in Article 12.6.
7.8

Within two (2) Months from the

date on which the Development and

Production Programme was submitted to the Lessor, the Lessor will approve the
Programme unless the Lessor, after review of the Programme by the Technical
Advisory Committee, determines that the Programme does not satisfy

the

requirements of Article 7.6(b). In that event, if the Lessor and the Lessee are unable to
agree appropriate changes to the Development and Production Programme, the matter
or matters in dispute will be referred to a Sole Expert in accordance with Article 23.
7.9

The opinion of the Sole Expert shall be binding on the parties with the effect

that:
(a)

if the Sole Expert is of the opinion that the Development and Production

Programme as submitted by the Lessee meets the requirement of Article 7.6 (b), the
Development and Production Programme shall be deemed to have been approved by
the Lessor;
(b)

if the Sole Expert is of the opinion that the Development and Production

Programme does not meet the requirements of Article 7.6(b), the Lessee shall, not
later than sixty (60) calendar days from the date on which the expert has given his
opinion, either re-submit the Development and Production Programme amended to
take account of the opinion of the Sole Expert or surrender the Exploitation Area; and
(c)

where the Lessee has re-submitted the Development and Production

Programme, amended as aforesaid, the Development and Production Programme, as
so amended, shall be deemed to have been approved by the Lessor within one week
after receipt by the Lessor.

\
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ARTICLE 8
DURATION AND EXPIRATION OF THE EXPLOITATION PERIOD
8.1

Subject to the possibility of an extension pursuant to paragraph 13 of article 5

of the Hydrocarbons Law, the duration of the Exploitation Stage for each Exploitation
Area shall be twenty five (25) years from the date on which a notice was given by the
Lessee to the Lessor under Article 7.4 of this Agreement (twenty five (25) years plus
two (2) extensions of five (5) years each).
8.2

The Lessee may at any time unconditionally surrender 100% of its

exploitation rights over any one (1) or more or over all of the Exploitation Areas
created under the terms of Article 7.6, by serving notice to the Lessor (90) calendar
days in advance. Such surrender shall give the Lessee no claim whatsoever against the
Lessor in respect of costs or damages. Surrender by the Lessee of less than 100% of
its exploitation rights in any Exploration Area or surrender with conditions shall not
be permitted, but nothing in this paragraph shall be read or construed as prohibiting a
Co-Lessee from withdrawing from the Agreement provided that its rights and
obligations under this Agreement are assumed by the remaining Co-Lessees (or by a
third party) according to Article 20.
8.3

Upon the expiration of the Exploitation Stage in any Exploitation Area the

same shall revert, free and clear, to the State.
(a)

The use of real property, which has been acquired pursuant to the provision of

paragraphs 1 to 4, inclusive, of article 6 of the Hydrocarbons Law and paragraphs 1 to
5, inclusive, of article 11 of the same Law, and the ownership of moveable property,
the value of which has been fully depreciated, shall be turned over to the Lessor ipso
jure without the payment of any consideration.
(b)

Real property which has not been acquired pursuant to the provision of

paragraphs 1 to 4, inclusive, of article 6 of the Hydrocarbons Law and paragraphs 1 to
5, inclusive of article 11 of the same Law and movable property, the value of which
has not been fully depreciated shall be transferred to the Lessor at a fair market value
taking due account of the condition of each asset and making allowance for
depreciation already recovered hereunder. In the event that an agreement cannot be
reached on a fair market value for any asset, the matter shall be referred for
determination to a Sole Expert under Article 23.
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(c)

In respect of the assets acquired by the Lessor under this Article, the Lessor

shall bear no responsibility whatsoever to the lenders of the Lessee for any of the
Lessee's debts and the Lessee hereby indemnifies and holds harmless the Lessor
against any claims by its lenders. In the event that security has been granted in favour
of any such lender the Lessee is obliged to release the security before the property
reverts to the State.
(d)

In respect of (a) and (b) above if, upon expiration of the Exploitation Stage of

any Exploitation Area, any such real property and/or assets are still required by the
Lessee for its Petroleum Operations in other Exploitation Area(s) in the Contract
Area, the Parties shall meet to agree if, to what extent and under what conditions such
transfer to the State shall occur so as to allow the Lessee to conduct its Petroleum
Operations in the remaining Exploitation Area(s).
8.4

Unless the Lessor states otherwise not later than six (6) Months prior to the

expiration of the Exploitation Stage the Lessee shall be obliged to:
(a)

plug all producing wells and known water zones and/or aquifers:

(b)

remove all installations; and

(c)

restore the environment in accordance with the proposals set out in the

Development and Production Programme, the EIS and any further environmental
impact study prepared pursuant to Article 12.
8.5

A committee shall be formed in accordance with the provisions of paragraph

1 of Article 8 of the Presidential Decree for the monitoring and coordination of work
to ensure the fulfilment of the Lessee's obligations under Article 8.4 ("The Committee
for the Removal and Disposal of the Installations"). This Committee shall comprise
three (3) members. One member shall be appointed by the Lessor, one by the Lessee
and the third member, who shall be the chairman of the Committee, shall be appointed
by the two already appointed members, jointly. This third member shall be selected
from persons who are independent of the Lessor and the Lessee and have experience
on matters of Good Oilfield Practices in the international petroleum industry. If the
two members fail to appoint the third member of such Committee within thirty (30)
calendar days of their appointment, the Lessor or the Lessee shall be entitled to
request the selection and the appointment of the third member by the Sole Expert.
(a)

The time when the Committee for the Removal and Disposal of the

Installations shall be empowered to act shall be determined by the mutual agreement
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of the Lessor and the Lessee which shall be reached upon the commencement of the
Exploitation Stage.
(b)

The Committee shall examine all technical, legal, environmental and fiscal

matters related to the removal of the installations and may, at its discretion, request
the assistance of specialists on such subjects.
(c)

The Committee shall decide in accordance with the opinion of the majority of

its members and its decisions shall be binding upon the Lessor and the Lessee. The
Committee's decision is subject to the approval of the Minister.
(d)

The Committee's expenses shall be paid by the Lessee and shall be debited to

the Lessee's account -Statement of Income and Expenditure.
8.6

The Lessee, in order to cover the expenses which will be required for the

operations referred to in this Article 8.4, shall at the commencement of the
Exploitation Stage open a special account in a bank or banks legally operating in
Greece in accordance with the provisions of Article 8.2 of the Presidential Decree.
During the Exploitation Stage it shall periodically deposit annual amounts into such
account and such funds, plus any interest thereon, shall be developed to be the
Lessee’s special reserve for the fulfilment of its obligations to remove the
installations. The procedure and all relevant details for these periodic deposits shall be
mutually agreed upon the commencement of the production. If no agreement is
reached, the matters in issue shall be referred to the Sole Expert for final
determination.
(a)

The time when the special reserve shall be used as well as the necessary

amounts and the time when the Lessee shall deposit them, shall be determined by
decision of the Committee for the Removal and Disposal of the Installations.
(b)

Any funds accumulated in the special reserve, without the relevant interest,

shall be debited to the Lessee's account -Statement of Income and Expenditure.
8.7

The obligations to remove installations may be suspended following the

consent of the Minister for whatever period of time the existence of such installations
is considered necessary for the performance of the Lessee's operations in the Contract
Area or in another contract area, in accordance with the provisions and the procedure
laid down in paragraph 4 of Article 10 of the Hydrocarbons Law.
8.8

The provisions of Article 8.4 shall apply mutatis mutandis where the Lessee is

declared to have forfeited pursuant to paragraphs 8 to 11 (inclusive) of Article 10 of
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the Hydrocarbons Law or where the Lessee surrenders its exploitation rights pursuant
to paragraph 14 of Article 5 of the same Law and Article 8.2. The provisions of
Articles 8.6 and 8.7 shall also apply, mutatis mutandis, if the Committee for the
Removal and Disposition of Installations has been established, where such forfeiture
or surrender has taken place.
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ARTICLE 9
CONDUCT OF PETROLEUM OPERATIONS IN THE CONTRACT AREA OBLIGATIONS OF THE LESSEE
9.1

The Lessee will carry out Petroleum Operations in the Contract Area:

(a)

in accordance with:

(i)

the Hydrocarbons Law and other applicable provisions of the Greek

legislation, including but not limited to regulations made under paragraph 1 of article
12A of the Hydrocarbons Law; and
(ii)

the Presidential Decree, which in accordance with paragraph 29 of article 2 of

the Hydrocarbons Law, is applicable to this Lease Agreement;
(b)

diligently, in accordance with Good Oilfield Practices, and in a safe

workmanlike manner and, in respect of Petroleum Operations in any Exploitation
Area, in compliance with the Development and Production Programme for that area.
9.2

Without prejudice to the generality of the foregoing, the Lessee, in

accordance with the legislation in force, will:
(a)

take all measures to control the flow and to prevent loss in any form or waste

of Hydrocarbons above or under the ground during drilling, producing, gathering,
distributing or storage operations;
(b)

take whatever practical measures are necessary to prevent any injurious

ingress of water or damage of any kind to any Hydrocarbon-bearing formation which
may be encountered while drilling operations are in progress, or upon abandonment of
any well and shall carefully locate and preserve any fresh water sources discovered in
the course of such operations;
(c)

take all precautions against fire and any unwarranted wasting of Hydrocarbons

or water;
(d)

upon completion of the drilling of a well, inform the Lessor when the well will

be tested and the production rate ascertained;
(e)

except in instances where multiple producing formations in the same well can

be produced economically only through a single tubing string, refrain from producing
Hydrocarbon from multiple oil carrying zones through one string of tubing at the
same time, except with the prior written approval of the Lessor.

173

179

(f)

if the Lessor, acting reasonably, has determined that works or installations

erected by the Lessee may endanger the physical safety of third parties or their
property or cause pollution or other environmental damage harmful to people,
animals, aquatic life or vegetation, take, as may be required by the Lessor, remedial
measures and repair damage to the environment;
(g)

effect and maintain for Petroleum Operations insurance coverage of the type,

and in such amount, as is customary in the international petroleum industry in
accordance with Good Oilfield Practices, and, on request, furnish to the Lessor
certificates evidencing that such coverage is in effect when any surrender takes place.
The said insurance shall, without prejudice to the generality of the foregoing cover
those matters described in Annex E;
(h)

require its contractors and sub-contractors to carry insurance of the type and in

such amount as is customary in the international Petroleum industry in accordance
with Good Oilfield Practices; and
(i)

indemnify, defend and hold the Lessor harmless against claims, losses and

damages of any nature whatsoever, including, without limitation, claims for loss or
damage to property, injury or death to persons or damage to the environment caused
by or resulting from Petroleum Operations conducted by or on behalf of the Lessee,
provided that the Lessee shall not be held responsible to the Lessor under this
provision for any loss, claim, damage or injury caused by or resulting from any
negligent action or wilful misconduct of personnel employed by the Lessor or from
action done at the direction of the Lessor.
9.3

The Lessee shall promptly notify the Lessor of any serious events within the

Contract, Area or of any serious damage to the installations capable of impeding the
performance of the Annual Work Programme and Budget. If acts and/or omissions on
the part of the Lessee and/or its agents and/or servants, involve liability of the Lessor
towards third parties, it shall indemnify and hold harmless the Lessor in respect of all
such liability.
9.4

The Lessee shall, before drilling any Exploration or Appraisal Well:

(a)

notify the Minister:

(i)

at least three (3) Months before the spudding of an Exploration Well: and

(ii)

at least one (1) week before the spudding of an Appraisal Well; and

(b)

submit to the Lessor an application for consent to drill as set forth in Annex D:
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(i)

at least three (3) Months before the spudding of an Exploration Well; and

(ii)

at least one (1) week before the spudding of an Appraisal Well.

9.5

Where the Lessee has, for the purpose of implementing a Development and

Production Programme relating to one or more Exploitation Areas, constructed one or
more pipeline(s), the Lessee shall on the application of the Lessor and subject to
available capacity, in respect of which the Lessee shall have priority, make its
pipeline available to transport the Hydrocarbons of the Lessor or of Independent Third
Parties. The Hydrocarbons aforesaid shall be transported by the Lessee on reasonable
terms and conditions and where agreement on such terms cannot be reached by the
Lessee and the Lessor, or as the case may be, the Lessee and an Independent Third
Party within one hundred and twenty (120) calendar days of the commencement of
discussions, the issue or issues in dispute shall be referred to an Sole Expert for
determination under Article 23.
9.6

Three (3) Months before the beginning of each Calendar Year, the Lessee

shall submit to the Lessor a statement showing the anticipated production of
Hydrocarbons and By-Product(s) for the following Calendar Year and their expected
values. Three (3) Months prior to the anticipated commencement of first regular
production of the Hydrocarbons and By-Products, the Lessee shall submit a similar
statement covering the period to the end of the then current Calendar Year.
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ARTICLE 10
CONDUCT OF PETROLEUM OPERATIONS IN THE CONTRACT AREA
RIGHTS OF THE LESSEE
10.1

The Lessee shall have the exclusive right to carry out Exploration and

Exploitation Operations in the Contract Area and, to manage such operations.
10.2

Subject to the provisions relating to the safety of installations, representatives

of the Lessee, its personnel, and the personnel of its contractors and of their sub¬contractors may enter the Contract Area and have free access to all installations of the
Lessee.
10.3

Subject to the provisions of the article 7, paragraph 12 of the Hydrocarbons

Law and of Article 13 of this Agreement, relating to joint title where royalties are
taken in kind as set out in Article 13, each Co-Lessee, according to its interest in this
Agreement, shall have unencumbered title at the wellhead to all Hydrocarbons
produced and saved in the Contract Area.
.
10.4

The Lessee, its contractors and their sub-contractors shall be entitled to freely

re-export any items they import into the country.
10.5

The Lessee shall be entitled to sell, within or outside the country, equipment,

as well as materials resulting from the dismantling of installations no longer in use by
notifying the Lessor within two (2) Months of the objects to be sold and the asking
prices thereof.
10.6

No Governmental Authority shall grant to any third party any Hydrocarbons

prospecting license in the Contract Area (or any part of it) to collect seismic and other
data with the view to assessing its oil and gas potential without the prior written
consent of the Lessee.
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ARTICLE 11
UNITIZATION
11.1

If a Hydrocarbons Reservoir extends beyond the limits of the Contract Area of

the Lessee into the contract area of another lessee, upon the invitation of the Minister
the Lessee shall (jointly with the lessee of the adjoining contract area) prepare and
submit to the Minister within the time specified by the Minister a unitization
programme of exploration and exploitation of the Hydrocarbons Reservoir. If such a
unitization programme is not submitted within the applicable timeframe, the Minister
shall prepare such a programme and the Lessee shall perform and observe all the
terms and conditions thereof, failing which the Lessor shall be entitled to terminate
this Agreement in accordance with paragraph 15 of article 5 of the Hydrocarbons
Law.
11.2

If a Hydrocarbons Reservoir extends beyond the limits of the Contract Area of

the Lessee into an area where the State has the exclusive rights of exploration and
exploitation, upon invitation by the Minister, the Lessee shall prepare a joint
development plan for the exploration and exploitation of the Hydrocarbons Reservoir.
Following the submission of a joint development plan the Lessor shall proceed in
accordance with paragraph 15 of article 5 of the Hydrocarbons Law.
11.3

As from the date when the Minister invites the Lessee to prepare a unitization

program in accordance with Article 11.1, or a joint development plan in accordance
with Article 11.2, the time limits set for the fulfilment by the Lessee of its contractual
obligations shall be suspended only insofar as the obligations are solely and directly
related to matters arising under the unitization process described in this Article 11.
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ARTICLE 12
ENVIRONMENTAL PROTECTION
12.1

All terms in this Article 12 will be considered according to the legislation in

force.
12.2

The Lessee shall:

(a)

conduct all Petroleum Operations in a manner which will assure the protection

of environment in accordance with Good Oilfield Practices;
(b)

carry out all Petroleum Operations in full compliance with:

(i)

the Environmental Laws;

(ii)

the approved Strategic Environmental Assessment (SEA);

(iii)

the Terms of Environment (ToE) resulting from the relevant Environmental

Impact Assessment (EIA) procedure ; and
(iv)

any additional Environmental Action Plan (EAP),

pursuant to this Article and Good Oilfield Practices, while ensuring that such
operations are properly monitored;
(c)

employ modern and appropriate techniques in accordance with Good Oilfield

Practices, for preventing any environmental damage that might be caused by the
Petroleum Operations, and for minimizing the environmental impacts of the
Petroleum Operations and works within the Contract Area and in adjoining or
neighbouring or more distant areas;
(d)

properly and timely implement any legislation in force regarding the safety of

Hydrocarbons exploration and production activities during the period of Petroleum
Operations;
(e)

procure that the documentation on environmental compliance in conducting

Petroleum Operations, such as SEA, ToE or EAPs and associated documents are
made available to its employees and to its contractors and their subcontractors to
develop adequate and proper awareness of the measures and methods of
environmental protection to be used in conducting Petroleum Operations; and
(f)

ensure that any agreement between the Lessee and its contractors and their

sub-contractors relating to the Petroleum Operations shall include the terms as set out
in this Article 12 and any established measures and methods for the implementation
of the Lessee’s obligations in relation to the environment under this Agreement.
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12.3

The Lessee undertakes for the purposes of this Agreement to take all necessary

and adequate steps:
(a)

to fully and timely fulfil all requirements of applicable Environmental Laws;

and
(b)

to prevent environmental damage to the Contract Area and neighbouring or

more distant areas being caused by Petroleum Operations.
12.4

If the Lessor has on reasonable grounds reason to believe that any works or

installations erected by the Lessee or any operations carried out by the Lessee are
endangering or may endanger persons or any property of any other person or are
causing pollution or are harming wildlife, aquatic life or the environment to a degree
which the Lessor deems unacceptable, the Lessee should take remedial measures
within such period as may be determined by the Lessor and repair any damage to the
environment, the costs of such remedial action to be borne by the Lessee. If the
Lessor deems it necessary, it may require the Lessee to discontinue Petroleum
Operations in whole or in part until the Lessee has taken such remedial measures or
has repaired any damage attributable to it.
12.5

The measures and methods to be applied by the Lessee for the purposes of

complying with the terms of this Article 12 shall be determined in timely consultation
and agreed with the Lessor prior to the commencement of the relevant Petroleum
Operations and/or associated works and whenever there is a significant change in the
scope or method of carrying out Petroleum Operations, the Lessee shall take into
account Good Oilfield Practices, as well as the relevant requirements of the ToE.
12.6

Pursuant to Article 12.2(a), the Lessee shall prepare and submit to the

competent governmental authority, an Environmental Impact Study (EIS) for the
relevant Petroleum Operations in respect of which an EIA procedure is required. The
EIS shall, as a minimum:
(a)

fully comply with the requirements of the EIA legislation in force;

(b)

meet the requirements and guidelines set out by SEA; and

(c)

be prepared by a third party with adequate expertise in the field of

environmental studies, which will be appointed by the Lessee to work on its behalf.
12.7

Each project, work, activity or any other part of the Petroleum Operations that

is subject to an EIA, shall commence only after the ΤοΕ have been approved.
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12.8

Any modification, expansion, improvement or modernization of a project,

work, activity or any other part of the Petroleum Operations with approved ToE,
requires compliance with the relevant provisions of EIA legislations. The same
applies for the renewal (time extension) of the ToE decision.
12.9

In case of activities for which an EIA is not mandatory, but nevertheless it is

reasonably expected that some minor environmental impacts may occur, as in
particular for the case of seismic surveys, the Lessee shall prepare an EAP, to
determine, assess and mitigate these impacts, focusing on prevention and
minimization thereof in accordance with Good Oilfield Practices.
12.10 The EAP shall be submitted to the Lessor for review and must be complied
with by the Lessee.
12.11 The Lessee shall include in each Annual Work Programme and Budget to be
submitted to the Lessor, an environmental report on the work to be undertaken as
provided in that document, as well as on the work undertaken in accordance with the
preceding Annual Work Programme and Budget.
12.12 Before carrying out any drilling activities, the Lessee shall fully meet the
requirements of the applicable legislation for safety, contingency (i.e. oil spill, fire,
accident, emissions etc.) and major hazard management plans.
12.13 In the event of any emergency or accident arising from Petroleum Operations
affecting the environment, the Lessee shall immediately notify the Lessor, giving
details of the incident and immediately implement the relevant contingency plan. In
dealing with any emergency or accident affecting the environment, the Lessee shall at
all times take such action as is prudent and necessary in accordance with the
Environmental Laws and Good Oilfield Practices in the circumstances.
12.14

The Lessee shall not be liable for any environmental condition or

damage existing in the Contract Area prior to the commencement of the Lessee’s
operations therein. For this purpose, a baseline report shall be prepared by the Lessee,
to detail the condition of the environmental parameters and resources at the time prior
to operation commencement. The baseline report shall be submitted for review to the
Lessor. If no objections will rise by the latter within twenty (20) Business Days of its
submission, the report is deemed accepted.
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ARTICLE 13
ROYALTIES
13.1

In accordance with the Presidential Decree, the Lessee shall pay to the Lessor

a Royalty on all Hydrocarbons and By-Products Produced and Saved in the Contract
Area. The Royalty shall be calculated and payable in accordance with the provisions
of this Article 13.
For the purposes of this Article 13:
"Actual In-Kind Royalty" means, in respect of the First Period or any subsequent
Calendar Quarter, the In-Kind Royalty determined in accordance with Article
13.5.(b).
"Actual Production" means, in respect of the First Period or any subsequent Calendar
Quarter, the total quantity of Hydrocarbons and By-Products Produced and Saved
from the Contract Area during that First Period or that Calendar Quarter, as the case
may be, as set out in a statement prepared by the Lessee in accordance with Article
13.7 and section 5 of Annex C (the “Exploitation Statement”).
“Cash Royalty” means any Royalty the Lessor elects to take in cash in accordance
with Article 13.3.
“Cash Royalty Calculation Date” means each of the following dates: (i) in respect of
the First Period, and in respect of each subsequent Calendar Quarter, that date which
is thirty (30) calendar days after the commencement of the next Calendar Quarter; and
(ii) the date of termination of this Agreement.
“Cash Royalty Payment Date” means each of the following dates: (i) in respect of the
First Period, and in respect of each subsequent Calendar Quarter, that date which is
forty five (45) calendar days after the commencement of the next Calendar Quarter,
and (ii) the date of termination of this Agreement.
“Cumulative Gross Inflows” means in respect of the First Period or any subsequent
Calendar Quarter the cumulative gross value of:
(i)

Hydrocarbons and By-Products Produced and Saved (as determined under the

provisions of Article 16) from the Contract Area;
(ii)

sales of assets acquired for use in connection or associated with Petroleum

Operations; and
(iii)

the net proceeds of the transactions described in paragraph 3.6 of Annex C,

any other income in connection or associated with Petroleum Operations including,
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but not limited to, tariff income derived from the construction and operation of
pipelines to convey each Co- Lessee’s Hydrocarbons and By-Products, whether such
income is due to the Co-Lessee or its Affiliate Enterprise, income derived for the
generation of electrical power and income resulting from any insurance policy or
indemnity, for all years from the date of first commercial production up to and
including the last day of that First Period or subsequent Calendar Quarter, as the case
may be. For the purposes of this definition, gross value means the value prior to the
deduction of any Royalty, taxes, duties or other fiscal impositions, transportation,
handling, agency or any other costs or expenses of any nature whatsoever.
“Cumulative Total Outflows” means, for the First Period and all subsequent Calendar
Quarters, the cumulative sum of all Exploration Costs, Exploitation Costs, Operating
Costs and other deductible costs referred to in Section 3 of Annex C for all periods
from the Effective Date up to and including the last day of that First Period and each
subsequent Calendar Quarter, as the case may be.
“Estimated In-Kind Royalty” means in respect of the First Period or any subsequent
Calendar Quarter, the estimate of the In-Kind Royalty for such period, as determined
in accordance with Article 13.5.(a).
“Estimated In-Kind Royalty Calculation Date” means each of the following dates: (i)
in respect of the First Period, such date (as agreed between the Parties) which is at
least two (2) Months prior to the estimated date of first commercial production; and
(ii) in respect of each subsequent Calendar Quarter, such date (as agreed between the
Parties) which is at least two (2) Months prior to the first day of that Calendar
Quarter.
“Estimated Production” means in respect of the First Period and each subsequent
Calendar Quarter, the Lessee's estimate of the total quantity of the Hydrocarbons and
By-products to be Produced and Saved from the Contract Area during such period.
“Estimated R Factor” means in respect of: (i) the First Period and the next Calendar
Quarter, the Lessee's estimate of what the R Factor will be for each such period; (ii)
the second Calendar Quarter after the First Period, the R Factor for the First Period;
and (iii) each subsequent Calendar Quarter, the R Factor for that Calendar Quarter
which immediately preceded the immediately preceding Calendar Quarter.
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“Estimated Royalty Percentage” means, in respect of the First Period and in respect of
each subsequent Calendar Quarter, the Royalty Percentage for such period calculated
by reference to the Estimated R Factor for that period.
“First Period” means, that period from the date of the notice sent by the Lessee to the
Lessor in accordance with Article 7.4 informing the Lessor that a Discovery is
commercially exploitable up to the commencement of that Calendar Quarter which
immediately succeeds the date of first commercial production.
“In - Kind Royalty” means any Royalty the Lessor is deemed to elect to take in - kind
in accordance with Article 13.3.
“In - Kind Royalty Calculation Date” means each of the following dates: (i) in respect
of the First Period and each subsequent Calendar Quarter that date which is thirty (30)
calendar days after the commencement of the next Calendar Quarter; and (ii) the date
of termination of this Agreement;
“Royalty Percentage” means, in respect of the First Period and in respect of each
subsequent Calendar Quarter, that percentage, calculated by reference to the R Factor,
such that, if the R Factor in respect of such period is:
(a)

lower than or equal to 0.5, the Royalty Percentage shall be 5% (five per cent);

(b)

higher than 0.5, but lower than or equal to 1.0, the Royalty Percentage shall be

10% (ten per cent);
(c)

higher than 1.0, but lower than or equal to 1.5, the Royalty Percentage shall be

15% (fifteen per cent);
(d)

higher than 1.5, but lower than or equal to 2.0, the Royalty Percentage shall be

20% (twenty per cent);
(e)

higher than 2.0, the Royalty Percentage shall be 22% (twenty two per cent);

“R Factor” means, in respect of the First Period and in respect of each subsequent
Calendar Quarter, the product of: (i) Cumulative Gross Inflows for the First Period or
that Calendar Quarter, as the case may be, divided by (ii) Cumulative Total Outflows
for the First Period or that Calendar Quarter, as the case may be.
Regarding the calculation of the R factor: (i) Any amounts deposited in the special
reserve for decommissioning or removal of installations and the rectification of the
Contract Area (“Abandonment”) and if applicable, the total amount of actual expenses
for Abandonment work not covered by the special reserve are considered and shall be
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treated as deductible costs. (ii) All costs and expenses, in relation to the loans to
finance the Petroleum Operations, including but not limited to, interest and finance
charges incurred by each Co-Lessee are not considered a deductible cost. (iii)
Royalties are included in the denominator (Cumulative Total Outflows) of the R
factor.
13.2

The Royalty to be paid by the Lessee to the Lessor shall be calculated as a

percentage of the Hydrocarbons and By-Products Produced and Saved from the
Contract Area in respect of the First Period and each subsequent Calendar Quarter in
accordance with the following provisions of this Article 13.
13.3

The Lessor may elect, in its absolute discretion, to take its Royalty in-kind

("In-Kind Royalty"), or in cash ("Cash Royalty") or in a combination of both in
respect of any Calendar Year. If the Lessor wishes to take all or part of the Royalty as
a Cash Royalty the Lessor shall advise the Lessee of its intention in writing not less
than ninety (90) calendar days before the commencement of each Calendar Year (or
for the first Calendar Year in which Hydrocarbons are produced, at least two (2)
Months prior to the estimated date of first commercial production). The Lessor shall
also specify the percentage of Royalty entitlement it intends to take as a Cash Royalty
during that year (or in respect of the first Calendar Year in which Hydrocarbons are
produced, during the remaining part of that Calendar Year). If the Lessor does not
elect to take all or part of the Royalty as a Cash Royalty, in respect of any Calendar
Year the Lessor shall be deemed to have elected to take all of the Royalty as an InKind Royalty in respect of that Calendar Year. That proportion of the Royalty the
Lessor is to take as a Cash Royalty shall be calculated and paid in accordance with
Article 13.4. The proportion of the Royalty the Lessor is to take as an In-Kind
Royalty shall be calculated and delivered in accordance with Article 13.5.
13.4

If, in respect of any Calendar Year, the Lessor elects to take any part of its

Royalty as a Cash Royalty, the following provisions shall apply:
(a)

The Cash Royalty (if any) in respect of the First Period and each subsequent

Calendar Quarter shall be calculated on the Cash Royalty Calculation Date in respect
of the First Period or that subsequent Calendar Quarter, as the case may be, and shall
be paid by the Lessee to the Lessor on the Cash Royalty Payment Date in respect of
the First Period or that subsequent Calendar Quarter, as the case may be.
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(b)

On the Cash Royalty Calculation Date in respect of the First Period and on the

Cash Royalty Calculation Date in respect of each subsequent Calendar Quarter, the
Lessee shall determine the amount of the Cash Royalty for such period by:
(i)

determining the R Factor and then the Royalty Percentage in respect of the

First Period or that subsequent Calendar Quarter, as the case may be;
(ii)

multiplying the Royalty Percentage determined in accordance with Article

13.4(b)(i) above by the Actual Production for the First Period or that Calendar
Quarter, as the case may be;
(iii)

multiplying the amount determined in accordance with Article 13.4.(b) (ii) by

a percentage which is equal to the percentage of the Royalty for that Calendar Year
for which the Lessor has elected to take Cash Royalty in accordance with Article
13.3; and
(iv)

calculating the cash value of the amount determined in accordance with

Article 13.4.(b) in accordance with Article 16 (Valuation of Hydrocarbons).
13.5

If, in respect of any Calendar Year, the Lessor elects or is deemed to elect to

take any part of its Royalty as an In-Kind Royalty, the following provisions shall
apply:
(a)

On the Estimated In-Kind Royalty Calculation Date in respect of the First

Period and each subsequent Calendar Quarter, the Lessee shall:
(i)

determine the amount of the Estimated In-Kind Royalty by:

(A)

determining the Estimated R Factor and then the Estimated Royalty

Percentage for the First Period or that Calendar Quarter, as the case may be;
(B)

multiplying the Estimated Royalty Percentage determined in accordance with

Article 13.5,(a)(i)(A) by the Estimated Production for the First Period or that Calendar
Quarter, as the case may be; and
(C)

multiplying the amount determined in accordance with Article 13.5.(a)(i)(B)

above by a percentage which is equal to the percentage of the Royalty for that
Calendar Year which the Lessor has elected or is deemed to have elected to take inkind in accordance with Article 13.3; and
(ii)

with the Lessor, prepare a programme pursuant to which the Lessor shall take

delivery of such Estimated In-Kind Royalty during such period, and the Lessee shall
be obliged to deliver the Estimated In-Kind Royalty in accordance with the agreed
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programme at the delivery point agreed between the Parties in the Development and
Production Programme.
(b)

On the In-Kind Royalty Calculation Date in respect of the First Period and

each subsequent Calendar Quarter the Lessee shall determine the amount of the InKind Royalty by:
(i)

determining the R Factor and then the Royalty Percentage for the First Period

or that Calendar Quarter, as the case may be;
(ii)

multiplying the Royalty Percentage determined in accordance with Article

13.5.(b)(i) above by the Actual Production for the First Period or that Calendar
Quarter, as the case may be; and
(iii)

multiplying the amount determined in accordance with Article 13.5.(b)(ii) by a

percentage which is equal to the percentage of the Royalty for that Calendar Year
which the Lessor has elected or is deemed to have elected to take in kind in
accordance with Article 13.3;
(c)

If the Estimated In-Kind Royalty for the First Period or any subsequent

Calendar Quarter is less than or greater than the Actual In-Kind Royalty for the same
period, then an appropriate adjustment shall be made to future In-Kind Royalties or
Cash Royalties to be delivered or paid by the Lessee to the Lessor in order to correct
any such difference according to the provisions of article 2.3(b) of the Presidential
Decree.
13.6

If a Cash Royalty shall become due to the Lessor, each Co-Lessee, according

to its interest in this Agreement, shall acquire ownership of the extracted
Hydrocarbons by acquiring possession thereof at the wellhead. If an In-Kind Royalty
shall become due to the Lessor, the Lessor and each Co-Lessee, according to its
interest, shall become, as from the time of the extraction of the Hydrocarbons until
delivery of the royalty to the Lessor is made, joint owners thereof in proportions by
which the Lessor's royalty entitlement and the Lessee's entitlement (after deduction of
the Lessor's Royalty entitlement) for the First Period or that Calendar Quarter, as the
case may be, bear to the total volume of Hydrocarbons and By-Products Produced and
Saved in the First Period or that Calendar Quarter, as the case may be.
13.7

Within fourteen (14) calendar days of the end of the First Period and the end

of each subsequent Calendar Quarter the Lessee shall submit to the Lessor a statement
showing the Actual Production for the First Period or that Calendar Quarter, as the
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case may be in accordance with the procedure and as contemplated in Section 5 of
Annex C.
13.8

The Lessee shall bear all risks, costs and expenses associated with the Lessor's

In-Kind Royalty up to the delivery point agreed between the Parties in the
Development and Production Programme and the Lessor shall bear all risks, costs and
expenses beyond that delivery point.
13.9

Subject to the provisions of this Article concerning the Lessor's right to take

an In-Kind Royalty, each Co-Lessee shall be entitled to export freely the
Hydrocarbons and By-Products produced.
13.10 Without prejudice to the provisions of Article 1.4 and notwithstanding
anything to the contrary in this Agreement, any payment due to the Lessor under this
Article 13 shall be made by the Lessee.
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ARTICLE 14
TAXATION
The tax regime of this Agreement is exclusively governed by the provisions of the
present Article, and, with the exception of paragraph 5 of article 8 and paragraphs 10
and 11 of article 9 of Law 2289/1995, the provisions of articles 8 and 9 of Law
2289/1995 (Official Government Gazette Vol. A’ 27) do not apply.
14.1

The Lessee or each Co-Lessee (as the case may be) shall be subject to a

special income tax, at a rate of twenty per cent (20%) and to a regional tax, at a rate of
five per cent (5%), without any additional ordinary or extraordinary contribution, duty
or other encumbrance of any kind, in favour of the State or any third party. The tax
shall be imposed on the net taxable income earned by each Co-Lessee’s contractual
operations, as determined by the provisions of this article of this Agreement. Each
Co-Lessee will be jointly and severally liable for the income tax due by the remaining
Co-Lessees in connection with the Contract Area. The imposition of this tax exhausts
the income tax obligations of each Co- Lessee as well as its shareholders/partners/
members, with respect to the profits resulting from its contractual operations. The
assessed tax is payable in one payment. Notwithstanding the provisions of the Income
Tax Code and the Taxation Procedures Code, each Co-Lessee shall be exempted from
the obligation of advance payment of income tax for the tax corresponding to income
arising from its contractual operations.
14.2

All the works, the purchases of fixed assets and the other expenses which are

required for the fulfilment of the purposes of the present Agreement as stipulated in
detail in paragraph 7 of the present Article are carried out by the Operator in its name
on behalf of the Co-Lessees. The Operator concludes the required contracts, receives
the relevant invoices in accordance with the tax legislation as in force and records
them in its books separately per each exploration or exploitation area. The Operator
issues a monthly clearance document until the 15th day of the following month
allocating the above expenses to each Co-Lessee in accordance with the percentage
that each Co-Lessee holds in the present Agreement. VAT, where applicable, is
passed on to each Co-Lessee through the clearance document. The clearance
document which constitutes a record to be used for the accounting entries in the books
of the Co-Lessees and the Operator, is accompanied by copies of the relevant records,
by which the initial entries in the books of the Operator have been made. In case the
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Operator is one of the Co-Lessees the allocation concerns the remaining Co-Lessees.
The amounts received by the Operator from the Co-Lessees for covering the expenses
of the Operator do not constitute gross revenues of the Operator for the purposes of
this Article and for income tax purposes. In addition to the expenses which are
allocated to each Co-Lessee as above, each Co-Lessee shall have the right to deduct
expenses stipulated in paragraph 7 of the present Article and carried out by the CoLessee itself.
14.3

The Lessee or each Co-Lessee (as the case may be) shall maintain books and

records that fully reflect its transactions, according to tax legislation and the
accounting standards that are prescribed under Greek legislation, and in which it shall
maintain separate income and expenditure accounts for each exploration or
exploitation area.
14.4

The amounts that are recorded as income and expenses in the accounts

specified in the preceding paragraph, shall be determined in paragraphs 6, 7 and 8 of
this article. Specifically with regard to licenses that fall within the provisions of Law
2289/1995, up to fifty per cent (50%) of the expenses of exploration operations in one
contract area may be included in the expenses of another contract area for which the
Lessee or each Co-Lessee holds an exploitation license according to the provisions of
Law 2289/1995 and has commenced the production of hydrocarbons. Such a transfer
of expenses is realized, in the case of each Co-Lessee, in accordance with its
participation percentage in the present Agreement. Both exploration operations
expenditures and the related depreciations of this category are accounted for in
separate accounts in the books of each Co-Lessee. Net taxable income shall be the
difference resulting between the amounts credited as income and the amounts debited
as expenses, as such amounts are shown in the consolidated account for the entire
contract area.
14.5

For the purposes of determining each Co-Lessee’s annual taxable income, the

permissible depreciation level of the value of the expenses incurred for exploration
and the exploitation infrastructure and the remaining fixed assets, including expenses
incurred prior to the production of hydrocarbons and expenses of the first
establishment, recorded in the income and expenditure account in accordance with
Article 14, paragraph 7, is equal to fifty per cent (50 %) of the value of the annually
Produced and Saved Hydrocarbons and By-Products. Any depreciation taking place in
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accordance with the above, may not exceed the expenses incurred for exploration and
the acquisition value of the assets to be depreciated. The value of the annually
Produced and Saved Hydrocarbon and By-Products is determined in accordance with
Article 16.
14.6

The income and expenditure account of each exploitation area is credited with

the following:
(a)

the value of the hydrocarbons and their by-products produced and sold by the

each Co-Lessee;
(b)

the value of Royalties paid In-Kind to the Lessor as per the provisions of

Article 13;
(c)

the proceeds of the sale of assets to the extent that such proceeds exceed the

acquisition value thereof and, in the case of fixed assets, to the extent that such
proceeds exceed the value thereof not yet depreciated; and
(d)

any other income connected with the contractual operations or, deriving from

the transportation of products through the Lessee’s pipelines on behalf of independent
third parties, within the country and within areas defined by paragraph 1 of article 148
of the Mining Code or resulting from the receipt of any insurance or other
compensation.
In the event that any of the above revenues are derived by the Operator in the name
and on behalf of the Co-Lessees such revenues will be allocated to the Co-Lessees by
application of paragraph 2.
14.7

The income and expenditure account of each exploration or exploitation area

is debited with the following:
(a)

the expenses that are incurred for the exploration, the exploitation

infrastructure and the other fixed assets, including expenses incurred prior to the
commencement of the exploitation of hydrocarbons, as well as the expenses of the
first establishment, which are calculated in accordance with paragraph 5 of this
article;
(b)

current production expenses, and particularly the expenses incurred for

materials, supplies or energy used or consumed, salaries and related expenses and
expenses incurred for services provided by third parties;
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(c)

general expenses incurred in the country for the Co-Lessee’s contractual

operations, including specifically expenses for salaries, rental costs for fixed and
movable assets and insurance premiums;
(d)

amounts for salaries of managers or employees of the Co-Lessee’s offices

abroad and for general administrative expenses of such offices according to the
services provided by them relating to the contractual operations. Such amounts shall
not exceed a percentage of the corresponding expenses incurred in Greece, as
determined by P.D. 127/29.05.1996 (Official Government Gazette Vol. A’ 92) as in
force;
(e)

amounts of interest on loans and other bank and/or financing charges incurred

for the purpose of securing financing or enabling each Co-Lessee to obtain credit in
any other manner for the performance of the contractual operations, with the
exception of exploration operations and the delineation of deposits. The following
interest charges shall be excluded: 1) the amounts by which the interest paid exceeds a
reasonable interest rate according to the arm’s length principle; 2) the amounts by
which the revenues from the production of hydrocarbons are used to finance capital
investments in fixed development assets during the production;
(f)

amounts for bad debt provisions according to the provisions of the Income Tax

Code as well as any compensation paid for damages caused to third parties;
(g)

the non-depreciated value of destroyed or abandoned assets;

(h)

any amount deposited in a special account held with one or more banks

lawfully operating in Greece, which shall be used for the satisfaction of the Lessee’s
obligations relating to the termination of the exploitation. The amount accumulated
shall appear in a reserve account and, any amount not used shall be taxed upon the
termination of exploitation;
(i)

any amount of the Royalty to be paid in cash or in kind, as determined in

accordance with Article 13.
(j)

any other current expense or loss relating to the contractual operations,

provided that such expense or loss shall be deductible from the gross income in
accordance with the general income tax provisions.
;
14.8

Revenues and expenses that cannot be attributed exclusively to a specific

exploitation area are apportioned between all of the exploitation areas of the contract
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area, as more particularly prescribed by P.D. 127/29.05.1996 (Official Government
Gazette Vol. A’ 92).
14.9

The value of the hydrocarbons and their by-products is determined in

accordance with Article 16.
14.10 Losses incurred in respect of a particular Exploitation Area prior to the
commencement of any exploitable production shall be carried forward without any
restrictions for such period. From the commencement of any exploitable production
and thereafter, the general income tax provisions shall apply in relation to the carrying
forward of losses.
14.11 In the event of a suspension of exploitable production in accordance with
Article 26, the suspension period shall not be taken into account for the purposes of
calculating the time period for which the transfer right of taxable losses applies in
accordance with the general income tax provisions.
14.12 The actions of: the grant of hydrocarbon exploration and exploitation rights to
the Lessee in accordance with this Agreement, the transfer of rights by each CoLessee pursuant to agreements concluded in accordance with paragraphs 4 to 8 of
article 7 of Law 2289/1995 and Article 20 of this Agreement, the sale of
hydrocarbons produced by each Co-Lessee, the project contracts entered into for
contractual purposes by the Lessee with contractors and by contractors with
subcontractors, the lease, the granting or the acquisition in any other manner of the
use of property in accordance with the provisions of this Agreement shall be
objectively exempt from any general or special, ordinary or extraordinary tax, duty,
stamp-duty, dues, ordinary or extraordinary contribution and deduction and are
generally exempted from any financial charge in favour of the State and any third
party. With respect to VAT, the provisions of the VAT Code (Law 2859/2000), as in
force, shall apply. The capital gains resulting from the first transfer of the rights of
each Co-Lessee pursuant to agreements concluded in accordance with paragraphs 4 to
8 of article 7 of Law 2289/1995 and Article 20 of this Agreement that is effected
during a period of six (6) months from the commencement date of this Agreement is
exempt from income tax, provided that the consideration paid does not exceed the
aggregate amount of payments made by such person for the implementation of the
contractual operations against the proportion transferred.
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14.13 The loan or credit agreements granted to each Co-Lessee by banks or financial
institutions or legal entities of any nature foreign or domestic, in order for the
contractual operations for hydrocarbons exploration and exploitation to be performed,
the interest accrued and its payment, as well as the payments (cash calls) paid by each
Co-Lessee to the Operator shall be objectively exempt from any general or special,
ordinary or extraordinary tax, duty, stamp-duty, dues, ordinary or extraordinary
contribution and deduction and are generally exempted from any financial charge in
favour of the State and any third party, save for the contribution of Law 128/75.
Interest accrued on the aforementioned loan and credit agreements are not exempt
from income tax. With respect to VAT, the provisions of the VAT Code (Law
2859/2000), as in force, shall apply.
14.14 The above provisions shall apply notwithstanding the provisions of the Income
Tax Code, as in force, only with respect to issues that are not addressed by this article.
14.15 The Code on taxation of inheritance, donations, gifts inter vivos and lottery
gains, as ratified by the first article of Law 2961/2001 (Official Government Gazette
A’ 226) shall apply in the event that the conditions for its application are met.
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ARTICLE 15
FEES AND BONUSES
15.1

The Lessee shall pay the following surface fees:

(a)

Fifty (50) Euros per square kilometer of the Contract Area annually during the

Exploration Stage (First Phase);
(b)

One hundred (100) Euros per square kilometer of the Contract Area annually

during the Exploration Stage (Second Phase);
(c)

Two hundred (200) Euros per square kilometer of the Contract Area annually

during the Exploration Stage (Third Phase) and any extension thereof as provided for
in Article 2.3;
(d)

in addition to fees paid in respect of paragraphs (a), (b) and (c) above, one

thousand (1000) Euros per square kilometer of the Exploitation Area annually during
the Exploitation Stage.
For the Calendar Year in which this Agreement is executed, the surface fee set forth
in paragraph (a) above shall be calculated pro-rata from the Effective Date through to
December 31st of said Calendar Year, and shall be paid within thirty (30) calendar
days after the Effective Date.
For succeeding Calendar Years, the surface fees set forth in paragraphs (a), (b) and (c)
above shall be paid in advance, thirty (30) calendar days before the beginning of each
Calendar Year.
For the Calendar Year in which the Exploitation Period commences with regard to the
Contract Area, the surface fee set forth in paragraph (d) above shall be calculated prorata from the date the Exploitation Period commences through to December 31st of
said Calendar Year.
For succeeding Calendar Years the surface fees set forth in paragraph (d) above shall
be paid in advance, thirty (30) calendar days before the beginning of each Calendar
Year.
Surface fees shall be calculated based on the surface of the Contract Area and, where
applicable, of the Exploitation Areas held by the Lessee on the date of payment of
said surface rentals. In the event of surface relinquishment of part or parts of the
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Contract Area during a Calendar Year or in the event of Force Majeure, the Lessee
shall have no right to be reimbursed for any surface fees already paid.
15.2

The Lessee shall pay the following amounts as bonus:

(a)

Seven hundred and fifty thousand Euros [750,000 euros] as a signature bonus

within thirty (30) calendar days after the Effective Date;
(b)

One million Euros [1,000,000 Euros] when the cumulative production from

the Contract Area first exceeds 5 MMboe (five million barrels of Oil equivalent);
(c)

One million and five hundred thousand Euros [1,500,000 Euros] when the

cumulative production from the Contract Area first exceeds 10 MMboe (ten million
barrels of Oil equivalent);
(d)

Two million Euros [2,000,000 Euros] when the cumulative production from

the Contract Area first exceeds 20 MMboe (twenty million barrels of Oil equivalent);
(e)

Two million and five hundred thousand Euros [2,500,000 Euros] when the

cumulative production from the Contract Area first exceeds 40 MMboe (forty million
barrels of Oil equivalent);
(f)

Three million and five hundred thousand Euros [3,500,000 Euros] when the

cumulative production from the Contract Area first exceeds 80 MMboe (eighty
million barrels of Oil equivalent);
(g)

Four million and five hundred thousand Euros [4,500,000 Euros] when the

cumulative production from the Contract Area first exceeds 100 MMboe (one
hundred million barrels of Oil equivalent);
Natural Gas shall be taken into account for purposes of determining the cumulative
production from the Contract Area under Article 15.2 (b) to (g) by converting daily
Natural Gas delivered into equivalent barrels of daily Crude Oil production in
accordance with the following formula:
MSCF x H x 0.167 = equivalent barrels of Crude Oil
where
MSCF = one thousand Standard Cubic Feet of Gas.
H = the number of million British Thermal Units (BTU’s per MSCF).
Such payments shall be made within thirty (30) calendar days following the day that
the said cumulative production under Article 15.2 (b) to (g) has been achieved.
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The surface fees and bonuses required under this Article shall not be included in the
Cumulative Total Outflows for the purposes of calculating the Royalty under Article
13.
15.3

The Lessee shall also contribute to the training and facilities support of the

Human Resources of the Public Administration/HHRM SA, as defined by the latter.
For that purpose:
(a)

during the Exploration Stage, the Lessee shall pay a minimum amount of one

hundred thousand Euros [100,000 Euros] per Calendar Year.
(b)

from the date that the Lessee declares a Discovery to be commercially

exploitable under Article 7.4, the Lessee shall pay a minimum amount of one hundred
thousand Euros [100,000 Euros] per Calendar Year.
(c)

During the Exploitation Stage, the Lessee shall pay a minimum amount of one

hundred thousand Euros [100,000 Euros] per Calendar Year.
15.4

All payments from the Lessee to the Lessor under this Agreement shall be

made free of any deduction including, without limitation, any deduction by way of
claim, counterclaim or set off.
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ARTICLE 16
VALUATION OF HYDROCARBONS
Taking into account the provisions of the Presidential Decree, the value of any
Hydrocarbons Produced and Saved shall be determined as follows:
16.1

For Crude Oil

(a)

In the case of Arm’s Length Sales (as defined herein below) of Crude Oil by

the Lessee to Independent Third Parties: the price shall be the price free on board at
the place of loading, ("FOB Greece Point of Delivery") actually realised by the Lessee
provided that the said price is true and reasonable. A price shall be considered
reasonable if it does not unduly differ from the official selling price, as fixed from
time to time by the major crude oil exporting countries for Crude Oil closest in quality
to that produced and sold by the Lessee, after adjustment of such price to allow for
variations in specific gravity, sulphur content, volumes, transportation costs and terms
of sale (the "Official Price"). In the event of Cost Insurance Freight (CIF) sales
appropriate deductions shall be made for applicable insurance and freight charges to
calculate the FOB Greece Point of Delivery price.
(b)
(i)

In the case of sales by the Lessee to Affiliate Enterprises and in the case of

quantities retained by the Lessee for its own refining or use, and for any Crude Oil
received in kind by the Lessor: the average weighted price, free on board (FOB) at the
place of loading, in each Calendar Quarter, as established by Arm’s Length Sales of
similar types of Crude Oil effected during such quarter from the production of the
Contract Area by the Lessee to Independent Third Parties and by the Lessor to third
parties
(ii)

If, during any Calendar Quarter, no Arm’s Length Sales of any type of Crude

Oil have been made by the Lessee to Independent Third Parties, nor by the Lessor to
third parties, other than to legal entities, directly or indirectly controlled by the State
or other states price shall be the Official Price.
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(c)

In the event that, for the purposes of paragraphs (a) and (b) of this Article 16.1

the Parties cannot ascertain the Official Price of the Crude Oil produced and sold then
the price shall be as determined in accordance with paragraph (e) of this Article 16.1
for Crude Oil which, at the time of calculation, is being freely and actively traded in
the international market and has similar characteristics (such as, by way of example
only, specific gravity and sulphur content) to the Crude Oil in respect of which the
price is being determined (the "Marker Crude"). The FOB selling price for the Marker
Crude shall be ascertained from Platts Crude Oil Market Wire daily publication
("Platts").
(d)

In the event the Parties fail to agree upon the identity of the Marker Crude,

Article 16.3 shall apply.
(e)

The price, for the purposes of paragraph (c) of this Article 16.1 shall be the

arithmetic average of the high and low FOB prices per barrel of the Marker Crude, as
published by Platts for each of the preceding five (5) consecutive Business Days after
adjustment of such prices to allow for variations in quality, transportation costs,
delivery time, payment terms, the market area in which the Crude Oil is being sold,
the prices available within the domestic market, product yield, seasonal variation in
price and demand, market trends, other contract terms to the extent known and other
relevant factors. Where the calculation for the average price includes a weekend or a
day upon which Platts is not published, then the last published price shall be applied
for the day or days upon which Platts is not available.
(f)

The FOB prices referred to in paragraph (e) of this Article 16.1 shall not

include official sales prices set by governmental authorities or other prices established
in government transactions, exchanges, barter, spot sales, restricted or distress
transactions, any other transactions which are associated with special financial or
commercial considerations or other dispositions not consistent with prevailing market
prices for similar Crude Oil.
(g)

In the event that Platts ceases to be published for a period of thirty (30)

consecutive Business Days, the Parties shall agree on an alternative daily publication
of similar nature and stature used in the international petroleum industry. If the Parties
cannot agree on the identity of an alternative daily publication as aforesaid, Article
16.3 shall apply.
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(h)

For the purposes of this Article 16.1, the expression “Arm’s Length Sales”

means sales entered into between a willing seller and a willing purchaser on
commercial terms reflecting current open market conditions and excludes exchanges,
barter, restricted or distress transactions or any other transaction which is associated
with special financial or commercial considerations.
16.2

For Natural Gas Condensate and other Hydrocarbons and By-Products

(a)

In the case of Hydrocarbons and By-Products, other than Crude Oil, sold by

the Lessee, the price shall be the actual selling price realised by the Lessee provided
that the said price is true and reasonable. A price shall be considered reasonable if it
takes account of prices current from time to time on the international market, the
particular characteristics of the product, and the price of alternative fuels in the place
to which the gas is delivered.
(b)

In the case of Hydrocarbons and By-Products, other than Crude Oil, retained

by the Lessee for its own use or received in kind by the Lessor, the price shall be
agreed by both the Lessor and the Lessee, account being taken of the price referred to
in the preceding paragraph 16.2 (a).
16.3

Final Determination

In the event of any difference, dispute or failure to agree between the Lessor and the
Lessee about the value or price of any Hydrocarbons or the manner in which such
value or price is to be determined, in accordance with the provisions of this Article,
the matter or matters at issue shall be subject to final determination by the Sole Expert
in accordance with Article 23.
16.4

For the purposes of this Article, any reference to the Lessee shall be deemed to

be a reference to the Lessee or any Co-Lessee.
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ARTICLE 17
MEASUREMENT OF HYDROCARBONS AND BY-PRODUCTS
17.1

The Lessee, using international standard measurement methods, shall measure

all Hydrocarbons extracted at their place of extraction and shall also measure all
Hydrocarbons and By-Products Produced and Saved pursuant to Article 17.2.
17.2

Representatives of the Lessor shall have the right to be present at and observe

such measurement and to examine and test whatever appliances are used. If upon such
examination or testing any appliance shall be found to be out of order or defective in
any way the Lessor may require that the same be put in order or replaced by the
Lessee, and if any such request is not complied with in a reasonable time specified by
the Lessor, the Lessor may cause the said appliance to be put in order or replaced and
may recover from the Lessee the cost of so doing.
17.3

If upon examination by the Lessor, as aforesaid, any error or defect is

discovered in an appliance, such error or defect shall be deemed to have existed for
three Months prior to its discovery or from the date of the last examination and
testing, which ever last occurred and quantities shall be adjusted accordingly.
17.4

If the Lessee desires to effect modifications to the measuring instruments, it

shall give reasonable advance notice to the Lessor to enable the latter's representatives
to attend the modifications.
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ARTICLE 18
SATISFACTION OF DOMESTIC REQUIREMENTS
Pursuant to paragraph 1 of article 7 of the Hydrocarbons Law, in case of war, danger
of war or any other state of emergency, the Lessee shall, upon request by the State,
make available to the latter all or a specified portion of its share of the production of
Hydrocarbons and By-Products from the Exploitation Area, provided that, if,
immediately prior to the exercise of the above entitlement there are several
exploitation areas in the same Contract Area or another areas in Greece, the Lessee’s
contribution pursuant to such request shall be apportioned on a pro rata basis among
the lessees of the relevant areas.
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ARTICLE 19
RECORDS, REPORTS AND DATA INSPECTIONS
19.1

The Lessee shall, as specified in the present Article:

(a)

keep current, complete and accurate records in the State of all Petroleum

Operations and its activities in the Contract Area;
(b)

permit the Lessor's representatives to inspect the Petroleum Operations and the

records kept according to paragraph (a) above;
(c)

submit to the Lessor all Data, as required pursuant to paragraph 10 of article 7

of the Hydrocarbons Law, and
(d)

maintain the Proprietary Data in Greece and ensure that the Lessor has

unrestricted access to such data, as required pursuant to paragraph 10 of article 7 of
the Hydrocarbons Law.
19.2

The following reports and data shall be supplied to the Lessor without delay

upon being drawn up or obtained:
(a)

copies of geological surveys with supporting material, accompanied by the

relevant maps;
(b)

copies of geophysical surveys with supporting material, as well as copies of

recorded seismic magnetic tapes; and interpretation reports; in the case of drilling,
daily reports while drilling is in progress and copies of records containing full
particulars of;
(i)

the drilling, operations, deepening, testing, plugging and abandonment of

wells;
(ii)

the strata and subsoil through which wells are drilled;

(iii)

the casing inserted in wells and any alteration in such casing; and

(iv)

any aquifer , other mineral concentrations as per Article 7.2, or dangerous

substances encountered;
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(c)

copies of records on production tests carried out, as well as any survey relating

to the initial production of each well;
(d)

copies of all analysis reports of core samples and sampling procedure followed

(e)

copies of any other technical reports which may be drawn up regarding the

Petroleum Operations; and
(f)

daily production reports and all relevant information related to production.

19.3

The Lessee shall, without delay after their execution, submit (in hard or

electronic copy) to the Lessor copies of all contracts entered into by it with suppliers
(including Affiliated Enterprises), contractors and sub-contractors and others, subject
to Article 25.2 of this Agreement, with respect to Petroleum Operations. The Lessor
may ask for clarification of the terms and prices of these contracts.
19.4

The Lessee shall submit to the Lessor detailed quarterly and annual financial

and technical reports of its activities under the Agreement. Quarterly reports shall be
submitted within one (1) Month of the expiration of each Calendar Quarter and the
annual report within three (3) Months of the end of each Calendar Year.
19.5

Within three (3) Months of the end of the Calendar Year in question - unless a

shorter period is provided for lodging the tax return under paragraph 5 of article 8 of
the Hydrocarbons Law, in which case this shorter period shall also apply - the Lessee
shall submit to the Lessor copies of Statement Income and Expenditure accounts
drawn up in accordance with Annex C.
19.6

The Lessee shall submit representative samples of drilling cores and cuttings

taken from each well, as well as samples of production fluids. Upon the expiration of
this Agreement, samples of drilling cores and cuttings remaining in the possession of
the Lessee shall be delivered up to the Lessor.
19.7

The Lessor warrants that it has title to all State Data and grants to the Lessee

an unconditional, royalty free, licence only for those State Data held or developed by
the Lessor until the Effective Date (excluding any data acquired and/or produced
under the non-exclusive marine seismic data acquisition and services commenced on
the 26th of October 2012) valid for the duration of this Agreement to access retain
and use such data for the purposes of conducting the Petroleum Operations. The
Lessor shall have title to all Data and grants the Lessee an unconditional royalty free
licence valid for the duration of this Agreement to access, retain and use such data for
the purposes of conducting the Petroleum Operations. Such licences shall be exclusive
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in respect of Data relating to all parts of the Contract Area which have not been
relinquished or surrendered by the Lessee and non-exclusive for the areas
relinquished or surrendered by the Lessee during the term of this Agreement.
19.8

The Lessor acknowledges the proprietary rights of the Lessee in the

Proprietary Data, which shall continue to be the property of the Lessee.
19.9

The Lessee shall duly submit, upon request, all Data and Proprietary Data for

statistical purposes as may be required under the Law.
19.10 The Lessee shall promptly report to the Lessor every discovery of fossil,
significant aquifers and mineral concentrations as per Article 7.2.
19.11 The Lessor shall keep all Data and Proprietary Data received from the Lessee
in relation to all parts of the Contract Area confidential. It may, however, subject to
the provisions of Articles 19.15 and 19.16, disclose such data under its responsibility
and subject to a separate undertaking of confidentiality being executed, to
independent scientific institutions or consultants, acting as the Lessor's adviser in
relation to the Petroleum Operations. It may also use the said data in the conduct of an
arbitration or during litigation between the Parties.
19.12 The Lessee shall not unreasonably withhold its consent to requests of the
Lessor to publish or communicate to independent scientific and academic institutions
for scientific purposes, specific parts of the Data, if this can be done without detriment
to the Lessee’s interests.
19.13 The Lessor and its representatives:
(a)

shall have rights to:

(i)

access the Contract Area at all reasonable times and reasonable intervals and

with reasonable prior written notice to the Lessee, at their own risk (save where injury
or damage results from the negligence or wilful misconduct of the Lessee) and
expense;
(ii)

observe Petroleum Operations; and

(iii)

inspect all assets, records, Data and Proprietary Data owned or maintained by

the Lessee relating to Petroleum Operations, provided that the Lessor and its
representatives shall not interfere with the Petroleum Operations in exercising such
rights; and
(b)

may make a reasonable number of surveys, drawings, tests and copies for the

purpose of monitoring the Lessee's compliance with the terms of this Agreement. In
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so doing, the Lessor and its representatives shall be entitled to make reasonable use of
the equipment or instruments of the Lessee provided that no damage to the equipment
or instruments or interference with the Petroleum Operations which results from such
use. The Lessor and its representatives shall be given reasonable assistance by the
Lessee for such functions, and the Lessee shall afford to the Lessor and its
representatives all facilities and privileges afforded to its own personnel in the field,
including the use of available office space and housing free of charge.
19.14 Except as provided in Articles 19.12, 19.15 to 19.20, for the term of this
Agreement, all Data acquired by the Lessee in the course of this Agreement shall be
kept confidential and not reproduced or disclosed to third parties by either Party to
this Agreement without the prior written consent of the other party. The Lessee shall
treat all State Data as confidential and shall not have any rights over the
aforementioned data other than the rights of Article 19.7.
19.15 The Lessor shall keep Data confidential and shall not reproduce or disclose
such data to third parties without the prior written consent of the Lessee.
Notwithstanding the foregoing the Lessor, further to the entities described in Article
19.11, shall be entitled to reproduce or disclose to third parties Data that relate
exclusively to any part of the Contract Area that is relinquished or surrendered by the
Lessee in accordance with this Agreement.
19.16 All Proprietary Data shall be kept confidential and not reproduced or disclosed
to third parties by the Lessor without the prior written consent of the Lessee.
Notwithstanding the foregoing the Lessor shall be entitled to reproduce or disclose
Proprietary Data to third parties at the expiry of a period of five (5) years from the
termination of this Agreement or from the relinquishment of any part of the Contract
Area only for these Proprietary Data which correspond to the area of relinquishment.
19.17 The provisions of Articles 19.14 and 19.15 shall not prevent disclosure by:
(a)

the Lessee to the government of the place of its incorporation or of any other

jurisdiction in which it operates or any department, agency or instrumentality thereof
if required by the law in that jurisdiction or to recognised stock exchanges on which
shares of the Lessee or its Affiliated Enterprises are traded if required by law or rules
thereof;
(b)

the Lessee to an Affiliated Enterprise or to its contractors or their

subcontractors or to their professional advisors, financial institutions or insurance
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companies if they consider it reasonably necessary for the purposes of conducting
Petroleum Operations;
(c)

the Lessee to bona fide prospective assignees of a participating interest in this

Agreement, a corporation with which the Lessee or any Affiliated Enterprise is
conducting bona fide negotiations directed towards a merger or consolidation or
disposal of its share capital, upon fifteen (15) calendar days prior written notice to the
Lessor, identifying the parties to which disclosure will be made; provided, however,
that the Lessor may veto any such disclosure where a party to which such disclosure
is proposed is in bona fide discussions with the Lessor regarding rights to conduct
Petroleum Operations in the State or for reasons of national security;
(d)

the Lessee to any party with whom the Lessee is directed by the Lessor to

enter into a unitisation programme in accordance with Article 11;
(e)

the Lessor to any Governmental Authority, financial institution or person

acting as a consultant or professional adviser to the State; and
(f)

the Lessor and the Lessee to arbitrators and Sole Experts appointed pursuant to

this Agreement.
19.18 All Data and Proprietary Data disclosed to third parties under paragraphs (b)
to (f) of Article 19.17 shall be disclosed on terms which to the extent possible ensure
that the same are treated as confidential by the recipient for so long as such data
remains subject to the confidentiality undertakings specified herein.
19.19 Neither the Lessee nor the Lessor shall be bound by the confidentiality
undertakings as set forth herein with respect to any Data or Proprietary Data which is
in or becomes part of the public domain through no fault of the disclosing Party or
which the relevant Party may document that was already known by such Party before
the Effective Date or obtained from a third party having the right to disclose such
data.
19.20 Nothing in this Article 19 shall require the Lessee, its Affiliate Enterprises,
contractors or their sub-contractors to disclose their own proprietary technology
unless such disclosure is necessary to the evaluation and undertaking of any data
resulting therefrom, provided always that any proprietary technology so disclosed to
the Lessor shall be kept confidential by the Lessor until such time as the technology
involved ceases to be proprietary to the disclosing Party.
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19.21 For the purposes of this Article, any reference to the “Lessee” shall be deemed
to be a reference to the Lessee or/and any Co-Lessee

ARTICLE 20
TRANSFER AND ASSIGNMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS
20.1

Subject to the provisions of the Law, including paragraph 2 of article 4 of the

Hydrocarbons Law and in accordance with the provisions and the procedure laid
down in paragraphs 4, 5 and 6 of article 7 of the same Law:
(a)

The Lessee may transfer in whole or in part its contractual rights and

obligations to an Independent Third Party solely upon written consent of Lessor
which consent shall not be unreasonably withheld or delayed, and approval by the
Minister. The Lessor may refuse consent, if the grounds of paragraph 2 of article 4 of
the Hydrocarbons Law apply or if the Independent Third Party does not meet the
criteria referred to in paragraph 18 of article 2 of the Hydrocarbons Law. When giving
such consent, the Lessor may set any conditions on the Lessee to safeguard its own
interests.
The consent of the Lessor described above shall also be required whenever any
interest in an Affiliate Enterprise which controls, directly or indirectly, the Lessee is
to be transferred such as to cause a direct or indirect change in the Control of the
Lessee and the Lessee, when seeking such consent, shall provide adequate
information concerning corporate structure, capital ownership Control and
management.
(b)

Subject to the provisions of paragraph 2 of article 4 of the Hydrocarbons Law,

and in accordance with the provisions and the procedure laid down in paragraph 5 of
article 7 of the same Law, the Lessee shall be entitled upon obtaining the prior written
consent of the Lessor and approval by the Minister, to transfer, in whole or in part, its
rights and obligations under the Agreement to an Affiliate Enterprise, provided that
the Lessee shall continue to be, vis-à-vis the Lessor jointly and severally responsible
with the transferee Affiliate Enterprise, for the performance of all obligations under
the Agreement. The grant of this consent may only be refused on the grounds of
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paragraph 2 of article 4 of the Hydrocarbons Law or if the Affiliate Enterprise does
not meet the criteria referred to in paragraph 18 of article 2 of the Hydrocarbon Law.
(c)

Any Co-Lessee shall be entitled to transfer all or part of its contractual rights

and obligations under this Agreement to any Co-Lessee at the time of such transfer,
following the written consent of the Lessor and approval by the Minister,
20.2

Any transfers of rights and obligations by the Lessee under this Agreement

shall only become effective with regard to the Lessor as of the date of service upon it
of certified copies of the deed of assignment or any other transfer document. If such
transfer takes place during the Exploration Stage or the Special Exploration Stage
Extension (as the case may be), the Bank Guarantee of Article 3.7, as reduced from
time to time, shall remain valid, binding and enforceable at all times or is
appropriately replaced, (if needed).
20.3

No transfer of the operatorship shall be permitted without the prior written

consent of the Lessor, which consent shall not be withheld except for reasons of the
financial and technical capabilities of the proposed Operator.
20.4

For the purposes of this Article, any reference to the “Lessee” shall be deemed

to be a reference to the Lessee or any Co-Lessee.
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ARTICLE 21
VIOLATIONS, LESSEE'S FORFEITURE
21.1

If the Lessor considers that Lessee and/or any Co-Lessee is in default of any of

its obligations under the Agreement, the Lessor may give written notice of such
default to the Lessee within a time limit of six (6) Months from the date on which it
has taken cognizance of such default and it shall, in such notice, invite the Lessee
and/or the Co-Lessse to remedy it and to keep the Lessor harmless from any loss or
damage caused thereby. If the Lessee fails to remedy its default, or if no amicable
settlement is reached between the Parties (each within the following ninety (90)
calendar days from the date of service of such notice), the Lessor may terminate this
Agreement by further notice to the Lessee.
21.2

The Lessor covenants that the right to declare that the Lessee has forfeited its

rights under this Agreement conferred by the Hydrocarbons Law in the circumstances
set out in paragraphs 8 and 9 of article 10 of the Hydrocarbons Law will not be
exercised by the Lessor unless:
(a)

the Lessor has, by written notice to the Lessee, given not less than ninety (90)

calendar days’ notice of its intention to forfeit those rights and stating in detail the
reasons for the intended forfeiture;
(b)

the Lessor has, in the notice, specified a date not less than thirty (30) calendar

days after the notice before which the Lessee may submit any matter which it wishes
the Lessor to consider;
(c)

the Lessor has, in the notice of case (a) above, specified a period of not less

than sixty (60) calendar days to remedy and remove such ground;
(d)

the Lessor has taken into account:-

(i)

any matter submitted to them by the Lessee pursuant to Article 21.2(b); and

(ii)

any timely action taken by the Lessee to remedy and remove that ground.
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21.3

Following the execution of this Agreement, the Lessee and/or any Co-Lessee

may not be placed under the direct or indirect control of a foreign state which is not a
member state of the European Union, or under the direct or indirect Control of a
citizen of such state without the prior approval of the Council of Ministers in
accordance with the provision and the procedure laid down in paragraph 3 of article 4
of the Hydrocarbons Law. Notwithstanding any of the provisions in this Article 21,
breach of this Article 21.3 shall result in the Lessee forfeiting all of its rights under
the Agreement following a resolution of the Council of Ministers to this effect.
21.4

Any dispute between the Lessor and the Lessee as to whether any event has

occurred which pursuant to Article 21.2, would entitle the Lessor to declare that the
Lessee has forfeited its rights pursuant to paragraph 8 or, as the case may be,
paragraph 9 of article 10 of the Hydrocarbons Law shall be settled by arbitration
pursuant to Article 23.
21.5

If the Lessor terminates this Agreement, each Party's further rights and

obligations cease immediately on termination except that:
(a)

the provisions of Articles 1.4, 3.1 (in relation to the obligation of the Lessee to

spent the sums specified in such provisions till the timing of termination), 6.3, 8.3 to
8.8 (inclusive), 9.1, 9.2, 12.1, 15.4, 19.15 to 19.21 (inclusive), 20.1(b)23.1 to 23.8
(inclusive), 23.10, 28, 30 and 31 shall survive termination; and
(b)

termination does not affect the accrued rights of each Party at the date of

termination.
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ARTICLE 22
INSOLVENCY OF THE LESSEE
22.1

If at any time during the term of this Agreement:

(a)

any corporate action, legal proceedings, procedure or other step including

without limitation the commencement of a meeting, making of an application,
presentation of a petition, the passing of any resolution and/or the making of order
occurs and as a result, an order is made or a resolution is passed by a court of
competent jurisdiction dissolving, liquidating or winding up (or an analogous
procedure) the affairs of the Lessee by reason of the Lessee’s insolvency or the
inability of the Lessee to meet its payment obligations as they arise in the ordinary
course of business; or
(b)

the Lessee makes an assignment for the benefit of its creditors of any

substantial part of its assets or a receiver or manager of the Lessee is appointed under
a debt instrument or similar security interest,
the Lessor may by thirty (30) Business Days notice in writing to the Lessee declare
that the rights of the Lessee under this Agreement are forfeited and this Agreement is
terminated.
22.2

If in respect of any Co-Lessee an event occurs of the kind described in

paragraph 22.1 above, the rights of the Lessee under this Agreement shall not be
liable to forfeiture but any Co-Lessee

in respect of whom any such event has

occurred shall if so required by the Lessor, promptly assign or transfer its interest in
the Agreement to the remaining Co-Lessees, pro rata to their interest and the
remaining Co-Lessees shall enjoy the benefit of the interest so assigned or transferred
and be liable jointly and severally for the corresponding obligations.
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ARTICLE 23
SETTLEMENT OF DISPUTES
A. Amicable settlement
23.1

In the event of any difference between the Parties or between the Lessor and

any Co-Lessee or any inability or failure by the Parties or by the Lessor and any CoLessee to agree on any matter regarding the interpretation or implementation of any
provisions of this Agreement, (a "Dispute”), the Parties shall first attempt to resolve
that dispute amicably through negotiations which shall not exceed a period of thirty
(30) days after the receipt by one Party of a notice from the other Party of the
existence of such a dispute.
B. Sole expert determination
23.2

In the event of failure of the Parties to reach an amicable settlement within the

aforesaid period, any matters that according to this Agreement may be referred for
determination to a Sole Expert, will be referred to it in accordance with the following:
(a)

The Sole Expert shall be selected and nominated by the Lessor in accordance

with articles 2.1 and 2.2 of the Presidential Decree within fifteen (15) calendar days
(the "Election Period") from submission of a written notification by a Party (the
"Initiating Party") to the other Party (the "Receiving Party") of its intention to refer a
Dispute for determination to a Sole Expert.
(b)

Upon a Sole Expert being selected under the foregoing provisions of this

Article, the Lessor shall forthwith notify this Sole Expert of its selection and shall
request it to state within five (5) calendar days (the "Acceptance Period") whether or
not it is willing and able to accept the appointment. If such Sole Expert shall be either
unwilling or unable to accept such appointment, or shall not have accepted (the
"Disqualified Expert") within the Acceptance Period then the Lessor shall select an

212

218

alternative Sole Expert within five (5) calendar days following the end of the
Acceptance Period.
(c)

For the purposes of determination by the Sole Expert of the Dispute, each

Party shall submit to the Sole Expert within thirty (30) calendar days (the
"Submissions Period") following the Sole Expert's acceptance of appointment to both
Parties:
(i)

a description of the Dispute;

(ii)

a statement of its position; and

(iii)

any documents supporting and / or justifying its position.

The Sole Expert may, in its absolute discretion, consider any additional information
submitted by either Party and / or any other procedural matters not specifically
addressed herein.
(d)

The terms of reference upon which the Sole Expert shall seek to resolve a

Dispute shall be mutually agreed between the Parties. The parameters within which
the Sole Expert shall make its determination shall be strictly within the terms of
reference, provided that if the Parties fail to agree on the terms of reference, the Sole
Expert shall consider the terms of reference proposed by both Parties and decide upon
its own (to which the Parties shall be bound). The Sole Expert shall make its
determination in writing and notify the Parties of such determination.
(e)

Save in the event of fraud or manifest error, the Sole Expert's determination

shall be conclusive and binding on the Parties and shall be delivered within thirty (30)
calendar days following the end of the Submissions Period. The decision of the Sole
Expert may be referred to arbitration by way of appeal on a point of law, but not on a
point of fact. Pending resolution of the dispute by the Sole Expert, there will be no
suspension of the Agreement and the Lessee shall have the right and the obligation to
continue operations under the Agreement.
(f)

If the Sole Expert dies or becomes unwilling or incapable of acting, or does

not deliver the determination within the time required by this clause then:
(i)

the Lessor shall promptly select a replacement Sole Expert; and

(ii)

this Article shall apply to the new Sole Expert as if he were the first Sole

Expert appointed.
(g)

The language to be used for the purposes of the Sole Expert determination

shall be English.
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(h)

The costs of engaging the Sole Expert shall be borne equally by the Lessor and

the Lessee. Each Party shall bear its own costs in preparing any materials for and
making its presentations to, the Sole Expert.
(i)

Each Party shall act reasonably and co-operate in good faith to give full effect

to all the provisions of this clause and shall do nothing to hinder or prevent the
Sole Expert from reaching his determination.
(j)

If the Lessor fails to appoint a Sole Expert (or, as the case may be a

replacement Sole Expert) within the time limits prescribed by this Article, then the
Lessee shall be entitled to refer the relevant dispute, controversy or claim to
arbitration in accordance with the following provisions of this Article.
C. Arbitration
23.3

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement,

or breach, termination or invalidity thereof between the Parties, or between the Lessor
and any Co-Lessee, which:
(a)

is not to be referred for determination by a Sole Expert under Article 23.1; or

(b)

has been referred to the Sole Expert pursuant to Article 23.2 whose decision is

appealed on a point of law; or
(c)

if the Lessor has not appointed a Sole Expert (or, as the case may be, a

replacement Sole Expert) within the time limits prescribed by this Article.
shall be finally settled by arbitration.
23.4

The place of arbitration shall be Athens, Greece.

23.5

The number of arbitrators shall be three; they shall be appointed in accordance

with the provisions of paragraph 13 of article 10 of the Hydrocarbons Law.
23.6

The arbitration shall be conducted in accordance with the Rules of Arbitration

of the International Chamber of Commerce (in force from time to time), to the extent
that there is no conflict between any of those Rules and the provisions of this
Agreement and/or Greek Law. In the event of any such conflict, the provisions of this
Agreement and Greek Law shall prevail.
23.7

The language to be used in the arbitral proceedings shall be Greek unless the

Parties agree otherwise.
23.8

The award rendered shall be final and conclusive. Judgment on the award

rendered may be entered in any court for a juridical acceptance and for enforcement,
as the case may be.
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23.9

During the period of any arbitration the time limits set for the fulfilment by

either Party shall be suspended to the extend that are related to any pending
arbitration.
23.10 Pending resolution of the dispute by the panel of arbitrators, there will be no
suspension of the Agreement and the Lessee shall have the right and the obligation to
continue operations under the Agreement.
23.11 For the purposes of this Article, it is clarified that any dispute between the
Lessor and any Co-Lessee under this Agreement shall always be considered a dispute
between the Lessor and the Lessee and any reference of such dispute to the Sole
Expert or to arbitration under this article shall always be considered a reference of
dispute between the Lessor and the Lessee.
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ARTICLE 24
PERFORMANCE OF THE AGREEMENT - TIME
24.1

The Lessee shall do everything necessary so as to accomplish the objectives of

the Agreement.
24.2

The Parties agree to cooperate harmoniously and in a spirit of good faith with

a view to the achievement, as promptly and as efficiently as possible, of the objectives
of the Agreement, in strict conformity with all its provisions.
24.3

Time is of the essence in this Agreement.
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ARTICLE 25
CONTRACTORS, SUB-CONTRACTORS, PERSONNEL AND TRAINING
25.1

Subject to the following provisions of this Article, the Lessee shall be entitled

to employ contractors and the latter shall be entitled to employ sub-contractors for the
performance of this Agreement. The Lessee is obliged to submit to the Lessor a copy
of any such contracts entered into with contractors (including with Affiliate
Enterprises) and, if applicable, of any contracts in accordance with Article 19.3.
25.2

The Lessee shall obtain the Lessor's written consent before entering contracts

for goods and services for Petroleum Operations except where:
(a)

in the Exploration Stage, the contract and related series of contracts that the

Lessee and/or any Co-Lessee conducts with any Affiliate Enterprise and/or third
parties, is expected to involve expenditure of less than five hundred thousand Euro
[500,000 Euro]; or
(b)

in the Exploitation Stage, the contract andrelated series of contracts that the

Lessee and/or any Co-Lessee conducts with any Affiliate Enterprise and/or third
parties, is expected to involve expenditure of less than one million and five
hundred thousand Euro [1,500,000 Euro].
If the Lessor has not provided its consent within fifteen (15) Calendar Days from the
day of submission, such consent shall be deemed to have been granted. The Lessor
shall be entitled to withhold its consent only if it can sufficiently demonstrate at least
one of the following reasons:
I.

the contractual consideration substantially diverges from comparable

contracts;
II.

the counterparty does not have the technical experience to perform its

obligations thereunder; or
III.

the financial condition of the counterparty according the most recent financial

statements available proves it is inadequate to perform its obligations thereunder.
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The foregoing provisions of this Article 25.2 do not apply to the extent they would
hinder the Lessee from taking all necessary and proper measures for the protection of
life, health, the environment and property if there is an emergency (including a
significant fire, explosion, Hydrocarbon release or sabotage; incident involving loss of
life, serious injury to an employee, contractor or third party, or serious property
damage; strikes and riots; or evacuation of personnel)
Notwithstanding the provisions of Article 25.2, the Lessee shall, at any time after the
Effective Date, submit to the Lessor its guidelines and procedures that govern the
approval that is required for the Lessee to enter into contracts for goods and services
for Petroleum Operations.
25.3

The Lessee, its contractors and any sub-contractors employed by the Lessee,

shall be entitled to employ foreign personnel in Greece for Petroleum Operations. The
Lessee shall (and shall procure that its subcontractors shall) give due and proper
consideration to preferring Greek and EEA sourced services, materials, equipment,
consumables and other goods when their price, quality, time of delivery and other
terms are comparable to those available internationally.
25.4

Subject to the conditions and requirements of paragraph 9 of article 6 of the

Hydrocarbons Law, the Lessor will support all applications by the Lessee to the
competent authorities for permits for entry, residence, movement and work in Greece
for all foreign personnel referred to in the preceding paragraph and to the members of
their family, unless there exist reasons pertaining to national or public security and
order.
25.5

From the commencement of the Hydrocarbons Operations, the Lessee shall

assure priority employment for Greek and EEA personnel and contribute to the
training of those personnel in order to allow them access to any position of skilled
worker, foreman, executive and manager.
25.6

For that purpose, the Lessee shall be obliged each year to train at its

installations local technical and scientific personnel as well as civil servants of the
State and/or HHRM S.A., in such numbers and for such periods of time as shall be
stipulated by resolution of the Minister in accordance with the provisions of paragraph
10 of article 6 of the Hydrocarbons Law. Costs associated with such training incurred
by the Lessee shall not exceed the agreed costs of Lessee’s training obligations, as
these are set for in Article 15.3 of this Agreement.
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ARTICLE 26
FORCE MAJEURE
26.1

Failure or delay to perform any of their contractual obligations by either the

Lessor or Lessee, shall not be regarded as a breach of the Agreement and shall not
give rise to any right or claim by either Party against the other if such failure or delay
is due to Force Majeure or to consequences arising therefrom.
26.2

"Force Majeure" means any event beyond the reasonable control of the Party

claiming to be affected by it and not caused or contributed to by such Party and shall
include, but shall not be limited to, acts of God, epidemics, earthquakes, fires, floods,
explosions, strikes, lockouts, wars and state of war, revolutions, civil commotions,
insurrections, mutinies and acts of the State or of any foreign government. Force
Majeure shall not excuse the failure to pay any sum when due hereunder and a lack of
funds shall not constitute Force Majeure.
26.3

If as a result of an event of Force Majeure either the Lessor or the Lessee is

prevented from performing its obligations or exercising its rights under this
Agreement, the performance of any obligation or the exercise of any right under this
Agreement shall be suspended to the extent to which the relevant Party is affected by
the said event of Force Majeure and during such time as it lasts and for such
reasonable additional time thereafter as might be required for normal resumption of
the Petroleum Operations and/or other contractual obligations.
26.4

In the event of Force Majeure, the Party prevented from performing its

obligations or exercising its rights under the Agreement shall immediately give to the
other Party notice of the nature of the Force Majeure and its probable duration.
26.5

If as a result of an event of Force Majeure Petroleum Operations and/or other

contractual rights and obligations hereunder are suspended for more than twelve (12)
Months, the Parties shall meet to discuss in good faith the continuance or termination
of this Agreement. If no agreement can be reached by the Parties within twelve (12)
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Months from the date of the expiry of the aforementioned twelve (12) Month
suspension period, the Lessor or the Lessee may give to the other notice of
termination of this Agreement which notice shall become effective six (6) Months
following the date of service of such notice.
26.6

The Parties agree in particular that in the event that, as a result of a court order

or any judicial decision exclusively in respect to a Consent the Exploration Operations
are interrupted, such incident shall constitute a Force Majeure event and the
provisions of this Article 26 shall apply accordingly, save that the twelve (12) month
suspension time period of Article 26.5 shall be extended up to a period of twenty-four
(24) months.
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ARTICLE 27
SUSPENSION OF THE EXPLORATION STAGE
27.1

If at any time during the Exploration Stage the Lessee wishes to conduct an

activity necessary for the performance of Petroleum Operations and satisfaction of the
Annual Work Programme in respect of which a Consent is required, then a Response
must be issued within the time limit prescribed under the applicable Law or, where a
Law does not prescribe a time limit, within the time limit prescribed by Article 4 of
Law 2690/1999 (Administrative Procedure Code) (the “Prescribed Time Limit”).
Subject to the provisions of Articles 27.5, 27.6 and 27,7, if a Response is not issued
within the Prescribed Time Limit, then the Lessee may, upon expiry of such period,
provide the Lessor with notice in writing that the Prescribed Time Limit has expired
(a “Prescribed Time Limit Expiry Notice”).
27.2

Upon receipt by the Lessor of a Prescribed Time Limit Expiry Notice there

shall commence a period of fifteen (15) calendar days during which the Lessor and
the Lessee shall cooperate using their best endeavours to procure the issuance of a
Response (the “Cooperation Period”).
27.3

If upon the expiry date of the Cooperation Period the Lessor and Lessee have

failed to procure the issuance of a Response, then on and from such date the time for
performance of the obligations in respect of which the Consent is required shall be
suspended immediately pending issuance of a Response (the “Suspension Period”).
27.4

During the Suspension Period the Lessee and the Lessor shall use their best

endeavours to procure a Response.
27.5

A Suspension Period shall terminate on the date when a Response is issued

and on and from that date the affected obligations of the Lessee shall resume and shall
be carried out in the remaining unexpired period of the relevant Phase, which shall be
extended accordingly Nothing in this Article 27.5 shall deprive the Lessee of its rights
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to proceed to the next Phase or reduce the overall period of any subsequent Phase, or
Basic Exploration Stage, in accordance with the terms of this Agreement.
27.6

The Lessee shall not be entitled to issue a Prescribed Time Limit Expiry

Notice if a Proper Application has not been made. A “Proper Application” is made if
the application for Consent is in all respects complete in form and substance, and in
accordance with Law.
27.7

An application for Consent shall be deemed to be a Proper Application for the

purposes of this Agreement if the relevant Governmental Authority has not otherwise
advised the Lessee in writing by the expiry of the Prescribed Time Limit.
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ARTICLE 28
PARENT COMPANY GUARANTEE
28.1

Further to the Bank Guarantee, if the Lessee, at the time of submission of its

application

pursuant

to

the

International

Invitation

to

Tender

No.

Δ1/Α/12891/31.07.2014 in respect of the provision of the right for the exploration and
exploitation

of

hydrocarbons

in

the

onshore

areas

of

"Arta-Preveza",

"Aitoloakarnania" and "North-West Peloponnese" (OGG B' 2185/08.08.2014), is
evaluated by relying on the financial and technical capability of its parent company
("Parent Company"), it shall provide the Lessor with a Parent Company Guarantee on
the Effective Date.
28.2

If an event of default occurs in relation to the company (the “Parent

Company”) providing a Parent Company Guarantee, then the Lessee shall on demand
procure the issue to the Lessor of a replacement guarantee in the same form as the
Parent Company Guarantee (which guarantee shall be regarded as a Parent Company
Guarantee for the purposes of this Agreement) or such other form of security
acceptable to the Lessor.
For these purposes, an event of default will occur in relation to a Parent Company if:
(a)

the Parent Company suspends or ceases to carry on (or threatens to suspend or

cease to carry on) all or a material part of its business; or
(b)

the Parent Company stops or suspends payment of any of its debts or is unable

to, or admits its inability to, pay its debts as they fall due; or
(c)

the Parent Company commences negotiations, or enters into any composition,

compromise, assignment or arrangement, with one or more of its creditors with a view
to rescheduling any of its indebtedness (because of actual or anticipated financial
difficulties); or
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(d)

a moratorium is declared in respect of any indebtedness of the Parent

Company; or
(e)

any action, proceedings, procedure or step is taken in relation to:

(i)

the suspension of payments, a moratorium of any indebtedness, winding up,

dissolution, administration or reorganisation (using a voluntary arrangement, scheme
of arrangement or otherwise) of the Parent Company; or
(ii)

the composition, compromise, assignment or arrangement with any creditor of

the Parent Company; or
(iii)

the

appointment

of

a

liquidator,

receiver,

administrative

receiver,

administrator, compulsory manager or other similar officer in respect of the Parent
Company or any of its assets; or
(f)

the value of the Parent Company 's assets is less than its liabilities (taking into

account contingent and prospective liabilities); or
(g)

there is (in the reasonable opinion of the Lessor) a serious deterioration in the

financial standing of the Parent Company that may adversely affect the ability of that
Parent Company to perform its obligations under the Parent Company Guarantee.
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ARTICLE 29
NOTIFICATIONS - AGENT FOR SERVICE
29.1

Unless otherwise provided in this Agreement, all notices given under this

Agreement shall be:
(a)

in writing;

(b)

in English or Greek; and

(c)

delivered personally or by pre-paid recorded delivery (or international courier

if overseas) or by fax addressed as follows
If to the Lessor:
Hellenic Hydrocarbons Resources Management S.A.
119 Mesogeion Avenue, 101 92 Athens, Greece
Attention: Mr. Yiannis Bassias, President & CEO
Fax: +30 210 6969607
Tel.: +30 210 6974732
If to the Lessee:
Hellenic Petroleum S.A.
8A Chimarras Street, 151 25 Maroussi, Greece
Attention: Mr. Ioannis Grigoriou, General Manager Exploration and Production of
Hydrocarbons Division
Fax: +30 210 6302991
Tel.: +30 210 6302945
With a copy to: Mr. Foivos Simeonidis
29.2

In the absence of evidence of earlier receipt, and subject to Articles 29.3 and

29.4, a notice shall be deemed given and received:
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(a)

if delivered personally by hand, when left at the address referred to above;

(b)

if sent by pre-paid recorded delivery (except air mail), two (2) Business Days

after posting it;
(c)

if sent by airmail, five (5) Business Days after posting it;

(d)

if sent by international courier, five (5) Business Days after it is collected by

such courier from the sender; and
(e)

if sent by facsimile, at the time of transmission (as per a transmission report

from the machine from which the facsimile was sent).
29.3

If receipt or deemed receipt of a notice occurs before 9am (in the country of

receipt) on a Business Day, the notice shall be deemed to have been received at 9am
(in the country of receipt) on that day, and if deemed receipt occurs after 5pm (in the
country of receipt) on a Business Day, or on a day which is not a Business Day, the
notice shall be deemed to have been received at 9am (in the country of receipt) on the
next Business Day.
29.4

The deemed service provisions in Article 29.2 shall not apply to a notice

served by fax, if, before the time at which the notice would otherwise be deemed to
have been served pursuant to that Article, the recipient informs the sender that the
notice has been received in a form which is unclear in any material respect (and, if it
so informs the sender by telephone or email, it also despatches a confirmatory
facsimile within two hours).
29.5

In proving service, it shall be sufficient to prove that:

(a)

the envelope containing the notice was addressed to the address of the relevant

Party set out in Article 29.1 (or as otherwise notified by that Party pursuant to
paragraph 6) and delivered either to that address or into the custody of the postal
authorities as a pre-paid recorded delivery, registered post letter or letter sent by
international courier; or
(b)

notice was transmitted in full by facsimile to the facsimile number of the

relevant Party set out in Article 29.1 (or as otherwise notified by that Party pursuant
to Article 29.6) (as evidenced by a machine generated confirmation of full receipt).
29.6

A Party may by notice of at least five (5) Business Days to the other Party

change the address or facsimile number to which notices to it are to be delivered.
29.7

No notice given under this Agreement shall be validly served if only sent by e-

mail.
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29.8

All communications between the Parties (other than notices) shall, unless the

Agreement provides otherwise, be:
(a)

in writing; and

(b)

in English or Greek,

(c)

and may be made by email.

29.9

Articles 29.1 to 29.8 (inclusive) do not apply to the service of any Service

Documents.
29.10 Each Co-Lessee irrevocably agrees with the Lessor that any Service Document
may be sufficiently and effectively served on it in connection with any Proceedings
by service on its process agent. For the purposes of this paragraph:
Hellenic Petroleum S.A. appoints as its process agent Mrs Theodora Papadimitriou,
Advocate, 1 Neophytou Douka Street, 106 74 Athens, Greece.
In the event of a transfer of rights in accordance with Article 20 of this Agreement,
the process agent of the Lessee pursuant to this Article shall be deemed to be the
process agent of each of the Co-Lessee from time to time until revocation or
resignation.
29.11 Each Co-Lessee agrees with the Lessor to maintain the appointment of its
process agent (and any replacement process agent appointed pursuant to Article
29.12) and it shall not withdraw the appointment of any such process agent until its
replacement shall have been validly appointed and it shall have given the Lessor
notice of the name and address of the replacement process agent.
29.12 If the process agent referred to in Article 29.11 (or any replacement process
agent appointed pursuant to this Article 29.12) at any time ceases for any reason to act
as such, his appointor shall appoint a replacement process agent with an address for
service in Greece, and shall give the Lessor notice of the name and address of the
replacement process agent. If a Co-Lessee fails to appoint a replacement process
agent or give the Lessor notice of the name and address of a replacement process
agent as required by this Article 29.12, the Lessor shall be entitled by notice to the
defaulting Co-Lessee to appoint such a replacement process agent to act on the
defaulting Lessee's behalf. The defaulting Co-Lessee shall bear all the costs and
expenses of replacement process agent appointed by the Lessor in these
circumstances.
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29.13 Each Co-Lessee may, by notice of at least five (5) Business Days to the
Lessor, change the address of its process agent (or any replacement process agent
appointed pursuant to Article 29.12) to another address in Greece.
29.14 Any Service Document served pursuant to this Article shall be marked for the
attention of the relevant process agent and addressed to the address set out in Article
29.9 or to the address notified pursuant to Articles 29.11, 29.12 or 29.13 (as the case
may be).
29.15 Any Service Document marked for the attention of the relevant process agent
and addressed to the address set out in Article 29.9 or to the address notified pursuant
to Articles 29.11, 29.12 or 29.13 (as the case may be) pursuant to Article 29.14 shall
be deemed to have been duly served if:
(a)

left at such address by hand, when it is left; or

(b)

sent by first class pre-recorded delivery or registered post to such address, two

(2) Business Days after the date of posting.
29.16 Each Co-Lessee shall send by post to the Lessor a copy of any Service
Document served by it (or on its behalf) on a process agent pursuant to this Article (to
the address set out in Article 29.1 or 29.6 (a the case may be), but no failure or delay
in doing so shall prejudice the effectiveness of service of the Service Document in
accordance with Article 29.14.
29.17

Each Co-Lessee agrees that failure by any process agent to give notice of any

process to it, or to give a copy of any Service Document served on it, shall not impair
the validity of such service or of any Legal Proceedings based on that process.
29.18 Nothing contained in Articles 29.10 to 29.17 affects the right to serve a
Service Document in another manner permitted by law.
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ARTICLE 30
MODIFICATIONS OF THE AGREEMENT
30.1

The terms of this Agreement, may only be modified by written agreement

between the Parties and any amendment of its terms shall only be effective upon
ratification by the State Parliament with the exception of any amendment effected as a
result of any transfer of interest by any Co-Lessee, or transfer of operatorship, which
will be effective in accordance with the provisions of this Agreement and the
Hydrocarbons Law.
30.2

Upon application by the Lessee, time limits for the fulfilment of Lessee's

obligations may be extended with the written consent of the Lessor, except for time
limits the extensions of which are specifically regulated by the Hydrocarbons Law.
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ARTICLE 31
APPLICABLE LAW
31.1

This Agreement has been executed by the Parties in Greek and in English. In

case of any discrepancy, conflict or inconsistency between the two texts, both the
English and Greek texts shall be referred to in an attempt to resolve ambiguities but
the Greek text shall prevail.
31.2

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with,

Greek Law.
31.3

No provision of this Agreement derogates, or shall require the State to

derogate, from any requirement under the Community Treaties, including, for the
avoidance of doubt, any requirement of any European Union law made under the
Community Treaties.
31.4

If any amendment, deviation, exemption or adjustment to Greek Law made by

this Agreement is found to be unconstitutional, or, notwithstanding Article 31.3, to be
inconsistent with a requirement under the Community Treaties including, for the
avoidance of doubt, any requirement of any European Union law made under the
Community Treaties, the Parties shall negotiate an amendment to this Agreement,
with the intention that a functionally equivalent position is achieved.
31.5

The State shall not be liable to the Lessee if any amendment, deviation,

exemption or adjustment to Greek Law made by this Agreement is found to be
unconstitutional, or, notwithstanding Clause 31.3, to be inconsistent with a
requirement under the Community Treaties including, for the avoidance of doubt, any
requirement of any European Union law made under the Community Treaties.
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ARTICLE 32
MISCELLANEOUS
32.1

This Agreement represents and contains the entire understanding and

arrangement of the Parties in relation to the matters dealt with herein and, unless
otherwise specified herein, supersedes and replaces from the Effective Date any other
understandings and arrangements between the Parties whether written or verbal,
relating to such matters.
32.2

In the event of any conflict or inconsistency arising between the main body of

this Agreement and any of the Annexes, the provision contained in the main body of
this Agreement shall prevail.
32.3

Except where this Agreement expressly provides to the contrary, the rights and

remedies contained in this Agreement are cumulative and not exclusive of rights and
remedies provided by Law.
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ARTICLE 33
EFFECTIVE DATE OF AGREEMENT
33.1

This Agreement shall be subject to ratification by the Hellenic Parliament. The

date on which the Agreement is published in the Official Government Gazette
following its ratification by the State Parliament shall be its Effective Date.
33.2

As of the Effective Date, this Agreement shall be governed primarily by the

provisions of the ratifying law, which, as of special nature, shall prevail, subject to the
provisions of the European Union Law, having direct effect.
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IN WITNESS WHEREOF
The Lessor and the Lessee have signed the Agreement through their authorized
representative on the above mentioned date.

For the LESSOR:

…………………………………
George Stathakis, Minister of Environment and Energy

For the LESSEE:

………………………………..
Grigoris Stergioulis, CEO HELLENIC PETROLEUM S.A.
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ANNEX A
ELEMENTARY GRID CELLS CONSTITUTING THE CONTRACT AREA
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ANNEX B
MAP OF CONTRACT AREA

This Lease Agreement refers to the contract area number 3 (NW-Peloponnesse) of the
above map.
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ANNEX C
ACCOUNTING PROCEDURE
This Annex is attached to and made part of this Lease Agreement between the Lessor and
Lessee.
SECTION 1

GENERAL PROVISIONS
1.1

Definitions
(a)

For the purposes of this Accounting Procedure, the terms used herein which are
defined in the Agreement shall have the same meaning when used in this
Accounting Procedure.

(b)

In addition in this Annex(i)

“Accrual Accounting” depicts the effects of transactions and other events
and circumstances on a reporting entity’s economic resources and claims in
the periods in which those effects occur, even if the resulting cash receipts
and payments occur in a different period.

(ii)

"Contract Costs" means Exploration Costs, Exploitation Costs, Operating
Costs, Service Costs, and General and Administrative Costs, as such costs
are respectively defined in Sections 2.1 to 2.5 (inclusive) of this Annex:

(iii)

“Material” means machinery, equipment and supplies acquired and held for
use in the conduct of the Petroleum Operations.

(iv)

“Separation Point” means the point to be defined between the parties in the
Development and Production Programme.

(v)

"Year" means a period of twelve months starting with 1 January and ending
with 31 December and "Quarter" means a period of three consecutive
months starting with the first day of January, April, July or October, or such
other periods of twelve and three months, respectively, as the Parties may
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agree in writing.
1.2

Statements required to be submitted by the Lessee
(a)
(i)

Within sixty (60) calendar days of the Effective Date, the Lessee shall
submit to and discuss with the Lessor a proposed outline of chart of
accounts, operating records and reports, which outline shall be in
accordance with generally accepted and recognized accounting systems and
consistent with normal practice of the international petroleum industry.

(ii)

Within ninety (90) calendar days of receiving the above submission, the
Lessor shall either indicate approval of the proposal or request revisions to
the proposal. Within one hundred and eighty (180) calendar days after the
Effective Date of the Agreement, the Lessee and the Lessor shall agree on
the outline of chart of accounts, operating records and reports which shall
describe the basis of the accounting system and procedures to be developed
and used under the Agreement. In principle, all books and records must be
kept based on Accrual Accounting.

(iii)

Following such agreement, the Lessee shall expeditiously prepare and
provide the Lessor with a written detailed description of the procedure based
on the agreed outline, to be adopted by the Lessee related to the accounting,
recording functions, and allow the Lessor to the examine the Lessee’s
manuals and to review procedures which are, and shall be, observed under
the Agreement.

(b)

The various submissions or statements provided in this Annex shall be delivered
by the Operator acting on behalf of the Lessee.

(c)

Without limitation to the foregoing, the Lessee shall submit to the Lessor, the
following regular statements relating to the Petroleum Operations, each of which
shall be compiled separately by reference to each Exploration Area and
Exploitation Area as so designated from time to time pursuant to the Agreement-
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(d)

(i)

Exploitation Statement (see Section 5)

(ii)

Value of Exploitation Statement (see Section 6)

(iii)

Statement of Income and Expenditure (see Section 7)

(iv)

Final End of Year Statement (see Section 8)

(v)

Budget Statement (see Section 9).

All reports and statements shall be prepared in accordance with the Agreement,
the Law, and following the provisions of paragraph 1.2(a)(ii) of this Section or
where there are no relevant provisions in either of these, in accordance with
normal practice of the international petroleum industry.

1.3

Language and Units of Account
(a)

Accounts shall be maintained in Euro. Metric units and barrels shall be employed
for measurements required under the Agreement. The language employed shall be
Greek and English. While such currency, language and units of measurement shall
prevail in the event of conflict or inconsistency, the Lessee shall also maintain
accounts and records in other currencies, languages and units of measurement
where the Lessee considers it administratively necessary or desirable.

(b)

It is the intent of this Accounting Procedure that neither the Lessor nor the Lessee
should experience an exchange gain or loss at the expense of, or to the benefit of,
the other. However, should there be any realized gain or loss from exchange of
currency (i.e. where the rate of exchange used for the conversion of expenses or
revenues into Euro, which is the currency in which the statements are maintained
differs from the rate used upon payment or receipt of those expenses or revenues
respectively), this will be credited or charged to the accounts under the
Agreement.

(c)

Debits and credits relating to expenses and revenues in currencies other than the
currency in which the books are maintained shall be converted in Euro at the
applicable rate of exchange of the foreign currency using the average of the
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official buying and selling rates as issued by the European Central Bank set on the
day the expense or the revenue is incurred. A separate record shall be kept by the
Lessee of the exchange rates used in each conversion.
1.4

Payments
(a)

All payments between the Parties shall, unless otherwise agreed, be Euros in and
through a bank designated by each receiving Party.

(b)

Subject to the provisions of the Agreement, payments of Income Tax by the
Lessee and/or each Co-Lessee shall be made in accordance with appropriate
procedures contained in the laws of Greece.

(c)

All sums due by one Party to the other under the Agreement during any Calendar
month shall, for each day such sums are overdue during such month, bear interest
compounded daily at an annual rate equal to the overdue interest rate as
determined at the time by the Bank of Greece.

1.5

Prudent Financial Management
(a)

The Lessee shall at all times maintain a financial and budgetary control
mechanism over all Costs incurred by it pursuant to the Agreement.

(b)

Without limitation to the foregoing, the Lessee shall ensure that all costs incurred
by it pursuant in the Agreement shall be:
(i)

necessary for and incidental to the purposes of the Agreement;

(ii)

incurred on competitive terms in accordance with sound procurement
practice;

(iii)

disbursed to the persons to whom due in accordance with the sound
disbursement practice.

(c)

No costs or expenditure incurred by the Lessee other than in accordance with
paragraphs (a) and (b) hereof shall be deductible or allowable for the purposes of
Income Tax, Royalty or other fiscal impost under the Agreement.
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1.6

Audit and Inspection Rights of the State
(a)
(i)

The Lessor, at its own cost, shall have the right to cause Lessee's accounts
and records maintained hereunder with respect to each Year to be audited
within two (2) Years from the end of each such Year. Notice of any
exception to the Lessee's accounts of any Year must be submitted to the
Lessee within three (3) Years from the end of such Year.

(ii)

For purposes of auditing, the auditors (to be nominated by the Lessor) may
examine and verify, at reasonable times all charges and credits relating to
the Petroleum Operations such as books of account, accounting entries,
material records and inventories, vouchers, payrolls, invoices, contracts and
any other documents, correspondence and records necessary to audit and
verify the charges and credits.

(iii)

Furthermore, the auditors shall have the right in connection with such audit
to visit and inspect at reasonable times all sites, plants, facilities, warehouses
and offices of the Lessee directly or indirectly serving the Petroleum
Operations and to visit personnel associated with those operations.

(b)

Without prejudice to the provisions of sub-section 1.6(a), the Lessee shall
maintain in Greece and make available for inspection by the Lessor and by the
auditor nominated by the Lessor, all documents referred to in that subsection for
five (5) Years following their date of issue.
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SECTION 2

CLASSIFICATION, DEFINITION AND ALLOCATION OF COSTS AND
EXPENDITURES
All expenditures relating to the Petroleum Operations which are incurred in accordance with the
provisions of the Agreement shall be classified, defined and allocated in relation to the
Exploration Area and to each Exploitation Area as follows:
2.1

Exploration Costs are direct and allocated indirect expenditures incurred in the search for
Hydrocarbons in an area which is or was, at the time when such costs were incurred, the
Exploration Area including:
(a)

Geophysical,

geochemical,

paleontological,

geological,

topographical,

environmental and seismic surveys and studies and their interpretation.
(b)

Core hole drilling and water well drilling,

(c)

Labour, materials and services used in drilling wells with the object of finding
new Hydrocarbons Reservoirs or for the purpose of appraising the extent of
Hydrocarbons Reservoirs already discovered provided such wells are not
completed as producing wells.

(d)

Facilities used solely in support of these purposes including access roads and
purchased geological and geophysical information.

(e)

A portion of all Service Costs allocated to the Exploration Operations on an
equitable basis to be agreed to between the Lessor and the Lessee.

(f)

A portion of all General and Administrative Costs allocated to the Exploration
Operations based on projected budget expenditures, subject to adjustment on the
basis of actual expenditure at the end of the Year concerned.

(g)

Any other expenditures incurred in the search for Hydrocarbons prior to the
commencement of commercial exploitation in accordance with article 1.5 of this
Annex and not covered under sub-section 2.3.
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2.2

Exploitation Costs are direct and allocated indirect expenditures incurred in the
development of Hydrocarbons production capacity from an Exploitation Area, including:
(a)

Drilling wells which are completed as producing wells and drilling wells for
purposes of producing a Hydrocarbons Reservoir already discovered, whether
such wells are dry or producing.

(b)

Completing wells by way of installation of casing or equipment or otherwise after
a well has been drilled for the purpose of bringing the well into use as a producing
well.

(c)

The costs of field facilities, such as pipelines inside of the Separation Point, flow
lines, production and treatment units, wellhead equipment, subsurface equipment,
enhanced recovery systems, offshore platforms, petroleum storage facilities,
export terminals and piers, harbours and related facilities, and access roads for
production activities.

(d)

Engineering and design studies for field facilities and necessary surveys and
studies for the contact of EIS.

(e)

A portion of Service Costs allocated to the Exploitation Operations on an
equitable basis in a manner to be agreed between the Lessor and the Lessee.

(f)

A portion of General and Administrative Costs allocated to the Exploitation
Operations based on projected budget expenditures subject to adjustment based on
actual expenditures at the end of the Year concerned.

(g)

Any other expenditure, amongst other, including all costs related to the
monitoring of environmental parameters, incurred in the development of
Hydrocarbons production capacity prior to the commencement of commercial
exploitation and not covered under sub-section 2.3.

2.3

Operating Costs are expenditures incurred after the start of commercial exploitation
(except in the case of intangible drilling costs as hereinafter mentioned) in the production
of Hydrocarbons and operation of related facilities. Without limitation, Operating Costs
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include intangible drilling costs such as salaries, consumables, material and services that
do not have any residual value, which are incurred in the drilling operations related to the
drilling or deepening of producing wells, whether incurred before or after the
commencement of commercial exploitation. All costs related to the monitoring of
environmental parameters are also included. The balance of General and Administrative
Costs and Service Costs not allocated to Exploration Costs or Exploitation Costs shall be
allocated to Operating Costs.
2.4

Service Costs are direct and indirect expenditures in support of the Petroleum Operations
including warehouses, piers, marine vessels, vehicles, motorised rolling equipment,
aircraft, fire and security stations, workshops, water and sewage plants, power plants,
housing, community and recreational facilities and furniture, tools and equipment used in
these activities. Service Costs in any Year shall include the total costs incurred in such
Year to purchase and/or construct said facilities as well as the annual costs to maintain and
operate the same. All Service Costs shall be regularly allocated as specified in sub-sections
2.1 (e), 2.2 (e) and 2.3 to Exploration Costs, Exploitation Costs and Operating Costs.

2.5

General and Administrative Costs are:
(a)

All office, field office, any reasonable Operator’s fee and general administrative,
direct or allocated indirect costs incurred by the Lessee within Greece in respect
of Petroleum Operations, including but not limited to supervisory, accounting and
employee relations services.

(b)

An overhead charge for services rendered by or on behalf of the Lessee outside
Greece for managing the Petroleum Operations and for staff advice and assistance
including financial, legal, accounting and employee relations services. Such
overhead charge shall be limited to the maximum provided in the Presidential
Decree under the Clause headed "Lessee's Overheads Expenses Abroad".

(c)

All General and Administrative Costs shall be regularly allocated as specified in
subsections 2.1(f), 2.2(f) and 2.3 to Exploration Costs, Exploitation Costs and
Operating Costs;
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(d)

The provisions of this section do not have any effect in the “Cumulative Total
Outflows” defined in Article 13 Royalties.
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SECTION 3

COSTS, EXPENSES, EXPENDITURES AND CREDITS OF THE LESSEE
3.1

Costs Deductible Without Further Approval of the Lessor
Subject to the provisions of the Agreement, the Lessee shall bear and pay the following
costs and expenses in respect of the Petroleum Operations. These costs and expenses shall
be classified in relation to the Exploration, and to each Exploitation Area under the
headings referred to in Section 2, and are deductible by the Lessee under the Agreement
(for the purposes of royalty calculation) without further approval of the Lessor.
(a)

Surface Fees
This covers all direct costs attributable to the acquisition, renewal or
relinquishment of surface rights acquired and maintained in force for the Contract
Area.

(b)

Labour and Associated Labour Costs
(i)

Costs relating to salaries and wages including bonuses of the Lessee’s
employees directly engaged in the Petroleum Operations, irrespective of the
location of such employees.

(ii)

The Lessee's costs regarding holiday and vacation, applicable to the salaries
and wages chargeable under (i) above.

(iii)

Expenses or contributions made pursuant to assessments or obligations
imposed under the laws of Greece which are applicable to the Lessee's cost
of salaries and wages chargeable under (i) above

(iv)

Reasonable travel expenses of employees of the Lessee, including those
made for travel of the expatriate employees assigned to the Lessee, all of
which shall be in accordance with the Lessee's normal practice.

(v)

Employee benefits of employees of the Lessee, to the extent directly
involved in the Petroleum Operations, for an amount of up to 40% of the
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salary and wages of each employee.
If the employees of the Lessee are also engaged in activities other than the

(vi)

Petroleum Operations under this Contract, only the portion of the cost which
relates to the performance of the Petroleum Operations under the Contract
shall be allocated to these Petroleum Operations and will be apportioned on
a time-sheet basis. Transportation and accommodation
(c)

Transportation and accommodation
The reasonable cost of transportation and accommodation of employees and
contractors and the cost of transportation of equipment, materials and supplies that
is necessary for the conduct of the Petroleum Operations.

(d)

Charges for Services
(i)

Third Party Contracts
The actual costs of contracts for technical and other services entered into by
the Lessee for the Petroleum Operations, made with third parties other than
Affiliate Enterprises, are deductible, provided that the prices paid by the
Lessee are not substantially higher than those generally charged by other
international or domestic suppliers for comparable work and services, and
that the contracts were entered into following procedures which are in line
with the procurement policy of the Lessee in accordance with international
petroleum industry, as submitted to the Lessor under paragraph 3.3 of this
Section.

(ii)

Affiliate Enterprises
In the case of services rendered to the Petroleum Operations by an Affiliate
Enterprises, the charges shall be based on actual costs and be competitive.
The charges shall be no higher than the most favorable prices charged by the
Affiliate Enterprise to third parties for comparable services under similar
terms and conditions elsewhere. The Lessee shall, if requested by the
Lessor, specify the amount of any such charges which represent an allocated
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proportion of the general material, management, technical and other costs of
the Affiliate Enterprise, and the amount which is the direct cost of providing
the services concerned. If necessary, evidence regarding the basis of prices
charged may be obtained from the auditors of the Affiliate Enterprise. It is
expected that the Lessee (and its Affiliate Enterprise) will maintain
documentation and evidence, and have followed appropriate methodologies
to support the “arm’s length principle” of these transactions, as required by
the Greek transfer pricing law or the applicable relevant law in force in
other jurisdictions.
(e)

Material
(i)

General
So far as is practicable and consistent with efficient and economical
operation, only such material shall be purchased or furnished by the Lessee
for use in the Petroleum Operations as may be required for use in the
reasonably foreseeable future and the accumulation of surplus stocks will be
avoided to the extent reasonably practicable.

(ii)

Warranty of Material
In case of defective material or equipment, any adjustment received by the
Lessee from the suppliers, manufacturers or their agents will be credited to
the accounts under the Agreement.

(iii)

Value of Material Charged in the Accounts
(A)

Except as otherwise provided in (B) below, material purchased by the
Lessee for use in the Petroleum Operations shall be valued to include
invoice price less trade and cash discounts (if any), purchase and
procurement fees plus freight and forwarding charges between point
of supply and point of shipment, freight to port of destination,
insurance, taxes, customs duties, consular fees, other items chargeable
against imported material and, where practicable, handing and
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transportation expenses from point of importation to warehouse or
operating site, and its costs should not exceed those currently
prevailing in arm’s length transactions on the open market.
(B)

Materials purchased from Affiliate Enterprises shall be charged at the
following prices:
(aa)

New Material (Condition "A") shall be valued at the current
international price which should not exceed the price prevailing
in arms-length transactions on the open market (any evidence
should be as required by the Greek transfer pricing law, or the
applicable relevant law in other jurisdictions).

(bb)

Used Material (Conditions "B" and "C") which is in sound and
serviceable condition and is suitable for reuse without
reconditioning shall be classified as Condition "B" and priced at
seventy five percent (75%) of the current price of new materials
defined in (aa) above.

(cc)

Material which cannot be classified as Condition "B" but which
after reconditioning will be further serviceable for original
function as good second-hand material Condition B, or is
serviceable for original function but substantially not suitable for
reconditioning, shall be classified as Condition "C" and priced at
fifty percent (50%) of the current price of new material as
defined in (aa) above. The cost of reconditioning shall be
charged to the reconditioned material, provided that the
Condition "C" material value plus the cost of reconditioning
does not exceed the value of Condition "B" material.

(dd)

Material which cannot be classified as Condition "B" or
Condition "C" shall be priced at a value commensurate with its
use.
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(ee)

Material involving erection costs shall be charged at the
applicable condition percentage pursuant to paragraphs (aa) to
(dd) above of the current knocked" down price of new material
as defined in (aa) above.

(ff)

When the use of material is temporary and its service to the
Petroleum Operations does not justify the reduction in price as
provided for in (cc) hereof, such material shall be priced on a
basis that will result in net charge to the Accounts under the
Agreement consistent with-the value of the service rendered.

(C)

Whenever Material is not readily obtainable at prices specified at (A)
or (B) as a result of an event falling within the definition of “Force
Majeure” in Article 26, the Lessee may levy reasonably incurred
charges in connection with Petroleum Operations for the required
Material at the Lessee’s actual cost incurred in procuring such
Material and making it suitable for use and moving it to the Area.

(f)

Rentals, Duties and Other Assessments.
All rentals, taxes, levies, charges, fees, contributions and any other assessments
and charges levied by the Lessor in connection with the Petroleum Operations and
paid directly or indirectly by the Lessee other than Income Tax and imposed on
the Lessee as specified in Article 14 of the Agreement, as well as any other taxes
payable in respect of the income or profits of the Lessee.

(g)

Insurance and Losses
Insurance premia and costs incurred for insurance provided that if such insurance
is wholly or partly placed with an Affiliate Enterprise such premia and costs shall
be deductible only to the extent generally charged by competitive insurance
companies other than Affiliate Enterprises. If necessary, evidence regarding the
basis of prices charged may be obtained from the auditors of the Affiliate
Enterprise and the expected available supporting documentation is that prescribed
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by the Greek transfer pricing law or other applicable relevant law in other
jurisdictions, as described in paragraph 3.1.d(ii) of this Section. Costs and losses
incurred as a consequence of events which are, and in so far as, not made good by
insurance obtained under the Agreement are Deductible under 'the Agreement
unless such costs have resulted solely from an act of willful misconduct or
negligence of the Lessee.
(h)

Legal Expenses
All costs and expenses of litigation and legal or related services necessary or
expedient for the procuring, perfecting, retention and protection of the Contract
Area, or in defending or prosecuting lawsuits involving the Contract Area or any
third party claim arising out of activities under the Agreement, or sums paid in
respect of legal services necessary or expedient for the protection of joint interest
of the Lessor and the Lessee are deductible. Where legal services are rendered in
such matters by salaried or regularly retained lawyers of the Lessee or an Affiliate
Enterprise, such compensation will be included instead under sub-section 3.1(b)
or 3.1(d) above, as applicable and the relevant expenses shall be deducted as
provided therein.

(i)

Training Costs
All reasonable costs and expenses incurred by the Lessee in training of personnel
as required under Article 25.5 of the Agreement or otherwise.

(j)

General and Administrative Costs
The costs described in subsection 2.5(a) and the charge described in sub-section
2.5(b).

(k)

Abandonment and decommissioning costs, including special reserve payments as
provided in paragraph 2(i) and paragraph 3 of Article 10 of the Hydrocarbons Law
and Article 8.6 of this Agreement.

(l)

The costs of taking inventory in accordance with Section 4.2 of this Annex C.
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3.2

Costs Deductible only with Prior Approval in Writing of the Lessor
(a)

Commission paid to intermediaries by the Lessee

(b)

Donations and contributions

(c)

Expenditure on research into and development, of new equipment, material and
techniques for use in searching for, developing and producing Hydrocarbons.

3.3

It is expected that the Lessee maintains a written and internally approved procurement
policy and relevant procedures (following sound procurement practice) in the normal
course of its business, relating to the purchase of services and materials. This procurement
policy shall be communicated to the Lessor within thirty (30) days from the Effective Date.
For any of the costs mentioned in paragraph 3.1 and 3.2 of this Section, the Lessor can
require evidence that the approved procurement policy of the Lessee was followed while
awarding these costs.

3.4

Costs not Deductible under the Agreement
(a)

Costs incurred before the Effective Date.

(b)

Hydrocarbons marketing or transportation costs of Hydrocarbons beyond the
Separation Point.

(c)

The costs of any Bank Guarantee given under this Agreement (and any other
amounts spent on indemnities with regard to the non-fulfilment of contractual
obligations).

(d)

Costs of arbitration and the independent expert in respect of any dispute under the
Agreement.

(e)

Bonuses (signature and productions bonuses) and Income Tax as well as any other
taxes payable in respect of the income or profits of the Lessee.

(f)

Fines and penalties payable in accordance with the decision of the responsible
Greek authorities.
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(g)

Costs incurred other than in accordance with prudent financial management in
accordance with Section 1.5 of this Annex.

(h)

Costs incurred as a result of the wilful misconduct or gross negligence of the
Lessee.

(i)

Costs incurred without the consent or approval of the Lessor where such consent
or approval is required as described in paragraph 3.2 of this Section.

(j)

Costs which are not included either in paragraph 3.1 or 3.2 of this Section, subject
to the provisions of paragraph 3.5 of this Section.

3.5

Other Costs and Expenses
Other costs and expenses not covered or dealt with in the provisions of this Section 3 and
which are incurred by the Lessee in accordance with the provisions of the Agreement for
the necessary and proper conduct of the Petroleum Operations are deductible only with the
prior approval in writing by the Lessor.

3.6

Credit under the Agreement
The net proceeds of the following transactions shall be credited to the accounts/statements
under the Agreement:
(a)

Any insurance or claim in connection with the Petroleum Operations or any assets
charged to the accounts/statements under the Agreement when such operations or
assets were insured and the premium charged to the accounts/statements under the
Agreement.

(b)

Revenue received from outsiders for the use of property or assets charged to the
accounts/statements under the Agreement to the extent that the relevant costs were so
charged.

(c)

Any adjustment received by the Lessee from the suppliers or manufacturers or their
agents in connection with a defective material the cost of which was previously
charged by the Lessee to the accounts/statements under the Agreement.
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(d)

Rentals, refunds or other credits received by the Lessee which apply to any charge
which has been made to the accounts/statements under the Agreement, but excluding
any award granted to the Lessee under arbitration or independent expert proceedings
referred to in sub-section 3.3(d) above.

(e)

The prices originally charged to the accounts/statements under the Agreement for
inventory materials subsequently exported from Greece without being used in the
Petroleum Operations.

3.7

Duplication of Charges and Credits
There shall be no duplication of charges or credits to the account/statements under
Agreement.

SECTION 4

RECORD AND VALUATION OF ASSETS
4.1

The Lessee shall maintain detailed records in relation to each Exploitation Area of property
in use for the Petroleum Operations in accordance with normal practice in exploration and
production activities of the international petroleum industry.

4.2

At reasonable intervals but at least once a Year with respect to movable assets and once
every five (5) Years with respect to immovable assets, inventories of the property under the
Agreement shall be taken by the Lessee. The Lessee shall give the Lessor at least thirty
(30) calendar days written notice of its intention to take such inventory and the Lessor shall
have the right to be represented when such inventory is taken. The Lessee will clearly state
the principles upon which valuation of the inventory has been based.

4.3

When an assignment of rights under the Agreement takes place, a special inventory may be
taken by the Lessee and any Co-Lessee at the request of the assignee provided that the
costs of such inventory are borne by the assignee.
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SECTION 5

EXPLOITATION STATEMENT
5.1

Upon commencement of Commercial Exploitation from the Contract Area, the Lessee
shall submit to the Lessor, in accordance with Article 17 of this Agreement, a quarterly
exploitation statement (the “Exploitation Statement”) showing the following information
in relation to each Exploitation Area:
(a)

The quantity of Crude Oil Produced and Saved;

(b)

The quantity of Natural Gas Produced and Saved;

(c)

The quantity of By Products Produced and Saved;

(d)

The quantities of Hydrocarbons used for the purposes of carrying on drilling and
production operations and pumping to field storage;

5.2

(e)

The quantities of Natural Gas flared;

(f)

The size of Hydrocarbon stocks held at the beginning of that Calendar Quarter; and

(g)

The size of Hydrocarbon stocks held at the end of that Calendar Quarter.

The Exploitation Statement for the First Period and each Calendar Quarter thereafter in
respect of each Month shall be submitted to the Lessor within fourteen (14) days after the
end of such period, as the case may be, as per Article 13.7 of this Agreement.
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SECTION 6

VALUE OF EXPLOITATION STATEMENT
6.1

The Lessee shall for the purposes of Article 13 of the Agreement prepare a statement
providing calculations of the value of Hydrocarbons produced and saved during each
Quarter in relation to each Exploitation Area. This Statement shall contain the following
information in relation to each Exploitation Area:
(a)

The quantities and prices realised by the Lessee as a result of sales of Hydrocarbons
to third parties made during the Quarter in question.

(b)

The quantities and the prices realised by the Lessee as a result of sales made during
the Quarter in question, other than to third parties.

(c)

The quantity of stocks of Hydrocarbons at the end of the preceding Quarter in
question.

(d)

The quantity of stocks of Hydrocarbons at the end of the Quarter in question.

(e)

Information available to the Lessee, if relevant for the purpose of Article 13 of the
Agreement, concerning the prices of Hydrocarbons produced by the main petroleum
producing and exporting countries including contract prices, discounts and premia,
and prices obtained on the spot markets.

(f)

The amount and calculation of Royalty payable for the Quarter in accordance with
Article 13.

6.2

The Value of Exploitation Statement of each Quarter shall be submitted to the Lessor not
later than one (1) Month after the end of such Quarter.
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SECTION 7

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
7.1

The Lessee shall prepare with respect to each Quarter a Statement of Income and
Expenditure under the Agreement in relation to each Exploitation Area. The Statement will
distinguish between Exploration Costs, Exploitation Costs and Operating Costs and will
identify major items of expenditures within these categories. The Statement will show the
following:

7.2

(a)

Actual expenditures and receipts for the Quarter in question.

(b)

Cumulative expenditure and receipts for the Year in question.

(c)

Latest forecast cumulative expenditures at the Year end.

(d)

Variations between budget forecast and latest forecast and explanations thereof.

The Statement of Income and Expenditure of each Quarter shall be submitted to the Lessor
no later than one (1) Month after the end of such Quarter.
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SECTION 8

FINAL END-OF-YEAR STATEMENT
8.1

The Lessee shall prepare a Final End-of-Year Statement in relation to each Exploitation
Area. This statement shall contain information as provided in the Exploitation Statement,
Value of Exploitation Statement, and Statement of Income and Expenditures but will be
based on actual quantities of Hydrocarbons produced and expenses incurred.

8.2

Based upon this statement, any adjustments that are necessary will be made to the
transactions concerned under the Agreement.

8.3

The Final End-of-Year Statement of each Year shall be submitted to the Lessor within
three (3) Months of the end of such Year.
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SECTION 9

BUDGET STATEMENT
The Lessee shall prepare the Annual Work Programme and Budget, as contemplated in Article 5
of the Agreement in relation to each Exploration Area and Exploitation Area. This shall
distinguish between Exploration Costs, Exploitation Costs and Operating Costs and shall show
the following:
(a)

Forecast expenditures and receipts for such Year under the Agreement.

(b)

A schedule showing the most important individual items of Exploitation Costs for
such Year.

(c)

Cumulative expenditures and receipts to the end of the preceding Year.
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SECTION 10

REVISION OF ACCOUNTING PROCEDURE
The provisions of this Accounting Procedure may be amended by agreement between the Lessee
and the Lessor. The amendments shall be made in writing and shall state the date on which the
amendments shall become effective.
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ANNEX D
APPLICATION FOR CONSENT TO DRILL
(1)

The Lessee shall, before drilling any Exploration or Appraisal Well, submit to the Lessor:
(a)

at least three (3) Months before the spudding of an Exploration Well; and

(b)

at least seven (7) calendar days before the spudding of an Appraisal Well,

an application for consent to drill.
(2)

An application for consent to drill shall specify details of :
(a)

the location of the well, including:
(i)

the Greenwich latitude and longitude co-ordinates;

(ii)

the ground level elevation;

(iii)

in the case of an offshore well, the water depth and an estimate of the Kelly
bushing or derrick floor elevation above sea level, lake surface and lake
bottom;

(iv)

in the case of a deviated hole, the well trajectory, specifying deviation,
measured depth, vertical depth and azimuth of hole location at regular
intervals;

(v)

in the case of a vertical hole, the deviation limits at the bottom of the hole
location;

(b)

site preparation, including, without limiting the general effect of the foregoing:
(i)

the site plan, specifying the location of the rig and its components, fuel
tankage, drillwater tankage, bulk mud and cement storage, firewalls, drip
trays and explosive magazines;

(ii)

methods to be adopted to combat pollution and environmental damage taking
into account water wells, rivers, forests, farmland, fishing activity and
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buildings in close proximity to the location of the well
(iii)

methods to be adopted for the disposal of waste, such as spent mud, cuttings
and camp waste, from the location of the well;

(iv)

safety precautions relevant to site preparation as described in the Institute of
Petroleum Code of Safe Practice or any other appropriate code

(v)

site surveys indicating possibilities of the presence of shallow gas;

(vi)

site clean-up plans for after well-abandonment;

(vii)

security requirements, especially details of fencing, guard arrangements,
firewalls, flare pit and line, warning signs, hazardous areas as specified in the
appropriate IP codes of conduct, lights, access limitations, visitor reporting,
safety shoes area, smoking areas and hard hat areas;

(c)

blow-out prevention methods, specifying:
(i)

anticipated pressures;

(ii)

the blow-out preventer assembly;

(iii)

blow-out preventer tests, checks, and drills;

(iv)

well head details and tests;

(v)

casing seat tests;

(vi)

choke manifold, choke and kill line, and test procedures;

(vii)

drilling break procedures;

(viii)

flow check procedures;

(ix)

gas shows procedures;

(x)

shut-in procedures;

(xi)

hang of procedures; and
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(xii)

(3)

well kill procedures;

(d)

the well plan;

(e)

a geological, geophysical and engineering prognosis for the well; and

(f)

a formulation evaluation plan.

Unless otherwise provided in a unitization agreement, no well shall be spudded closer than
400m from a licence area boundary nor shall it be deviated so that its bottom hole location
or any portion of the well bore is closer than 400m from the licence area.

(4)

In this Annex, “Unitization Agreement” means an agreement entered into under Article 5
paragraph 15 of the Hydrocarbons Law.
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ANNEX E
INSURANCES
(1)

The Lessee shall issue and maintain insurance for Petroleum Operations, for such amounts
and against such risks as are customarily or prudently insured in the international
petroleum industry which shall cover:

(a)

any loss or damage to all installations, equipment and other assets for so long as they are
used in the Petroleum Operations;

(b)

sudden and accidental pollution caused in the course of Petroleum Operations for which
the Lessee or the Lessor may be held responsible;

(c)

property loss or damage, personal injury or death suffered by any third party in the course
of the Petroleum Operations for which the Lessee or the Lessor may be liable, or for which
the Lessee may be liable to indemnify the Lessor;

(d)

the cost of removing wrecks and cleaning up operations following an accident in the course
of Petroleum Operations; and

(e)

the Lessee’s liability for any injury to its employees engaged in the Petroleum Operations.

(2)

The Lessee shall provide the Lessor with the insurance policies or the insurance certificates

proving the subscription and maintenance of the above-mentioned insurances. The Lessor
approves the relevant insurance policies or insurance certificates and has the right to request the
amendment of the same in order to safeguard the compliance of the Lessee with its obligations
under this Agreement. In case the Lessor has not provided its approval within thirty (30) calendar
days from the date of the submission of the above mentioned documents to it, the said approval
shall be deemed as granted.
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ANNEX F
FORM OF BANK GUARANTEE
[place/date of issuance]
This letter of guarantee (the “Bank Guarantee”) provided by [BANK] (the “Bank”) to the
Greek State, as duly represented in the Lease Agreement, in relation to the lease agreement dated
25 May 2017 for granting rights for the exploration and exploitation of hydrocarbons at the
onshore area “NW Peloponnese” (the “Lease Agreement”) entered into between the Greek State
(the “Lessor”) and the company HELLENIC PETROLEUM S.A. (the “Lessee”).
Unless otherwise defined, capitalised terms used but not defined in this Bank Guarantee shall
have the meaning ascribed to them in the Lease Agreement.
WHEREAS
(A)

Under the Lease Agreement entered into by the Lessor and the Lessee, the Lessee is
required:
(i)

to perform the “Minimum Work Programme”) within the [First Phase] [Second
Phase] [Third Phase] (the “Phase”) [Exploration Stage Extension] (the “Exploration
Stage Extension”) as defined in Article 3 of the Agreement; and

(ii)

to satisfy the “Minimum Expenditure Obligations” as defined in article 3 of the
Agreement
[First Phase: four million euros (4.000.000,00€)]
[Second Phase three million and five hundred euros (3.500.000,00€) minus the
excess amount from the Minimum Expenditure Obligation of the First Phase which is
the difference between the Actual Expenditure of the First Phase and the Minimum
Expenditure Obligation of the First Phase]
[Third Phase thirty million euros (30.000.000,00€) minus the excess amount from the
sum of the Minimum Expenditure Obligations of the first and the second Phase
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which is the difference between the Actual Expenditure of the previous Phases and
the sum of the Minimum Expenditure Obligation of the First and the Second Phase]
[Exploration Stage Extension: The amount equal to the shortfall, if any, between the
amount of the Actual Expenditure of the previous Phases and the amount of the
Minimum Expenditure Obligation at the end of the Basic Exploration Stage, as
defined in Article 3.9.]
(B)

In consideration of the grant of the Agreement and the commencement of the [First Phase]
[Second Phase] [Third Phase] [Exploration Stage Extension] by the Lessor to the Lessee,
the Bank hereby irrevocably and unconditionally agrees to enter into this Bank Guarantee
in favour of the Lessor on the terms and conditions hereinafter set forth.

NOW THE BANK HEREBY GUARANTEES AS FOLLOWS:
1.

The Bank hereby guarantees that after receipt from the Lessor of a written demand
(hereinafter referred to as a “Demand”) signed by a duly authorised representative of the
Lessor stating:
(a)

that the Lessee has failed to satisfy the full amount of the relevant Minimum
Expenditure Obligation as provided in Article 3 of the Agreement, specifying the
relevant period and amounts;

(b)

the amount of the relevant Actual Expenditure;

(c)

that consequently, the Lessee has become liable to pay an amount being the
difference between the amount of Minimum Expenditure Obligations referred to in
(a) above and the amount of the relevant actual expenditure as referred to in (b)
above; and

(d)

that the Lessee has failed to pay the Lessor an amount equal to the shortfall referred
to in 1(c) above,
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the Bank shall pay to the Lessor, its successors, transferees or assignees, the amount
referred to in paragraph 1(c) above on the terms and conditions hereafter set forth.
2.

The Bank will rely upon the Lessor’s demand and will not be obliged to verify whether
such conditions have been met or whether the facts mentioned by the Lessor are true and
accurate. In the event that the Bank is required to make a payment pursuant to a Demand in
accordance with the terms and conditions of this Bank Guarantee, the Bank will make such
payment within three (3) Athens Business Days from the date of receipt of the Demand,
without set-off, withholding or objection, by deposit in a bank account which will be
designated by the Lessor in its Demand. The date of receipt of the Demand will be the date
of receipt of the registered letter by the Bank as evidenced by the relevant postmark. In this
paragraph, “Athens Business Day” means a day, other than a Saturday or Sunday, for
which banks are open for general banking business in Athens, Greece.

3.

The Bank’s liability hereunder shall be limited to paying an amount that shall not exceed
the amount stated in paragraph (A) of the Recital above for the [applicable Phase]
[Exploration Stage Extension].

4.

(a) The amount that the Bank shall be liable to pay under this Bank Guarantee shall be
reduced every Calendar Quarter by the amount of Actual Expenditure incurred by the
Lessee in such period, of which the Bank shall receive notice from the Lessor. Such
reduction shall take effect as from the date of the receipt of such notice by the Bank.
(b) In order to facilitate the reduction in the Bank’s liability referred to in (a) above the
Bank must receive, together with the notice:
(i)

Confirmation from the Lessor as the amount of reduction; and

(ii)

confirmation from the Lessor as to the revised amount that the Bank may be liable to
pay under this Bank Guarantee.

(c) No surrender by the Lessee of its rights over all or any part of the Contract Area shall
relieve the Bank of any of its obligations hereunder except that if the amount of the
Minimum Expenditure Obligations as defined under A for which the Lessee is or may
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become liable is satisfied in full prior to surrender pursuant to the terms of Article 6.1(c) of
the Agreement, the Bank’s liability pursuant to Clause 2 shall be reduced accordingly.
5.

This Bank Guarantee, issued on the date shown above, shall come into effect as from the
date of the receipt by the Bank of a certificate signed by the Lessor stating that (i) the
Agreement has been ratified by the Hellenic Republic (i.e. the Effective Date has been
reached) (ii) the first day of the [Second] [Third] Phase according to the notification of the
Lessee provided in Article [2.1.b] [2.1.c] of the Agreement (iii) the Lessor has granted
following

the Lessee’s application for an Exploration Stage Extension under the

Agreement.
6.

The Bank Guarantee may not be revoked, assigned or transferred to any other person other
than the Lessor and the Lessor may not assign or transfer the Bank Guarantee to any other
person unless it receives the prior written consent of the Lessee.

7.

The Bank’s liability under this Bank Guarantee shall not be reduced, discharged or
otherwise adversely affected by:
(a)

any act, omission, matter or thing which would have discharged or affected the
liability of the Bank had it been a principal debtor instead of a guarantor or
indemnifier; or

(b)

anything done or omitted by any person which, but for this provision, might operate
or exonerate or discharge the Bank or otherwise reduce or extinguish its liability
under this guarantee.

8.

This Bank Guarantee shall expire on the date of:
(a)

the payment by the Bank in full of all of the amounts guaranteed hereunder;

(b)

the receipt by the Bank of a certificate by the Lessor, whereby the relevant Actual
Expenditure shall equal or exceed the amount of the Minimum Expenditure
Obligation;

(c)

the 120th day after the end of the [First Phase] [Second Phase] [Third Phase]
[Exploration Stage Extension], save in regard to any amount that must be paid by the
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Bank pursuant to a Demand made as hereinbefore provided,
(d)

the 60th day after the date of issue of the Bank Guarantee, in case of no certificate as
per Clause 5, stating that the Agreement has been ratified by the Hellenic Republic
has been received by the Bank,

whichever is the earliest date, whereafter, subject to (c) above, the Bank shall have no
liability whatsoever under this Bank Guarantee.
9.

Any notice required to be provided by the Lessee and the Lessor in accordance with the
terms of this Bank Guarantee must be signed by a duly authorised representative of the
Lessee and the Lessor, respectively.

10.

Any demand, certificate and notification must be sent to the Bank at the following address:
[…………]

11.

The Bank hereby expressly and irrevocably waives any rights arising from Articles 852,
853, 855, 856, 857, 862, 863, 864, 866, 867 and 868 of the Greek Civil Code or other right
to query a Demand given in accordance with this Bank Guarantee or any right it may have
to require the Lessor (or any trustee or agent on its behalf) to proceed against or enforce
any other right or claim for payment against the Lessee, or any Co-Lessee or any other
person, before claiming from the Bank under this Bank Guarantee and shall forthwith pay
the amount claimed by the Lessor.

This Bank Guarantee shall be governed by Greek Law and any dispute arising under this Bank
Guarantee shall be resolved by the courts of Athens.
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Άρθρο δεύτερο
H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Δ. Παπαδηµητρίου

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. Καµµένος

Ευτ. Αχτσιόγλου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α.α
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Γ. Χουλιαράκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λ. Κονιόρδου

Γ. Σταθάκης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Κουρουµπλής
Σ. Φάµελλος

Αριθµ. 35/12/2018
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική
Πελοπόννησος»»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η ανωτέρω Σύµβαση Μίσθωσης, για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υ-

δρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, που υπεγράφη στην Αθήνα στις
25.5.2017, µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας (εφεξής
Εκµισθωτής) και της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής Μισθωτής).
Ειδικότερα:
Ι. Οι Συµβαλλόµενοι συµφώνησαν τα ακόλουθα:
- Δίδονται οι έννοιες των όρων και οι αναγκαίοι ερµηνευτικοί κανόνες, για την εφαρµογή της κυρούµενης
Σύµβασης, µε τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται,
µεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Καθορίζεται το αντικείµενο της εν λόγω Σύµβασης
και ορίζεται ότι:
α. Το Δηµόσιο, ως Εκµισθωτής παραχωρεί στο Μισθωτή, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους και προϋποθέσεις, αποκλειστικά δικαιώµατα για την εκτέλεση
Εργασιών Πετρελαίου στη Συµβατική Περιοχή.
β. Οι δαπάνες και ο κίνδυνος της διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή, ο
οποίος δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωµα να ανακτήσει τις
εν λόγω δαπάνες ή µέρος αυτών από τον Εκµισθωτή,
παρά µόνο στις προβλεπόµενες στη Σύµβαση περιπτώσεις.
γ. Κάθε Συµµισθωτής ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του Μισθωτή και των άλλων Συµµισθωτών που πηγάζουν από τη Σύµβαση έναντι
του Εκµισθωτή και κατέχει εξ αδιαιρέτου ποσοστό σε όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. (άρθρο 1)
2.α. Το Βασικό Στάδιο Ερευνών διαρκεί επτά (7) έτη
και διαιρείται σε τρεις διαδοχικές ερευνητικές Φάσεις,
µπορεί δε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
του νόµου Περί Υδρογονανθράκων (άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, ν. 2289/1995), να χορηγηθεί Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών, που δεν υπερβαίνει τα επτά (7)
έτη.
β. Περιγράφονται αναλυτικά οι δεσµεύσεις του Μισθωτή για εργασίες έρευνας σε κάθε Φάση, οι οποίες
(δεσµεύσεις) συνίστανται, µεταξύ άλλων, στην εκτέλεση
Προγράµµατος Ελάχιστων Εργασιών και στην Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης (37,5 εκατοµµύρια ευρώ συνολικά), µε την παροχή των σχετικών Τραπεζικών Εγγυήσεων, εντός της οριζόµενης προθεσµίας.
(άρθρα 2, 3)
3.α. Προβλέπεται η υποχρέωση σύστασης, από τον Εκµισθωτή και τον Μισθωτή, Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής και καθορίζονται οι αρµοδιότητες και ο τρόπος
λειτουργίας αυτής.
β. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από κοινού και αποτελείται συνολικά από έξι (6) µέλη (ο Πρόεδρος και
δύο (2) µέλη ορίζονται από τον Εκµισθωτή), στις συνεδριάσεις της οποίας ο Εκµισθωτής και ο Μισθωτής έχουν
το δικαίωµα να καλούν οποιονδήποτε πραγµατογνώµονα, για παροχή συµβουλών επί θεµάτων τεχνικής φύσεως.
(άρθρο 4)
4.α. Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στον Εκµισθωτή Ετήσιο Πρόγραµµα Εργασιών και Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στο Μισθωτή να παραιτηθεί από τα δικαιώµατα έρευνας σε ολόκληρη τη Συµβατική Περιοχή ή τµήµα αυτής και εφόσον καταβάλλει το
προβλεπόµενο ποσό, κατά περίπτωση. Ο Εκµισθωτής, δικαιούται να επιδιώξει την κατάπτωση κάθε οφειλόµενου
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ποσού βάσει της σχετικής Τραπεζικής Εγγύησης, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταβολή του ποσού αυτού.
- Ο Μισθωτής µπορεί, επίσης, να παραιτηθεί από τα δικαιώµατά του, αζηµίως, στο τέλος οποιασδήποτε Φάσης
του Βασικού Σταδίου Ερευνών, εάν έχει εκπληρώσει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις έως το τέλος της Φάσης αυτής.
- Περαιτέρω, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Μισθωτή πριν την έναρξη της Δεύτερης Φάσης και πριν την
παραίτηση ή την επιστροφή οποιασδήποτε Συµβατικής
περιοχής (καθαρισµό Περιοχής κ.λπ.).
(άρθρα 5, 6)
5.α. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του Μισθωτή, σε
περίπτωση που προβεί σε Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συµβατική Περιοχή.
- Μεταξύ άλλων, ο Μισθωτής καταρτίζει Πρόγραµµα
Ανάπτυξης και Παραγωγής, το οποίο περιέχει τα οριζόµενα στοιχεία και εγκρίνεται από τον Εκµισθωτή σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Σε περίπτωση, πάντως, διαφωνίας, τα επίµαχα θέµατα παραπέµπονται σε
Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα προς διευθέτηση, η γνώµη του οποίου είναι δεσµευτική για τα µέρη, µε οριζόµενα αποτελέσµατα.
β. Η διάρκεια του Σταδίου Εκµετάλλευσης για κάθε
Περιοχή Εκµετάλλευσης, ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη, από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης στον Εκµισθωτή
της εµπορικά εκµεταλλεύσιµης Ανακάλυψης, µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τον νόµο περί Υδρογονανθράκων (έως και για δύο πενταετίες).
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στο Μισθωτή να παραιτηθεί οποτεδήποτε και άνευ όρων από το 100% των δικαιωµάτων του προς εκµετάλλευση για µία ή περισσότερες
ή για το σύνολο της Περιοχής Εκµετάλλευσης, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα. Η εν λόγω παραίτηση δεν δίνει το
δικαίωµα στον Μισθωτή για οποιαδήποτε αξίωση κατά
του Εκµισθωτή για δαπάνες ή ζηµίες.
δ. Με τη λήξη του Σταδίου Εκµετάλλευσης σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκµετάλλευσης, αυτή επανέρχεται ελεύθερη και καθαρή στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. Προς τούτο, προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής για την Αποµάκρυνση και Διάθεση Εγκαταστάσεων, η οποία εξετάζει συναφή θέµατα (νοµικά,
φορολογικά, τεχνικά κ.λπ.). Τα έξοδα της Επιτροπής αυτής καταβάλλονται από το Μισθωτή.
ε. Περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
του Μισθωτή κατά την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου
στη Συµβατική Περιοχή.
- Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, ο Μισθωτής:
i) λαµβάνει όλα τα µέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή κάθε µορφής απώλειας ή σπατάλης Υδρογονανθράκων, καθώς και όλα τα προληπτικά µέτρα για την αποτροπή πυρκαγιών, τη σπατάλη νερού κ.λπ., κατά την
διάρκεια των εργασιών,
ii) συνοµολογεί και διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη για
τις Εργασίες Πετρελαίου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
και προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά στον Εκµισθωτή, το ίδιο δε απαιτεί από τους εργολάβους και υπεργολάβους του,
iii) αποζηµιώνει, υπερασπίζεται και απαλλάσσει τον
Εκµισθωτή έναντι πάσης φύσεως αξίωσης, αποθετικής
ζηµίας και αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, αξιώσεων για απώλεια ή ζηµία περιουσίας, σωµατική βλάβη ή θάνατο φυσικών προσώπων ή ζηµία στο περιβάλλον που προκλήθηκε ή προήλθε από τη διενέργεια

Εργασιών Πετρελαίου που εκτελέσθηκαν από ή για λογαριασµό του Μισθωτή, υπό τους προβλεπόµενους όρους.
στ. Καθορίζονται οι ενέργειες και οι υποχρεώσεις του
Μισθωτή, σε περίπτωση που ένα Κοίτασµα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συµβατικής Περιοχής του Μισθωτή σε συµβατική περιοχή άλλου µισθωτή ή σε περιοχή που το Δηµόσιο έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης.
ζ. Καθορίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις του Μισθωτή
όσον αφορά στην τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας για
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος (µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.).
(άρθρα 7 – 12)
6. Προσδιορίζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού
και η διαδικασία καταβολής του Μισθώµατος, που υποχρεούται να καταβάλλει ο Μισθωτής στον Εκµισθωτή,
για όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα αυτών στη Συµβατική
Περιοχή.
- Ο Εκµισθωτής δικαιούται να επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει το Μίσθωµα σε
είδος ή σε χρήµα ή σε ένα συνδυασµό και των δύο, αναφορικά µε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 13)
7. Καθορίζεται το φορολογικό καθεστώς, που διέπει
την κυρούµενη Σύµβαση, ενώ θεσπίζονται αποκλίσεις από συγκεκριµένες διατάξεις του ν.2289/1995. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
α. Ο Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής (κατά περίπτωση)
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 Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συµβατικές εργασίες του Μισθωτή ή
κάθε Συµµισθωτή καθαρού φορολογητέου εισοδήµατός
του, όπως αυτό καθορίζεται ειδικότερα.
- Ο Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής έχει αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο ευθύνη για τον οφειλόµενο από το Μισθωτή ή τους υπόλοιπους Συµµισθωτές φόρο εισοδήµατος. Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε
φορολογική υποχρέωση του Μισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή και των µετόχων/εταίρων/µελών αυτού ως προς τα
κέρδη που προκύπτουν από τις συµβατικές εργασίες
του.
- Η απόδοση του βεβαιούµενου φόρου γίνεται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής απαλλάσσεται
της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος για το φόρο που
αναλογεί στα εισοδήµατα που προκύπτουν από τις Συµβατικές εργασίες του.
- Για το σκοπό προσδιορισµού του ετήσιου φορολογητέου εισοδήµατος του Μισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή, το
επιτρεπόµενο ύψος αποσβέσεων της αξίας των γενόµενων δαπανών για τις έρευνες και εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης και τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχεται σε ποσοστό 50% της αξίας των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων.
β. Απαλλάσσονται αντικειµενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου,
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δικαίωµα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονοµικό βάρος υπέρ του Δηµοσίου και
κάθε τρίτου:
i) οι πράξεις: της παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων στον Μισθωτή, της µεταβίβασης των δικαιωµάτων εκ µέρους του
κάθε Συµµισθωτή και της πώλησης των παραγόµενων Υδρογονανθράκων, οι συναπτόµενες συµβάσεις έργου µε
εργολάβους και υπεργολάβους, η µίσθωση, η παραχώρηση ή η κτήση µε οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης ακινήτων,
ii) oι συµβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον Μισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση) από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισµούς ή πάσης
φύσεως νοµικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι συµβατικές εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι συσσωρευµένοι τόκοι και η εξόφλησή τους
καθώς και οι ταµειακές καταβολές που παρέχονται από
τον κάθε Συµµισθωτή στον Εντολοδόχο (µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις).
- Η προκύπτουσα υπεραξία από την πρώτη µεταβίβαση δικαιωµάτων του Μισθωτή ή κάθε Συµµισθωτή απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήµατος, στις οριζόµενες περιπτώσεις και υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις.
- Οι συσσωρευµένοι τόκοι των παραπάνω δανείων και
πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.
γ. Αναφορικά µε τον ΦΠΑ, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) όπως ισχύει.
δ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως ισχύει ως προς τα ζητήµατα που ρυθµίζονται
από το παρόν άρθρο.
ε. Ο Κώδικας διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών,
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (ν.2961/2001) εφαρµόζεται, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του.
(άρθρο 14)
8.α. Καθορίζονται οι αποζηµιώσεις και τα πρόσθετα ανταλλάγµατα, που καταβάλλει ο Μισθωτής στον Εκµισθωτή (πλέον του ετήσιου Μισθώµατος), στα οποία περιλαµβάνονται:
i) στρεµµατικές αποζηµιώσεις, οι οποίες καταβάλλονται ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο της Συµβατικής Περιοχής ετησίως, κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών και
κλιµακώνονται από 50 έως 200 ευρώ ανά τετραγωνικό
χιλιόµετρο, κατά τη µετάβαση από µια Φάση στην επόµενη και επιπλέον 1.000 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο στην Περιοχή Εκµετάλλευσης, καθ’ όλη τη
διάρκεια του Σταδίου Εκµετάλλευσης,
ii) ποσό ύψους 750 χιλίαδων ευρώ, ως πρόσθετο αντάλλαγµα υπογραφής της Σύµβασης, το οποίο καταβάλλεται εντός της οριζόµενης προθεσµίας,
iii) επιπλέον ποσό, που κυµαίνεται από 1 εκατοµµύριο
έως 4,5 εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο κλιµακώνεται σταδιακά ανάλογα µε τη συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συµβατική Περιοχή.
- Οι στρεµµατικές αποζηµιώσεις και τα πρόσθετα ανταλλάγµατα δεν περιλαµβάνονται στις Σωρευµένες Συνολικές Εκροές για τον υπολογισµό του Μισθώµατος.
β. Ο Μισθωτής συµβάλλει στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του Δηµοσίου / Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) και καταβάλλει προς τούτο τουλάχιστον

το ποσό των 100 χιλίαδων ευρώ, ανά Ηµερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια των διαφόρων Σταδίων (Ερευνών,
Εκµετάλλευσης κ.λπ.).
γ. Όλες οι πληρωµές που καταβάλλει ο Μισθωτής
στον Εκµισθωτή βάσει της κυρούµενης Σύµβασης πραγµατοποιούνται χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση, συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς περιορισµό, οποιασδήποτε παρακράτησης λόγω απαιτήσεων, ανταπαιτήσεων ή συµψηφισµού.
(άρθρο 15)
9.α. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τον προσδιορισµό της αξίας των Υδρογονανθράκων (Αργό Πετρέλαιο,
Φυσικό Αέριο κ.λπ.) και τις µεθόδους µέτρησης αυτών
και των Παραπροϊόντων τους.
β. Σε περίπτωση πολέµου, απειλής πολέµου ή άλλης
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Μισθωτής υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δηµοσίου, µετά από αίτηµα
αυτού, το σύνολο ή συγκεκριµένο τµήµα του µεριδίου
του επί της παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από την Περιοχή Εκµετάλλευσης, για την ικανοποίηση εγχώριων αναγκών.
(άρθρα 16 – 18)
10. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις, σχετικά µε:
α. την υποχρέωση του Μισθωτή να τηρεί και να διαχειρίζεται αρχεία, αναφορές και δεδοµένα και να επιτρέπει
στους εκπροσώπους του Εκµισθωτή να επιθεωρούν τις
Εργασίες Πετρελαίου στη Συµβατική Περιοχή,
β. τη δυνατότητα του Μισθωτή να µεταβιβάσει εν όλω
ή εν µέρει, τα συµβατικά του δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε Ανεξάρτητο Τρίτο, µόνο µετά από έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή,
γ. τις υποχρεώσεις του Μισθωτή έναντι του Εκµισθωτή σε περίπτωση παραβίασης της Σύµβασης (π.χ. αποζηµίωση για απώλεια ή ζηµία) και τη δυνατότητα του Εκµισθωτή να κηρύξει το Μισθωτή έκπτωτο των δικαιωµάτων
του,
δ. τα δικαιώµατα του Εκµισθωτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Μισθωτή,
ε. τη διευθέτηση των αναφυοµένων από τη Σύµβαση
διαφορών µεταξύ Μισθωτή και Εκµισθωτή, µε Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα, κατ’ επιλογή του Εκµισθωτή ή
µε διαιτησία, σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας µε
φιλικό διακανονισµό,
στ. τη συνεργασία των Μερών (Εκµισθωτή – Μισθωτή)
για την αποτελεσµατική επίτευξη των σκοπών της Σύµβασης,
ζ. το δικαίωµα του Μισθωτή να χρησιµοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους, για την εκτέλεση της
Σύµβασης και την υποχρέωσή του να απασχολεί κατά
προτεραιότητα προσωπικό από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ
και να συνεισφέρει στην εκπαίδευση αυτού, εντός των
συµφωνηθέντων σχετικών εξόδων,
η. τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα Μέρη σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά τη διάρκεια περιόδου
Αναστολής του Σταδίου Ερευνών,
θ. τον τρόπο επικοινωνίας των Μερών κ.λπ.
(άρθρα 19 – 27, 29)
11.α. Προβλέπεται η παροχή στον Εκµισθωτή από τον
Μισθωτή, κατά την ηµέρα έναρξης ισχύος της κυρούµενης Σύµβασης, πλέον της Τραπεζικής Εγγύησης και Εγγύησης της Μητρικής Εταιρείας, στην περίπτωση που ο
Μισθωτής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δυνάµει της µνηµονευόµενης Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις οριζόµενες χερσαίες
περιοχές, αξιολογείται στηριζόµενος στην οικονοµική
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και τεχνική ικανότητα της Μητρικής του Εταιρείας.
β. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης
από την Μητρική Εταιρεία που παρέχει Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας, ο Μισθωτής µεριµνά κατόπιν αιτήµατος
για την χορήγηση στον Εκµισθωτή εγγύησης αντικατάστασης υπό την ίδια µορφή µε αυτή της Εγγύησης της
Μητρικής Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή εγγύησης που είναι αποδεκτή από τον Εκµισθωτή.
(άρθρο 28)
12. Ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στη διαδικασία τροποποίησης της κυρούµενης Σύµβασης, τη σχέση
της µε άλλα νοµικά κείµενα, την έναρξη ισχύος αυτής
και του υπό ψήφιση νόµου, κ.λπ.
(άρθρα 30 – 32)
ΙΙ. Προσαρτώνται έξι (6) Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της υπό κύρωση Σύµβασης,
µε το οριζόµενο περιεχόµενο (καθορισµός της Συµβατικής Περιοχής, θέµατα λογιστικής διαδικασίας, ασφαλιστικής κάλυψης κ.λπ.).
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Απώλεια δηµοσίων εσόδων, από τις παρεχόµενες
στον Μισθωτή ή σε κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση)
φορολογικές απαλλαγές των πράξεων παραχώρησης
των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, καθώς και πώλησης των παραγόµενων Υδρογονανθράκων, των συναπτόµενων συµβάσεων έργου
και των δανειακών συµβάσεων.
(άρθρο 14 παρ.14.12 και 14.13)
2. Μελλοντική ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων,
από την είσπραξη:
α) του προβλεπόµενου Μισθώµατος, που υποχρεούται
να καταβάλλει ο Μισθωτής στον Εκµισθωτή, για όλους
τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες
και τα Παραπροϊόντα αυτών στη Συµβατική Περιοχή,
(άρθρο 13 παρ.13.1)
β) του ειδικού φόρου εισοδήµατος που θα καταβάλλει
ο Μισθωτής ή κάθε Συµµισθωτής (κατά περίπτωση) κατά
το Στάδιο Εκµετάλλευσης, βάσει του προβλεπόµενου ειδικού φορολογικού συντελεστή,
(άρθρο 14 παρ.14.1)
γ) απόδοση υπέρ του Δηµοσίου µέρους των καθαρών
κερδών της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), σύµφωνα µε το Καταστατικό της (άρθρο 26, π.δ.14/2012).
Το ύψος των προαναφερόµενων εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α.
(Ν.Π.Δ.Δ., Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. - Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής
στον Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα, σε περίπτωση που
οριστεί για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν
µεταξύ των Συµβαλλοµένων ή για την κάλυψη των εξόδων διαιτησίας, εάν δεν επιτευχθεί σχετική συµφωνία µε
φιλικό διακανονισµό. (άρθρα 7 παρ.7.8 και 23 παρ.23.2)
2. Ετήσια αύξηση των εσόδων της εταιρείας, από την
είσπραξη των προβλεπόµενων στρεµµατικών αποζηµιώσεων, οι οποίες καταβάλλονται τόσο κατά το Στάδιο Ερευνών όσο και κατά το Στάδιο Εκµετάλλευσης.
(άρθρο 15 παρ.15.1)
3. Εφάπαξ αύξηση εσόδων, από την είσπραξη ποσού ύψους 750 χιλ. ευρώ, ως πρόσθετο αντάλλαγµα υπογραφής της Σύµβασης, το οποίο καταβάλλει ο Μισθωτής
στον Εκµισθωτή εντός της οριζόµενης προθεσµίας.
(άρθρο 15 παρ.15.2 περίπτωση α΄)
4. Μελλοντική ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την
είσπραξη του πρόσθετου ανταλλάγµατος, που κυµαίνεται από 1 εκατ. έως 4,5 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβάλλει
ο Μισθωτής στον Εκµισθωτή και κλιµακώνεται σταδιακά
ανάλογα µε τη συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη
Συµβατική Περιοχή.
(άρθρο 15 παρ.15.2 περιπτώσεις β΄ εως ζ΄)
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
κ.α.α.
Χρήστος Γιαννακόπουλος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την
παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος»»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Μελλοντική ενδεχόµενη αύξηση εσόδων των οικείων
Ο.Τ.Α., από την είσπραξη του προβλεπόµενου περιφερειακού φόρου (5%), που θα καταβάλλει ο Μισθωτής ή
κάθε Συµµισθωτής (κατά περίπτωση), κατά το Στάδιο Εκµετάλλευσης, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 14 παρ.14.1)

Απώλεια δηµοσίων εσόδων, από τις παρεχόµενες στον
Μισθωτή ή σε κάθε Συµµισθωτή (κατά περίπτωση) φορολογικές απαλλαγές των πράξεων παραχώρησης των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, καθώς και πώλησης των παραγόµενων Υδρογοναν-
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θράκων, των συναπτόµενων συµβάσεων έργου και των
δανειακών συµβάσεων. (άρθρο 14 παρ.14.12 και 14.13)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.
ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. - Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής στον
Αποκλειστικό Εµπειρογνώµονα, σε περίπτωση που οριστεί για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν
µεταξύ των Συµβαλλοµένων ή για την κάλυψη των εξόδων διαιτησίας, εάν δεν επιτευχθεί σχετική συµφωνία µε
φιλικό διακανονισµό. (άρθρα 7 παρ.7.8 και 23 παρ.23.2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης

Γ. Σταθάκης
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