ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΘ΄, 26 Ιανουαρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

α) Κύρωση της Διακυβερνητικής Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB Project)
και β) Κύρωση του Καταστατικού (Ίδρυσης) του Φόρουµ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF)
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Διακυβερνητικής Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Διακυβερνητική Συµφωνία
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB Project), που υπογράφηκε στη
Σόφια, στις 10 Οκτωβρίου 2019, το κείµενο της οποίας, σε
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην
ελληνική, έχει ως εξής:
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (ΕΡΓΟ IGB)
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Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, καλούμενες εφεξής τα
«Μέρη»
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη, τα οποία είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις αρχές που απορρέουν από το σχετικό δίκαιο της ΕΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη υπέγραψαν στις 15 Ιανουαρίου 2019 τη Δήλωση των
Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις της
απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Achmea και σχετικά με
την προστασία των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά επίσης την εφαρμογή της
Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας μεταξύ των Κρατών Μελών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη κατανοούν ότι ο Επενδυτής Έργου επιθυμεί να
κατασκευάσει και να εκμεταλλευτεί διασυνοριακό διασυνδετήριο αγωγό με αφετηρία την
Ελληνική Δημοκρατία, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς και
από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (Έργο IGB).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη αποδέχονται ότι η ανάπτυξη και η διασύνδεση του εν λόγω
διασυνοριακού διασυνδετήριου αγωγού θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα της
παροχής φυσικού αερίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη αναγνωρίζουν τον σημαντικό στρατηγικό ρόλο που θα
διαδραματίσει ο εν λόγω διασυνοριακός διασυνδετήριος αγωγός σε σχέση με τον Νότιο
Διάδρομο φυσικού αερίου και με αναφορά στον χαρακτηρισμό αυτού ως έργου κοινού
ενδιαφέροντος (PCI) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση
σχετικά με την εξαίρεση της ICGB AD από τις απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση τρίτων,
την τιμολογιακή ρύθμιση και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό για περίοδο 25 ετών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση
C(2018)7295 για την έγκριση των όρων για Κρατικές Ενισχύσεις όσον αφορά την υλοποίηση
του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (Έργο IGB),
συμπεριλαμβάνοντας μια ρήτρα σχετικά με τη φορολογική σταθερότητα του εταιρικού
εισοδήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη επιθυμούν να δημιουργήσουν ομοιόμορφες συνθήκες, και
χωρίς διακρίσεις, για τη Φορολόγηση του Έργου IGB που δεν θα εισάγουν διακρίσεις,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες και τις εφαρμοστέες διμερείς και
πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, και ότι επιθυμούν να συνεργαστούν για τον
σκοπό αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέρη επιθυμούν να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία
προκειμένου να ρυθμίσουν τη συνεργασία αυτή.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου
του Προοιμίου) και δεν ορίζονται άλλως σε αυτή, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο
Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.
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2.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1

Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις
οποιουδήποτε Μέρους δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής διεθνούς συνθήκης ή κανόνα διεθνούς
δικαίου. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των Μερών που είναι Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απορρέουν από την
ιδιότητα μέλους τους.

2.2

Μόνο οι Συμμετέχοντες στο Έργο θα θεωρούνται «Επενδυτές» για τους σκοπούς του άρθρου 1
παρ. 7 της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας και του Έργου IGB και κάθε πτυχή της
αντίστοιχης συμμετοχής των Συμμετεχόντων στο Έργο για το Έργο IGB, καθώς επίσης κάθε
συμφέρον που ενδέχεται να έχουν στο πλαίσιο συμφωνίας που αφορά το Έργο IGB, θεωρείται
ως «Επένδυση» στο Έδαφος του σχετικού Συμμετέχοντος στο Έργο για τους σκοπούς του
άρθρου 1 παρ. 6 της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας.
3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας, κάθε Μέρος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να εκπληρώσει και να εκτελέσει κάθε μία από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει
της παρούσας.

3.2

Κάθε Μέρος μεριμνά ώστε η αρμόδια Κρατική Αρχή ή/και η Κρατική Οντότητα αυτού (ή
αναλόγως οι Κρατικές Αρχές ή/και οι Κρατικές Οντότητες) να προβούν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του Φορολογικού Πλαισίου.

3.3

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο, η παρούσα Συμφωνία αποδεικνύει,
χωρίς ανάγκη περαιτέρω ενέργειας από οποιοδήποτε Μέρος, τη χορήγηση οποιουδήποτε
δικαιώματος, έγκρισης ή εξουσίας σε οποιαδήποτε Κρατική Αρχή ή/και Κρατική Οντότητα,
όπως είναι απαραίτητο προκειμένου η εν λόγω Κρατική Αρχή ή/και Κρατική Οντότητα να
εκπληρώσει τις σχετικές δεσμεύσεις που απορρέουν από τα άρθρα 3.1 και 3.2.
4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

4.1

Τα Μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου να θεσπίσουν και να διατηρήσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Φορολογικού Πλαισίου, σύμφωνα με την παρούσα.

4.2

Κάθε Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνέρχεται καλόπιστα σε κάθε εύλογη χρονική
στιγμή και όποτε απαιτείται ευλόγως για τη διαπραγμάτευση και, εφόσον κριθεί δέον, για τη
σύναψη συμφωνιών κατά περίπτωση μεταξύ τους ή με άλλα κράτη, διεθνείς οργανισμούς και
αρχές προκειμένου να εγκρίνουν, να επιτρέψουν και να υποστηρίξουν την εφαρμογή του
Φορολογικού Πλαισίου σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

4.3

Κάθε Μέρος ορίζει τα ακόλουθα πρόσωπα για να στέλνουν και να λαμβάνουν αλληλογραφία
και γνωστοποιήσεις από το αντισυμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με τη Συμφωνία και για να
ενεργεί ως συντονιστής αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μέρους στο
πλαίσιο αυτής:
4.3.1 για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ενεργειακών Έργων και
Διεθνούς Συνεργασίας, Υπουργείο Ενέργειας.
4.3.2 για την Ελληνική Δημοκρατία: Επικεφαλής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Κάθε Μέρος μπορεί να ορίσει πρόσθετα πρόσωπα ή αντικαταστάτες που θα ενεργούν σύμφωνα
με το παρόν άρθρο 4.3, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το αντισυμβαλλόμενο
Μέρος.
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
5.1

Κάθε Μέρος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η
μεταφορά του φυσικού αερίου στο πλαίσιο του Έργου IGB, σύμφωνα με την αρχή της
ελεύθερης διαμετακόμισης και χωρίς διάκριση όσον αφορά την προέλευση, τον προορισμό ή
την ιδιοκτησία του εν λόγω Φυσικού Αερίου ή χωρίς διακρίσεις όσον αφορά το τίμημα με βάση
τέτοιου είδους διακρίσεις, και χωρίς να επιβάλλονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,
περιορισμοί ή επιβαρύνσεις.

5.2

Συγκεκριμένα, κάθε Μέρος θα επιτρέπει τη μεταφορά Φυσικού Αερίου μέσω του Συστήματος
Αγωγού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού (εκτός εάν ρητώς προβλέπεται άλλως στην παρούσα
Συμφωνία ή σε οποιασδήποτε Συμφωνία του Έργου) σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης
διαμετακόμισης και χωρίς διάκριση όσον αφορά την προέλευση, τον προορισμό ή την
ιδιοκτησία αυτού του Φυσικού Αερίου, και χωρίς να επιβάλλει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις ή περιορισμούς.
6. ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 6.2, κανένα Μέρος δεν δύναται να διακόπτει, να περιορίζει, να
καθυστερεί ή άλλως να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τις δραστηριότητες του Έργου
στο Έδαφός του, εκτός αν έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από αρμόδια αρχή επίλυσης διαφορών.

6.2

Κατά παρέκκλιση της ρήτρας 6.1, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η συνέχιση
των Δραστηριοτήτων του Έργου στο Έδαφος ενός Μέρους δημιουργεί ή θα δημιουργούσε μη
εύλογο κίνδυνο ή διακινδύνευση για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, για περιουσία ή για το
περιβάλλον, το Μέρος δύναται να διακόψει τις Δραστηριότητες του Έργου στο Έδαφός του,
αλλά μόνο στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να καταστεί
δυνατή η εξάλειψη του εν λόγω κινδύνου ή της εν λόγω διακινδύνευσης.

6.3

Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε γεγονός ή προκύψει κάποια κατάσταση που βασίμως
κρίνεται ότι απειλεί να διακόψει, να περιορίσει ή άλλως να παρεμποδίσει τις Δραστηριότητες
του Έργου («απειλή» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου), το Μέρος στο Έδαφος του
οποίου έχει προκύψει η εν λόγω απειλή οφείλει να καταβάλει κάθε νόμιμη και εύλογη
προσπάθεια για την εξάλειψη της απειλής.

6.4

Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε γεγονός ή προκύψει οποιαδήποτε κατάσταση που
διακόπτει, περιορίζει ή παρεμποδίζει με άλλο τρόπο τις Δραστηριότητες του Έργου
(«διακοπή» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου) το Μέρος στο Έδαφος του οποίου έχει
προκύψει η εν λόγω διακοπή οφείλει να ενημερώσει άμεσα το αντισυμβαλλόμενο Μέρος και
τον Επενδυτή Έργου για τη διακοπή, να παράσχει πλήρεις λεπτομέρειες σε εύλογο βαθμό
σχετικά με τους λόγους αυτής και να καταβάλει κάθε νόμιμη και εύλογη προσπάθεια
προκειμένου να εξαλειφθούν οι λόγοι που προκαλούν τη διακοπή αυτή και να προωθήσει την
αποκατάσταση των Δραστηριοτήτων του Έργου το συντομότερο δυνατό.
7. ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7.1

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση του Έργου IGB θα γίνεται από τον Επενδυτή Έργου
στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
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7.2

Τα Μέρη απαιτούν ότι για την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας, η
Μόνιμη Εγκατάσταση είναι εγκατεστημένη στην Ελληνική Δημοκρατία.

8. ΦΟΡΟΙ
8.1. Γενικά
8.1.1

Κάθε Μέρος εξασφαλίζει ότι η φορολογική μεταχείριση των Συμμετεχόντων στο Έργο σε
σχέση με οποιοδήποτε μέρος του Έργου IGB (ή οποιαδήποτε Περιουσιακά Στοιχεία ή
Δραστηριότητες του Έργου) δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που εφαρμόζεται στους
υπηκόους, και ιδίως όσον αφορά το καθεστώς Φορολογικού Κατοίκου, του σχετικού Μέρους
στις ίδιες περιστάσεις σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Φορολογικό Δίκαιο.

8.1.2

Κάθε Μέρος οφείλει να συνεργάζεται με το αντισυμβαλλόμενο Μέρος και με άλλα κράτη
προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής εφαρμογή της Φορολογίας στους
Συμμετέχοντες στο Έργο, σύμφωνα με διάφορες διμερείς φορολογικές συμβάσεις που
συνάπτονται μεταξύ του(των) σχετικού(ων) Μέρους(ων) και άλλων κρατών.

8.1.3

Τα Μέρη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την
επίπτωση και την πολυπλοκότητα των φορολογικών διατυπώσεων, καθώς επίσης να μειώσουν
και να απλοποιήσουν τις απαιτήσεις φορολογικής τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά των διοικητικών οργάνων κάθε Μέρους για συμμόρφωση με τις καθοριζόμενες
προθεσμίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το να μην ζητούνται έγγραφα και πληροφορίες
που να είναι δημοσίως διαθέσιμα, το να μην ζητούνται από τον Επενδυτή Έργου επιπλέον
έγγραφα πέραν των όσων προβλέπονται ρητά από τη νομοθεσία και παρόμοιες προβλέψεις).

8.1.4

Ισχύουν οι διαδικαστικές διατάξεις κάθε Μέρους όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης, το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή της, καθώς και οποιαδήποτε άλλα διαδικαστικά
ζητήματα, εκτός αν υφίστανται διαδικαστικές ρυθμίσεις στην παρούσα που αντιβαίνουν την
εθνική εσωτερική νομοθεσία του σχετικού Μέρους.
8.2. Εφαρμογή της νομοθεσίας περί φόρου εισοδήματος εταιρειών νομικών προσώπων

8.2.1

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8.2.2., εκτός αν άλλως ρητώς προβλέπεται από τη Συμφωνία, οι
νόμοι, οι κανονισμοί και οι ερμηνείες περί φορολόγησης έτερου Μέρους σε σχέση με τη
φορολόγηση εισοδήματος νομικών προσώπων εταιρειών :

8.2.1.1

όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας (ο «Φορολογικός Κώδικας
Ημερομηνίας Υπογραφής»), θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και να εφαρμόζονται για τον
Επενδυτή Έργου έως και το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της Ημερομηνίας Εμπορικής
Εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου, και

8.2.1.2

όπως ίσχυαν την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη της δεκαπενταετούς εμπορικής εκμετάλλευσης (ο
«Φορολογικός Κώδικας Δεύτερης Περιόδου»), θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και να
εφαρμόζονται για τον Επενδυτή Έργου από την ημέρα που έπεται της λήξης της
δεκαπενταετούς εμπορικής εκμετάλλευσης, μέχρι και την ημερομηνία του εικοστού πέμπτου
έτους εμπορικής εκμετάλλευσης.

8.2.2

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιαδήποτε μείωση του ελληνικού φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης, που εισάγεται στην
ελληνική νομοθεσία μέχρι τις 31.12.2019 (συμπεριλαμβανομένων μειώσεων που ισχύουν για
την περίοδο μετά τις 31.12.2019) θα ισχύει για τον ICGB για την περίοδο που ορίζεται στο
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άρθρο 8.2.1.1. από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ για όλα τα νομικά πρόσωπα και
οντότητες στην Ελλάδα.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, θεωρείται ότι τυχόν αλλαγές στην εθνική νομοθεσία έτερου
Μέρους, οι οποίες απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 στο εθνικό
δίκαιο των Μερών, θα ισχύουν για τον Επενδυτή Έργου από την ημερομηνία που θα είχαν
τεθεί σε ισχύ στη νομοθεσία κάθε Μέρους για όλους τους φορολογούμενους.
8.2.3

Για κάθε έτος της Δεύτερης Φορολογικής Περιόδου:

8.2.3.1

ο Επενδυτής Έργου, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ετήσιας φορολογικής
δήλωσης εισοδήματος, παρέχει σε κάθε αρμόδια φορολογική αρχή του αντίστοιχου Μέρους
έκθεση για τα εξής στοιχεία:

(α)

όλους τους εταιρικούς φόρους νομικών προσώπων εισοδήματος που επιβλήθηκαν στον
Επενδυτή Έργου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Μόνιμη Εγκατάσταση στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, σύμφωνα με τον Φορολογικό Κώδικα Δεύτερης Περιόδου
(«Καταβληθέν Ποσό Δεύτερης Περιόδου»).

(β)

όλους τους εταιρικούς φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων που θα είχαν επιβληθεί στον
Επενδυτή Έργου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Μόνιμη Εγκατάσταση στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, αν είχε εφαρμοστεί ο Φορολογικός Κώδικας Ημερομηνίας
Υπογραφής («Ποσό Ημερομηνίας Υπογραφής Δεύτερης Περιόδου»), και

(γ)

σύγκριση για το αντίστοιχο Μέρος μεταξύ των ποσών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β),
και

8.2.3.2 αν, όσον αφορά το σχετικό έτος για το αντίστοιχο Μέρος:
(α)

το Καταβληθέν Ποσό Δεύτερης Περιόδου είναι μικρότερο κατά περισσότερο από είκοσι τοις
εκατό (20%) του Ποσού Ημερομηνίας Υπογραφής Δεύτερης Περιόδου, ο Επενδυτής Έργου θα
καταβάλει στο αντίστοιχο Μέρος ποσό τέτοιο που να υπερβαίνει το εν λόγω όριο είκοσι τοις
εκατό (20%) εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της αναφοράς που υπέβαλε ο
Επενδυτής Έργου σύμφωνα με το άρθρο 8.2.3.1, ή

(β)

το Καταβληθέν Ποσό Δεύτερης Περιόδου είναι μεγαλύτερο κατά περισσότερο από είκοσι τοις
εκατό (20%) του Ποσού Ημερομηνίας Υπογραφής Δεύτερης Περιόδου, το αντίστοιχο Μέρος
θα καταβάλει στον Επενδυτή Έργου ποσό τέτοιο που να υπερβαίνει το εν λόγω όριο είκοσι τοις
εκατό (20%) εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της αναφοράς που υπέβαλε ο
Επενδυτής Έργου σύμφωνα με το άρθρο 8.2.3.1.
8.3

Κατανομή κερδών

8.3.1

Για την εκτίμηση των δικαιωμάτων για τη φορολόγηση εισοδήματος νομικών προσώπων
εταιρειών κάθε Μέρους, το Συνολικό Ποσό Κερδών που προέρχεται από τη λειτουργία του
Συστήματος Αγωγού για κάθε ημερολογιακό έτος αποδίδεται στον Επενδυτή Έργου και στη
Μόνιμη Εγκατάστασή του με βάση το αναλογικό μερίδιο που έχει κάθε Μέρος βάσει των
χιλιομέτρων επί του συνολικού μήκους του αγωγού.

8.3.2

Η κατανομή των κερδών που περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα θα υποστηριχθεί περαιτέρω
με μια μονομερή εκ των προτέρων συμφωνία τιμολόγησης (APA) που θα συναφθεί μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Επενδυτή Έργου και της Μόνιμης Εγκατάστασής του για
διάρκεια ίση με τη διάρκεια της παρούσας. Η διαδικασία σύναψης της εκ των προτέρων
συμφωνίας τιμολόγησης (APA) θα ξεκινήσει μετά την υπογραφή της παρούσας.
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8.3.3

Για τους σκοπούς υπολογισμού των φόρων εισοδήματος νομικών προσώπων που προκύπτουν
για κάθε Μέρος για δραστηριότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου 8.3.1,
τα κέρδη καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από κάθε Μέρος,
συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας λαμβάνοντας υπόψη τις
απαιτήσεις του άρθρου 8.2.1.
8.4

Τόκος επί δανείων για κατόχους συμμετοχών

8.4.1

Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική φύση του Έργου IGB και τη συνάφειά του εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Μέρη σκοπεύουν να χορηγήσουν στους Κατόχους Συμμετοχών το
δικαίωμα να χορηγούν δάνεια στον Επενδυτή Έργου υπό όρους ανοικτής αγοράς ή, κατ'
εξαίρεση, υπό τους όρους και με τα επιτόκια που είναι τα πιο επωφελή για τον Επενδυτή
Έργου, αλλά μόνο όσον αφορά το μέρος του δανείου που εξασφαλίζεται με κρατική εγγύηση η
οποία έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτές τις περιπτώσεις και
μόνο για τυχόν ήδη προγραμματισμένα ή μελλοντικά δάνεια που υποστηρίζονται εν όλω ή εν
μέρει από κρατική εγγύηση, τα Μέρη με την παρούσα συμφωνούν ότι οι τόκοι επί των εν λόγω
δανείων δεν υπόκεινται σε τυχόν προσαρμογές ή κυρώσεις για φορολογικούς σκοπούς
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των προσαρμογών των τιμών μεταβίβασης, της
θεωρούμενης κρυφής διανομής και άλλων).

8.4.2

Ο κανόνας που ορίζεται στο άρθρο 8.4.1 ισχύει για τον Επενδυτή Έργου και τους Κατόχους
Συμμετοχών και μόνο για το τμήμα του δανείου που υποστηρίζεται από κρατική εγγύηση.
Επιπρόσθετα, οι τόκοι επί των δανείων που χορηγούνται από τρίτους στους Κατόχους
Συμμετοχών και με δανειοδότηση στον Επενδυτή Έργου ή στη Μόνιμη Εγκατάστασή του,
αυξάνονται μόνο με αμοιβή διαμεσολάβησης σε καθαρά εμπορική βάση και τυχόν έξοδα
χρηματοδότησης που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου που θα δανειστεί ο Επενδυτής
Έργου και η Μόνιμη Εγκατάστασή του.
8.5

Φορολόγηση και Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

8.5.1

Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Επενδυτής Έργου δεν υπόκειται στον Ειδικό Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο
3091/2002, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παρόμοιων πράξεων ή πράξεων
αντικατάστασης), ούτε ο Επενδυτής Έργου χρειάζεται να υποβάλει αντίστοιχες ετήσιες
φορολογικές δηλώσεις.

8.5.2

Προς αποφυγή αμφιβολιών, κατά την εκτίμηση του φόρου ακίνητης περιουσίας και των τελών
αποκομιδής απορριμμάτων σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία περί τοπικών φόρων και
τελών (ή οποιαδήποτε παρόμοια πράξη ή πράξη αντικατάστασης), οποιαδήποτε αξία
εξοπλισμού του Συστήματος Αγωγού εξαιρείται από τη φορολογητέα βάση για τον καθορισμό
του φόρου ακίνητης περιουσίας και των τελών αποκομιδής απορριμμάτων.

8.5.3

Κατά την εκτίμηση του «Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας» σε σχέση με τον Επενδυτή
Έργου στην Ελληνική Δημοκρατία, οποιαδήποτε αξία εξοπλισμού εξαιρείται από τη
φορολογητέα βάση για τον προσδιορισμό του φόρου ακινήτων επί των κτιρίων.

8.5.4

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής Έργου αποκτήσει δικαιώματα δουλείας, εκτός από τα
δικαιώματα επικαρπίας, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Συστήματος Αγωγού, δεν επιβάλλεται «Ενιαίος
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας» εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον Επενδυτή Έργου ή στη
Μόνιμη Εγκατάστασή του.
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8.6

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

8.6.1. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 παρ. 1κ του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), οι
παραδόσεις αγαθών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών από
πρόσωπα καταχωρημένα ως υποκείμενα στον ΦΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία
(συμπεριλαμβανομένων προσώπων που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ που λειτουργεί
μέσω μόνιμης εγκατάστασης και έχει καταχωρηθεί για σκοπούς ΦΠΑ στην Ελληνική
Δημοκρατία) στη Μόνιμη Εγκατάσταση, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με την
κατασκευή του Συστήματος Αγωγού (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά,
οποιωνδήποτε τεχνικών, αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης άλλες
παρόμοιες προμήθειες που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού) υπόκεινται σε μηχανισμό
αντιστροφής της επιβάρυνσης του ΦΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία από τη Μόνιμη
Εγκατάσταση. Ο Επενδυτής Έργου οφείλει να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε τροποποίηση
του άρθρου 35 παρ. 1κ του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
8.6.2 Η Μόνιμη Εγκατάσταση θεωρείται εταιρεία κοινής ωφέλειας κατά την έννοια του άρθρου 33
του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Η Μόνιμη Εγκατάσταση δεν υπόκειται σε καμία
υποχρέωση διακανονισμού (δηλαδή επιστροφής στην Ελληνική Δημοκρατία) οποιουδήποτε
ΦΠΑ που είχε προηγουμένως αφαιρεθεί για τους σκοπούς της απόκτησης ή της κατασκευής
των επενδυτικών αγαθών (περιουσιακών στοιχείων) του Επενδυτή Έργου, σε περίπτωση που η
χρήση τους δεν έχει αρχίσει εντός πέντε (5) ετών από το έτος εντός του οποίου προέκυψαν τα
σχετικά έξοδα. Ο Επενδυτής Έργου οφείλει να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε τροποποίηση
του άρθρου 33 του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) όσον αφορά αυτή την πρόβλεψη.
8.6.3

Όλες οι επιστροφές ΦΠΑ από τις Φορολογικές Διοικήσεις οποιουδήποτε από τα Μέρη θα
γίνονται εντός των προβλεπόμενων εκ της νομοθεσίας περί ΦΠΑ προθεσμιών του αντίστοιχου
Μέρους, οι οποίες είναι επί του παρόντος οι εξής:

8.6.3.1

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας – εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 92
του Βουλγαρικού νόμου περί ΦΠΑ (ή οποιαδήποτε παρόμοια διάταξη αντικαθιστά την
τελευταία), και

8.6.3.2

Για την Ελληνική Δημοκρατία – εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 42 του
Ελληνικού Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή οποιαδήποτε παρόμοια διάταξη αντικαθιστά
την τελευταία.

8.6.4. Τόκοι υπερημερίας:
8.6.4.1

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας – αν η επιστροφή του ΦΠΑ δεν γίνει εντός των
προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς αιτιολογία ή αν η επιστροφή του ΦΠΑ δεν γίνει λόγω μη
ύπαρξης αιτιολογημένης βάσης (όπως, μη ύπαρξη περιορισμών, ανάκληση δήλωσης) οι
φορολογικές αρχές της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας καταβάλλουν τόκους υπερημερίας στον
Επενδυτή Έργου επί του ποσού της επιστροφής.

8.6.4.2

Για την Ελληνική Δημοκρατία – αν η επιστροφή του ΦΠΑ δεν γίνει εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών, οι φορολογικές αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας καταβάλλουν τόκους
υπερημερίας στον Επενδυτή Έργου επί του ποσού της επιστροφής.

8.6.4.3

Το ύψος του τόκου υπερημερίας, καθώς και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται
σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο του αντίστοιχου Μέρους.
Οι γενικοί κανόνες της νομοθεσίας ΦΠΑ που ισχύει για κάθε Μέρος εφαρμόζονται στις
παραδόσεις αγαθών μεταξύ του Επενδυτή Έργου και της Μόνιμης Εγκατάστασης του. Οι
παρεπόμενες υπηρεσίες στις παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της εφαρμοστέας νομοθεσίας
περί ΦΠΑ ερμηνεύονται ως παραδόσεις αγαθών.

8.6.5
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8.6.6

Για τα ποσά που δεν αντιπροσωπεύουν παραδόσεις αγαθών:

8.6.6.1

Ποσά που χρεώνονται μεταξύ του Επενδυτή Έργου και της Μόνιμης Εγκατάστασης, όπως τα
γενικά και διοικητικά έξοδα ή άλλες αγορές που πραγματοποιούνται από τον Επενδυτή Έργου
αλλά αποδίδονται πλήρως ή εν μέρει στη Μόνιμη Εγκατάσταση, καθώς και οι αγορές που
πραγματοποιούνται από τη Μόνιμη Εγκατάσταση, αλλά αποδίδονται πλήρως ή εν μέρει στον
Επενδυτή Έργου, δεν υπόκεινται σε βουλγαρικό ή ελληνικό ΦΠΑ. Το εισόδημα που
κατανέμεται στη Μόνιμη Εγκατάσταση από τον Επενδυτή Έργου και τα ποσά που χρεώνει η
Μόνιμη Εγκατάσταση τον Επενδυτή Έργου σύμφωνα με το άρθρο 8.3, συμπεριλαμβανομένου
του κόστους κατασκευής, δεν επιβαρύνονται με βουλγαρικό ή ελληνικό ΦΠΑ και

8.6.6.2

η Μόνιμη Εγκατάσταση έχει το δικαίωμα να ανακτά τον ΦΠΑ επί των εισροών για αγορά
αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ επί τη βάσει
του ότι ο Επενδυτής Έργου παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου σε Χρήστες του
αγωγού, οι οποίες υπάγονται σε ΦΠΑ.

8.6.7

Ο Επενδυτής Έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τους φορολογικούς νόμους, κανονισμούς
και ερμηνείες του κάθε Μέρους, όπως τροποποιούνται κατά διαστήματα, όσον αφορά τον
συντελεστή ΦΠΑ και τις τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται για τη σχετική εφαρμογή της
νομοθεσίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ ή τις τροποποιήσεις και τις οδηγίες που απαιτούνται για
συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τις αποφάσεις
και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8.7

Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης

Για τους σκοπούς της αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Ελληνικής Δημοκρατίας σε σχέση με τον Επενδυτή Έργου, εισόδημα που παράγεται ή
κεφάλαιο που ανήκει στον Επενδυτή Έργου εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπόκειται
σε φορολόγηση στην Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 8.3 απαλλάσσεται από τη
φορολόγηση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας μπορεί,
κατά τον υπολογισμό του ποσού του φόρου επί του υπολοίπου εισοδήματος ή κεφαλαίου του
Επενδυτή Έργου, να λάβει υπόψη το απαλλασσόμενο εισόδημα ή κεφάλαιο.
8.8

Παρακρατούμενοι φόροι

Κανένας παρακρατούμενος φόρος δεν θα επιβληθεί ούτε στους τόκους που κατανέμονται από
τον Επενδυτή Έργου στη Μόνιμη Εγκατάσταση ούτε στις αμοιβές κατασκευής, ούτε στις
τεχνικές υπηρεσίες που παρέχονται στο εξωτερικό και οι οποίες κατανέμονται από τον
Επενδυτή Έργου στη Μόνιμη Εγκατάσταση. Κανένας παρακρατούμενος φόρος δεν θα
επιβληθεί σε οποιοδήποτε μέρος των ποσών που κατανέμονται για τους σκοπούς του άρθρου
8.3.1 από τον Επενδυτή Έργου στη Μόνιμη Εγκατάσταση ή από τη Μόνιμη Εγκατάσταση
στους Επενδυτές Έργου, καθώς και στα γενικά διοικητικά έξοδα, εφόσον διανέμονται από τον
Επενδυτή Έργου στη Μόνιμη Εγκατάστασή του ή από τη Μόνιμη Εγκατάστασή του στον
Επενδυτή Έργου.
8.9

Χορήγηση και χρηματοδότηση

Κάθε χρηματοδότηση που χορηγείται στον Επενδυτή Έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης, καθώς και κάθε χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης παρόμοιου χαρακτήρα
για τον Επενδυτή Έργου για τους σκοπούς της κατασκευής, ανακαίνισης ή βελτίωσης του
Συστήματος Αγωγού δεν θεωρείται φορολογητέα δωρεά για τους σκοπούς της φορολόγησης με
φόρο κτήσεως ακίνητης περιουσίας μέσω δωρεάς σύμφωνα με τους κανόνες της βουλγαρικής
νομοθεσίας περί τοπικών φόρων και τελών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ή
πράξεων αντικατάστασης).
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9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
9.1

Η ευθύνη για μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης από οποιοδήποτε Μέρος όσον αφορά
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας
αναστέλλεται στο βαθμό που η μη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση έχει ως αφορμή ή
αιτία Ανωτέρα Βία.

9.2

Η Ανωτέρα Βία σε σχέση με οποιοδήποτε Μέρος περιορίζεται σε:

9.2.1

φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις, κυκλώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί,
παλιρροϊκά κύματα, ηφαιστειακές εκρήξεις και άλλα παρόμοια φυσικά φαινόμενα ή
περιστατικά),

9.2.2

πολέμους (είτε έχουν κηρυχθεί είτε όχι) μεταξύ κυρίαρχων κρατών, πράξεις δολιοφθοράς,
τρομοκρατία, εξέγερση και στάση,

9.2.3

διεθνή εμπάργκο κατά κρατών,
υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο γεγονός ή αιτία, όπως
προβλέπεται στα άρθρα 9.2.1, 9.2.2 ή/και 9.2.3, και τυχόν προκύπτοντα αποτελέσματα που
εμποδίζουν την εκπλήρωση από το σχετικό κράτος των υποχρεώσεών του, ή μέρος αυτών,
είναι πέρα από τον έλεγχό του, καθώς επίσης υπό την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά τα
γεγονότα ή τις αιτίες του είδους που προβλέπεται στα άρθρα 9.2.1, 9.2.2 ή/και 9.2.3, τα οποία
είναι ευλόγως προβλέψιμα, αυτά δεν προκαλούνται ή δεν επιτείνονται από την αμέλεια ενός
Μέρους ή οποιασδήποτε σχετικής Κρατικής Αρχής ή οποιασδήποτε σχετικής Κρατικής
Οντότητας ή από οποιαδήποτε παραβίαση από οποιονδήποτε προαναφερόμενο της παρούσας
Συμφωνίας.

9.3

Σε περίπτωση που ένα Μέρος εμποδίζεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή οποιοδήποτε
μέρος τους στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ως αποτέλεσμα Ανωτέρας Βίας, θα ειδοποιεί
αμέσως γραπτώς τον αντισυμβαλλόμενο στον οποίο οφείλεται η εκπλήρωση. Η ειδοποίηση
πρέπει:

9.3.1

να διευκρινίζει τις υποχρεώσεις ή το μέρος αυτών που δεν μπορούν να εκτελεσθούν,

9.3.2

να περιγράφει πλήρως το γεγονός της Ανωτέρας Βίας,

9.3.3

να κάνει μια εκτίμηση του χρόνου που θα διαρκέσει η Ανωτέρα Βία, και

9.3.4

να διευκρινίζει τα μέτρα που προτείνεται να ληφθούν για την επανόρθωση ή την μείωση της
Ανωτέρας Βίας. Μετά την ειδοποίηση και για όσο διάστημα συνεχίζεται η Ανωτέρα Βία,
αναστέλλονται τυχόν υποχρεώσεις ή μέρη αυτών που δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω της
Ανωτέρας Βίας.

9.4

Κάθε Μέρος που εμποδίζεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή οποιοδήποτε μέρους τους
ως αποτέλεσμα της Ανωτέρας Βίας οφείλει να λάβει μέτρα που του είναι ευλόγως διαθέσιμα
και να δαπανήσει τα κεφάλαια που είναι αναγκαία και εύλογα για την εξάλειψη ή επανόρθωση
της Ανωτέρας Βίας και τη συνέχιση εκτέλεσης των υποχρεώσεών του και όλων των τμημάτων
τους, το συντομότερο δυνατόν.

9.5

Κάθε Μέρος που εμποδίζεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας
λαμβάνει, και εξασφαλίζει επίσης ότι η αρμόδια Κρατική Αρχή ή/και η Κρατική Οντότητα θα
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λάβει, όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμβλυνση τυχόν ζημιών που υπέστη κάθε
Συμμετέχων στο Έργο κατά τη συνέχιση της Ανωτέρας Βίας και ως αποτέλεσμα αυτής.
10. ΕΥΘΥΝΗ
10.1

Οποιαδήποτε παράλειψη ή άρνηση ενός Μέρους να εκπληρώσει ή να εκτελέσει τις
υποχρεώσεις του, να λάβει κάθε δέουσα ενέργεια και να παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα και
τις παροχές που προβλέπονται στην παρούσα συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεών του βάσει
της παρούσας Συμφωνίας.

10.2

Η ευθύνη βάσει του άρθρου 10.1, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου,
επεκτείνεται στις πράξεις και παραλείψεις οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής ή Κρατικής
Οντότητας.
11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11.1

Τα Μέρη θα προσπαθούν να διευθετούν τυχόν διαφορές σχετικά με την εφαρμογή ή την
ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας δια της διπλωματικής οδού.

11.2

Αν μια διαφορά δεν διευθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11.1 εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, κάθε Μέρος μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο, να
υποβάλει το θέμα για οριστική και δεσμευτική επίλυση σε διαιτητικό δικαστήριο βάσει του
παρόντος άρθρου 11.

11.3

Μη θιγομένου του δικαίου της ΕΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.1 της παρούσας Συμφωνίας,
ένα τέτοιο διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται και διεξάγει τη διαδικασία σύμφωνα με τις
προβλέψεις επίλυσης διαφορών του άρθρου 27 παρ. 3 της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας,
εφαρμόζοντας αναλογικά αυτές τις διατάξεις για την επίλυση διαφορών και στην παρούσα. Το
διαιτητικό δικαστήριο δικαιούται, χωρίς περιορισμό, να διατάξει την καταβολή αποζημίωσης,
συμπεριλαμβανομένων των νομικών και άλλων εξόδων και τόκων, σε διεθνώς μετατρέψιμο
νόμισμα.

11.4

Ελλείψει συμφωνίας για το αντίθετο μεταξύ των Μερών, θα ισχύουν οι κανόνες διαιτησίας της
UNCITRAL, εκτός από το βαθμό που τροποποιούνται από τα Μέρη ή από τους διαιτητές. Το
δικαστήριο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία των μελών του.

11.5

Το δικαστήριο αποφασίζει για τη διαφορά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και τους
εφαρμοστέους κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου.

11.6

Η διαιτητική απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα Μέρη.

11.7

Τα έξοδα του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των μελών του, βαρύνουν
ισομερώς τα Μέρη. Εντούτοις, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του να δώσει εντολή
μεγαλύτερο μέρος του κόστους να καταβληθεί από το ένα Μέρος.

11.8

Εκτός και αν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, το δικαστήριο θα συνεδριάζει στη Χάγη,
στις Κάτω Χώρες, και θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Διαρκούς Διαιτητικού
Δικαστηρίου.
12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

12.1

Κανένα Μέρος δεν θα τροποποιήσει ή άλλως επιδιώξει να αποφύγει ή να περιορίσει την
παρούσα Συμφωνία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.
Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας υιοθετούνται γραπτώς και από τα δύο Μέρη
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και τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 της
παρούσας Συμφωνίας.
12.2

Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των
διαδικασιών παροπλισμού του συνόλου του Συστήματος Αγωγού. Κανένα Μέρος δεν μπορεί
να καταγγείλει ή να αποσυρθεί από την παρούσα Συμφωνία ή να αναστείλει την εκτέλεση των
υποχρεώσεών του στο πλαίσιό της πριν από την ημερομηνία αυτή χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.
13. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

13.1

Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ με την ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης των δύο Μερών.

13.2

Το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, κάθε Μέρος την υποβάλλει για
κύρωση από τον αντίστοιχο δεόντως εξουσιοδοτημένο θεσμό.

13.3

Σε περίπτωση που το Εφαρμοστέο Δίκαιο σε ένα Μέρος αντιβαίνει στους κανόνες της
παρούσας Συμφωνίας, υπερισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στη Συμφωνία.

13.4

Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα.
Υπογράφηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019 στη Σόφια, Βουλγαρία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

TEMENUZHKA PETKOVA

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου
του Προοιμίου) και δεν ορίζονται άλλως στην παρούσα, έχουν την παρακάτω έννοια:
Ως «Συνδεδεμένο Πρόσωπο», σε σχέση με ένα Πρόσωπο, νοείται οποιοδήποτε άλλο
Πρόσωπο που ελέγχει, ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινό έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, με το
συγκεκριμένο Πρόσωπο και «έλεγχος» για τους σκοπούς αυτούς σημαίνει: (α) την άμεση ή
έμμεση κατοχή της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου αυτού
του Προσώπου ή (β) με άλλο τρόπο, την άμεση ή έμμεση εξουσία να διευθύνει τη διοίκηση
και τις πολιτικές αυτού του Προσώπου.
Ως «Συμφωνία» νοείται η παρούσα Διακυβερνητική Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν Παραρτημάτων της, όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται ή άλλως διαφοροποιείται
κατά καιρούς.
Ως «Συνολικό Ποσό Κερδών» νοούνται τα κέρδη/οι ζημίες πριν τη φορολόγηση του
Επενδυτή Έργου που υπολογίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ.
Ως «Εφαρμοστέο Δίκαιο» νοείται το δίκαιο (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας κάθε
είδους) που ισχύει στο Έδαφος του Μέρους ή, ενδεχομένως, στα Εδάφη των Μερών.
Ως «Ημερομηνία Εμπορικής Εκμετάλλευσης» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία το
Σύστημα Αγωγού αρχίζει ή θεωρείται ότι αρχίζει εμπορικές δραστηριότητες για τους σκοπούς
των συμφωνιών μεταφοράς αερίου μεταξύ του Επενδυτή Έργου και των Χρηστών.
Ως «Ανάδοχος» νοείται κάθε Πρόσωπο που παρέχει (άμεσα ή έμμεσα, με σύμβαση, με
υπεργολαβία (οποιουδήποτε επιπέδου) ή με άλλο τρόπο) αγαθά, εργασία, τεχνολογία ή
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (όπως, μεταξύ άλλων,
πιστώσεων, χρηματοδότησης, ασφάλισης ή άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων) στον
Επενδυτή Έργου ή στα Συνδεδεμένα Πρόσωπα σε σχέση με το Έργο IGB με ετήσια
συμβατική αξία τουλάχιστον 100.000 ευρώ (εξαιρουμένου, ωστόσο, οποιουδήποτε φυσικού
προσώπου που ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου οποιουδήποτε άλλου Προσώπου ή
οποιουδήποτε Προσώπου που ενεργεί με την ιδιότητα του Δανειστή).
Ως «Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Εταιρειών» ή «Φόρος Εταιρειών» νοείται
ο φόρος που εισπράττεται από τα Μέρη επί των κερδών νομικών προσώπων που είναι
φορολογικοί κάτοικοι ή/και επί των κερδών των μόνιμων εγκαταστάσεων των αλλοδαπών
νομικών προσώπων και η «Φορολόγηση Εισοδήματος Νομικών προσώπων Εταιρειών» θα
ερμηνεύεται αναλόγως.
Ως «Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» νοείται κάθε συνθήκη ή σύμβαση στην
οποία τα Μέρη είναι μέρη, όσον αφορά τους Φόρους για την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης εισοδήματος ή κεφαλαίου.
Ως «Ελληνικές Εγκαταστάσεις» νοείται το μέρος του Συστήματος Αγωγού που βρίσκεται ή
πρόκειται να εγκατασταθεί στην Ελληνική Δημοκρατία.
Ως «ICGB AD» νοείται μια εταιρεία εγκατεστημένη και υφιστάμενη σύμφωνα με τη
νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με έδρα στη διεύθυνση 13 Veslets Street, 1000
Sofia, Bulgaria, με UIC 201383265.
Ως «ΔΠΧΠ» νοούνται (α) τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί ή
εγκριθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) (συμπεριλαμβανομένων
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των διεθνών λογιστικών προτύπων που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων), (β) τα
καθοδηγητικά σημειώματα και τις ερμηνείες που αφορούν τα πρότυπα που αναφέρονται στην
παράγραφο (α), τα οποία έχουν εκπονηθεί από τη Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών που
έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από το IASB, και (γ) όλες τις συμβάσεις, τους κανόνες και τις
διαδικασίες της διεθνούς λογιστικής πρακτικής που θεωρούνται κατά καιρούς ως
επιτρεπόμενα από το IASB.
Ως «Έργο IGB» νοείται η αξιολόγηση, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η
εγκατάσταση, η χρηματοδότηση, η αναχρηματοδότηση, η ιδιοκτησία, η ασφάλιση, η
λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του Συστήματος
Αγωγού), η επισκευή, η αντικατάσταση, η ανακαίνιση, η συντήρηση, η διεύρυνση, η
επέκταση (συμπεριλαμβανομένων των πλευρών) και, κατά τον κρίσιμο χρόνο, τον
παροπλισμό του Συστήματος Αγωγού.
Ως «Κάτοχος Συμμετοχών» σημαίνει (α) κάθε Πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε μορφή
(άμεσης ή έμμεσης) συμμετοχής ή άλλου συμμετοχικού τίτλου στην ICGB AD, ή (β)
οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο, διάδοχος ή επιτρεπόμενος εκδοχέας οποιουδήποτε
Προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αυτού του ορισμού.
Ως «Δανειστής» νοείται κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλο Πρόσωπο που παρέχει
οποιοδήποτε χρέος, δάνειο, χρηματοοικονομική διευκόλυνση (συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε συμφωνίας αντιστάθμισης κινδύνου ή άλλη ρύθμιση παραγώγων), επέκταση
πίστωσης ή άλλη χρηματοδότηση σε οποιονδήποτε Κάτοχο Συμμετοχών ή ασφάλιση σε
σχέση με το Σύστημα Αγωγού (συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης αναχρηματοδότησής
του) και οποιονδήποτε διάδοχο ή επιτρεπόμενος εκδοχέας οποιουδήποτε τέτοιου
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή άλλου Προσώπου.
Ως «Υπήκοος» νοείται:
(α) το πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια του σχετικού Μέρους,
(β) κάθε νομικό πρόσωπο, σύμπραξη ή ένωση με καθεστώς που απορρέει από τη νομοθεσία
που ισχύει στο αντίστοιχο Μέρος.
Ως «Φυσικό Αέριο» νοούνται οποιοιδήποτε υδρογονάνθρακες ή μείγμα υδρογονανθράκων
και άλλων αερίων που αποτελούνται πρωτίστως από μεθάνιο που σε θερμοκρασία 15°C και
πίεση ατμόσφαιρας (απόλυτη 1,01325 bar) είναι κατά κύριο λόγο σε αέρια κατάσταση.
Ως «Μέρη» νοούνται, από κοινού, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ελληνική
Δημοκρατία, που μεμονωμένα αναφέρονται ως «Μέρος».
Ως «Μόνιμη Εγκατάσταση» νοείται η μόνιμη εγκατάσταση του Επενδυτή Έργου
(μελλοντικού) στην Ελληνική Δημοκρατία για τους σκοπούς του Έργου IGB. Για τους
σκοπούς του παρόντος ορισμού, η «μόνιμη εγκατάσταση» έχει την έννοια που ορίζεται στη
Συνθήκη Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ή, αν δεν υφίσταται σε δεδομένη χρονική στιγμή
τέτοια Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η «μόνιμη εγκατάσταση» έχει την ίδια
έννοια με την τελευταία έκδοση κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας
του «Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης Εισοδήματος Και Κεφαλαίου» του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Στις διατάξεις της παρούσας Διακυβερνητικής
Συμφωνίας σχετικά με τον ΦΠΑ, ο όρος «PE» έχει την έννοια της «μόνιμης εγκατάστασης»
σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 282/2011.
Ως «Πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσιο ή ιδιωτικό).
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Ως «Σύστημα Αγωγού» νοείται ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας συνολικού μήκους περίπου
182 χλμ, διαμέτρου DN800 (32") και μεταφορικής ικανότητας περίπου 3 bNcm/y (επεκτάσιμη
σε περίπου 5 bNcm/y), ο οποίος σχεδιάζεται να ξεκινά από ένα σημείο εισόδου πλησίον της
Κομοτηνής (Ελληνική Δημοκρατία) έως ένα σημείο εξόδου πλησίον της Στάρα Ζαγκόρα
(Δημοκρατία της Βουλγαρίας), συμπεριλαμβανομένων όλων των ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων που συσχετίζονται με αυτό το σύστημα αγωγού, συμπεριλαμβανομένων όλων των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των αγωγών, των δεξαμενών, των
σταθμών συμπιεστών, των καλωδίων οπτικών ινών και άλλων βοηθητικών ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων, αλλά αποκλείονται άλλοι αγωγοί ζεύξης στους οποίους δύναται
διασυνδεθεί αυτό το σύστημα αγωγού.
Ως «Δραστηριότητες Έργου» νοούνται οι δραστηριότητες που διεξάγονται ή πρόκειται να
διεξαχθούν από τους Συμμετέχοντες στο Έργο στο πλαίσιο του Έργου IGB.
Ως «Συμφωνία Έργου» νοείται κάθε συμφωνία, σύμβαση, άδεια, παραχώρηση ή άλλο
έγγραφο, εκτός της παρούσας Συμφωνίας, όπου αφενός η Δημοκρατία της Βουλγαρίας
(συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησής της) ή/και η Ελληνική Δημοκρατία
(συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησής της), οποιαδήποτε Κρατική Αρχή ή Κρατική
Οντότητα και, αφετέρου, οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Έργο είναι ή γίνεται αργότερα μέρος
που σχετίζεται με τις Δραστηριότητες του Έργου (καθώς οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία,
σύμβαση ή άλλο έγγραφο μπορεί να παραταθεί, να ανανεωθεί, να αντικατασταθεί, να
τροποποιηθεί ή να διορθωθεί με άλλο τρόπο από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους όρους
του).
Ως «Επενδυτής Έργου» νοείται η ICGB AD (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε διαδόχου
και επιτρεπόμενου εκδοχέα αυτής).
Ως «Συμμετέχων στο Έργο» νοείται κάθε Κάτοχος Συμμετοχών, Ανάδοχος, Χρήστης,
Δανειστής και η ICGB AD και η Ελληνική Μόνιμη Εγκατάσταση.
Ως «δέκατο πέμπτο έτος της Ημερομηνίας Εμπορικής Εκμετάλλευσης» νοείται η πρώτη 31
Δεκεμβρίου μετά τη δέκατη πέμπτη (15η) επέτειο της Ημερομηνίας Εμπορικής
Εκμετάλλευσης.
Ως «εικοστό πέμπτο έτος της Ημερομηνίας Εμπορικής Εκμετάλλευσης» νοείται η πρώτη 31
Δεκεμβρίου μετά την εικοστή πέμπτη (25η) επέτειο της Ημερομηνίας Εμπορικής
Εκμετάλλευσης.
Ως «Χρήστης» νοείται κάθε Πρόσωπο που έχει νόμιμο δικαίωμα (είτε προκύπτει από σύμβαση
είτε με άλλο τρόπο) να μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του ολόκληρου ή μέρους του
Συστήματος Αγωγού.
Ως «Κρατική Αρχή» νοείται κάθε όργανο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή της Ελληνικής
Δημοκρατίας αντίστοιχα σε κάθε επίπεδο αρχής, ανεξάρτητα από το αν το όργανο ασκεί
νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές ή οποιεσδήποτε άλλες κρατικές λειτουργίες και
περιλαμβάνει όλα τα κεντρικά, περιφερειακά, δημοτικά, δικαστικά όργανα ή οποιοδήποτε
συνεπές στοιχείο των εν λόγω οργάνων που έχει την εξουσία να κυβερνά, να αποφαίνεται, να
ρυθμίζει, να επιβάλλει ή να εισπράττει φόρους, δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις, να χορηγεί
άδειες ή εγκρίσεις ή να επηρεάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο Έργο, των διαδόχων τους ή των επιτρεπόμενων
εκδοχέων, όσον αφορά το Πλαίσιο Φορολόγησης.
Ως «Κρατική Οντότητα» νοείται κάθε οντότητα στην οποία, άμεσα ή έμμεσα, η Δημοκρατία
της Βουλγαρίας ή η Ελληνική Δημοκρατία, αντίστοιχα, κατέχει μειοψηφικές συμμετοχές ή
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δικαιώματα ιδιοκτησίας ή παρόμοιο οικονομικό συμφέρον ή που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το
κράτος. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως «έλεγχος» νοείται η κατοχή, άμεσα ή
έμμεσα, της εξουσίας διεύθυνσης ή πρόκλησης της διεύθυνσης της διαχείρισης και των
πολιτικών ενός Προσώπου, είτε μέσω της κυριότητας μιας πλειοψηφίας ή άλλης ελέγχουσας
συμμετοχής στα χρεόγραφα με δικαίωμα ψήφου ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια
οντότητα, από το νόμο ή από συμφωνία μεταξύ Προσώπων που παρέχουν τέτοια εξουσία ή
δικαιώματα ψήφου.
Ως «Πλαίσιο Φορολόγησης» νοείται οποιαδήποτε και όλες οι δραστηριότητες και τα μέτρα
που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία.
Ως «Φόρος(οι)» νοούνται όλες οι υφιστάμενες και μελλοντικές επιβαρύνσεις, οι δασμοί
(συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φόρων κατανάλωσης), οι τελωνιακοί δασμοί (δηλαδή οι
δασμοί που επιβάλλονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο), τις επιβαρύνσεις, τις πληρωμές, τις αμοιβές, τις
ποινές, τις αξιολογήσεις, τους φόρους (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή των φόρων επί των
πωλήσεων), τα τέλη, τις εισφορές και τις επιβαρύνσεις που θεωρούνται ότι παρέχουν όφελος
(ανταποδοτικά τέλη) και καταβάλλονται ή επιβάλλονται από το κράτος, από οποιοδήποτε
όργανο ή από οποιαδήποτε υποδιαίρεση ενός κράτους, κεντρικά ή τοπικά, ή από άλλο φορέα
που έχει την πραγματική εξουσία να επιβάλλει τέτοιες επιβαρύνσεις στο έδαφος ενός
κράτους, Ως «Φόρος» νοείται οτιδήποτε εξ αυτών και οι όροι «Φορολογία» και
«Φορολογητέα» θα ερμηνεύονται αναλόγως.
Ως «Έδαφος» νοείται το έδαφος ενός Μέρους, περιλαμβανομένων των χωρικών του υδάτων
και του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και των θαλάσσιων περιοχών στις οποίες το εν λόγω
Μέρος ασκεί ή θα ασκεί κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο (και «Εδάφη» σημαίνει το εν λόγω έδαφος ως προς και τα δύο Μέρη).
Ως «ΦΠΑ» νοείται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και κάθε άλλος παρόμοιος Φόρος που
ισχύει για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, εργασίας, υπηρεσιών ή τεχνολογίας, στο Έδαφος
ενός Μέρους.
Ως «Συντελεστής ΦΠΑ» νοείται ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο αντίστοιχο
Μέρος όπως εκάστοτε ισχύει.
Η διαίρεση της παρούσας Συμφωνίας σε άρθρα και άλλες ενότητες και η προσθήκη των
επικεφαλίδων αφορούν μόνο την ευχέρεια αναφοράς και δεν επηρεάζουν τη δομή ή την
ερμηνεία της.
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές σε «άρθρο» που ακολουθείται από
αριθμό ή γράμμα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο της παρούσας Συμφωνίας.
Οι όροι «παρούσα Συμφωνία», «της παρούσας», «στην παρούσα» και «στο πλαίσιο της
παρούσας» και παρόμοιες εκφράσεις αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία και όχι σε κάποιο
συγκεκριμένο άρθρο ή άλλο τμήμα αυτής.
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ή το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, οι λέξεις στον ενικό
αριθμό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και το αντίστροφο και οι λέξεις που δηλώνουν
οποιοδήποτε φύλο περιλαμβάνουν όλα τα φύλα, και οι λέξεις «περιλαμβάνει»,
«περιλαμβάνουν» και «συμπεριλαμβανομένων» θεωρείται ότι ακολουθούνται από τις λέξεις
«χωρίς περιορισμό».
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο δεύτερο
Κύρωση Καταστατικού
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το Καταστατικό (Ίδρυσης) του
Φόρουµ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF),
που υπεγράφη στο Κάιρο, στις 22 Σεπτεµβρίου 2020, του
οποίου το κείµενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα
και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
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22 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ
ΦΟΡΟΥΜ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
(EMGF)
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Η Κυπριακή, Ελληνική, Αιγυπτιακή, Ισραηλινή, Ιταλική, Ιορδανική και
Παλαιστινιακή Κυβέρνηση (καλούμενες εφεξής «Ιδρυτικά Μέλη»),
• Αναγνωρίζοντας ότι οι σημαντικές υπεράκτιες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην
Ανατολική Μεσόγειο θα έχουν βαθιά επίδραση στην ενεργειακή και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής,
• Συνειδητοποιώντας ότι νέες ανακαλύψεις και εκμετάλλευση σημαντικών πεδίων
φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και ευημερία της
περιοχής,
• Επιθυμώντας να συνεργαστούν για τη δημιουργία εσόδων από τα αποθέματά τους, τη
χρήση της υπάρχουσας υποδομής τους και τη δημιουργία νέων υποδομών ανάλογα με
τις ανάγκες για το όφελος και την ευημερία των λαών τους,
• Επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στην ανακοίνωση των Υπουργών Ενέργειας
των Ιδρυτικών Μελών κατά τη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο στις
14 Ιανουαρίου 2019 για την ίδρυση του Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο της Ανατολικής
Μεσογείου,
• Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982.
• Επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα σε αυτό το Καταστατικό δεν επηρεάζει τα υφιστάμενα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις οποιουδήποτε Μέλους του EMGF βάσει οποιασδήποτε
άλλης Διεθνούς Συνθήκης ή κανόνα του Διεθνούς Δικαίου.
Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
Τα Ιδρυτικά Μέλη ιδρύουν το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου,
ως περιφερειακό διακυβερνητικό οργανισμό, εφεξής καλούμενο «EMGF» ή
«Φόρουμ» σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΙ
1. Οι θεμελιώδεις στόχοι του Φόρουμ είναι:
α) Σεβασμός των δικαιωμάτων των χωρών Μελών ως προς τις πηγές του φυσικού
τους αερίου και συνεργασία για τη διαχείριση της βιώσιμης, αποτελεσματικής και
περιβαλλοντικά συνειδητής ανάπτυξης, χρήσης και διατήρησης των πόρων
φυσικού αερίου προς όφελος των λαών τους,
β) Ενίσχυση της συνεργασίας, δημιουργία διαρθρωμένου και συστηματικού
διαλόγου για θέματα φυσικού αερίου και καθορισμός μιας ατζέντας για τη χάραξη
περιφερειακών πολιτικών για τα ζητήματα αυτά. Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στην
κυβερνητική συνεργασία και θα επιχειρήσει να καθορίσει κοινές στρατηγικές
βασισμένες σε κοινό όραμα για το μέλλον των πόρων της περιοχής,
γ) Υποστήριξη των προσπαθειών των χωρών παραγωγής ή / και των χωρών με
αποθέματα φυσικού αερίου στην περιοχή να επισπεύσουν την αποκόμιση
χρηματικών οφελών από τα υπάρχοντα και μελλοντικά αποθέματά τους, μέσω: της
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τους και με τις χώρες διέλευσης και
κατανάλωσης στην περιοχή, της εξέτασης τρόπων αξιοποίησης της υπάρχουσας
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υποδομής και της ανάπτυξης περισσότερων επιλογών υποδομής για την κάλυψη
μελλοντικών ανακαλύψεων ανάλογα με τις ανάγκες
δ) Παροχή βοήθειας στις χώρες κατανάλωσης ώστε να διασφαλίσουν τη ζήτησή
τους και να συμμετάσχουν με τις χώρες διέλευσης προκειμένου να καταστεί δυνατή
η βιώσιμη συνεργασία μεταξύ βασικών παραγόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας
αξιών στη βιομηχανία αερίου,
ε) Υποστήριξη του σχηματισμού περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου που
ωφελεί τα Μέλη μέσω της ασφάλειας προσφοράς και ζήτησης, της
βελτιστοποιημένης ανάπτυξης πόρων, του βελτιστοποιημένου κόστους υποδομής,
της ανταγωνιστικής τιμολόγησης και των βελτιωμένων εμπορικών σχέσεων,
στ) Συμβολή σε διάλογο για την πλήρη απελευθέρωση της δυναμικής των πόρων
φυσικού αερίου της περιοχής, με προοπτική την ανάπτυξη μιας περιφερειακής
αγοράς φυσικού αερίου και ενδεχομένως ενός εμπορικού κόμβου.
2. Οι παραπάνω στόχοι θα προωθηθούν μέσω των εξής:
α) Ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών συνεργασίας για να καταστεί δυνατή η
αποτελεσματική αξιοποίηση των αποθεματικών της περιφέρειας, επιτρέποντας
επαρκή σχεδιασμό και οικοδόμηση ενός σαφούς μελλοντικού οράματος της
αγοράς,
β) Ενίσχυση της κυβερνητικής συνεργασίας με την οποία οι χώρες παραγωγής,
κατανάλωσης και διέλευσης και / ή χώρες με αποθέματα φυσικού αερίου στην
περιοχή θα συμπράττουν για τεχνικά και οικονομικά θέματα,
γ) Διενέργεια τεχνικών και εμπορικών διαλόγων μεταξύ των Μελών
δ) Στόχευση στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης περιφερειακής αγοράς φυσικού
αερίου, μέσω βιώσιμων εμπορικών σχέσεων και ανάπτυξης αξιόπιστων υποδομών,
προκειμένου να εξεταστούν τρόποι για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και
ευέλικτη ανταπόκριση στις διακυμάνσεις της αγοράς,
ε)Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών (παραγωγοί,
έμποροι, αρχές αδειοδότησης, προμηθευτές, Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς
(ΔΣΜ/TSOs), Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής, συστήματα αποθήκευσης και
φορείς εκμετάλλευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ/LNG),
στ) Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα φυσικού αερίου
και παροχή κυβερνητικής διευκόλυνσης για τη διεξαγωγή μελετών για την
προώθηση περιφερειακών έργων φυσικού αερίου,
ζ) Προώθηση συζήτησης για συνεκτικά πλαίσια και πρότυπα για την προμήθεια
μεταξύ των Μελών (εμπορικοί κανονισμοί, φορολογία, περιβαλλοντικές
κατευθυντήριες γραμμές) λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους νόμους των
Μελών του Φόρουμ,
η) Υποστήριξη χρηματοδότησης έργων, μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας
με χρηματοδοτικά ιδρύματα και της προώθησης πολιτικών για την ελαχιστοποίηση
του επενδυτικού κινδύνου,
θ) Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Μελών σε αναπτυξιακά έργα και
ενθάρρυνση, όπου είναι δυνατόν, της κοινής χρήσης υφιστάμενων ή νέων
υποδομών για την επιτάχυνση των οφελών σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, των
ανακαλύψεων φυσικού αερίου.
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Άρθρο 3
ΜΕΛΗ
Μέλη του «EMGF» είναι τα Μέρη του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 4
ΕΙΣΔΟΧΗ
Το «Φόρουμ» είναι ανοικτό σε κάθε κυβέρνηση της Ανατολικής Μεσογείου που
αποτελεί παραγωγό φυσικού αερίου, καταναλωτή ή χώρα διέλευσης που επιθυμεί να
γίνει Μέλος και θεωρείται ικανή και πρόθυμη να μοιραστεί τα κοινά συμφέροντα και
να εκπληρώσει τους στόχους του Φόρουμ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς
Μέλους του Φόρουμ («Μέλος»)
β) Έγκριση με συναίνεση (“consensus”) των Ιδρυτικών Μελών που έχουν
υπογράψει και επικυρώσει το Καταστατικό, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αντίρρηση
από κανένα από αυτά τα Ιδρυτικά Μέλη.
Άρθρο 5
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Το Καθεστώς Παρατηρητή στο Φόρουμ είναι ανοιχτό, κατόπιν αιτήσεως, σε
οποιονδήποτε παραγωγό Φυσικού αερίου, καταναλωτή, χώρα διέλευσης ή
περιφερειακό ή διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό που εκφράζει την ετοιμότητά του να
συμβάλει πρακτικά και με χρήσιμο τρόπο στο έργο του Φόρουμ υπό την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία, που θα συμπεριλαμβάνει επίσημη αποδοχή
του Καταστατικού του EMGF, προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς του
παρατηρητή στο Φόρουμ («Παρατηρητής»).
β) Έγκριση με συναίνεση (“consensus”) της Υπουργικής Συνόδου, δηλαδή χωρίς
την αντίρρηση οποιουδήποτε Μέλους του EMGF (εφεξής «Συναίνεση»).
Οι Παρατηρητές μπορούν να παρίστανται στις Υπουργικές Συνόδους που γίνονται σε
ολομέλεια και να συμμετέχουν στις συζητήσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι
Παρατηρητές μπορούν επίσης να κληθούν από την Υπουργική Σύνοδο για να
παρευρεθούν σε οποιαδήποτε Έκτακτη Υπουργική Σύνοδο, σε συνεδριάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής ή των Ομάδων Εργασίας Εμπειρογνωμόνων και να
συμμετάσχουν στις συζητήσεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε Χώρας Μέλους, μία Σύνοδος μπορεί να
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη συμμετοχή μόνο των Μελών.
Άρθρο 6
ΚΥΡΙΑ ΌΡΓΑΝΑ
Το Φόρουμ έχει τρία κύρια Όργανα:
I. Την Υπουργική Σύνοδο
ΙΙ. Την Εκτελεστική Επιτροπή και
III. Τη Γραμματεία.
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Άρθρο 7
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
1. Η Υπουργική Σύνοδος είναι το βασικό όργανο διοίκησης του Φόρουμ και χρησιμεύει
ως χώρος διαλόγου υψηλού επιπέδου για ανοιχτό, ενημερωμένο και συνεχή
περιφερειακό διάλογο για το φυσικό αέριο μεταξύ των Μελών του Φόρουμ.
2. Η Υπουργική Σύνοδος αποτελείται από αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν τα Μέλη.
Η αντιπροσωπεία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους,
υπό την προϋπόθεση ότι ένας αντιπρόσωπος ενεργεί ως Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας.
3. Η απαρτία στην Υπουργική Σύνοδο είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα των Μελών που
καλούνται.
4. Κάθε Μέλος έχει μία ψήφο. Όλες οι αποφάσεις και οι δημοσιεύσεις της Υπουργικής
Συνόδου λαμβάνονται με Συναίνεση.
5. Μέλος που δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί σε Υπουργική Σύνοδο θα έχει το
δικαίωμα να κοινοποιήσει στη Γραμματεία την αντίρρησή του ως προς κάποια
απόφαση το αργότερο 2 εβδομάδες από την κοινοποίηση από τη Γραμματεία στα Μέλη
του αποτελεσμάτων της Συνόδου.
6. Η Υπουργική Σύνοδος πραγματοποιείται ετησίως στην Έδρα του Φόρουμ. Ωστόσο,
η Σύνοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπως
συμφωνήθηκε από τα Μέλη, μετά από σχετική απόφαση που έχει ληφθεί με συναίνεση.
Άρθρο 8
ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
Έκτακτες Υπουργικές Σύνοδοι μπορούν να συγκαλούνται κατόπιν αιτήματος ενός
Μέλους, το οποίο το έχει προηγουμένως κοινοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα, ή μετά
από αίτημα του Γενικού Γραμματέα του EMGF, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο
της Υπουργικής Συνόδου και μετά από έγκριση με απλή πλειοψηφία των Μελών.
Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της Έκτακτης Υπουργικής Συνόδου θα
καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα του EMGF σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο
της Υπουργικής Συνόδου.
Άρθρο 9
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
1. Η Υπουργική Σύνοδος θα ορίσει στην πρώτη συνεδρίασή της Πρόεδρο της
Υπουργικής Συνόδου μεταξύ των Υπουργών των Μελών με αλφαβητική σειρά. Η
θητεία κάθε Προεδρίας είναι για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Όλα τα Ιδρυτικά Μέλη
πρέπει να έχουν με τη σειρά τους την Προεδρία του Φόρουμ, πριν από τη σειρά
οποιουδήποτε νέου Μέλους.
2. Ο Πρόεδρος, σε συντονισμό με την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Γραμματεία,
διεξάγει την Υπουργική Σύνοδο, έτσι ώστε να οδηγεί σε έναν εστιασμένο και
προσανατολισμένο σε αποτελέσματα διάλογο προς την επίτευξη των στόχων του
Φόρουμ.
3. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή όταν δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα
καθήκοντά της/του, οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Υπουργικής Συνόδου
ασκούνται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Υπουργικής Συνόδου, ο οποίος θα είναι
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ο Υπουργός του Μέλους που θα αναλάμβανε την επόμενη θητεία της Προεδρίας της
Υπουργικής Συνόδου,
4. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Γραμματέας της Υπουργικής Συνόδου.
Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Η Υπουργική Σύνοδος:
1. Ορίζει τον Γενικό Γραμματέα,
2. Διαμορφώνει τη γενική πολιτική του Φόρουμ και καθορίζει τους κατάλληλους
τρόπους και μέσα εφαρμογής της,
3. Αποφασίζει για οποιαδήποτε αίτηση νέου Μέλους στο Φόρουμ.
4.Επιβεβαιώνει τον ορισμό των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής,
5.Κατευθύνει την Εκτελεστική Επιτροπή να υποβάλει εκθέσεις ή να κάνει συστάσεις
για θέματα ενδιαφέροντος του Φόρουμ,
6. Εξετάζει και αποφασίζει για τις εκθέσεις και τις συστάσεις που υπέβαλε η
Εκτελεστική Επιτροπή,
7. Εξετάζει και αποφασίζει για τον Προϋπολογισμό του Φόρουμ όπως υποβλήθηκε από
την Εκτελεστική Επιτροπή,
8. Εξετάζει και αποφασίζει για τον Ισολογισμό και την Έκθεση Λογιστικού Ελέγχου,
όπως υποβλήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή,
9. Ορίζει τον Ελεγκτή της Γραμματείας μετά από σύσταση της Εκτελεστικής
Επιτροπής για διάρκεια ενός έτους,
10. Εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις στο παρόν Καταστατικό και
11. Ορίζει τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 11
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά στα άλλα Όργανα του Φόρουμ εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα της Υπουργικής Συνόδου.

Άρθρο 12
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από ανώτερους αξιωματούχους που
εκπροσωπούν τους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για ενεργειακά θέματα από τα Μέλη
του Φόρουμ, όπως προτείνονται από κάθε Μέλος (ένας υποψήφιος από κάθε Μέλος).
2. Κάθε Μέλος εκπροσωπείται σε όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων των Μελών.
4. Κάθε Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει μία ψήφο και οι αποφάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με συναίνεση.
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Άρθρο 13
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, σε
κατάλληλα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής
Επιτροπής μετά από διαβούλευση με τον Γενικό Γραμματέα.
2. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κανονικά πραγματοποιούνται στην
Έδρα του Φόρουμ και μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα, όπως συμφωνήθηκε από τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βάσει απόφασης
που έχει ληφθεί με συναίνεση.
3. Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να συγκαλείται κατόπιν
αιτήματος του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Γενικού Γραμματέα ή των
δύο τρίτων των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων
ή επιτροπές για να βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή:
1. Διευθύνει τη διαχείριση των υποθέσεων του Φόρουμ και επανεξετάζει την εφαρμογή
των αποφάσεων της Υπουργικής Συνόδου.
2. Εξετάζει και αποφασίζει για τυχόν εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από τον Γενικό
Γραμματέα.
3. Υποβάλλει εκθέσεις και συστάσεις στην Υπουργική Σύνοδο για τις υποθέσεις του
Φόρουμ.
4. Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της Γραμματείας.
5. Επανεξετάζει και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Φόρουμ για κάθε
ημερολογιακό έτος, όπως ετοιμάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τον υποβάλλει
στην Υπουργική Σύνοδο για έγκριση.
6. Συστήνει στην Υπουργική Σύνοδο τον διορισμό του Ελεγκτή της Γραμματείας για
διάρκεια ενός έτους.
7. Εξετάζει τον Ισολογισμό και την Έκθεση Λογιστικού Ελέγχου και τα υποβάλλει για
έγκριση στην Υπουργική Σύνοδο.
8. Υιοθετεί τη δομή και το δυναμικό της Γραμματείας, και εγκρίνει τον ορισμό των
Προϊστάμενων Τμημάτων, κατόπιν ορισμού από τα Μέλη, λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα.
9. Προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Υπουργικής Συνόδου.
10. Αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα και
υποβάλλει τις απαραίτητες συστάσεις προς την Υπουργική Σύνοδο για την απόφασή
της, και
11. Καθορίζει τα διαδικαστικά θέματα.
12. Οποιαδήποτε άλλα θέματα ανατίθενται στην Εκτελεστική Επιτροπή από την
Υπουργική Σύνοδο.
13. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί, μετά από έγκριση της Υπουργικής Συνόδου, να
συστήσει άλλες Συμβουλευτικές Επιτροπές που θα βοηθήσουν το EMGF στην
επίτευξη των στόχων του.
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Άρθρο 15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο ανώτερος αξιωματούχος που
εκπροσωπεί την Προεδρία του Φόρουμ για το έτος αυτό.
2. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδριάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής και προεδρεύει αυτών. Θα συντονίζει με τη Γραμματεία την
προετοιμασία των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 16
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1. Η Γραμματεία ασκεί τις διοικητικές λειτουργίες του Φόρουμ σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού υπό την καθοδήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
2. Αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα και προσωπικό σε αριθμό ανάλογο με αυτόν
που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
3. Η Γραμματεία σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται και ανατίθενται σε αυτήν από την Υπουργική Σύνοδο, συμμετέχει
στην προετοιμασία των Υπουργικών Συνόδων και εκτελεί τυχόν πρόσθετες
δραστηριότητες που της έχουν ανατεθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 17
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Φόρουμ.
2. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Προϊστάμενος της Γραμματείας και υπό την ιδιότητα
αυτή έχει την εξουσία να διοικεί τις υποθέσεις του Φόρουμ σύμφωνα με το παρόν
Καταστατικό, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και της
Υπουργικής Συνόδου.
3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι της Εκτελεστικής
Επιτροπής και της Υπουργικής Συνόδου.
4. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντά του/της αμερόληπτα.
Άρθρο 18
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Η Υπουργική Σύνοδος ορίζει τον Γενικό Γραμματέα με συναίνεση για περίοδο τριών
(3) ετών που μπορεί να παραταθεί για μία επιπλέον θητεία.
2. Ο ορισμός αυτός θα πραγματοποιείται στη βάση υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν
τα Μέλη και αφού έχει γίνει αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από την
Εκτελεστική Επιτροπή.
3. Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να έχει πείρα δεκαπέντε (15) ετών, εκ των οποίων
τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τη βιομηχανία φυσικού
αερίου και πέντε χρόνια σε εξαιρετικά υπεύθυνες εκτελεστικές ή διευθυντικές θέσεις.
Είναι επιθυμητή η εμπειρία στις σχέσεις Κυβέρνησης-Εταιρείας και στις διεθνείς
πτυχές της βιομηχανίας φυσικού αερίου.
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4. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπήκοος χώρας Μέλους.
5. Ο Γενικός Γραμματέας διαμένει στην πόλη όπου βρίσκεται η Έδρα του Φόρουμ.
6. Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ανάλογα με τον Κανονισμό
Προσωπικού που θα εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι ως εξής:
α) Διασφάλιση ότι τηρείται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εργασιών του
Φόρουμ.
β) Οργάνωση και διαχείριση του έργου του Φόρουμ.
γ) Διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης των λειτουργιών και των καθηκόντων που
ανατίθενται στη Γραμματεία.
δ) Προετοιμασία εκθέσεων για υποβολή σε συνεδριάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής για θέματα που απαιτούν εξέταση και απόφαση.
ε) Ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής για όλες τις δραστηριότητες της
Γραμματείας, για όλες τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και για την πρόοδο της
εφαρμογής των αποφάσεων της Υπουργικής Συνόδου και
στ) Διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των καθηκόντων που μπορεί να ανατίθενται
στη Γραμματεία από την Υπουργική Σύνοδο ή την Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος έναντι της Εκτελεστικής Επιτροπής για όλες
τις δραστηριότητες της Γραμματείας. Τα καθήκοντα των διαφόρων τμημάτων της
Γραμματείας ασκούνται εξ ονόματός του και υπό την εξουσία και καθοδήγησή του.
3. Ο Γενικός Γραμματέας παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί
σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ορίζει έναν αξιωματούχο
υπεύθυνο της Γραμματείας για να τον εκπροσωπήσει στη συνεδρίαση.
4. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρείται κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του με
επαρκείς και αποτελεσματικές δομές που κρίνονται αναγκαίες και εγκεκριμένες από
την Εκτελεστική Επιτροπή για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των στόχων του
Φόρουμ.
5. Η δομή της Γραμματείας θα προετοιμάζεται από τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα
με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αναθέτει η Εκτελεστική Επιτροπή.
6. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και/ή των Τμημάτων ορίζονται από τον Γενικό
Γραμματέα μετά από σύσταση από τα Μέλη και με την έγκριση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
7. Άλλοι υπάλληλοι της Γραμματείας ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα μετά από
σύσταση από τις χώρες Μέλη ή με άμεση πρόσληψη σύμφωνα με τους κανονισμούς
του προσωπικού. Κατά τον διορισμό αυτών, ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει δεόντως
υπόψη την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Γραμματείας.
8. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, μετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, να
συγκαλεί ανά πάσα στιγμή Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για τη διεξαγωγή
μελετών για συγκεκριμένα θέματα που ενδιαφέρουν τα Μέλη. Ο Γενικός Γραμματέας
έχει το δικαίωμα, εντός των σχετικών διατάξεων του προϋπολογισμού, να αναθέσει σε
συμβούλους ή να συγκαλέσει Ομάδες Εργασίας που αποτελούνται από εκπροσώπους
των Μελών του Φόρουμ για συμβουλές σε ειδικά θέματα ή για τη διεξαγωγή μελετών
εμπειρογνωμόνων, όταν η εργασία αυτή δεν μπορεί να αναληφθεί από τη Γραμματεία.

59

9. Ο Γενικός Γραμματέας λειτουργεί ως Θεματοφύλακας του Καταστατικού.
Άρθρο 20
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Οι διεθνείς υπάλληλοι από χώρες μέλη αποτελούν το βασικό προσωπικό της
Γραμματείας. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε δέχονται
οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη αρχή εκτός του Φόρουμ.
Απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία ενδέχεται να έχει επίπτωση στη θέση τους
ως διεθνών υπαλλήλων, και δεσμεύονται να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του Φόρουμ. Το διεθνές προσωπικό μπορεί είτε
να αποσπαστεί από ένα Μέλος ή να διοριστεί από τον Γενικό Γραμματέα.
Οι αμοιβές του προσωπικού της Γραμματείας καθορίζονται σύμφωνα με τον
Κανονισμό Προσωπικού που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο 21
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
1.Συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου για να παρέχει
συμβουλές και να επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα
σχετικά με τις δραστηριότητες του Φόρουμ και μπορεί να υποβάλλει συστάσεις και
μελέτες σύμφωνα με τους στόχους του Φόρουμ. Θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις της
στο περιθώριο των συνεδριάσεων της Υπουργικής και εκτελεστικής επιτροπής. Τα
μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου μπορούν επίσης, μετά από
πρόσκληση της Υπουργικής Συνόδου ή / και της Εκτελεστικής Επιτροπής, να
παρευρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις τους.
2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βιομηχανία Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει
εκπροσώπους επιχειρήσεων και βιομηχανικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των
Διεθνών Εταιρειών Πετρελαίου (IOC's), των Εθνικών Εταιρειών Πετρελαίου (NOC's),
των εμπόρων, των φορτωτών, των φορέων ΥΦΑ (LNG), των Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς (TSO's),των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής (DSO's),
Αρχών Αδειοδότησης και άλλων που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας των
Μελών του Φόρουμ, μετά από Συναίνεση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Άρθρο 22
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η Υπουργική Σύνοδος μπορεί να συγκροτεί ειδικευμένα όργανα, ανάλογα με τις
ανάγκες, προκειμένου να μελετηθούν ορισμένα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Τα
ειδικευμένα όργανα λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκπονούνται για το
σκοπό αυτό.
2. Τα ειδικευμένα όργανα λειτουργούν εντός του γενικού πλαισίου της Γραμματείας,
τόσο λειτουργικού όσο και οικονομικού.
3. Τα ειδικευμένα όργανα θα ενεργούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους στόχους του
Φόρουμ που αναφέρονται στο παρόν και τις αποφάσεις της Υπουργικής Συνόδου.
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Άρθρο 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Προϋπολογισμός του Φόρουμ καταρτίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος. Το
οικονομικό έτος του EMGF ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Η Υπουργική Σύνοδος, αποδεχόμενη οποιονδήποτε Παρατηρητή στο Φόρουμ,
μπορεί να ζητήσει από αυτόν τον Παρατηρητή να πληρώσει μια σταθερή ετήσια
συνδρομή για να θεωρηθεί ως οικονομική συνεισφορά του προς το Φόρουμ.
3. Οι εισφορές στον προϋπολογισμό του EMGF θα κατανέμονται ισότιμα μεταξύ όλων
των Μελών αφού ληφθούν υπόψη οι ετήσιες συνδρομές των Παρατηρητών
4. Κάθε Μέλος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή του σε
Υπουργικές Συνόδους και Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων.
5. Το Φόρουμ αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
που παρίστανται στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 24
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Το EMGF βασίζεται στην αρχή της ισότητας των Μελών της, τα οποία θα
απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό και θα
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Καταστατικού.
2. Το παρόν Καταστατικό εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς
νόμους και κανονισμούς των Μελών, καθώς και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις
και εκείνες που απορρέουν από τη συμμετοχή Μελών του Φόρουμ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Άρθρο 25
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Τροποποιήσεις στο παρόν Καταστατικό μπορούν να προταθούν από οποιοδήποτε
Μέλος που παρέχει προηγούμενη γραπτή γνωστοποίηση στα άλλα μέλη, η οποία θα
συμπεριλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Αυτές οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις εξετάζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία, εάν το
αποφασίσει, θα προτείνει την υιοθέτησή τους στην Υπουργική Σύνοδο. Οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις σε αυτό το Καταστατικό πρέπει να εγκριθούν από την Υπουργική
Σύνοδο με Συναίνεση.
2. Όλες οι τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού που υιοθετούνται σύμφωνα με
την παράγραφο 1 κοινοποιούνται από τον θεματοφύλακα σε όλα τα Μέλη για
επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τίθενται σε ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος Καταστατικού μετά τη λήψη από τον θεματοφύλακα οργάνων
επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από όλα τα Μέλη.
Άρθρο 26
ΓΛΩΣΣΑΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
Επίσημη γλώσσα του Φόρουμ είναι η αγγλική.
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Άρθρο 27
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Οποιεσδήποτε διαφορές ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την
εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού διευθετούνται με διαπραγματεύσεις και
διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών Μελών στα όργανα του Φόρουμ.
Άρθρο 28
ΕΔΡΑ
Η Έδρα του Φόρουμ βρίσκεται στο Κάιρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.
Η Χώρα Υποδοχής και το Φόρουμ θα συνάψουν μια Συμφωνία Έδρας για να
παραχωρήσουν στο EMGF προνόμια και ασυλίες που απαιτούνται για την εκτέλεση
των δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 29
ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ
1. Το Καταστατικό είναι ανοικτό για υπογραφή από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη του
Καταστατικού μετά την υιοθέτηση από τους Υπουργούς που εκπροσωπούν τις
κυβερνήσεις των Ιδρυτικών Μελών.
2. Το παρόν Καταστατικό θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα
υπογράφοντα Ιδρυτικά μέλη του Καταστατικού.
3. Μετά την έναρξη ισχύος του Καταστατικού, τα Ιδρυτικά Μέλη που δεν έχουν ακόμη
υπογράψει και επικυρώσει το Καταστατικό, μπορούν να το πράξουν χωρίς όρους.
4. Το παρόν Καταστατικό είναι ανοικτό για προσχώρηση από οποιαδήποτε χώρα που
δεν έχει υπογράψει το παρόν Καταστατικό, μετά την έγκριση της ιδιότητας μέλους της
από την Υπουργική Σύνοδο σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.
5. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στην
Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία εκτελεί χρέη
Θεματοφύλακα του παρόντος Καταστατικού έως ότου τα αντίστοιχα καθήκοντα
διαβιβαστούν στον Γενικό Γραμματέα του Φόρουμ κατά την έναρξη ισχύος του
Καταστατικού.
Άρθρο 30
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1. Το παρόν Καταστατικό αρχίζει να ισχύει τριάντα ημέρες μετά την κατάθεση όλων
των οργάνων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τουλάχιστον πέντε από τα
υπογράφοντα Ιδρυτικά Μέλη του Καταστατικού.
2. Για τα μέλη που προσχωρούν στο παρόν Καταστατικό σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 29, το Καταστατικό αρχίζει να ισχύει τριάντα ημέρες μετά την κατάθεση
των οργάνων προσχώρησής τους.
3. Ο Θεματοφύλακας ενημερώνει όλα τα μέλη για την ημερομηνία κατά την οποία
τίθεται σε ισχύ το Καταστατικό και για οποιαδήποτε επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή
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προσχώρηση από πρόσθετες χώρες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 4 καθώς και για την έναρξη ισχύος τους.
Άρθρο 31
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Ένα Μέλος μπορεί να αποχωρήσει υποβάλλοντας σχετική γραπτή ειδοποίηση στον
Γενικό Γραμματέα που ενεργεί ως Θεματοφύλακας, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του
Φόρουμ. Η ειδοποίηση τίθεται σε ισχύ δύο μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας
λήψης της από την Υπουργική Σύνοδο, με την προϋπόθεση ότι το Μέλος τη στιγμή της
εν λόγω ειδοποίησης έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλους.
Υπογράφηκε στο Κάιρο, την 22η ημέρα Σεπτεμβρίου 2020, σε επτά (7) πρωτότυπα
στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Ιδρυτικό Μέλος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

υπογραφή

υπογραφή

κα Νατάσα Πηλείδη
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας

Μηχ. Tarek El Molla
Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

υπογραφή
υπογραφή

κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δρ. YuvalSteinitz
Υπουργός Ενέργειας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

υπογραφή

υπογραφή

κα Alessandra Todde
Υφυπουργός αρμόδια για την Ενέργεια

Μηχ. Hala Zawati
Υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
υπογραφή

Diab Allouh
Παλαιστίνιος Πρέσβυς στην Αίγυπτο
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Δρ. Mohammad Mustafa
Οικονομικός Σύμβουλος του Προέδρου
της Παλαιστίνης
υπογραφή
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του άρθρου πρώτου αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
της Διακυβερνητικής Συµφωνίας που κυρώνεται, από την
πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής.
2. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
του Καταστατικού που κυρώνεται, από την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 30 αυτού.
Αθήνα,

2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

