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1.Εισαγωγή 

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα  

καθιστά επιτακτική την ανάγκη της ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης της 

ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί από την ελληνική πολιτεία τα 

τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας, ο ρόλος της οποίας μέχρι πολύ πρόσφατα 

ήταν υποβαθμισμένος, χαρακτηρίζοντάς την πλέον ως έναν βασικό πυλώνα για την 

ανάπτυξη της χώρας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα αυτόν. Η 

εκμετάλλευση του διαθέσιμου ορυκτού πλούτου και συνακόλουθα των 

υδρογονανθράκων έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για το ελληνικό κράτος, καθώς 

συνιστούν ένα δημόσιο αγαθό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το δημόσιο 

όφελος και για την ανάπτυξη μιας καλύτερης οικονομίας σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Βασική προϋπόθεση για το άνοιγμα της πετρελαϊκής αγοράς στη χώρα μας αποτελεί 

η ύπαρξη ικανού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου αναζήτησης, έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που να καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων, να είναι 

ανοικτό στον διεθνή ανταγωνισμό και να αποτυπώνει το γεγονός ότι η έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι μία δραστηριότητα ιδιαίτερα σύνθετη που 

χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο, υψηλή ένταση κεφαλαίων και απαιτεί 

εξειδικευμένες τεχνολογίες και χρόνο για να αναπτυχθεί και να αποδώσει. Η παρούσα 

διπλωματική εργασία πραγματεύεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την 

παραχώρηση των δικαιωμάτων της έρευνας και της εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων με τις συμβατικές μορφές που αναγνωρίζει περιοριστικά ο νόμος 

(numerous clauses), της μισθώσεως και της διανομής της παραγωγής.   

2. Σύντομο ιστορικό ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με έκθεση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.1, η  διαδικασία έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια μπορεί να οριοθετηθεί σε έξι (6) 

χρονικές περιόδους:   

1. Αρχές 20ού αιώνα έως αρχές δεκαετίας του ΄60 

                                                           
1 (βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765), 
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 Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάποιες ιστορικές αναφορές για έρευνες 

υδρογονανθράκων στις αρχές του 20ού αιώνα, εντούτοις ήδη από το τέλος του 19ου 

αιώνα έγιναν κάποιες προσπάθειες για εξερεύνηση του αχαρτογράφητου, μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, ελληνικού ενεργειακού τομέα. Χαρακτηριστικές ήταν οι απόπειρες 

γεωτρήσεων από διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο. Έτσι λοιπόν 

στις περιοχές της Ζακύνθου, της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και του Έβρου οι 

εταιρείες London Oil Development, Hellis, Pan-Israel και Deilman-Ilio επιχείρησαν 

να κάνουν τις πρώτες απόπειρες για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφόρησαν, με 

αποτέλεσμα να μην έχουμε απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι και τα μέσα 

της δεκαετίας του ΄60.    

 2.Αρχές δεκαετίας του ΄60 έως μέσα δεκαετίας του ΄70  

Η δεκαετία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος κομβικής σημασίας για την 

ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ξεκίνησε μια 

συστηματοποίηση των ερευνών και μια προσπάθεια να φτάσουμε πλέον σε 

μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το ΙΓΜΕ, το οποίο σε 

συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε σε γεωλογικές έρευνες και 

γεωτρήσεις για την ανακάλυψη τυχόν ενεργειακών κοιτασμάτων. Μεγάλες 

πετρελαϊκές εταιρείες όπως η ΒΡ, η Texaco και η Chevron πήραν από την Ελληνική 

Κυβέρνηση άδειες παραχωρήσεων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και 

γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Το αποτέλεσμα των πρώτων 

αυτών προσπαθειών ήταν άκρως ενθαρρυντικό, καθώς ανακαλύφθηκαν τα πρώτα 

ενεργειακά κοιτάσματα στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα χαρακτηρίστηκαν και 

επισήμως ως εκμεταλλεύσιμα. Τα κοιτάσματα αυτά ήταν του Πρίνου στη θαλάσσια 

περιοχή της Θάσου και το κοίτασμα φυσικού αερίου ανοιχτά της Καβάλας.   

3. Μέσα δεκαετίας του ΄70 έως μέσα δεκαετίας του ΄90  

Το 1975 ιδρύθηκε η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ Α.Ε), ως ο Φορέας για 

τη διαχείριση των δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου στην έρευνα, στην 

αναζήτηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, το 1976 ψηφίζεται ο ν.468/1976 για 

τις έρευνες υδρογονανθράκων, ενώ εννιά χρόνια μετά ιδρύεται μια θυγατρική της 

ΔΕΠ, η ΔΕΠ ΕΚΥ θυγατρική. Στις δυο αυτές εταιρείες δόθηκαν 24 ερευνητικές 
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άδειες σε θαλάσσιες και ηπειρωτικές περιοχές. Την περίοδο εκείνη έγιναν αρκετές 

έρευνες και γεωτρήσεις. Σημαντική εξέλιξη που προήλθε από τις έρευνες της 

περιόδου εκείνης ήταν η ανακάλυψη του κοιτάσματος πετρελαίου στο Κατάκολο 

(Δυτική Πελοπόννησος) και του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Επανομή 

Θεσσαλονίκης.   

4. Μέσα δεκαετίας του ΄90 έως αρχές δεκαετίας του ΄00 

 Η ψήφιση του ν. 2289/1995, με τον οποίο καταργήθηκε ο προϋφιστάμενος 

ν.468/1976, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό της περιόδου από τα μέσα της δεκαετίας 

του ΄90 έως τις απαρχές της δεκαετίας του 2000. Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου 

νόμου ενσωματώθηκε η κοινοτική Οδηγία 94/22/ΕΚ και παράλληλα αναμορφώθηκε 

και το καθεστώς αδειοδότησης. Ένα επίσης αξιοσημείωτο γεγονός της περιόδου 

αυτής αποτελεί και ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιωμάτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερεις περιοχές του ελλαδικού 

χώρου (ΒΔ Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα & Πατραϊκός Κόλπος). 

Ωστόσο τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στις προαναφερόμενες 

περιοχές δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.   

5. Αρχές πρώτης δεκαετίας του ΄00 μέχρι σήμερα 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι και το 2007 δεν υπήρξε ιδιαίτερη 

κινητικότητα στο ζήτημα της έρευνας, ανακάλυψης και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων και γενικότερα στην εθνική ενεργειακή πολιτική και στρατηγική. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και συγκεκριμένα το 2007 ανακληθήκαν όλες 

οι παραχωρήσεις στη ΔΕΠ, στην ΕΛΠΕ και στη ΔΕΠ-ΕΚΥ. Με τον νόμο 4001/2011 

αναδιαρθρώθηκε και εν πολλοίς εκσυγχρονίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την 

αδειοδότηση που αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, το οποίο 

είχε θεσμοθετηθεί με την ψήφιση του ν.2289/1995. Επίσης με τις διατάξεις του 

ν.4001/2011 ιδρύθηκε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ 

Α.Ε.) που διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην 

έρευνα και εκμετάλλευση των Ελληνικών υδρογονανθράκων.    

Το 2012 προκηρύχθηκε διαγωνισμός ανοικτής πρόσκλησης (open door) για την 

παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε μία 
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χερσαία περιοχή στα Ιωάννινα και δύο θαλάσσιες περιοχές στον Πατραϊκό Κόλπο και 

στο Κατάκολο στη Δυτική Ελλάδα2 και το 2014 συνάφθηκαν οι τρεις συμβάσεις 

παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν με αντίστοιχους νόμους (ν. 4300/2014, ν. 

4299/2014 και ν. 4298/2014).  

Το 2014 η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού 

για την παραχώρηση δικαιώματος ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 

συνολικά είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της 

Κρήτης3. Περαιτέρω, προκηρύχθηκε και άλλος διεθνής διαγωνισμός για παραχώρηση 

δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές 

Άρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ Πελοπόννησος4.  Τον Μάρτιο του 2017 

υπεγράφη η σύμβαση για την παραχώρηση του μπλοκ 2 στο Ιόνιο (δυτικά της 

Κέρκυρας) στην κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Total και Edison5 και η σύμβαση για την 

παραχώρηση του μπλοκ 10 (Κυπαρισσιακός Κόλπος) στα ΕΛΠΕ (Ελληνικά 

Πετρέλαια)6. 

Τον Μάιο του 2017 υπεγράφησαν τρεις συμβάσεις παραχώρησης με τους επιλεγέντες 

αναδόχους. Συγκεκριμένα, υπεγράφη η σύμβαση για την παραχώρηση δικαιώματος 

έρευνας και εκμετάλλευσης για την περιοχή Άρτα-Πρέβεζα με την εταιρεία Ελληνικά 

Πετρέλαια7, η σύμβαση παραχώρησης της περιοχής ΒΔ Πελοπόννησος, επίσης, με 

την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια8 και η σύμβαση παραχώρησης για την περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας με την ανάδοχο εταιρεία Energean9. Οι ως άνω συμβάσεις θα 

περάσουν για προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά θα 

ακολουθήσει  η διαδικασία κύρωσής τους με νόμο από τη Βουλή.  

                                                           
2 (βλ. αριθ. αποφ. Υφυπουργού ΠΕΚΑ δ1/α/33, ΦΕΚ Β` 76/2012) 

3 (βλ. υπ` αριθ. Δ1/Α/12892 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ ΦΕΚ Β` 2186/2014) 

4 (βλ. υπ` αριθ. Δ1/Α/12892 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ΦΕΚ Β` 2186/2014) 

5 (βλ. http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/exlporation/block-2) 

6 (βλ. http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/exlporation/block-2) 

7 (βλ. http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/exlporation/arta-preveza) 

8 (βλ. http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/exlporation/nw-peloponnesus) 

9 (βλ. http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/exlporation/aitoloakarnania) 

http://www.greekhydrocarbons.gr/index.php/exlporation/block-2
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Στις 11/8/2017 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως10 μετά από αίτηση 

ενδιαφερομένων εταιρειών, όπως η σχετική δυνατότητα προβλέπεται ρητά στο άρθρο 

2 παρ. 17 του Νόμου περί Υδρογονανθράκων, δύο διεθνείς διαγωνισμοί για τη 

χορήγηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες 

περιοχές Νοτιοδυτικά της Κρήτης και Δυτικά της Κρήτης - ο πρώτος και σε θαλάσσια 

περιοχή στη Δυτική Ελλάδα Ιόνιο. Αναμένεται η δημοσίευση των ως άνω 

διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 

ξεκινήσει η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών για την υποβολή προσφορών από 

τους ενδιαφερόμενους αναδόχους. 

3. Νομοθετικό πλαίσιο αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων στην Ελλάδα 

Οι διαδικασίες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όπως 

νοείται η παραγωγή πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και λοιπών ορυκτών και ουσιών 

από το στάδιο της εξόρυξης τους μέχρι και το στάδιο της διύλισης αυτών ρυθμίζεται 

από τον νόμο 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις»11. Ο νόμος αυτός ενσωμάτωσε στην ελληνική 

έννομη τάξη την υπ` αριθ. 94/22/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12, η οποία είναι ακόμα αυτούσια σε ισχύ και αφορά τους όρους 

χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 

υδρογονανθράκων. Με την ανωτέρω αναφερόμενη οδηγία διατυπώθηκαν οι βασικές 

αρχές για τη χορήγηση των αδειών, επί τη βάσει των οποίων θα παραχωρούνται τα 

δικαιώματα των κρατών μελών για την αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση 

των υδρογονανθράκων. Εδώ κρίνεται σημαντικό να λεχθεί ότι τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματώσει την ως άνω οδηγία στις εθνικές 

έννομες τάξεις τους, εξαιρούνται της υποχρέωσης να εφαρμόσουν μεταγενέστερες 

οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορούν τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων στον τομέα της ενέργειας και δη στην εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων, καθώς η σχετική δραστηριότητα θεωρείται κατά τεκμήριο ότι 

                                                           
10 (βλ. ΦΕΚ Β 2848/11.8.2017, ΦΕΚ Β 2849/11.8.2017) 

11 (βλ. Θ. Φαραντούρης – Ν. Φορτσάκης, «Δίκαιο της Ενέργειας», Εκδόσεις Σάκκουλας, σελ. 284) 

12 ( http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0022&rid=1) 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0022&rid=1
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είναι εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό και δεν περιορίζεται13. Η εξαίρεση αυτή 

χορηγείται με εκτελεστική απόφαση από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά 

από αίτηση του αρμόδιου Υπουργείου14 εντός ενενήντα (90) ημερών από την 

υποβολή της15.   

Ο ν. 2289/2015 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Β Κεφαλαίου του νόμου 

4001/2011 (άρθρα 154 επ.), προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο, 

να προσαρμοστεί η λειτουργία του τομέα στις υφιστάμενες διεθνείς πρακτικές και να 

δημιουργηθεί ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για αξιόπιστους και 

αποτελεσματικούς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο, 

που διέπει τη λειτουργία του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, 

περιλαμβάνει και σοβαρά ζητήματα εφαρμογής αρχών και κανόνων του Διεθνούς 

Δικαίου, αλλά και τη σύσταση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 

Υδρογονανθράκων, ενός δημόσιου φορέα που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Δημοσίου στο πλαίσιο της γενικότερης 

διεθνούς πρακτικής που ακολουθείται στον τομέα των υδρογονανθράκων, κατά τον 

οποίο αποφεύγεται το Δημόσιο να αναλαμβάνει άμεσα τον επιχειρηματικό κίνδυνο16. 

Ο ως άνω νόμος συμπληρώνεται με το Π.Δ. 127/1996 που καθορίζει τους όρους 

εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, το Π.Δ. 14/2012 που 

ρυθμίζει τη σύσταση της ΕΔΕΥ Α.Ε., καθώς και τις ειδικότερες κανονιστικές πράξεις 

που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προόδου διαδικασιών παραχώρησης δικαιωμάτων επί 

συγκεκριμένων περιοχών. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει ενδελεχώς τις διαδικασίες αναζήτησης, 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς στο κείμενό του 

προσδιορίζεται ο ακριβής τρόπος παραχώρησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου,   οι 

τύποι των εν δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης, τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα ζητήματα φορολογικής 

φύσεως των παραχωρήσεων, οι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, τα 

                                                           
13 (βλ. άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ «για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» και άρθρο 251 ν. 

4412/2016, αλλά και άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ) 

14 (βλ. άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και άρθρο 252 ν. 4412/2016) 

15 (βλ. παράρτημα IV οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 

16 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, παρ. 75, σελ. 44) 
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ζητήματα της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους επί της ΑΟΖ, ο 

τρόπος επίλυσης των τυχόν διενέξεων και διαφορών των μερών κλπ. 

4. Συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου για έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

4.1. Προδικασία παραχώρησης 

Το αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους επί των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, 

υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές που ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα 

εξειδικεύεται στα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων17, τα οποία παραχωρούνται εκ μέρους του Δημοσίου, με 

διαδικασία που κατατείνει στην κατάρτιση δημόσιας σύμβασης και η οποία 

διεξάγεται από την ΕΔΕΥ ως εκπροσώπου του Δημοσίου, έπειτα από απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας18. Η ΕΔΕΥ παραχωρεί, για λογαριασμό του 

Δημοσίου, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τις 

διαδικασίες είτε της Διακήρυξης, είτε μετά από Αίτημα του ενδιαφερομένου, είτε 

μετά από Ανοικτή Πρόσκληση (open door), όπως περιγράφονται συνοπτικά 

κατωτέρω. 

Η Διακήρυξη συνιστά πρωτοβουλία του κράτους για τη διεξαγωγή επίσημου κύκλου 

παραχωρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές19. Στο κείμενό της αναφέρονται ρητά οι 

γεωγραφικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από το κράτος για παραχώρηση, οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων, τα διαθέσιμα 

δεδομένα, η διαδικασία αίτησης, οι βασικοί όροι της σύμβασης, οι διοικητικές 

προϋποθέσεις κλπ. Το περιεχόμενο της Διακήρυξης, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής των 

                                                           
17 (βλ. παρ. 1 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

18 (βλ. σχετικά άρθρα 1 παρ.6 και 7, άρθρο 2 παρ. 2, 10 και 17 ν. 2289/1995) 

19 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, παρ. 112, σελ. 64) 
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προσφορών  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών από την ως 

άνω αναφερθείσα τελευταία δημοσίευση20.  

Κάθε ενδιαφερόμενος για περιοχή, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε διακήρυξη που 

έχει δημοσιευθεί με πρωτοβουλία του κράτους, δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί21, τότε ακολουθείται η ως 

άνω αναφερόμενη διαδικασία της δημοσιεύσεως διακήρυξης για υποβολή 

προσφορών και από άλλους τυχόν ενδιαφερομένους επενδυτές. 

Τέλος, η διαδικασία παραχώρησης δικαιωμάτων μέσω Ανοικτής Πρόσκλησης για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ακολουθείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, 

η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται, αν η περιοχή, για την οποία ζητείται η παραχώρηση, 

είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση ή έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης  

διαδικασίας που δεν κατέληξε στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή έχει 

εγκαταληφθεί από τον ανάδοχο είτε λόγω υπαναχωρήσεως είτε λόγω καταγγελίας της 

συμβάσεως. Ο αρμόδιος Υπουργός με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί τις περιοχές, 

καθώς και τους βασικούς όρους της παραχώρησης και η σχετική ανακοίνωση 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού 

έτους. Εφόσον υποβληθεί σχετική προσφορά και επιλεχθεί ανάδοχος για μία από τις 

περιοχές με την ως άνω διαδικασία, ο Υπουργός, εντός τριάντα (30) ημερών από το 

τέλος του εξαμήνου, ανακοινώνει την εξαίρεση της περιοχής, η οποία θα 

παραχωρηθεί22. 

4.2. Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου και Αξιολόγηση 

Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της νομοθεσίας, οι υποβαλλόμενες προσφορές 

αξιολογούνται και επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα για το Δημόσιο, κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους επενδυτές και με βάση τα κριτήρια που 

                                                           
20 (βλ. υπουργική απόφαση ΔΙ/Α/12892/31.7.2014 με την οποία εκδόθηκε πρόσκληση για υποβολή 

προσφορών του 2ου Διεθνούς Γύρου Αδειοδότησης) 

21 (βλ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/9270/3049/22.6.2017) 

22 (βλ. Τ. Ζολώτας, ΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ 243-244) 
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έχουν διατυπωθεί στην προκήρυξη23. Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να 

περιορισθεί μόνο στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών που έχουν 

υποβληθεί στα πλαίσια του διαγωνισμού, αλλά αποτελεί υποχρέωσή της να λάβει 

υπόψη της και να αξιολογήσει τόσο τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά των 

υποψηφίων, όσο και τη δυνατότητα καλής εκτέλεσης του έργου. Τούτο συνεπάγεται 

ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να απορρίψει το 

σύνολο των υποψηφίων, εάν κρίνει ότι καμία από τις προσφορές δεν είναι 

συμφέρουσα για το Δημόσιο24. Τα υποκειμενικά κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν 

στο πρόσωπο των υποψηφίων ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στον νόμο. 

Ειδικότερα, για να ανακηρυχθεί κάποιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει μία 

ελάχιστη οικονομική δυνατότητα, την τεχνική του ικανότητα που πρέπει να είναι 

ανάλογη με το έργο που αναλαμβάνει, την προγενέστερη εμπειρία του  στον τομέα 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και την επιτυχή εκτέλεση 

αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας.  

Η αξιολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων, συνιστά ως προδικασία κατάρτισης 

της σύμβασης, μία διοικητική διαδικασία. Παρά ταύτα, αυτή δεν υπόκειται στην 

αυστηρότητα μιας αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από την ενωσιακή ή 

εθνική νομοθεσία για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών, αλλά, αντίθετα, διέπεται σε μεγάλο βαθμό από την Ορθή διεθνή 

Πρακτική και συνεπώς από μία υποχρεωτική χαλαρότητα, σε αντιδιαστολή με την 

αρχή της τυπικότητας που εφαρμόζεται απαρέγκλιτα στους δημόσιους διαγωνισμούς. 

Τούτο προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ποινή αποκλεισμού των 

συμμετεχόντων παραδείγματος χάριν σε περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών 

που δεν είναι κατάλληλα θεωρημένα κλπ25. 

4.3 Νομική Φύση των συμβάσεων παραχώρησης 

Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει υιοθετήσει η ελληνική νομολογία26 και είναι η 

επικρατέστερη άποψη στη θεωρία27, μία δημόσια σύμβαση χαρακτηρίζεται ως 

                                                           
23 (βλ. παρ. 17 αρθρ 2 ν. 2289/1995) 

24 (βλ. παρ. 21 άρθρου 2 ν. 2289/1995) 

25 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, σελ. 106 παρ. 199) 

26 (βλ. ΣΤΕ 3127/2008 και ΣΤΕ(Ολ) 1211/2010) 

27 (βλ. ΡΑΪΚΟΣ, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, εκδόσεις Σάκκουλα 2017, σελ. 24) 
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διοικητική όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) του οργανικού ή 

τυπικού κριτηρίου, σύμφωνα με το οποίο για να θεωρηθεί η σύμβαση ως διοικητική 

απαιτείται, οπωσδήποτε, τουλάχιστο ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι το 

Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ , και β) του λειτουργικού ή ουσιαστικού  κριτηρίου, το οποίο 

αναλύεται περαιτέρω σε δύο συνιστώσες: αα. Η πρώτη αναφέρεται στον σκοπό που 

επιδιώκει η συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία πρέπει να κατατείνει στην εξυπηρέτηση 

άμεσου δημόσιου σκοπού εντασσομένου στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και 

ββ. Η δεύτερη αφορά το καθεστώς εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία πρέπει να 

διέπεται από καθεστώς προνομίων και υποχρεώσεων (εξαιρετικό νομικό καθεστώς), 

που εξασφαλίζει στο συμβαλλόμενο κράτος ή ΝΠΔΔ υπερέχουσα θέση έναντι του 

συμβαλλομένου μέρους «clauses exorbitantes». Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομολογία 

του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου28, σε κάθε περίπτωση προκειμένου να 

χαρακτηριστεί μία σύμβαση ως διοικητική απαιτείται η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων πληρούν τόσο το οργανικό κριτήριο, όσο και το λειτουργικό ή 

ουσιαστικό κριτήριο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2289/1995 

αναγνωρίζεται ρητά ότι η άσκηση του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και 

εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια 

αφορά πάντοτε τη δημόσια ωφέλεια. Περαιτέρω, πρέπει να αναγνωριστεί η υπαγωγή 

των εν λόγω συμβάσεων σε εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς. Η υπερέχουσα θέση του 

δημοσίου προκύπτει, μεταξύ άλλων, τόσο από το άρθρο 4 παρ. 3 όσο και από το 

άρθρο 10 παρ. 8, σύμφωνα με τα οποία επιφυλάσσεται στο Δημόσιο το προνόμιο να 

κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται 

με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του. Το δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τις 

ανωτέρω διατάξεις συνεπάγεται αυξημένη δικαιοπρακτική εξουσία του Δημοσίου, 

αφού του παρέχει το δικαίωμα να επεμβαίνει μονομερώς στον συμβατικό δεσμό29.  

Βέβαια διατυπώνεται και η άποψη ότι δεν μπορεί να συναχθεί με απόλυτη ασφάλεια 

ως γενικός κανόνας ότι οι συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι σε κάθε περίπτωση διοικητικές, καθώς από 

                                                           
28 (βλ. ΑΕΔ 11,12/2013) 

29 (βλ. σχ. Τ. Κοσμίδης, ΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 256) 
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τις διατάξεις του ν. 2289/1995 δεν αποκλείεται ο χαρακτηρισμός τους ως απλώς 

δημοσίων συμβάσεων και προκειμένου να χαρακτηριστούν ως διοικητικές θα πρέπει 

να ερμηνεύονται κάθε φορά σε συνδυασμό με τους όρους που διατυπώνονται σε κάθε 

προκήρυξη, αλλά και με τους όρους που περιλαμβάνονται στη συναπτόμενη 

σύμβαση30.     

4.4 Μορφές συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης 

Κατά την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 

2289/1995 καθορίζεται ότι η παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης δύναται να γίνει είτε με σύμβαση μίσθωσης, είτε με σύμβαση 

διανομής της παραγωγής. Η επιλογή του συμβατικού τύπου ανήκει στην ανέλεγκτη 

διακριτική ευχέρεια και κρίση του Δημοσίου που εκφράζεται με απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού. 

Η σύμβαση μίσθωσης εξομοιώνεται με τις διεθνώς υιοθετούμενες concession 

agreements για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και αναζήτησης 

υδρογονανθράκων, οι οποίες εντάσσονται στο σύστημα δικαιωμάτων/φόρου 

(royalty/tax system)31, καθώς οι εργασίες γίνονται αποκλειστικά με δαπάνες του 

παραχωρησιούχου, ο οποίος φέρει και τον οικονομικό κίνδυνο για την εκτέλεση του 

έργου και οφείλει ως αντάλλαγμα στο κράτος την καταβολή δικαιωμάτων (royalties), 

σε είδος ή σε χρήμα. Παράλληλα, κατά τη συνήθη πρακτική υφίσταται και 

υποχρέωση ανταλλάγματος παραγωγής (production bonus) ή μισθώματος ανά μονάδα 

επιφάνειας της περιοχής που διεξάγεται η έρευνα ή η εκμετάλλευση, καθώς και η 

υποχρέωση καταβολής φόρου32. 

Η σύμβαση διανομής της παραγωγής, αντίστοιχα, εξομοιώνεται με το διεθνές 

πρότυπο των production sharing agreements, σύμφωνα με τις οποίες, τμήμα της 

ποσότητας υδρογονανθράκων και των υποπροϊόντων αυτών, μεταβιβάζεται στον 

Ανάδοχο της παραχωρούμενης περιοχής ως αμοιβή για την εκτέλεση του έργου. Ο 

                                                           
30 (βλ. σχ. Τ. Ζολώτας, ΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 320) 

31 (βλ. Τ. Κοσμίδη, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 257) 

32 (βλ. Τ. Κοσμίδη, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 253) 
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Ανάδοχος και σε αυτή την περίπτωση είναι υπόχρεος στην καταβολή φόρου, αλλά 

και άλλων ποσών όπως στη σύμβαση παραχώρησης διά μισθώσεως33. 

Το περιεχόμενο των συμβάσεων, οι επιμέρους όροι και συμφωνίες των μερών 

διέπονται κατά κύριο λόγο από τις διατάξεις του ν. 2289/1995, ο οποίος, όπως 

προελέχθη, ρυθμίζει αναλυτικά το αντικείμενο των συμβάσεων με διατάξεις που στην 

πλειονότητά τους αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, αποκλείοντας 

ουσιαστικά τη δυνατότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών. Εν τούτοις, τυχόν 

διαφοροποιήσεις από τις επιταγές του νόμου με τους όρους που θα συνομολογηθούν 

ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καταστούν έγκυρες, εφόσον η 

σύμβαση κυρωθεί με νόμο και στο κείμενο της σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι οι 

διατάξεις της κυρωθείσας συμβάσεως υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων 

νόμου34. 

4.5 Συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση παραχώρησης 

Το Δημόσιο είναι ο αφενός αντισυμβαλλόμενος στις συμβάσεις που συνάπτονται για 

την παραχώρηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, το Δημόσιο μπορεί να είναι είτε Εκμισθωτής μιας 

σύμβασης μίσθωσης, είτε Εργοδότης σε μια σύμβαση διανομής της παραγωγής. Η 

ιδιότητα αυτή του Δημοσίου πηγάζει από το γεγονός ότι είναι εκ του νόμου 

αποκλειστικός κύριος των συναφών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου διαθέτει την 

απαιτούμενη εξουσία διάθεσης αυτών35. Το Δημόσιο εκ του νόμου εκπροσωπείται 

από την ΕΔΕΥ, η οποία διαθέτει την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του σε όλα 

τα στάδια, ήτοι διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και 

υπογραφή του κειμένου της σύμβασης παραχώρησης. Η ΕΔΕΥ ενεργεί για 

λογαριασμό του Δημοσίου και όχι επ` ιδίω ονόματι, καθώς η εξουσία της μπορεί να 

ανακληθεί από το Δημόσιο και να προβεί αυτό σε υπογραφή της οικείας σύμβασης. Η 

                                                           
33 (βλ. Τ. Κοσμίδη, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 254-255) 

34 (βλ. Τ. Κοσμίδη, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 258) 

35 (βλ. παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995) 
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σχέση της ΕΔΕΥ με το Δημόσιο προβλέπεται τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, όσο και 

στο κανονιστικό της σύστασής της36.  

Ανάδοχοι των συμβάσεων παραχωρήσεων, περιλαμβανομένων και των 

κοινοπρακτούντων μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας, μπορεί να είναι ένα ή 

περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να ενεργούν, είτε μόνα 

τους, είτε υπό μορφή κοινοπραξίας, είτε ως ένωση εταιρειών, εφόσον έχουν ιθαγένεια 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται, 

έχουν ιθαγένεια τρίτης χώρας, πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση περί ύπαρξης 

αμοιβαιότητας μεταξύ της Ελλάδας και της τρίτης χώρας37.  

Με τον όρο «αμοιβαιότητα» νοείται η εφαρμογή της Αρχής της Αμοιβαιότητας που 

απορρέει από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Σύμφωνα με τις επιταγές της, 

λαμβάνει χώρα μεταξύ των κρατών η αμοιβαία αναγνώριση δικαιωμάτων ή και 

υποχρεώσεων. Η Αρχή της Αμοιβαιότητας δύναται να προκύπτει  από συμβατικό όρο 

συμφωνίας ή συνθήκης ή ακόμα και ως γενικά διατυπωμένος κανόνας του Διεθνούς 

Δικαίου. Είναι προφανές ότι η Αρχή της Αμοιβαιότητας αποκλείεται ρητά εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το Ενωσιακό δίκαιο, 

επικαλούμενο τη μη συμμόρφωση ενός άλλου κράτους μέλους, καθώς με την 

προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεχθεί την Αρχή της 

Αμοιβαιότητας που απορρέει ευθέως από τη συνθήκη38. 

Το δικαίωμα της συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό και της ανάληψης του έργου 

δύναται να περιοριστεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς όμως να θίγεται ο 

πυρήνας της ενωσιακής απαίτησης. Τούτο λαμβάνει χώρα με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού στην οποία 

γίνεται επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας και εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης 

συμμετοχής στις διαγωνιστικές ή αδειοδοτικές διαδικασίες σε πρόσωπα που 

                                                           
36 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλας, παρ. 177, 

σελ. 93) 

37 (βλ. τις διατάξεις άρθρου 4 ν. 2289/1995) 

38 (βλ. Θ. ΠΑΝΑΓΟΣ, Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλας, παρ. 181, 

σελ. 96) 
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ελέγχονται από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας ή σε κοινοπραξία στην 

οποία συμμετέχει τέτοιο πρόσωπο39.  

Παράλληλα με την ως άνω περίπτωση αποκλεισμού, υφίσταται η υποχρέωση στο 

πρόσωπο του αναδόχου να μην περιέλθει υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ξένου 

κράτους που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό τον άμεσο ή έμμεσο 

έλεγχο υπηκόου τρίτου κράτους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που αποφασίζει μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού.  Σχετική 

παράβαση της ως άνω υποχρέωσης συνεπάγεται την έκπτωση του Αναδόχου40. 

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 προσδιορίζεται ειδικά η 

έννοια του ελέγχου και θεωρείται ότι κάποιος έχει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, όταν 

κατέχει τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του κεφαλαίου που έχει δικαίωμα 

ψήφου ή όταν έχει δικαίωμα διορισμού της διοίκησης της επιχείρησης. Το ποσοστό 

αυτό του ελέγχου της επιχείρησης διαφοροποιείται και προσδιορίζεται στο πενήντα 

τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις μεταβίβασης των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από την καταρτισθείσα σύμβαση41. 

4.6 Σύναψη της σύμβασης παραχώρησης 

Προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και να καταστεί η 

ακολουθούμενη διαδικασία διαφανής, πριν από τη σύναψη της σύμβασης 

πραγματοποιείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

το οποίο ελέγχει εάν υφίστανται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στις διοικητικές 

πράξεις που εκδόθηκαν κατά την προδικασία και στο σχεδίο της σύμβασης42. Ως 

τέτοιες νοούνται οι πλημμέλειες εκείνες με τις οποίες νοθεύεται ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός και η διαφάνεια της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας ή δεν 

διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η προστασία του περιβάλλοντος. Εφόσον ο 

έλεγχος νομιμότητας ολοκληρωθεί επιτυχώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΕΔΕΥ 

Α.Ε. υπογράφει για λογαριασμό του Δημοσίου τη σύμβαση παραχώρησης με 

αντισυμβαλλόμενο τον επιλεγέντα υποψήφιο-ανάδοχο. Η καταρτιζόμενη σύμβαση 

υπόκειται σε διοικητική έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό, η δε παράλειψη  

                                                           
39 (βλ. παρ. 2 άρθρου 4 ν. 2289/1995) 

40 (βλ. άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2289/1995) 

41 (βλ άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2289/1995) 

42 (βλ. άρθρο 35 ν. 4129/2013) 
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εγκρίσεως καθιστά τη σύμβαση άκυρη και δεν παράγεται κανένα έννομο 

αποτέλεσμα. Η ως άνω ακυρότητα είναι απόλυτη και επέρχεται εκ του νόμου43. 

4.7 Αντικείμενο συμβάσεως παραχώρησης 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 

2289/1995 ορίζεται ότι με τη σύμβαση παραχώρησης παραχωρούνται τα δικαιώματα 

του Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Η έννοια των 

υδρογονανθράκων προσδιορίζεται από το άρθρο 1 παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο ως 

υδρογονάνθρακες νοούνται τα κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια 

κατάσταση και συγκεκριμένα το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, τα φυσικά 

υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που 

εξορύσσονται μαζί τους.  

Τα δικαιώματα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αποτελούν δύο 

διαφορετικά δικαιώματα, τα οποία συνήθως παραχωρούνται ταυτοχρόνως με τη 

σύμβαση παραχώρησης. Το δικαίωμα της έρευνας συνίσταται στην εξουσία προς 

διεξαγωγή των απαιτούμενων ενεργειών για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων44. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2289/1995, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται με 

κάθε πρόσφορη μέθοδο, ακόμα και με γεωτρήσεις. Επιπλέον, το άρθρο 5 παρ. 2 του 

ως άνω νόμου αναφέρει ότι ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά 

μέσα και μεθόδους σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.  Η 

ανακάλυψη κοιτάσματος υδρογονανθράκων εμπορικώς εκμεταλλεύσιμων κατά το 

στάδιο  των ερευνών, καθώς και μία σειρά ενεργειών από την πλευρά του Αναδόχου, 

συνιστούν την προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του έτερου δικαιώματος που 

παραχωρείται με τη σύμβαση, ήτοι του δικαιώματος της εκμετάλλευσης που 

περιλαμβάνει την εξουσία της διενέργειας εξόρυξης υδρογονανθράκων, κατεργασίας 

τους, πλην της διύλισης, με σκοπό την εμπορευσιμότητα, αποθήκευση και μεταφορά 

αυτών και των παραπροϊόντων τους μέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω 

διάθεση. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης σε χρόνο 

μεταγενέστερο, όχι μόνο της σύναψης της συμβάσεως, αλλά και της ενεργοποίησης 

του δικαιώματος της έρευνας, βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 5 του υπ`  αριθ. 127/1996 

                                                           
43 (βλ. παράγραφο 39 άρθρο 2 του ν. 2289/1995) 

44 (βλ. Τ. Κοσμίδη, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 261) 
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Προεδρικού Διατάγματος, όπου αναφέρονται διεξοδικά οι ενέργειες που οφείλουν να 

γίνουν μετά την ανακάλυψη εμπορικώς εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι από την υποβολή όλων των στοιχείων αρχίζει το στάδιο 

εκμετάλλευσης και ο Ανάδοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της 

περιοχής. Επιπλέον, τούτο συνάγεται και  από το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 

5 του ν. 2289/1995 που ρυθμίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναδόχου στο 

στάδιο ερευνών και εκμετάλλευσης. 

Ο νόμος δεν εισάγει κάποια διαφοροποίηση στη φύση των παραχωρούμενων 

δικαιωμάτων ανάλογα με τη νομική μορφή της συμβάσεως που θα επιλέξει το 

Δημόσιο να καταρτίσει. Ως εκ τούτου, από τη διατύπωση του ως άνω αναφερόμενου 

άρθρου συνεπάγεται ότι το αντικείμενο της συμβάσεως και το παραχωρούμενο 

δικαίωμα είναι ταυτόσημο τόσο σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης, όσο και 

σε περίπτωση σύναψης σύμβασης διανομής της παραγωγής. Η νομική φύση, όμως, 

εκάστης συμβάσεως είναι τελείως διαφορετική ανεξαρτήτως αν κατατείνουν 

αμφότερες στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, ήτοι την ανάληψη της παραγωγής 

υδρογονανθράκων με αντάλλαγμα μερίδιο από τους εξορυχθέντες 

υδρογονάνθρακες45.  

Με τη σύμβαση μίσθωσης παραχωρούνται κατά χρήση στον ανάδοχο τα δικαιώματα 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και αυτός κατ` αποκλειστικό τρόπο 

αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης της έρευνας και εκμετάλλευσης τους στις 

παραχωρούμενες περιοχές. Η νομική φύση της σύμβασης μίσθωσης χαρακτηρίζεται 

από ιδιοτυπία, και τούτο διότι η έννοια της μίσθωσης δεν χρησιμοποιείται με την 

έννοια που τυποποιείται στον Αστικό Κώδικα, αλλά με παρεμφερή νομική εκδοχή 

της. Την ιδιοτυπία αυτή επιτείνει η ρητή διάταξη στην κείμενη νομοθεσία κατά την 

οποία αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 574 έως και 647 του 

Αστικού Κώδικα46. Στην προκειμένη περίπτωση δεν εκμισθώνεται πράγμα, αλλά 

αντίθετα ένα δικαίωμα, η κυριότητα του οποίου ανήκει στο Κράτος και αυτό έρχεται 

να το παραχωρήσει σε τρίτους. Υπό τη σκοπιά αυτή, η μίσθωση προσομοιάζει 

εννοιολογικά με τη μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου που συνοδεύεται 

                                                           
45 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 259) 

46 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλας, παρ. 128, 

σελ. 71) 



[19] 
 

υποχρεωτικώς από την κάρπωση ωφέλειας. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η 

σύμβαση μίσθωσης δεν αποβλέπει στην παραχώρηση των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου καθ` αυτών, με την έννοια της διάθεσης στον Ανάδοχο, αλλά στην 

παραχώρηση της χρήσης και κάρπωσής τους για το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση, 

χωρίς το Δημόσιο να αποξενώνεται από τα οικεία δικαιώματα47. Η σύμβαση 

μίσθωσης ρυθμίζεται ειδικότερα από το υπ` αριθ. 127/1996 Προεδρικό Διάταγμα με 

τίτλο «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων», το οποίο εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην 

παρ. 37 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νομοθετήματος καθορίζεται το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα υποβολής προς 

έγκριση των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης εκ μέρους των τυχόν 

Αναδόχων-Μισθωτών, καθώς και των προϋπολογισμών δαπανών. Επιπλέον, 

ρυθμίζονται λεπτομερώς οι όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος και θεσπίζονται 

διατάξεις που ρυθμίζουν όρους και προθεσμίες καταβολής των μισθωμάτων στο 

Δημόσιο – Εκμισθωτή. Περαιτέρω, προβλέπονται, ακόμη, και κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων, θέματα σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή σε 

συνάλλαγμα του αποκτώμενου στο εξωτερικό ή την Ελλάδα εισοδήματος του 

Αναδόχου, καθώς και των αμοιβών των αλλοδαπών εργολάβων και υπεργολάβων που 

απασχολούνται από τον Ανάδοχο – Μισθωτή, αλλά και άλλα θέματα που συνδέονται 

με την εκτέλεση των συμβάσεων και εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους με αυτήν 

σκοπούς. 

Αντίθετα, η νομική φύση της σύμβασης διανομής της παραγωγής προσιδιάζει με τη 

σύμβαση έργου, καθώς ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ως Εργολάβος την υποχρέωση της 

έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της συμβατικής περιοχής και 

προσδοκά να λάβει ως αμοιβή από το Δημόσιο το συμφωνηθέν μέρος της 

παραχθείσας ποσότητας που αντιστοιχεί στο έργο που έχει αναλάβει της έρευνας και 

εκμετάλλευσης. Συνεπώς, η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αμοιβής του 

επέρχεται με την επέλευση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι ο 

Ανάδοχος αποκτά την εξουσία για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων πράξεων 

για την εκτέλεση του έργου δεν μεταβάλλει το αντικείμενο της σύμβασης48. Ωστόσο, 

οι συμβάσεις διανομής δεν κατατάσσονται ούτε στην κατηγορία της μίσθωσης έργου 

                                                           
47 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 259) 

48 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 259) 
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του Αστικού Κώδικα, ούτε και στην ειδική κατηγορία των δημοσίων έργων, αλλά 

συνάπτονται στα πλαίσια του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 

37 του άρθρου 2 του ν. 2289/199549. Σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τη σύμβαση 

διανομής δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Με την έκδοσή του, θα τύχουν διευκρίνισης, 

μεταξύ άλλων, οι βασικοί όροι έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι 

διατάξεις που ρυθμίζουν την υποβολή από τους αναδόχους Ετήσιου Προγράμματος 

Εργασιών και Προϋπολογισμού δαπανών, αλλά και κάθε παρεμφερής διαδικασία 

ελέγχου και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος και του 

προϋπολογισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να ρυθμίζει τους όρους και τις προθεσμίες για 

την παράδοση των μεριδίων του Εργοδότη σε είδος ή την καταβολή τιμήματος, σε 

περίπτωση συμφωνίας πώλησης του μεριδίου του κατά τη διάρκεια του 

ημερολογιακού έτους. 

Τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παρ. 15 του ν. 2289/1995 είναι ακατάσχετα και έχουν αποκλειστικό 

χαρακτήρα. Η αποκλειστικότητα εκφράζει την εξωτερική σχέση του δικαιούχου 

έναντι κάθε τρίτου και ερμηνεύεται ως ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος,  δυνάμει της 

συμβάσεως, που έχει την εξουσία να διεξάγει έρευνα και εκμετάλλευση στην 

παραχωρηθείσα περιοχή κατ` αποκλεισμό κάθε τρίτου, ακόμη και του Δημοσίου 

(erga omnes)50. 

4.8 Διάρκεια Σύμβασης Παραχώρησης 

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης των δικαιωμάτων της έρευνας και της 

εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων είναι ορισμένου χρόνου, ορίζεται ρητά στον 

νόμο και δεν μπορεί να συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη μεγαλύτερη 

διάρκεια από αυτή που προβλέπεται. Η λήξη της επέρχεται αυτοδικαίως με την 

πάροδο του συμφωνημένου συμβατικά χρόνου. Οι εργασίες έρευνας και 

εκμετάλλευσης διενεργούνται σε διακριτές χρονικές φάσεις και μπορεί να 

προσδιορίζονται στη σύμβαση και επιμέρους χρονικά διαστήματα εκτέλεσης κάθε 

σταδίου. 

                                                           
49 (βλ. παρ. 38 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

50 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 261) 
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Η διάρκεια του σταδίου ερευνών προσδιορίζεται ρητά και δεν μπορεί να υπερβεί τα 

επτά (7) έτη για χερσαίες περιοχές και τα οκτώ (8) έτη για θαλάσσιες περιοχές. Το 

στάδιο των ερευνών δύναται να διαιρεθεί σε επιμέρους φάσεις51. Είναι αυτονόητο ότι 

μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια του σταδίου ερευνών, εφόσον υπάρχει 

σύμπτωση βουλήσεως μεταξύ των μερών.  

Το στάδιο των ερευνών αρχίζει από την έναρξη ισχύος της συμβάσεως, όπως αυτή 

συμφωνείται από τα μέρη. Σε περίπτωση κύρωσης της σύμβασης με τυπικό νόμο, η 

έναρξη ισχύος της θα εξαρτάται από τη δημοσίευση του σχετικού νομοθετήματος 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά στο κείμενο 

της συμβάσεως για έναρξη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.  

Η χρονική διάρκεια του σταδίου ερευνών μπορεί να παραταθεί μέχρι το μισό του 

χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 

παράγραφος 5 του ν. 2289/1995, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, που πρέπει να 

υποβληθεί πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας του σταδίου και να λάβει την 

έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική παράταση 

θα πρέπει να συντρέχει μία εκ των δύο προϋποθέσεων που ορίζονται ρητά στον νόμο, 

ήτοι είτε ο Ανάδοχος να παρεμποδίζεται να εφαρμόσει το πρόγραμμα εξαιτίας 

απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του και για 

την επίλυσή τους να απαιτείται η εφαρμογή μεθόδων ή η χρήση εξοπλισμού που 

ευλόγως δεν είχε προβλεφθεί στο πρόγραμμα, είτε αν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, αλλά απαιτείται πρόσθετος χρόνος για εργασίες που προέκυψαν 

χωρίς δική του υπαιτιότητα και πρέπει να εκτελεστούν πέραν του προγράμματος, 

ιδίως εργασίες που αφορούν την περιχαράκωση του κοιτάσματος που ανακαλύφθηκε 

και την επιβεβαίωση της εμπορικής εκμεταλλευσιμότητάς του52. Επίσης, η διάρκεια 

του σταδίου ερευνών μπορεί να παραταθεί και με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται επί 

αιτήσεως του Αναδόχου. Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της παρατάσεως αυτής 

δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη για χερσαίες περιοχές και τα οκτώ (8) έτη για 

θαλάσσιες. Σε περίπτωση χορήγησης της παράτασης από το Υπουργικό Συμβούλιο 

                                                           
51 (βλ. παρ. 1 άρθρου 5 ν. 2289/1995) 

52 (βλ. παρ. 3 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 
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είναι δυνατή η επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων, ακόμη και κατά 

παρέκκλιση της συμβάσεως με τροποποίηση του κειμένου αυτής53.   

Το στάδιο εκμετάλλευσης κάθε περιοχής διαρκεί είκοσι πέντε (25) έτη σύμφωνα με 

την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995. Η διάρκεια του σταδίου αυτού μπορεί να 

παραταθεί έως και δύο πενταετίες, εφόσον υποβληθεί εγκαίρως και πάντως πριν τη 

συμβατική λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης αίτηση του αναδόχου και εφόσον 

αποδεδειγμένα η προβλεπόμενη διάρκεια δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων. Προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική παράταση, διενεργείται 

επαναδιαπραγμάτευση των συμβατικών όρων και υπογράφεται νέα σύμβαση54. 

Οι προβλέψεις του νόμου για χορήγηση παρατάσεων τόσο κατά το στάδιο των 

ερευνών, όσο και κατά το στάδιο της εκμετάλλευσης, κρίνονται εύλογες και 

κινούνται μέσα στα πλαίσια της παραδοχής ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν μία 

επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιαίτερα σύνθετη που χαρακτηρίζεται από υψηλό 

κίνδυνο, υψηλή ένταση κεφαλαίων και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνολογίες και χρόνο 

για να αποδώσει. 

4.9 Λύση της Σύμβασης σε χρόνο προγενέστερο του συμβατικού 

Η σύμβαση παραχώρησης είναι δυνατό να λυθεί και σε χρόνο προγενέστερο του 

συμβατικού. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 ορίζεται ότι ο 

Ανάδοχος δικαιούται να παραιτηθεί από το δικαίωμα έρευνας σε μία ή περισσότερες  

περιοχές ή σε όλη τη συμβατική περιοχή του με έγγραφη δήλωσή του, τα 

αποτελέσματα της οποίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες μετά την επίδοσή της στο 

Δημόσιο. Η παραίτηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή χρηματικού ποσού 

στο Δημόσιο. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 14 του ν. 2289/1995 ορίζεται ότι ο 

Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε μία ή 

περισσότερες ή και σε όλες τις περιοχές εκμετάλλευσης με έγγραφη δήλωσή του. Τα 

αποτελέσματα της παραιτήσεως επέρχονται σε χρόνο που προσδιορίζεται στην 

καταρτισθείσα σύμβαση. Η ως άνω διάταξη ορίζει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα 

                                                           
53 (βλ. άρθρο 5 παρ. 4 ν. 2289/1995) 

54 (βλ. παρ. 13 άρθρου 5 ν. 2289/1995) 
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χρηματικής αξίωσης από το Δημόσιο για δαπάνες ή ζημιές τις οποίες υπέστη. Εξ 

αντιδιαστολής, συνάγεται ότι δεν γεννάται και καμία υποχρέωση καταβολής 

χρηματικού ποσού στο Δημόσιο από την άσκηση του δικαιώματος παραίτησης, εκτός 

εάν διαφορετικά διατυπώνεται στο κείμενο της συμβάσεως με κοινή συμφωνία των 

μερών.  

Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για λόγους που 

προσδιορίζονται ρητά στον νόμο. Τέτοιο δικαίωμα καταγγελίας ιδρύεται στη 

παράγραφο 15 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995, σύμφωνα με την οποία, εάν κοίτασμα 

υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της συμβατικής περιοχής του 

Αναδόχου, σε συμβατική περιοχή άλλου Αναδόχου, και για την καλύτερη και 

οικονομικότερη έρευνα και εκμετάλλευση ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών 

εργασιών βάσει ενιαίου προγράμματος, ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης καλεί τους 

Αναδόχους να υποβάλλουν για έγκριση μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία ενιαίο 

πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, δηλαδή μη υποβολής του ως άνω αναφερόμενου προγράμματος, το 

Δημόσιο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τις σχετικές συμβάσεις. 

Επιπλέον, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί  από το Δημόσιο και να κηρυχθεί ο 

Ανάδοχος έκπτωτος σε περίπτωση που αυτός δεν τηρεί τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από το άρθρο 10 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 2289/1995. 

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο δύναται να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αξιώσει 

αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική του ζημία σε περίπτωση που ο Ανάδοχος: 

1) δεν αρχίζει ή συνεχίζει ή ολοκληρώνει τις εργασίες έρευνας, 2) δεν αρχίζει την 

υλοποίηση αναλυτικών προγραμμάτων ανάπτυξης και παραγωγής και δεν ξεκινάει τις 

εργασίες εκμετάλλευσης, 3) δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να μεταφέρει 

με τους αγωγούς που έχει κατασκευάσει υδρογονάνθρακες του Εκμισθωτή ή 

Εργοδότη ή τρίτων, ύστερα από αίτηση του Δημοσίου55, 4) δεν τηρεί ακριβή στοιχεία 

όλων των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης και δεν υποβάλλει πλήρεις εκθέσεις 

δραστηριότητας στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη εντός των συμφωνημένων 

ημερομηνιών, 5) δεν υποβάλλει στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη όλα τα επιστημονικά 

και τεχνικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και δεν τηρεί 

επεξηγηματικό υλικό στη χώρα, η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη στον 

                                                           
55 (βλ. παρ. 2, 11 και 12 άρθρου 5 ν. 2289/1995) 
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Εκμισθωτή ή Εργοδότη, 6) οι πάσης φύσεως δαπάνες του Αναδόχου δεν 

πραγματοποιούνται σε τιμές που διαμορφώνονται ελεύθερα και είναι διεθνώς 

ανταγωνιστικές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έξοδά του, γεγονός που επηρεάζει 

τα συμβατικά οικονομικά δικαιώματα του Εκμισθωτή ή Εργοδότη, αλλά και τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, 7) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το 

οφειλόμενο μίσθωμα ή μερίδιο ή το φόρο εισοδήματος, 8) παραβιάζει άλλους όρους 

της σύμβασης και δεν συμμορφώνεται με αυτούς εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών που τάσσεται από το Δημόσιο προς συμμόρφωσή του. 

Η επέλευση μίας από τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις δεν συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη έκπτωση του Αναδόχου, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

Δημοσίου να ενεργοποιήσει το δικαίωμά του και να το ασκήσει. Τούτο συνάγεται και 

από την παράγραφο 9 του άρθρου 10 ν. 2289/1995 όπου προβλέπεται αποσβεστική 

προθεσμία έξι μηνών από τη γνώση του Δημοσίου για την άσκηση του δικαιώματος. 

Πέραν από τους ρητά τασσόμενους από το γράμμα του νόμου λόγους καταγγελίας 

της συμβάσεως, είναι δυνατό να θεσπιστούν και άλλες προϋποθέσεις και συνέπειες 

ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται 

στις παραγράφους 28 και 37 του άρθρου 256. 

Είναι προφανές ότι οι ως άνω αναφερόμενοι λόγοι εκπτώσεως του Αναδόχου 

αποτελούν την ελάχιστη δυνατή περιπτωσιολογία ενεργοποίησης του δικαιώματος 

καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης και ότι συνακόλουθα θα ήταν δυνατό να 

τεθούν στο κείμενο της συμβάσεως, που θα αποτελέσει τη βάση διαπραγμάτευσης, 

περισσότεροι όροι διασφάλισης των συμφερόντων του κράτους.  

4.10 Φορολογικό καθεστώς συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων 

4.10.1 Φορολογικοί Συντελεστές 

Η φορολόγηση της δραστηριότητας της έρευνας και εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους υποψήφιους Αναδόχους. Τα 

επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα 

                                                           
56 (βλ. παρ. 11 άρθρου 10 ν. 2289/1995) 
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αναλαμβάνουν υποχρεώσεις πολλών εκατομμυρίων και επομένως επιθυμούν να 

επενδύουν σε χώρες με σταθερό φορολογικό πλαίσιο σε βάθος χρόνου και πάντως 

καθ` όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιδιωκόμενη 

ασφάλεια στις δραστηριότητες των υδρογονανθράκων, το φορολογικό πλαίσιο 

καθορίζεται κατά τρόπο αποκλειστικό και ειδικό στην κείμενη νομοθεσία.  

Συγκεκριμένα διέπεται από τα άρθρα 8 και 9 του ν. 2289/1995 αφορώντας και τα δύο 

είδη συμβάσεων παραχώρησης, κατά παρέκκλιση από τους λοιπούς φορολογικούς 

νόμους. Η διαφοροποίηση του συντελεστή φορολόγησης από τον συντελεστή άλλων 

δραστηριοτήτων δεν σημαίνει εύνοια φορολόγησης των δραστηριοτήτων αυτών. Το 

Δημόσιο, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της οικονομικής δραστηριότητας στη 

Χώρα και την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης αυτής, αξιολογεί τη συνολική 

ωφέλεια που θα προκύψει από την άσκηση αυτής της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο σύνολο των ενασχολήσεων με τους υδρογονάνθρακες με την 

εφαρμογή μικρότερου συντελεστή φορολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο το κράτος 

διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης και υψηλού ρίσκου σύμβασης ο 

Ανάδοχος δεν θα πέσει θύμα υπερφορολόγησης57. Δηλωτικό της πρόθεσης του 

Δημοσίου να δημιουργήσει ασφαλές φορολογικό περιβάλλον για τους υποψήφιους 

επενδυτές αποτελεί και το γεγονός ότι επιτρέπεται στην Πρότυπη Σύμβαση, που 

δημοσιεύεται μαζί με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και θέτει τους βασικούς όρους, 

η πρόβλεψη όρου σταθεροποίησης (stabilization clause), σε περίπτωση μεταβολής 

του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος. Με τον τρόπο αυτόν, χορηγείται η 

δυνατότητα στον ανάδοχο να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων 

της σύμβασης, σε περίπτωση που κατά τη διάρκειά της μεταβληθεί προς το 

δυσμενέστερο το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη σύμβαση. Η εισαγωγή μιας 

τέτοιας ρήτρας στο συμβατικό κείμενο μιας μακροχρόνιας διεθνούς επένδυσης 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα της τήρησης των συμπεφωνημένων, στα πλαίσια των 

αρχών της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης του συναλλασσομένου58. 

Το άρθρο 8 παρ. 1 υποπ. 1 εδ.1 εισάγει τη φορολογική υποχρέωση, αποτελεί τη 

νομική βάση επιβολής του φόρου και ορίζει τα βασικά του στοιχεία σύμφωνα με το 

άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος59. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο Ανάδοχος 

                                                           
57 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, παρ. 403, σελ. 197) 

58 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, παρ. 403, σελ. 198) 

59 (βλ. Α.Μ.Ανδριάνεσης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, σελ. 379) 
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υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή  είκοσι τοις εκατό (20%) που 

αναλογεί στο Δημόσιο, καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις 

εκατό (5%) που αναλογεί στην Περιφέρεια, στο έδαφος της οποίας πραγματοποιείται 

η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη 

εισφορά ή επιβάρυνση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σύμφωνα με το δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2289/1995, ορίζεται ότι ο φόρος 

επιβάλλεται χωριστά για το εισόδημα που προέρχεται από κάθε σύμβαση που 

συνάπτει ο Ανάδοχος, όπερ σημαίνει ότι κάθε σύμβαση πρέπει να έχει οικονομική 

αυτοτέλεια, να μη συγχέονται οι δαπάνες και τα έσοδα που διαμορφώνουν τα καθαρά 

φορολογητέα εισοδήματα έκαστης παραχώρησης επί των οποίων επιβάλλεται η 

φορολογική υποχρέωση. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις 

συμβατικές εργασίες του αναδόχου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος όπως αυτό 

προσδιορίζεται στο άρθρο 8 και το άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 6 και εξαντλεί κάθε 

υποχρέωση του Αναδόχου και των μετόχων αυτού για φόρο εισοδήματος. Τούτο 

συνεπάγεται ότι δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος για τα διανεμόμενα μερίσματα 

στους εταίρους ή μετόχους κατά την έννοια του άρθρου 36 ΚΦΕ για τα κέρδη που 

προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του ν. 2289/1995. Αντιθέτως, τα κέρδη που 

δεν προέρχονται από τις συμβατικές εργασίες της έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, αλλά από άλλες δραστηριότητες, αυτά εμπίπτουν κανονικά στις 

λοιπές διατάξεις του φορολογικού δικαίου. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να γίνεται 

διάκριση ανάμεσα στα κονδύλια διανεμόμενων κερδών με βάση την πηγή 

προέλευσής τους60. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία, ο υπολογισμός και η βεβαίωση του 

φόρου εισοδήματος διενεργείται ατομικά για κάθε κοινοπρακτούν μέλος. Ωστόσο, 

στην περίπτωση της Κοινοπραξίας προβλέπεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

ευθύνη και των λοιπών μελών της Κοινοπραξίας για τον οφειλόμενο από άλλα μέλη 

φόρο εισοδήματος61. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων 

του Δημοσίου έναντι της αυτοτελούς φορολόγησης έκαστου μέλους της 

                                                           
60 (βλ. Α.Μ.Ανδριάνεσης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, σελ. 380) 

61 (βλ. άρθρο 8 παρ 1 εδάφιο 4 ν. 2289/1995) 
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Κοινοπραξίας και είναι συμβατή και με τις πρόσφατες ρυθμίσεις που διέπουν εν γένει 

τη λειτουργία των Κοινοπραξιών62. 

Ο βεβαιωμένος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ και κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος63. 

4.10.2. Φορολογικές Απαλλαγές 

Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που αναφέρθηκε ανωτέρω διευρύνεται με 

θεσπιζόμενες νομοθετικά φορολογικές απαλλαγές, προκειμένου να δοθούν τα 

οικονομικά κίνητρα που θα προσελκύσουν επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Εν προκειμένω, οι απαλλαγές που προβλέπονται 

στον νόμο 2289/1995 διατυπώνονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 9 

και αναφέρονται σε κάθε άμεσο ή έμμεσο, γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, 

τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά και σε κάθε 

κράτηση. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική μιας και σκοπός των ανωτέρω 

αναφερομένων διατάξεων είναι η απαλλαγή  των προβλεπομένων κονδυλίων γενικά 

από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου. Με αυτόν τον 

τρόπο, προκύπτει με σαφήνεια ότι τα δημόσια οικονομικά βάρη που προβλέπει ο ν. 

2289/1995 είναι τα μόνα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και τα τρίτα πρόσωπα που 

προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις για τα οποία δεν γεννάται άλλη οικονομική 

υποχρέωση. Σε νομοθετικό επίπεδο, οι απαλλαγές αυτού του είδους, ως ειδικές 

διατάξεις, απαλλάσσουν από τα οικονομικά βάρη που προβλέπονται από ήδη 

ισχύουσες διατάξεις ή διατάξεις που τυχόν θα εισαχθούν στο μέλλον και θα 

επιβάρυναν τα προβλεπόμενα κονδύλια, αν δεν υπήρχε ρητή απαλλαγή γι` αυτά  από 

τον ν. 2289/1995. Σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο, λειτουργούν ως εχέγγυο αποφυγής 

οικονομικής επιβάρυνσης αυτού του είδους των δραστηριοτήτων στο μέλλον, 

αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα επενδυτικών αποφάσεων για τους υποψήφιους 

Αναδόχους64. 

Τα κονδύλια που απαλλάσσονται από οποιοδήποτε οικονομικό βάρος είναι, κατά την 

παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995, τα εισοδήματα του Αναδόχου που 

                                                           
62 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, παρ. 405, σελ. 199) 

63 (βλ. παράγραφος 2 άρθρο 8 ν. 2289/1995) 

64 (βλ. Α.Μ.Ανδριάνεσης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, σελ. 383-384) 
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προκύπτουν από τη σύμβαση, τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό αλλοδαποί 

υπάλληλοι του αναδόχου για συναφείς με τις συμβατικές εργασίες υπηρεσίες, καθώς 

και τα εισοδήματα που αποκτούν αλλοδαποί υπάλληλοι των χρησιμοποιούμενων από 

τον ανάδοχο εργολάβων, των υπεργολάβων, ακόμη και αν οι τελευταίοι είναι 

κάτοικοι Ελλάδας. Η απαλλαγή, όπως προαναφέρθηκε, συνίσταται σε κάθε άμεσο ή 

έμμεσο, τακτικό ή έκτακτο, γενικό ή ειδικό φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, 

δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε τακτικό ή 

έκτακτο οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου, πλην του φόρου 

προστιθέμενης αξίας. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995, στις φοροαπαλλαγές 

εμπίπτουν η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων στον Ανάδοχο, με βάση τις σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις, η 

κάθε είδους μεταβίβαση δικαιωμάτων από τις συμβάσεις αυτές εκ μέρους του 

Αναδόχου, η πώληση των παραγόμενων υδρογονανθράκων από τον Ανάδοχο, τον 

Εκμισθωτή ή τον Εργοδότη, οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται για τους 

συμβατικούς σκοπούς από τον Ανάδοχο με εργολάβους και από αυτούς με 

υπεργολάβους, η μίσθωση, η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση της 

χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα, όλα τα παραπάνω 

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 του φόρου 

προστιθέμενης αξίας. Στη διάταξη αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο οι συμβάσεις 

παραχώρησης με μίσθωση όσο και οι συμβάσεις παραχώρησης με διανομή της 

παραγωγής, είτε αναφέρονται στην έρευνα και εκμετάλλευση είτε μόνο στην 

εκμετάλλευση, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων με βάση το άρθρο 7 

παράγραφος 4 έως 8, δηλαδή την προκύπτουσα υπεραξία.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995, οι συμβάσεις των 

δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον ανάδοχο από τράπεζες ή πιστωτικούς 

οργανισμούς ή πάσης φύσεως αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι 

συμβατικές εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι τόκοι και η 

εξόφλησή τους απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή 

έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, 
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κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου, 

πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, οι τόκοι των παραπάνω δανείων και 

πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Με τη διάταξη αυτή 

παρέχεται διευκόλυνση σχετικά με τη χρηματοδότηση του Αναδόχου για την 

πραγματοποίηση των συμβατικών εργασιών. Προβληματισμός δύναται να προκύψει 

σχετικά με τον χρόνο σύναψης των συμβάσεων δανείων και πιστώσεων. Από τη 

διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να 

έπεται της συμβάσεως παραχώρησης στην οποία αφορούν. Θα μπορούσε, όμως, να 

υποστηριχτεί ότι ο νόμος αρκείται στο να αποδεικνύεται συνάφεια μεταξύ δανείων 

και πιστώσεων και με τη χρήση του όρου συμβατικές να περιγράφει και να οριοθετεί 

απλώς τις εργασίες με τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη συνάφεια. Η 

προσέγγιση αυτή είναι περισσότερο ευέλικτη, λαμβάνει υπόψη μία ενδεχόμενη 

πρακτική έγκαιρης σύναψης συμβάσεων χρηματοδότησης, είναι υπέρ του 

φορολογούμενου και συνάδει με το πνεύμα των φορολογικών απαλλαγών65. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995, οι αμοιβές των 

συμβολαιογράφων για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών του Αναδόχου που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, καθώς επίσης και τα δικαιώματα 

εμμίσθων και άμισθων υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή ή μεταγραφή των 

δικαιοπραξιών αυτών δεν μπορούν να υπερβούν για κάθε περίπτωση το ποσό των δύο 

χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να τύχει αναπροσαρμογής με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.   

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι καμία από τις ανωτέρω αναφερόμενες συναλλαγές 

δεν είναι απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ, η 

επιβολή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2859/2000 

(Κώδικας ΦΠΑ). Περαιτέρω, δεν προβλέπεται απαλλαγή από τις εισφορές εργοδότη 

και εργαζομένου προς τους πάσης φύσεως οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τους 

οργανισμούς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής, ούτε από τους ήδη 

θεσπισθέντες υπέρ των εργαζομένων πόρους, εκτός από τους υπέρ τρίτων 

                                                           
65 (βλ. Α.Μ.Ανδριάνεσης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, σελ. 385) 
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κοινωνικούς πόρους, ούτε από τα δικαιώματα, τις εισφορές και τα ανταποδοτικά τέλη 

που οφείλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες66. 

4.11 Τροποποίηση των συμβάσεων 

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων διά της συμβάσεως 

υποχρεώσεων και η εξυπηρέτηση των αμοιβαίων συμφερόντων των συμβαλλομένων 

αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβανομένης υπόψη και της μακράς 

διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης. Τούτο κατατείνει στην ανάγκη διατύπωσης 

δικλείδων για την προσαρμογή των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε 

τυχόν νέα δεδομένα που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 

εργασιών. Στον νόμο 2289/1995 δεν θεσπίζονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση δυνατότητας τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης της έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αλλά δεν υφίσταται και κάποια απαγορευτική 

διάταξη που να την αποκλείει. Ως εκ τούτου, τα μέρη μπορούν να προβλέψουν τέτοια 

δυνατότητα, διατυπώνοντας σχετική ρήτρα στο κείμενο της καταρτισθείσας 

συμβάσεως, θέτοντας τους όρους έγκυρης αλλαγής των συμβατικών όρων και θέσης 

αυτών σε ισχύ. Η δυνατότητα τροποποίησης είναι δυνατό να συμφωνηθεί ότι θα 

αναφέρεται σε όλους τους συμβατικούς όρους ή σε μέρος αυτών, καθώς, επίσης, 

μπορεί να προβλεφθεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις της τροποποίησης μπορεί να είναι 

διαφορετικοί για κάθε επιμέρους κεφάλαιο της σύμβασης67.  

4.12 Εφαρμοστέο δίκαιο και Επίλυση αναφυομένων διαφορών 

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 10 του ν. 2289/1995, το δίκαιο που διέπει 

τις συμβάσεις παραχώρησης και εφαρμόζεται είναι το ελληνικό δίκαιο. Η υπαγωγή 

της συμβάσεως σε δίκαιο άλλης έννομης τάξης δεν απαγορεύεται, αλλά μία τέτοια 

συμφωνία, προκειμένου να είναι έγκυρη και ισχυρή, θα πρέπει να κυρωθεί με 

ουσιαστικό νόμο68.  

Ως προς την επίλυση των διαφορών που είναι πιθανό να ανακύψουν κατά την έρευνα 

και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ο νόμος προβλέπει δύο διατάξεις. Σύμφωνα με 

                                                           
66 (βλ. παρ. 11 άρθρο 9 ν. 2289/1995) 

67 (βλ. Τ.Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 266) 

68 (βλ. Τ.Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 266) 
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την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του ν. 2289/1995 οι διαφορές που προκύπτουν 

κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου επιλύονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 1406/1983. Εν συνεχεία, στην επόμενη υπ` αριθ. 

13 παράγραφο του ιδίου άρθρου 10, αναφέρεται ότι κάθε διαφορά από το παρόν, 

συμβατική ή αδικοπρακτική, επιλύεται από διαιτητικό δικαστήριο κατά τον ν. 

2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής Διαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 

σύστημα Διαιτησίας, όπως Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber 

of Commerce (ICC)), Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court 

of International Arbitration), Ινστιτούτο Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

της Στοκχόλμης (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), κατ` 

αποκλεισμό της τακτικής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.  

Προβληματισμός δημιουργείται από τη διατύπωση των δύο διατάξεων σχετικά με την 

αρμοδιότητα του δικαιοδοτικού οργάνου για την επίλυση των διαφορών, διότι αυτή 

είναι ρητή και απόλυτη και στις δύο περιπτώσεις και δεν αφήνει περιθώρια για 

δυνητική επιλογή από τους συμβαλλόμενους. Δεδομένης της θέσπισης της διάταξης 

της παραγράφου 13 του άρθρου 162, που αφορά τη διαιτησία, του ν. 4001/2011, ήτοι 

νόμο μεταγενέστερο τόσο του ν. 2289/1995, όσο και του Προεδρικού Διατάγματος 

127/1996, που στο άρθρο 11 αναφέρεται η δυνητική πρόβλεψη για προσφυγή στη 

διαιτησία, θα πρέπει να υιοθετηθεί η άποψη ότι η υποχρεωτική υπαγωγή στη 

διαιτησία ως μεταγενέστερη διάταξη υπερισχύει, καθώς και ότι η παράγραφος 12 του 

άρθρου 10 δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη επειδή εκ προφανούς παραδρομής δεν 

απαλείφθηκε κατά την τροποποίηση της παραγράφου 13 κατά τα ανωτέρω και την 

πρόβλεψη περί ρητού αποκλεισμού της τακτικής δικαιοδοσίας των ελληνικών 

δικαστηρίων69.  

Από το γράμμα του νόμου προκύπτει ότι στην υποχρεωτική εκδίκαση των διαφορών 

από διαιτητικό δικαστήριο υπάγεται κάθε διαφορά, είτε αυτή είναι συμβατική είτε 

αδικοπρακτική. Δηλαδή, το διαιτητικό δικαστήριο εκδικάζει, εκτός από την 

παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, και 

απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω αδικοπρακτικής ευθύνης. Παρότι δεν προβλέπεται 

                                                           
69 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλα, υπ` αριθ. 213 

υποσημείωση, σελ 179) 
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ρητά, συνάγεται ότι στην αρμοδιότητα και εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου 

εντάσσεται και η τυχόν ερμηνεία των όρων της σύμβασης, δεδομένου ότι η ερμηνεία 

της σύμβασης, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο, συνιστά αντικείμενο άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την εκδίκαση μίας διαφοράς70. 

Η υποχρεωτική, πλέον, προσφυγή στη διαιτησία προκειμένου να επιλυθούν οι 

αναφυόμενες διαφορές αποτελεί καινοτομία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για 

τους υδρογονάνθρακες και συνιστά σημαντική πρόοδο στα πλαίσια της εναρμόνισης 

της σχετικής εθνικής νομοθεσίας με τη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτόν. Από 

πλευράς δημοσίου δικαίου, η πρόβλεψη για διαιτησία συνιστά μία αποδεκτή, από 

νομική και συνταγματική άποψη, αυτοδέσμευση του Δημοσίου αναφορικά με τον 

περιορισμό της κρατικής του κυριαρχίας, δηλαδή της μη εκδίκασης των διαφορών 

από την κρατική δικαιοσύνη. Από τη σκοπιά, όμως, των ενδιαφερόμενων επενδυτών, 

η επίλυση των διαφορών με διεθνή διαιτησία δημιουργεί ένα κλίμα σταθερού 

επενδυτικού περιβάλλοντος που διασφαλίζει ότι οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμβάσεως θα τύχουν αντικειμενικής και 

αμερόληπτης κρίσης71. 

5. Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

5.1 Συμβατικός τύπος 

Η σύμβαση μίσθωσης εμπίπτει στην ευρύτερη οικογένεια των συμβάσεων 

παραχώρησης (concessionary agreements)72. Με τη σύμβαση μίσθωσης 

παραχωρούνται αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995. 

Η σύμβαση μίσθωσης ρυθμίζεται αναλυτικά στον νόμο 2289/1995, στο κείμενο του 

                                                           
70 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλα, υπ` αριθ. 362  

παράγραφο, σελ 181) 

71 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλα, υπ` αριθ. 358  

παράγραφο, σελ 178) 

72 (βλ. Γ. Κελεμένης- Λ. Ζωγοπούλου, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 295) 
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οποίου διατυπώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

συμβαλλομένων μερών, και συμπληρωματικά με το Προεδρικό Διάταγμα 127/199673.  

Οι διατάξεις που αναφέρονται σε κύριες υποχρεώσεις των μερών είναι αναγκαστικού 

δικαίου διατάξεις και είναι δεσμευτικές για τους συμβαλλομένους, ανεξάρτητα εάν 

έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο της καταρτισθείσας σύμβασης ή όχι. Το ίδιο ισχύει 

και για διατάξεις που αναφέρονται σε παρεπόμενες υποχρεώσεις του Αναδόχου και 

του Εκμισθωτή. Είναι αυτονόητο ότι, στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων, τα 

συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να προσδιορίζουν ακριβέστερα τις μεταξύ 

τους υποχρεώσεις και να διατυπώνουν και άλλες που δεν αναγράφονται στο κείμενο 

του νόμου, αλλά εξυπηρετούν τους σκοπούς του αντικειμένου της σύμβασης και τη 

διασφάλιση των συμφερόντων τους, κινούμενες όμως στα πλαίσια της νομιμότητας. 

Όροι, οι οποίοι τίθενται στο κείμενο της σύμβασης και έρχονται σε ευθεία σύγκρουση 

με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του νόμου, μπορούν να καταστούν έγκυροι μόνο 

εφόσον η σύμβαση κυρωθεί με νόμο74.  

Η σύμβαση μίσθωσης αποτελεί μία μεικτή ιδιότυπη σύμβαση, καθώς συνιστά ένα 

ειδικά ρυθμισμένο συμβατικό τύπο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και 

πρέπει να διακρίνεται από κάθε άλλη ειδική μορφή μίσθωσης. Τούτο συμβαίνει, 

καθώς περιλαμβάνει στοιχεία κατά κύριο λόγο από τη σύμβαση μίσθωσης άλλου 

προσοδοφόρου αντικειμένου του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζεται από τα άρθρα 638 

και επόμενα, εφόσον συντελείται παραχώρηση χρήσης και κάρπωσης των 

δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης για το χρονικό διάστημα διάρκειας της 

μισθώσεως. Επιπλέον, φέρει γνωρίσματα τόσο από τη μίσθωση έργου του Αστικού 

Κώδικα που ρυθμίζεται από τα άρθρα 681 και επόμενα, δεδομένης της εκτέλεσης του 

έργου της έρευνας και εκμετάλλευσης, όσο και από τη μίσθωση πράγματος των 

διατάξεων 574 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, καθώς λαμβάνει χώρα 

παραχώρηση χρήσης των περιοχών που διεξάγεται η έρευνα και η εκμετάλλευση για 

το συμβατικά συμφωνημένο χρονικό διάστημα.  Αυτό συνάδει και με τη βούληση του 

νομοθέτη, δεδομένης της ρητής αναφοράς στο κείμενο του νόμου και συγκεκριμένα 

                                                           
73 (βλ. ιδίως άρθρο 5 και επόμενα του ν. 2289/1995) 

74 (βλ. Τ.Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 270) 
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στην παράγραφο 29 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995, στην οποία αναφέρεται ότι τα 

άρθρα του Αστικού Κώδικα 574 και επόμενα δεν εφαρμόζονται75.  

5.2 Κυριότητα επί των υδρογονανθράκων 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του διεθνούς δικαίου, όπου επικρατεί η άποψη ότι η 

εδαφική κυριαρχία συνεπάγεται τη μόνιμη κυριαρχία του κράτους στους 

πλουτοπαραγωγικούς του πόρους, το συνταγματικό πλαίσιο για την οργάνωση της 

δραστηριότητας αναζήτησης, έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων ρυθμίζεται 

από το άρθρο 18 παράγραφος 1 του Συντάγματος, κατά την οποία προβλέπεται ότι 

«Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των 

μεταλλείων, ορυχείων…. και γενικά του υπόγειου πλούτου», σε συνδυασμό με το 

άρθρο 106 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με το οποίο ρυθμίζεται η παρεμβατική 

δράση του κράτους στην οικονομία για λόγους οικονομικής ανάπτυξης όλων των 

τομέων της και επιπλέον προβλέπεται ότι το κράτος πρέπει να λαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, 

από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα. Στις διατάξεις αυτές 

αποτυπώνεται η βασική επιλογή του νομοθέτη για επιβολή δημόσιας ιδιοκτησίας στις 

πηγές ορυκτού πλούτου76. 

Τούτο διατυπώνεται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995, όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν. 4001/2011 και ισχύει, όπου ορίζεται ότι το δικαίωμα 

αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις 

χερσαίες, στις υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελληνική 

Δημοκρατία ασκεί αντιστοίχως κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε με 

τον ν. 2321/1995, ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο και η άσκησή του αφορά 

πάντοτε τη δημόσια ωφέλεια. 

 Με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 ρυθμίζεται το θέμα της 

απόκτησης της κυριότητας των παραγόμενων υδρογονανθράκων από τον Μισθωτή –

Ανάδοχο. Εν προκειμένω, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος γίνεται κύριος των 

εξορυσσομένων υδρογονανθράκων όταν αποκτήσει τη νομή τους. Σε περίπτωση που 

                                                           
75 (βλ. Τ.Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 270) 

76 (βλ. Θ. Φορτσάκης, Δίκαιο της Ενέργειας, Νομική Βιβλιοθήκη, παρ. 591) 
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ο Εκμισθωτής επιλέγει το μίσθωμα να καταβληθεί σε είδος, αυτός καθίσταται 

συγκύριος της ποσότητας των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων που αντιστοιχεί στο 

μίσθωμα από τη στιγμή της επιλογής, εκτός εάν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά. 

Η διάταξη αυτή συμπληρώνεται και αναδιατυπώνεται και από την παράγραφο 3 του 

άρθρου 2 του Π.Δ. 127/1996 που ρυθμίζει τους όρους εκμίσθωσης του δικαιώματος 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η 

απόκτηση από τον ανάδοχο της φυσικής εξουσίας στους παραγόμενους 

υδρογονάνθρακες μέσω της κατοχής τους και η άσκηση της εξουσίας αυτής με 

διάνοια κυρίου77.  

Στο εδάφιο β` της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 ορίζεται ότι η 

αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση των υδρογονανθράκων που ανήκουν στον 

Ανάδοχο δεν εμποδίζει την αυτούσια διανομή τους μεταξύ του εκμισθωτή και του 

Αναδόχου, αλλά η κατάσχεση λογίζεται ότι υφίσταται για το σύνολο της ποσότητας 

που περιέρχεται στον Ανάδοχο με τη διανομή. Δικαιολογητική βάση της ρύθμισης 

αυτής αποτελεί το γεγονός ότι οι εξορυχθέντες υδρογονάνθρακες που ανήκουν στο 

Δημόσιο είναι ακατάσχετοι78. 

5.3 Μίσθωμα 

Η σημαντικότερη κύρια υποχρέωση του Μισθωτή-Αναδόχου στις συμβάσεις 

παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι 

η υποχρέωση καταβολής στον εκμισθωτή του οφειλόμενου μισθώματος, η οποία 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του συνδυαστικού συστήματος επιβολής 

δικαιωμάτων (royalties) και φόρων (royalty/tax system) των συμβάσεων 

παραχώρησης και κατ` επέκταση των συμβάσεων μίσθωσης ως ιδιαίτερης 

υποκατηγορίας αυτών79. Η υποχρέωση αυτή είναι ανελαστική και το συμφωνημένο 

μίσθωμα οφείλεται ανεξάρτητα από το εάν έχουν πραγματοποιηθεί κέρδη ή όχι από 

τον Ανάδοχο80. 

                                                           
77 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 271) 

78 (βλ. παρ. 15, εδάφιο 2 άρθρου 2 ν. 2289/1995) 

79 (βλ. Γ. Κελεμένης – Λ. Ζωγοπούλου, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 300) 

80 (βλ. παράγραφο 27, εδ. 1, άρθρο 2 ν. 2289/1995) 
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 Το μίσθωμα μπορεί να συμφωνηθεί σταθερό ή κλιμακούμενο λαμβανομένων υπόψη 

των ειδικών περιστάσεων που επικρατούν σε έκαστη υπό εκμετάλλευση περιοχή. 

Συγκεκριμένα, συνεκτιμώνται σωρευτικά ή διαζευκτικά το ύψος της παραγωγής, τα 

γεωγραφικά, τα γεωλογικά και λοιπά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και ο 

συντελεστής εσόδων εξόδων και διαμορφώνεται το μίσθωμα81. 

 Περαιτέρω, το μίσθωμα δύναται να καταβάλλεται κατ` επιλογή του Εκμισθωτή είτε 

σε χρήμα είτε σε είδος, οπότε στην πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται ως ποσοστό της 

αξίας των παραγόμενων υδρογονανθράκων, ενώ στη δεύτερη ως ποσοστό της 

ποσότητας των παραγόμενων υδρογονανθράκων82.   

Περαιτέρω, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι στη διακήρυξη είναι δυνατό να 

επιβάλλεται ως υποχρέωση οικονομική του αναδόχου αντάλλαγμα υπογραφής της 

σύμβασης (signature bonus), αντάλλαγμα της παραγωγής (production bonus), καθώς 

και καταβολή αποζημίωσης με τη μορφή ετήσιου μισθώματος για κάθε στρέμμα της 

περιοχής που διεξάγεται η έρευνα και η εκμετάλλευση (surface fees)83. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το μίσθωμα είναι δυνατό να καταβάλλεται είτε σε χρήμα 

είτε σε είδος εν όλω ή εν μέρει. Ο Εκμισθωτής δύναται να επιλέγει κατά την απόλυτη 

διακριτική του ευχέρεια το είδος του μισθώματος που θα του καταβληθεί κάθε έτος, 

εφόσον ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο  ενενήντα (90) ημέρες τουλάχιστον πριν 

την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, καθορίζοντας το ακριβές ποσοστό, την αξία 

του οποίου επιθυμεί να λάβει κατά το συγκεκριμένο έτος84.  Ο προσδιορισμός της 

οφειλής του αναδόχου στον εκμισθωτή σε χρήμα ή σε είδος και ο τρόπος καταβολής 

του αντίστοιχα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 

Π.Δ. 127/1996, με βάση την οποία ορίζονται τα κάτωθι: 

 Σε περίπτωση οφειλής του μισθώματος σε είδος, ο Εκμισθωτής καθίσταται κύριος 

της εξορυχθείσας ποσότητας υδρογονανθράκων κατά ποσοστό ίσο προς το κλάσμα 

του συνολικά προβλεπόμενου, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο ισχύος της σύμβασης, 

                                                           
81 (βλ. παρ. 26 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

82 (βλ παρ. 27 εδ. 2 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

83 (βλ. παρ. 19 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

84 (βλ. παρ. 3γ άρθρο 2 Π.Δ. 127/1996) 
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μισθώματος προς τη συνολική παραγωγή αυτού85, και αυτό παραδίδεται στον 

Εκμισθωτή στα συνήθη σημεία φόρτωσης των κάθε είδους και ποιότητας 

πωλούμενων από τον ανάδοχο υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων αυτών.  Ο 

Εκμισθωτής παραλαμβάνει τις ποσότητες των οφειλομένων ως μίσθωμα 

υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων με βάση το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί 

από κοινού από τα μέρη, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου. Τα μέρη μπορούν με συμφωνία να αποκλίνουν από τη 

διάταξη αυτή και να καθορίσουν διαφορετική διαδικασία φορτώσεων. Ο Ανάδοχος 

οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού τρίμηνου, να 

υποβάλλει στον Εκμισθωτή κατάσταση που εμφανίζει την πραγματοποιηθείσα κατά 

το προηγούμενο τρίμηνο παραγωγή. Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν ως προς 

το οφειλόμενο μίσθωμα μετά την υποβολή της κατάστασης αυτής διορθώνονται με 

την καταβολή του μη εισπραχθέντος μισθώματος και, εάν αυτό δεν επαρκεί, κατά την 

καταβολή του μισθώματος του τρέχοντος ή του επόμενου τριμήνου86. 

Σε περίπτωση οφειλής του μισθώματος εν όλω ή εν μέρει σε χρήμα και εφόσον έχει 

ενημερωθεί εγγράφως ο Ανάδοχος από τον Εκμισθωτή ενενήντα (90) ημέρες 

τουλάχιστον πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους, καθορίζεται το ακριβές 

ποσοστό υδρογονανθράκων, την αξία των οποίων θα λάβει σε χρήμα κατά το 

συγκεκριμένο έτος. Το οφειλόμενο μίσθωμα σε χρήμα, κάθε τριμήνου, καταβάλλεται 

στον Εκμισθωτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της ανωτέρω 

αναφερόμενης κατάστασης87. 

Ο τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου μισθώματος, σύμφωνα με τις εκδοθείσες 

υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η διακήρυξη ή γνωστοποιείται η 

ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους υποψήφιους Αναδόχους, από 

το 2011 μέχρι και σήμερα, περιγράφεται με τον εξής τρόπο: Το μίσθωμα, στην 

περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης, συνδέεται με τον λόγο R/C, όπου το R είναι το 

σωρευτικό ακαθάριστο εισόδημα και το C είναι το σωρευτικό ακαθάριστο κόστος. Το 

Υπουργείο προτείνει, ενδεικτικά, το ακόλουθο πλαίσιο διαπραγμάτευσης: Το 

μίσθωμα θα συνδέεται με τον λόγο R/C, μέσω μιας κλιμακούμενης διαφοροποίησης 

                                                           
85 (βλ. παρ. α άρθρο 3 Π.Δ. 127/1996) 

86 (βλ. παρ. 3β Π.Δ. 127/1996) 

87 (βλ. παρ. 3γ Π.Δ. 127/1996) 



[38] 
 

του συντελεστή Εσόδων–Εξόδων. Τα μισθώματα θα κυμαίνονται μεταξύ ενός 

κατώτατου ορίου 2% και ενός μέγιστου 20% επί της ποσότητας των 

υδρογονανθράκων που θα παραχθούν και θα αποδίδονται σε χρήμα ή σε είδος88.    Η 

σημαντικότερη έννοια για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος 

είναι η έννοια του συντελεστή R. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στην πρότυπη 

σύμβαση μίσθωσης του ΥΠΕΚΑ, ορίζεται ότι συντελεστής R είναι, σε σχέση με την 

αποκαλούμενη πρώτη περίοδο και σε σχέση με κάθε επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο, 

το αποτέλεσμα των σωρευτικών ακαθάριστων εισροών του μισθωτή για την πρώτη 

περίοδο ή το κάθε φορά οφειλόμενο ημερολογιακό τρίμηνο, κατά περίπτωση, 

διαιρούμενο με τις σωρευτικές συνολικές εκροές του μισθωτή ανά περίοδο89.    

Εφόσον ο εκμισθωτής επιλέξει να καταβληθεί το μίσθωμα σε χρήμα για οποιοδήποτε 

ημερολογιακό έτος της σύμβασης παραχώρησης, θα ισχύουν τα κάτωθι: 

-Το μίσθωμα σε χρήμα για την πρώτη περίοδο και κάθε επόμενο ημερολογιακό 

τρίμηνο θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία υπολογισμού της περιόδου που αφορά 

και θα καταβάλλεται στον Εκμισθωτή στην συμφωνημένη στο συμβατικό κείμενο 

ημερομηνία καταβολής μισθώματος. 

-Κατά την ημερομηνία υπολογισμού του μισθώματος σε χρήμα, όπως αναφέρεται 

ανωτέρω, ο Μισθωτής οφείλει να προσδιορίσει το ποσό του μισθώματος σε χρήμα 

ακολουθώντας την εξής διαδικασία: πρώτον, ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη 

συνέχεια το ποσοστό μισθώματος που αφορά (πρώτη περίοδο ή επόμενο 

ημερολογιακό τρίμηνο), δεύτερον, πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό μισθώματος που 

καθορίστηκε ανάλογα με τον συντελεστή R με την πραγματική παραγωγή, τρίτον, 

πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίστηκε με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του 

μισθώματος για το ημερολογιακό έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επέλεξε να λάβει 

το μίσθωμα σε χρήμα και τέταρτον, υπολογίζοντας τη χρηματική αξία του ποσού που 

καθορίζεται σύμφωνα με την αποτίμηση της καθαρής αξίας των υδρογονανθράκων, 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 127/1996 και την 

εκάστοτε σύμβαση90.    

                                                           
88 (βλ. Γ. Κελεμένης– Λ. Ζωγοπούλου, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 301) 

89 (βλ. Γ. Κελεμένης – Λ. Ζωγοπούλου, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 302) 

90 (βλ. Γ. Κελεμένης– Λ. Ζωγοπούλου, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 305) 
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Αντίθετα, εφόσον ο εκμισθωτής επιλέξει να λάβει οποιοδήποτε μέρος του 

μισθώματος σε είδος, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

-Κατά την ημερομηνία υπολογισμού μισθώματος σε είδος, τόσο για την πρώτη 

περίοδο, όσο και για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να 

προσδιορίσει το ποσό του εκτιμώμενου μισθώματος σε είδος. Αυτό λαμβάνει χώρα, 

πρώτον, καθορίζοντας τον εκτιμώμενο συντελεστή R και στη συνέχεια το εκτιμώμενο 

ποσοστό μισθώματος κατά περίπτωση, δεύτερον, πολλαπλασιάζοντας το εκτιμώμενο 

ποσοστό μισθώματος που προέκυψε ανάλογα με τον συντελεστή R κατά τα ανωτέρω 

αναφερόμενα με την εκτιμώμενη παραγωγή κατά περίπτωση και τρίτον, 

πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίστηκε με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του 

μισθώματος για το ημερολογιακό έτος που ο Εκμισθωτής επέλεξε να εισπράξει το 

μίσθωμα σε είδος. 

-Κατά την ημερομηνία του υπολογισμού του μισθώματος, ο Μισθωτής υποχρεούται 

εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει στον Εκμισθωτή 

δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η πραγματική παραγωγή και να προσδιορίζει το 

ποσό του πραγματικού πλέον μισθώματος σε είδος, προσδιορίζοντας, πρώτον, τον 

συντελεστή R και στη συνέχεια το ποσοστό του μισθώματος κατά περίπτωση για την 

πρώτη περίοδο ή για το εκάστοτε ημερολογιακό τρίμηνο, δεύτερον, 

πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό μισθώματος, όπως αυτό καθορίστηκε με βάση τον 

συντελεστή R, με την πραγματική παραγωγή και τρίτον, πολλαπλασιάζοντας το ποσό 

που υπολογίστηκε με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του μισθώματος  για το 

ημερολογιακό έτος για το οποίο τεκμαίρεται ότι ο εκμισθωτής επέλεξε να λάβει το 

μίσθωμα σε είδος. 

-Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά ανάμεσα στο εκτιμώμενο και πραγματικό 

μίσθωμα σε είδος για την ίδια περίοδο, γίνεται αναπροσαρμογή ανάλογη των 

μελλοντικών μισθωμάτων σε είδος ή σε χρήμα, προκειμένου να απαλειφθεί η τυχόν 

διαφορά91.    

5.4 Κύριες (γενικές) υποχρεώσεις Μισθωτή-Αναδόχου 

                                                           
91 (βλ. Γ. Κελεμένης – Λ. Ζωγοπούλου, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 306) 
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Πέραν της κύριας συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου-Μισθωτή που θεωρείται η  

καταβολή του ανταλλάγματος-μισθώματος στον Εκμισθωτή, όπως αναλύθηκε 

ανωτέρω, στην κείμενη νομοθεσία διατυπώνονται και πλείστες άλλες υποχρεώσεις 

του αναδόχου, οι οποίες λόγω της βαρύτητάς τους μπορούν να διακριθούν σε κύριες 

και παρεπόμενες, αλλά και να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το στάδιο της 

εκτέλεσης της συμβάσεως, ήτοι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά το στάδιο των 

ερευνών και υποχρεώσεις κατά το στάδιο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.   

Ως κύρια υποχρέωση του Αναδόχου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 22 του ν. 

2289/1995 η υποχρέωση μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους στις συμβατικές περιοχές και αυτό 

συνιστά ταυτόχρονα και αποκλειστικό δικαίωμά του. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

παράγραφο 23 εδ. α του άρθρου 2 του νόμου 2289/1995, κύρια υποχρέωση του 

Αναδόχου-Μισθωτή συνιστά η οικονομική υποχρέωση που αναλαμβάνει με τη 

σύμβαση για την κάλυψη του συνόλου των δαπανών που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου και ταυτόχρονα φέρει και τον αποκλειστικό κίνδυνο των έργων 

για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι δαπάνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για 

τις εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν είναι συγκεκριμένες και καθ` όλα 

εγκεκριμένες, καθώς ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη να συντάξει και να υποβάλλει στον 

Εκμισθωτή χρονοδιάγραμμα εργασιών και προϋπολογισμό των εργασιών αυτών92. 

 Περαιτέρω, ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και οφείλει να έχει στη διάθεσή του 

όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια της έρευνας και της 

εκμετάλλευσης  των υδρογονανθράκων, να προμηθεύεται τα απαραίτητα υλικά προς 

διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του, να απασχολεί νομίμως καταρτισμένο και 

εξειδικευμένο προσωπικό  και κυρίως να διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την 

προσήκουσα ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του.  Για όλα τα ανωτέρω ο Ανάδοχος 

φέρει αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση τον οικονομικό κίνδυνο ακόμα και στην 

περίπτωση που οι έρευνες δεν αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την 

εξεύρεση εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος ή σε περίπτωση που το κοίτασμα 

δεν παράγει τις αναμενόμενες ποσότητες93. 

                                                           
92 (βλ. παρ. 23 εδ. β άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

93 (βλ. παρ. 24 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 
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5.5 Κύριες υποχρεώσεις του Εκμισθωτή 

Ο Εκμισθωτής, υπογράφοντας τη σύμβαση μίσθωσης παραχώρησης των 

δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης με τον Ανάδοχο, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παραχωρήσει τα αποκλειστικά του δικαιώματα χρήσης και κάρπωσης 

των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους διά της έρευνας και της 

εκμετάλλευσης στις περιοχές που ορίζονται στο κείμενο της συμβάσεως, αλλά και 

στις παραγράφους 11, 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995, ήτοι στην αρχική 

περιοχή έρευνας που μπορεί να είναι μία ή περισσότερες συνεχόμενες χερσαίες ή 

υποθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές που ανακαλύφθηκαν εμπορικώς 

εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, στις οποίες τελικά περιορίζεται το δικαίωμα 

εκμεταλλεύσεως94. 

Η ανωτέρω αναφερόμενη υποχρέωσή του Εκμισθωτή γεννά ταυτόχρονα την 

υποχρέωση του να παραχωρήσει την χρήση της συμβατικής περιοχής και της 

περιοχής εκμετάλλευσης αντίστοιχα95.   

5.6 Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών 

Η κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα ο νόμος 2289/1995 και το προεδρικό 

διάταγμα 127/1996 που ρυθμίζει τους όρους εκμίσθωσης περιλαμβάνουν διατάξεις 

που ρυθμίζουν τις τακτικές υποχρεώσεις του Αναδόχου-Μισθωτή κατά το στάδιο της 

εκτέλεσης των εργασιών έναντι του Εκμισθωτή, αλλά και τις ειδικότερες ανάλογα με 

τη φύση της υποχρέωσης. 

Στα πλαίσια τις γενικής υποχρέωσης που εγκαθιδρύει ο νόμος96 για την εκτέλεση του 

συνόλου των εργασιών βάσει προγραμμάτων και προϋπολογισμού που υποβάλλονται 

από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από τον Εκμισθωτή, με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 127/1996 θεσπίζεται ειδική διαδικασία και 

ορίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη κάθε 

ημερολογιακού έτους ή σε χρόνο διαφορετικό που θα συμφωνηθεί από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, να καταρτίζει και να υποβάλλει στον εκμισθωτή το ετήσιο 

                                                           
94 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 272) 

95 (βλ. Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 274) 

96 (βλ. παράγραφο 23 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 
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πρόγραμμα όλων των εργασιών και έργων που προτίθεται να εκτελέσει στα πλαίσια 

της συμβάσεως. Οι εργασίες και τα έργα περιγράφονται αναλυτικά, ήτοι αναφέρονται 

οι μελέτες που προτείνει να συνταχθούν, οι έρευνες που θα διεξαχθούν, οι προμήθειες 

που θα πραγματοποιηθούν κλπ, με ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου της 

κοστολόγησης των εργασιών και της σύνταξης και υποβολής προϋπολογισμού 

δαπανών. Ο Εκμισθωτής δικαιούται, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του 

προγράμματος εργασιών και προϋπολογισμού, να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με 

τα ανωτέρω και να προτείνει τροποποιήσεις. Η πάροδος των τριάντα (30) ημερών 

χωρίς την διατύπωση ερωτήσεων και τροποποιήσεων από τον Εκμισθωτή δημιουργεί 

τεκμήριο αποδοχής τους.  Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις και να αναθεωρήσει το ετήσιο πρόγραμμά του, εφόσον 

οι προτάσεις αυτές είναι συμβατές με την Ορθή Πρακτική (good oil field practice) και 

τα διεθνή πρότυπα στην Έρευνα και στην Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων. Σε 

περίπτωση που ανακύψει διαφωνία μεταξύ των μερών πηγάζουσα από τα ανωτέρω 

αναφερόμενα,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τροποποιήσει το πρόγραμμα μόνο 

σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής αποδείξει επαρκώς τεκμηριωμένα εντός σαράντα 

πέντε (45) ημερών τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να βεβαιώνονται 

από ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο Πετρελαίου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το 

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου ή από σύμβουλο οριζόμενο από αυτά.  

Κατόπιν της εγκρίσεως του προγράμματος εργασιών και του προϋπολογισμού, ο 

Ανάδοχος φέρει την ευθύνη να αρχίσει, να διεξάγει και να ολοκληρώσει όλες τις 

εργασίες έρευνας σύμφωνα με τους συμπεφωνημένους συμβατικούς όρους. Για την 

υλοποίηση της υποχρέωσής του αυτής οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα ενδεδειγμένα 

τεχνικά μέσα και μεθόδους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης της 

έρευνας υδρογονανθράκων97. 

Μετά τη λήξη κάθε φάσης του σταδίου ερευνών ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

συγκεκριμένες ενέργειες εντός έξι μηνών προκειμένου να επιστρέψει ελεύθερη την 

περιοχή που ερεύνησε και δεν βρέθηκε εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα στον 

Εκμισθωτή. Οι ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες συνίστανται στην υποχρέωση να 

συμπληρώσει τις εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, να απομακρύνει τις 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, να σφραγίσει 

                                                           
97 (βλ. παράγραφο 2 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 
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κατάλληλα και να εγκαταλείψει όσα φρέατα είναι τυχόν σε εξέλιξη, καθώς και να 

αποκαταστήσει το περιβάλλον98.   

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η υποχρέωση του Αναδόχου για επιστροφή στον 

Εκμισθωτή και αποδέσμευση τμήματος περιοχών στα οποία ολοκληρώθηκαν οι 

έρευνες στις περιπτώσεις λήξης των επί μέρους φάσεων ή παραίτησης του από το 

δικαίωμα ερευνών, συμπληρώνεται από την υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει 

περιοχές σε απλά πολύγωνα και όχι εμφανώς επιμήκη99. 

Εν συνεχεία, ο Ανάδοχος κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει μέσα στη συμβατική προθεσμία την τυχόν ανακάλυψη κοιτάσματος 

υδρογονανθράκων100. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το ανακαλυφθέν κοίτασμα 

είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, οφείλει, μέσα στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο, 

να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωσή του στον Εκμισθωτή την εμπορική 

εκμεταλλευσιμότητα του κοιτάσματος και τα προβλεπόμενα απολήψιμα αποθέματά 

του. Η κρίση για την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα του ακινήτου ανήκει 

αποκλειστικά στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να την τεκμηριώσει, 

υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία101. Ο τελευταίος, μαζί με την ανωτέρω 

αναφερόμενη δήλωση, οφείλει να συνυποβάλλει αποδείξεις για το ότι το 

ανακαλυφθέν κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τα αποτελέσματα των 

γεωτρήσεων και εργασιών κατά την προηγούμενη παράγραφο, μαζί με τα στοιχεία 

επεξεργασίας και ερμηνείας και τους σχετικούς υπολογισμούς, την περιγραφή 

πετρελαιοφόρου πεδίου και χάρτη υπό κλίμακα 1:50.000, που να απεικονίζει 

επακριβώς τα όρια της περιοχής που επιλέγονται για εκμετάλλευση102. 

Με την υποβολή της ανωτέρω αναφερόμενης δήλωσης ξεκινάει το στάδιο της 

εκμετάλλευσης και ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει αναλυτικά προγράμματα 

ανάπτυξης και παραγωγής, που θα συνάδουν με τους κανόνες της επιστήμης και της 

τέχνης που ισχύουν για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, όπως προσδιορίζεται 

                                                           
98 (βλ. παράγραφο 5 εδάφιο 1 άρθρου 5ν. 2289/1995) 

99 (βλ. παράγραφο 3 εδάφιο 2 άρθρο 4 ν. 2289/1995) 

100 (βλ παράγραφο 7 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 

101 (βλ. παράγραφο 8 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 

102 (βλ. παράγραφο 2 άρθρο 5 π.δ. 127/1996) 
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το περιεχόμενό τους από το συμβατικό κείμενο103. Το πρόγραμμα ανάπτυξης και 

παραγωγής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του βασικού εξοπλισμού και των 

έργων που είναι αναγκαία για την παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχή 

εκμετάλλευσης, όπως τα φρεάτια εκμετάλλευσης, τις εξέδρες, τους αγωγούς και τις 

εγκαταστάσεις. Περαιτέρω, πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα που θα ληφθούν για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Από οικονομική σκοπιά, το πρόγραμμα πρέπει να 

περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση των προϋπολογιζόμενων κεφαλαίων που θα 

απαιτηθούν, αλλά και την απόδοσή των κεφαλαίων αυτών. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

πρέπει να εμπεριέχει τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ανά φάση ανάπτυξης, τον 

προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της παραγωγής, καθώς και τα προβλεπόμενα 

απολήψιμα αποθέματα υδρογονανθράκων με την προσδοκώμενη ετήσια παραγωγή104. 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την υλοποίηση των προγραμμάτων που 

υπέβαλλε στον Εκμισθωτή και να εκτελέσει τις εργασίες εκμετάλλευσης εντός 

προσδιοριζόμενης στη σύμβαση προθεσμίας και σύμφωνα με τους συμβατικούς 

όρους. Για τον σκοπό αυτόν οφείλει να χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέσα 

και μεθόδους, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων105.  

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί μέσα σε προβλεπόμενη στο 

συμβατικό κείμενο προθεσμία την ακριβή θέση κάθε γεώτρησης στον Υπουργό 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και όταν πρόκειται για υποθαλάσσιες 

περιοχές και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας106. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος προκειμένου να εκτελέσει τα προβλεπόμενα έργα για την 

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων οφείλει να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση 

των σχετικών αδειών. Κατά συνέπεια, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για 

χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των δεξαμενών αποθήκευσης και 

των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στο αρμόδιο Υπουργείο107. Επιπλέον, σε 

                                                           
103 (βλ. παράγραφο 10 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 

104 (βλ. Θ. Πανάγος, Δίκαιο Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, Σάκκουλας, παρ. 257-

258, σελ 132) 

105 (βλ. παράγραφο 11 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 

106 (βλ. παράγραφο 1 στοιχείο α) άρθρο 6 ν. 2289/1995) 

107 (βλ. παράγραφο 1 στοιχείο β) άρθρο 6 ν. 2289/1995) 
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περίπτωση που επιθυμεί να προβεί στην εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς των 

εξορυσσομένων υδρογονανθράκων προς τις εγκαταστάσεις διαχωρισμού, 

κατεργασίας ή αποθήκευσης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση σχετικής 

άδειας στο αρμόδιο Υπουργείο108.  

 Στα πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών εκμετάλλευσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να μεταφέρει με τους αγωγούς που έχει κατασκευάσει υδρογονάνθρακες του 

Εκμισθωτή ή ανεξάρτητων τρίτων, έπειτα από υποβαλλόμενη αίτηση του Εκμισθωτή- 

Εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό χωρίς βλάβη των εργασιών του και με αντάλλαγμα 

που έχει ήδη προσδιοριστεί στο συμβατικό κείμενο109. 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών του Αναδόχου κατά το στάδιο της εκτέλεσης 

εντάσσεται και η υποχρέωση πώλησης όλων ή ποσότητας υδρογονανθράκων στο 

Δημόσιο, εφόσον του υποβληθεί σχετικό αίτημα, λόγω διεξαγωγής πολέμου, 

κινδύνου πολέμου ή επέλευσης της χώρας σε κατάσταση ανάγκης110. 

Υποχρέωση του Ανάδοχου αποτελεί η ετήσια εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του 

ημεδαπού τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού για χρονικό διάστημα που 

καθορίζεται με απόφαση που λαμβάνει ο αρμόδιος Υπουργός, και στην οποία 

προσδιορίζονται λεπτομερώς η επιλογή του προσωπικού, η εκπαίδευσή τους, καθώς 

και η αποζημίωσή τους που καταβάλλεται από τον Ανάδοχο111.  

Εν συνεχεία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακριβή στοιχεία όλων των 

εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης και να υποβάλλει πλήρεις εκθέσεις 

δραστηριότητας στον Εκμισθωτή εντός των συμβατικά προβλεπόμενων 

προθεσμιών112. 

Ομοίως, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στον Εκμισθωτή όλα τα επιστημονικά και 

τεχνικά στοιχεία που έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

Παράλληλα, οφείλει να τηρεί επεξηγηματικό υλικό στη χώρα και να επιτρέπει την 

                                                           
108 (βλ. παράγραφο 1 στοιχείο γ) άρθρο 6 ν. 2289/1995) 

109 (βλ. παράγραφο 12 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 

110 (βλ. παράγραφος 1 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 

111 (βλ. παράγραφος 10 άρθρο 6 ν. 2289/1995) 

112 (βλ. παράγραφος 9 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 
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ελεύθερη πρόσβαση στον Εκμισθωτή, ο οποίος διά των οργάνων του θα έχει τη 

δυνατότητα να λάβει γνώση του συνόλου των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών, 

αλλά και όλων των τεχνικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί113. 

Υποχρέωση του Αναδόχου συνιστά και η μέριμνα που πρέπει να επιδεικνύει 

προκειμένου οι δαπάνες στις οποίες προβαίνει και κυρίως οι αμοιβές που καταβάλλει 

στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, το τίμημα των προμηθειών του, τα  

μισθώματα που καταβάλλει για χρήση μηχανημάτων και γενικά εξοπλισμού, οι 

αμοιβές που συμφωνεί για τη διενέργεια μελετών και την εκτέλεση των συμβατικών 

εν γένει εργασιών, να πραγματοποιούνται σε επίπεδα που δεν αποκλίνουν από τις 

τιμές που διαμορφώνονται ελεύθερα και είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Στα πλαίσια 

της ως άνω υποχρέωσής του, οφείλει να δέχεται έλεγχο των λογιστικών του βιβλίων 

και στοιχείων από τον Εκμισθωτή, προκειμένου να διαπιστώνεται η αλήθεια των 

εγγραφών σε αυτά και η δικαιολόγηση τους σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής 

επιχειρηματικής πρακτικής114. 

Μείζονος σημασίας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου να διεξάγει τις εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος, με δέοντα και ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες 

διεθνείς πρακτικές, και να συμμορφώνεται με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και 

κανονισμούς που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος115, αλλά και το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για 

το περιβάλλον. Κατά την έννοια αυτή, οι νόμοι 1650/1986, 4014/2011 και 4042/2012 

εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις τους116.     

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των καθηκόντων του που πηγάζουν από τον νόμο, οφείλει 

να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο τυχόν 

περιβαλλοντική ρύπανση ή ζημία στα νερά, στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα κατά τη 

διενέργεια εργασιών. Σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος 

                                                           
113 (βλ. παράγραφος10 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 

114 (βλ. παράγραφο 10 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 

115 (βλ. παράγραφο 2 άρθρο 12Α ν. 2289/1995) 

116 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλας, παρ. 302-

303, σελ. 153) 
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επέλευσης ζημίας ή ρύπανσης, οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

προληπτικές ενέργειες και τα διορθωτικά μέτρα που θα του ζητηθούν117. Επιπλέον, ο 

Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός της γεώτρησης και η διενέργεια 

των γεωτρητικών εργασιών συνάδουν με τις γενικώς αποδεκτές πρακτικές της 

διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας, καθώς και με την κείμενη νομοθεσία περί 

ασφαλούς ναυσιπλοΐας118. 

Με τη λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον 

Εκμισθωτή την παραχωρηθείσα περιοχή ελεύθερη. Ως εκ τούτου, υποχρεούται να 

σφραγίσει κατάλληλα όλα τα παραγωγικά φρέατα και τα γνωστά υδροφόρα 

στρώματα, να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το 

περιβάλλον119. Η ανωτέρω αναφερόμενη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και η 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει να διενεργείται με πλήρη συμμόρφωση του 

αναδόχου με τις εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 127/1996. 

5.7 Δικαιώματα του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης 

5.7.1 Γενικά Δικαιώματα 

Στο νομοθετικό κείμενο, πέραν των αναλυτικά προβλεπόμενων υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, διατυπώνονται και δικαιώματα αυτού που καθίστανται ταυτόχρονα 

υποχρεώσεις του Εκμισθωτή, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται ο τελευταίος 

κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να 

διακριθούν σε γενικά δικαιώματα που υφίστανται καθ` όλο το χρονικό διάστημα που 

η σύμβαση είναι ενεργή και σε δικαιώματα που έχει ο Ανάδοχος σε συνάρτηση με το 

στάδιο της εκτέλεσης του έργου και των εργασιών. Τα δικαιώματα αυτά 

τυποποιούνται κυρίως στα άρθρα 6 και 7 του νόμου 2289/1995, αλλά υφίστανται και 

σχετικές διατάξεις διάσπαρτες στο κείμενο του νόμου και στο υπ` αριθ. 127/1996 

Προεδρικό Διάταγμα που θέτει τους όρους εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα: 

                                                           
117 (βλ. παράγραφο 3 άρθρο 12Α ν. 2289/1995) 

118 (βλ.  παράγραφο 4 άρθρου 12Α ν. 2289/1995) 

119 (βλ. παραγράφους 1 και 2 άρθρου 10 ν. 2289/1995) 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2289/1995 ο Ανάδοχος δικαιούται 

να εκτελεί τα απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του 

έργα και εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης. Η διατύπωση στον νόμο του 

αυτονόητου αυτού δικαιώματος προφανώς συνεπάγεται την ταυτόχρονη υποχρέωση 

του Εκμισθωτή και των φορέων του δημοσίου εν γένει να διευκολύνουν τον Ανάδοχο 

με κάθε τρόπο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του και να μην παρεμποδίζεται 

αδικαιολόγητα από πράξεις ή παραλείψεις τους. Αυτό θα μπορούσε ενδεικτικά να 

συνίσταται στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την εκτέλεση των εργασιών 

σε εύλογο χρόνο, στη μη παρεμπόδιση εκτέλεσης των εργασιών εάν δεν υπάρχει 

σπουδαίος λόγος, στην ακώλυτη διενέργεια των εργασιών της έρευνας και της 

εκμετάλλευσης κλπ. 

 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αποκτά με δικές του δαπάνες την κυριότητα ή άλλα 

εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων με σύμβαση στο όνομα και υπέρ του 

Δημοσίου, εφόσον τα ακίνητα αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών 

της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Το δικαίωμα αυτό χορηγείται 

ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως 

ακτημόνων και γεωργών120. Τα ανωτέρω ακίνητα χρησιμοποιούνται χωρίς την 

παροχή ανταλλάγματος από τον Ανάδοχο, ακόμη και κατά παρέκκλιση της κείμενης 

νομοθεσίας που ρυθμίζει σχετικά θέματα, όπως οι διατάξεις που διέπουν τις 

δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους για την 

εκτέλεση της σύμβασης121. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, 

δεδομένου ότι η εκτέλεση των εργασιών που εμπίπτουν στις δραστηριότητες του 

τομέα των υδρογονανθράκων  απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή 

εμπειρία, που είναι δύσκολο να συντρέξουν στο σύνολό τους σε μία επιχειρηματική 

οντότητα. Για τον λόγο αυτόν, συνιστά διεθνή πρακτική που εντάσσεται στο πλαίσιο 

της ακολουθούμενης Ορθής Πρακτικής η ανάθεση εκ μέρους του Αναδόχου 

                                                           
120 (βλ. παράγραφο 3 άρθρο 6 ν. 2289/1995) 

121 (βλ. παράγραφο 4 άρθρο 6 ν. 2289/1995) 
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συγκεκριμένων εργασιών σε εργολάβους και αυτών με τη σειρά τους σε 

υπεργολάβους για την αρτιότερη και επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης122. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος, καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι από αυτόν εργολάβοι και 

υπεργολάβοι, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αγορές από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ιδίως του ν. 3125/1955 

«Περί προτιμήσεως των προϊόντων της εγχώριας βιομηχανίας και βιοτεχνίας», του ν. 

4484/1965 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 

3215/1955», του ν.δ. 2176/1952 «Περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής 

βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και του ν. 

1797/1988 για τις προμήθειες του δημοσίου τομέα123.  Παράλληλα, ο Ανάδοχος και οι 

χρησιμοποιούμενοι εργολάβοι και υπεργολάβοι αυτού έχουν το δικαίωμα να εξάγουν 

ελεύθερα τα αντικείμενα που εισήγαγαν στη χώρα χωρίς κανένα περιορισμό124. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκποιεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 

εξοπλισμό, καθώς και υλικά που προέρχονται από τη διάλυση άχρηστων 

εγκαταστάσεων, με μόνη υποχρέωση την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Εκμισθωτή 

των αντικειμένων που σκοπεύει να εκποιήσει και τις τιμές αυτών125. 

Ο Ανάδοχος και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι του έχουν το δικαίωμα να απασχολούν 

στην Ελλάδα αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, σε εργασίες που απαιτούν 

ιδιαίτερη εξειδίκευση126. Για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ανωτέρω 

αναφερόμενων προσώπων, οι αρμόδιες αρχές, μετά από πρόταση του αρμόδιου 

Υπουργού που ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τον ανάδοχο ή εργολάβο του αιτήσεις, 

χορηγούν τις θεωρήσεις εισόδου και τις άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα 

στο ανωτέρω προσωπικό και στα μέλη των οικογενειών τους, εκτός αν συντρέχουν 

λόγοι αναγόμενοι στην εθνική ή δημόσια ασφάλεια και τάξη. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να μεταβιβάζει το σύνολο ή τμήμα των συμβατικών του 

δικαιωμάτων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε ανεξάρτητο τρίτο, εφόσον δοθεί 

                                                           
122 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλας, παρ. 265, 

σελ. 135) 

123 (βλ. παράγραφο 5 άρθρου 6 ν. 2289/1995) 

124 (βλ. παράγραφο 6 άρθρο 6 ν. 2289/1995) 

125 (βλ. παράγραφο 7 άρθρο 6 ν. 2289/1995) 

126 (βλ. παράγραφο 8 άρθρο 6 ν. 2289/1995) 
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έγγραφη συναίνεση από τον Εκμισθωτή και τον αρμόδιο Υπουργό127. Το ως άνω 

δικαίωμα του Αναδόχου τελεί υπό την αίρεση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκρίσεως. 

Η χορήγηση της έγκρισης εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού συνιστά νόμιμο και 

παραδεκτό περιορισμό της συμβατικής ελευθερίας του Αναδόχου για λόγους 

εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην 

χορηγήσει τη συναίνεση για δύο λόγους. Κατ` αρχάς, αν με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού απαγορευθεί 

για λόγους εθνικής ασφάλειας, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων σε πρόσωπο που 

ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας ή σε κοινοπραξία 

στην οποία μετέχει τέτοιο πρόσωπο. Περαιτέρω, ο Εκμισθωτής μπορεί να αρνηθεί 

την παροχή συναίνεσης σε περίπτωση που το πρόσωπο, το οποίο πρόκειται να 

αποκτήσει με τη μεταβίβαση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμβάσεως, δεν 

πληροί τα κριτήρια της ελάχιστης οικονομικής δυνατότητας και της τεχνικής 

ικανότητας, της προηγούμενης πείρας του στον τομέα της έρευνας και της 

εκμετάλλευσης και της επιτυχούς εκτέλεσης παρόμοιων έργων. Η διαπίστωση αυτή 

επέρχεται με αξιολόγηση του υποψηφίου με βάση τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία 

επιλέχθηκε ο ήδη αξιολογηθείς Ανάδοχος. Ο χρόνος που μπορεί να ασκηθεί το ως 

άνω δικαίωμα δεν προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, συνεπώς η μεταβίβαση 

δύναται να λάβει χώρα οποτεδήποτε μετά την ανάδειξη του Αναδόχου. Τα 

αποτελέσματα της μεταβίβασης επέρχονται με τη χορήγηση της απαραίτητης 

εγκρίσεως. Η πράξη της έγκρισης συνιστά ατομική διοικητική πράξη και μπορεί να 

προσβληθεί από κάθε πρόσωπο που έχει ειδικό και άμεσο έννομο συμφέρον128.  

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος δικαιούται να μεταβιβάζει το σύνολο ή τμήμα των 

συμβατικών του δικαιωμάτων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε συγγενή 

επιχείρηση, υπό τον όρο ότι θα παραμείνει εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με την 

αποκτώσα συγγενή επιχείρηση έναντι του Εκμισθωτή για την τήρηση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. Για να συντελεστεί η ως άνω μεταβίβαση, απαιτείται, 

                                                           
127 (βλ. παράγραφο 4 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 

128 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλα, παρ. 229, 

σελ. 120) 
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επίσης, εγκριτική απόφαση του αρμόδιου υπουργού, η οποία για να ληφθεί θα πρέπει 

να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω129.  

Επιπλέον, αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε 

μέλος δικαιούται να μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη σύμβαση σε άλλο μέλος της κοινοπραξίας με την προϋπόθεση της έγγραφης 

συναίνεσης του Εκμισθωτή και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού130. 

Εν συνεχεία, στα πλαίσια της προσέλκυσης επενδυτών και της διευκόλυνσης της 

άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο νόμος χορηγεί δικαιώματα στον Ανάδοχο που 

σχετίζονται με τις χρηματορροές του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

περ. β` του άρθρου 2 του π.δ. 127/1996, ο κάθε ανάδοχος έχει το δικαίωμα να 

κρατάει στο εξωτερικό τα έσοδα από τις εξαγωγές που πραγματοποιεί και είναι σε 

αλλοδαπό νόμισμα ή συνάλλαγμα και επίσης να μεταφέρει τα έσοδά του από τις 

εργασίες του στο εξωτερικό. Τα ως άνω δικαιώματα υφίστανται για όλα εκείνα τα 

έσοδα του Αναδόχου σε αλλοδαπό νόμισμα ή σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ, τα οποία 

δεν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των υποχρεώσεών του στην Ελλάδα, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος εισοδήματος. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις του 

που πηγάζουν από συμβάσεις έργου ή συμβάσεις εργασίες για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του στα πλαίσια της έρευνας και εκμετάλλευσης, σε αλλοδαπό 

νόμισμα131  και να τηρεί καταθέσεις σε αλλοδαπό νόμισμα ή συνάλλαγμα σε τράπεζες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα132. Επιπλέον, οι αμοιβές των αλλοδαπών εργολάβων 

και υπεργολάβων που χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να 

μεταφέρονται στο εξωτερικό μετά από την αφαίρεση των δαπανών133. 

                                                           
129 (βλ. παράγραφο 5 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 

130 (βλ. παράγραφο 6 άρθρο 7 ν. 2289/1995) 

131(βλ. παράγραφο 4 περ. δ` του άρθρου 2 του π.δ. 127/1996)  

132 (βλ. παράγραφο 4 περ. ε` του άρθρου 2 του π.δ. 127/1996) 

133 (βλ. παράγραφο 4 περ. ε` του άρθρου 2 του π.δ. 127/1996) 
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Τέλος, στα γενικά δικαιώματα του Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η 

ρύθμιση που ορίζει ότι τα δικαιώματα που παραχωρούνται στον Ανάδοχο με τη 

σύναψη της σύμβασης μίσθωσης είναι ακατάσχετα134.   

5.7.2 Δικαιώματα κατά το στάδιο της έρευνας και της εκμετάλλευσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2289/1995, η έναρξη, η συνέχιση και η 

ολοκλήρωση των εργασιών της έρευνας συνιστά ταυτόχρονα και δικαίωμα του 

Αναδόχου, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να περιορίζεται ή να αφαιρείται από τον 

αντισυμβαλλόμενο. 

Κατά τη χρονική διάρκεια της φάσης των εργασιών της έρευνας, ο Ανάδοχος 

δικαιούται να ζητήσει παράταση των εργασιών του για λόγους που αναφέρονται ρητά 

στον νόμο135 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να λάβει θετική απόφαση. 

Επιπλέον, διαρκούντος του σταδίου ερευνών, ο Ανάδοχος διατηρεί τη δυνατότητα να 

παραιτηθεί από το δικαίωμα για έρευνα σε μία ή περισσότερες περιοχές που έχουν 

προσδιορισθεί για τον σκοπό αυτόν ή σε όλη τη συμβατική περιοχή. Η παραίτηση 

συντελείται με έγγραφη δήλωσή του τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται τριάντα 

(30) ημέρες μετά την επίδοσή της στον Εκμισθωτή136. Η ως άνω παραίτηση είναι 

μονομερής δήλωση και δεν απαιτείται εγκριτική πράξη του Εκμισθωτή για την 

παραγωγή των εννόμων αποτελεσμάτων της, αλλά απαιτείται η καταβολή στον 

εκμισθωτή του χρηματικού ποσού που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο κείμενο 

της συμβάσεως. 

Αντίστοιχα δικαιώματα με τα παραπάνω αναφερόμενα φέρει ο Ανάδοχος και κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών της εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 2289/1995 έχει το δικαίωμα να αρχίσει την 

υλοποίηση των εργασιών εκμετάλλευσης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη 

σύμβαση και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, όρος που 

συνιστά υποχρέωση στο αντισυμβαλλόμενο μέρος–Εκμισθωτή να τηρεί τα 

                                                           
134 (βλ. παράγραφο 15 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

135 (βλ. παράγραφο 3 άρθρου 5 ν. 2289/1995) 

136 (βλ. παράγραφο 6 άρθρο 5 ν. 2289/1995, καθώς και άρθρο 4 του π.δ. 127/1996) 
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συμπεφωνημένα και να απόσχει από πράξεις που εμποδίζουν την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παράταση του σταδίου της 

εκμετάλλευσης, εφόσον αποδεδειγμένα η προβλεπόμενη διάρκεια δεν επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, με επαναδιαπραγμάτευση των όρων της 

σύμβασης137.  

Επιπλέον, ο Ανάδοχος δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 14 του ν. 2289/1995, να 

παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης με έγγραφη δήλωσή του προς τον 

Εκμισθωτή. Ο χρόνος κατά τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της παραίτησης 

αναφέρεται στο συμβατικό κείμενο.  

Τέλος, στα δικαιώματα του Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνατότητά 

του να αξιώσει αναστολή των προθεσμιών εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε 

περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί138.  

5.8 Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης και Έκπτωση του Αναδόχου  

Η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης διά 

μισθώσεως μπορεί να καταγγελθεί από τον Εκμισθωτή με έγγραφη δήλωση του 

τελευταίου που κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο από τα συμβατικά του δικαιώματα. 

Η μονομερής αυτή δήλωση καταγγελίας της σύμβασης και η έκπτωση του Αναδόχου 

συνιστούν την έκφραση της κυριαρχικής εξουσίας του Εκμισθωτή, η οποία, όμως, 

πρέπει να ασκείται με τρόπο που δεν αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα 

συναλλακτικά ήθη και σε καμία περίπτωση καταχρηστικά. Το ανωτέρω δικαίωμα 

παρέχεται, εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με συμβατικές του και νόμιμες 

υποχρεώσεις.  

Συγκεκριμένα, στο κείμενο του νόμου αναφέρονται ρητά τόσο οι λόγοι εκπτώσεως 

του Αναδόχου, όσο και ο τρόπος που επέρχονται οι συνέπειές της. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8 περ. α) και β) του άρθρου 10 του ν. 2289/1995, ο 

Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο εάν ο τελευταίος 

                                                           
137 (βλ. παράγραφο 13 άρθρο 5 ν. 2289/1995) 

138 (βλ. παράγραφο 6 άρθρο 10 ν. 2289/1995) 
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υπαιτίως δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις για την εκτέλεση των 

εργασιών της έρευνας, την υλοποίηση των Προγραμμάτων Ανάπτυξης και 

Παραγωγής και των εργασιών εκμετάλλευσης, καθώς και την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης μεταφοράς των υδρογονανθράκων στον Εκμισθωτή139. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, εφόσον παραβαίνει την 

υποχρέωσή του για την τήρηση των ακριβών στοιχείων των εργασιών της έρευνας 

και της εκμετάλλευσης και την εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών εκθέσεων, την 

υποβολή στον Εκμισθωτή του συνόλου των επιστημονικών στοιχείων που 

συλλέγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και την τήρηση επεξηγηματικού υλικού, 

καθώς και την ορθή διαχείριση των δαπανών κατά τις διεθνείς ανταγωνιστικές τιμές 

και την ορθή τήρηση των λογαριασμών140. Τέλος, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του 

οφειλόμενου μισθώματος ή του φόρου εισοδήματος γεννά δικαίωμα έκπτωσης του 

Αναδόχου. Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις ο Εκμισθωτής με απλή έγγραφη 

δήλωσή του μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και έχει δικαίωμα να αξιώσει 

περαιτέρω αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. 

Αντίθετα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάζει άλλες υποχρεώσεις του 

πηγάζουσες από το κείμενο της συμβάσεως ή του νόμου, ο Εκμισθωτής οφείλει να 

του τάξει προθεσμία εξήντα (60) ημερών για συμμόρφωση και, σε περίπτωση 

αρνήσεώς του, είναι δυνατό να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του διαιτητικού 

δικαστηρίου141.      

Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου, εφόσον 

αυτός δεν συμμορφώνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις στην τασσόμενη 

προθεσμία, όπως αόριστα διατυπώνεται στον νόμο, διαφοροποιείται ως διαδικασία 

ακολουθούμενη στο δημόσιο δίκαιο, αναφορικά με την έκπτωση του Αναδόχου μιας 

δημόσιας σύμβασης, όπου η έκπτωση συντελείται με μονομερή απευθυντέα δήλωση 

και όχι με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα εάν εκ των υστέρων κριθεί σύννομη ή μη 

από το αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσβάλλει την πράξη 

εκπτώσεως. 

                                                           
139 (βλ παράγραφοι 2, 11 και 12 άρθρου 5 ν. 2289/1995) 

140 (βλ. παράγραφοι 9, 10 και 11 άρθρου 7 ν. 2289/1995) 

141 (βλ. παράγραφο 9 άρθρο 10 ν. 2289/1995) 
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Συγκεκριμένα, η αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου μιας δημόσιας 

σύμβασης, δηλαδή η μη εκπλήρωση ή μη προσήκουσα ή μη έγκαιρη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητά του, παρέχει στον 

αντισυμβαλλόμενο δημόσιο φορέα το δικαίωμα να προβεί μονομερώς στη λύση της 

σύμβασης και την έκπτωση του Αναδόχου. Η κήρυξη της έκπτωσης του Αναδόχου 

από τη δημόσια σύμβαση συνίσταται στη μονομερή πράξη του αρμοδίου οργάνου του 

συμβαλλόμενου φορέα, που απευθύνεται προς τον Ανάδοχο και με την οποία ο 

τελευταίος αποβάλλεται από το δημόσιο έργο142.  

Εν προκειμένω, με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, περιορίζεται το δικαίωμα του 

Δημοσίου να κηρύξει μονομερώς έκπτωτο τον Ανάδοχο και να λύσει τη σύμβαση 

μόνο σε ένα στενά καθορισμένο πλαίσιο συγκεκριμένων παραβάσεων που 

διατυπώνονται περιοριστικά στον νόμο. Αντίθετα, για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

που ο Ανάδοχος επιδεικνύει αντισυμβατική συμπεριφορά και μη συμμόρφωση στο 

κείμενο της συμβάσεως και στις τασσόμενες προθεσμίες, το Δημόσιο θα πρέπει να 

προσφύγει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο και παραθέτοντας την προκύπτουσα 

διαφορά να αξιώσει από αυτό να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.       

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 2289/1995, το δικαίωμα του 

Εκμισθωτή αποσβέννυται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη στιγμή που περιήλθε 

σε γνώση του ο λόγος της εκπτώσεως και δεν το άσκησε. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω σε άλλο κεφάλαιο, το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο 

αναφέρει ρητά τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της 

σύμβασης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 29 του νόμου 

2289/1995, αποκλείεται ρητά η εφαρμογή των διατάξεων 574 έως 647 του Α.Κ. για 

τη μίσθωση πράγματος και την επίμορτη αγροληψία. Αντίθετα, το άρθρο 10 του 

Προεδρικού Διατάγματος 127/1996 ορίζει ότι σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της 

συμβατικής σχέσης μεταξύ Εκμισθωτή και Αναδόχου εφαρμόζονται τα κεφάλαια 

πρώτο έως πέμπτο του ενοχικού δικαίου του Αστικού Κώδικα, ήτοι τα άρθρα 287 έως 

388 Α.Κ. 

                                                           
142 (βλ. Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 697) 
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6. Σύμβαση Διανομής της Παραγωγής για παραχώρηση των δικαιωμάτων 

έρευνας και εκμετάλλευσης 

6.1 Συμβατικός Τύπος  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του 

δημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το 

νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, συντελείται με δύο συμβατικούς τύπους, ήτοι τη 

σύμβαση μίσθωσης και τη σύμβαση διανομής της παραγωγής143. Με τη σύμβαση 

διανομής της παραγωγής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ως εργολάβος την υποχρέωση της 

μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 

των παραπροϊόντων τους στις αντίστοιχες περιοχές, για τις οποίες παραχωρείται το 

δικαίωμα και καθίσταται δικαιούχος του αντίστοιχου αποκλειστικού δικαιώματος144.     

Σε αντίθεση με τη σύμβαση μίσθωσης, η σύμβαση διανομής της παραγωγής 

χαρακτηρίζεται από τον νόμο ως σύμβαση έργου υπό την έννοια ότι ο Ανάδοχος –

Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση της μελέτης και της εκτέλεσης της έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους. Η σύμβαση 

διανομής της παραγωγής αποτελεί ένα ειδικά ρυθμισμένο τύπο συμβάσεως, που 

περιλαμβάνει στοιχεία και από άλλες ρυθμισμένες στο νόμο συμβάσεις, κυρίως, όπως 

αναφέρθηκε, από τη σύμβαση έργου (ΑΚ 681 επ.), τη μίσθωση άλλου προσοδοφόρου 

αντικειμένου (ΑΚ 638 επ.) και μίσθωση πράγματος (ΑΚ 574 επ.) . Παρά ταύτα, το 

κείμενο του νόμου ορίζει ρητά ότι οι συμβάσεις διανομής της παραγωγής δεν 

κατατάσσονται ούτε στην κατηγορία της μίσθωσης έργου του Αστικού Κώδικα, ούτε 

και στην ειδική κατηγορία των δημοσίων έργων145, με συνέπεια να μην εφαρμόζονται 

οι συγκεκριμένες διατάξεις146. 

Η σύμβαση διανομής της παραγωγής ρυθμίζεται κατά γενικό τρόπο από τον νόμο 

2289/1995 και συγκεκριμένα από το άρθρο 2 παράγραφος 30 και επόμενα. Στην 

παράγραφο 37 του άρθρου 2 ορίζεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά 

από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται α) οι βασικοί όροι ανάθεσης της 

                                                           
143 (βλ. παράγραφο 10 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

144 (βλ. παράγραφο 30 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

145 (βλ. παράγραφο 30 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

146 (βλ Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 281) 
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έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τη σύμβαση διανομής, β) οι 

διατάξεις που ρυθμίζουν την υποβολή από τους Αναδόχους Ετήσιου Προγράμματος 

Εργασιών και Προϋπολογισμού Δαπανών και κάθε σχετική διαδικασία ελέγχου και 

παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτού, γ) διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και τις 

προθεσμίες για την παράδοση των μεριδίων του εργοδότη σε είδος ή την καταβολή 

του τιμήματος, σε περίπτωση πώλησης κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 

κλπ, και δ) όροι με τους οποίους ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα συνδέονται με την 

εκτέλεση των συμβάσεων και εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους με αυτές σκοπούς. 

Το ως άνω προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζονται 

ειδικότερα τα θέματα της σύμβασης διανομής της παραγωγής, δεν έχει μέχρι σήμερα 

εκδοθεί, προφανώς διότι δεν έχει επιλεχθεί από το Δημόσιο αυτός ο συμβατικός 

τύπος για την έως τώρα παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, με συνέπεια η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση να κινείται σε 

γενικό επίπεδο και να μην καλύπτει όλο το συμβατικό πλαίσιο με εξειδίκευση και 

λεπτομέρεια για τις συμβάσεις διανομής της παραγωγής. 

6.2 Κυριότητα επί των υδρογονανθράκων  

Σε αντίθεση με τη σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων διά μισθώσεως, στη σύμβαση διανομής της 

παραγωγής ο Εργοδότης γίνεται κύριος των υδρογονανθράκων από την εξόρυξή του. 

Ο Ανάδοχος γίνεται κύριος των υδρογονανθράκων που αποτελούν το μερίδιό του, 

καθώς και της ποσότητας των υδρογονανθράκων που προορίζονται για να καλυφθούν 

οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εσόδων και εξόδων κατά τη 

χρονική στιγμή που αυτοί διαχωρίζονται από το σύνολο των εξορυχθέντων 

προϊόντων147.  

6.3 Το αντάλλαγμα στη σύμβαση διανομής της παραγωγής 

Στη σύμβαση διανομής της παραγωγής η αμοιβή του Εργολάβου συνίσταται σε 

συγκεκριμένη ποσότητα επί των εξορυχθέντων υδρογονανθράκων, η οποία 

αφαιρείται από τη συνολικά παραχθείσα ποσότητα. Η αμοιβή του Αναδόχου είναι σε 
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είδος και όχι σε χρήμα και προκύπτει κατόπιν διανομής της παραγωγής148. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ανακάλυψης και παραγωγής υδρογονανθράκων, τμήμα 

της ποσότητας που παράγεται κάθε ημερολογιακό έτος από κάθε περιοχή 

εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των παραπροϊόντων των παραγόμενων 

υδρογονανθράκων, περιέρχεται στον Ανάδοχο-Εργολάβο για την κάλυψη των 

δαπανών του. Το υπόλοιπο της παραγωγής της αντίστοιχης περιοχής εκμετάλλευσης 

και τα υπόλοιπα έσοδα, όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο, διανέμονται μεταξύ του 

Εργοδότη και του Αναδόχου σε καθορισμένα και συμφωνημένα ποσοστά149. 

Διευκρινιστικά, ορίζεται ως παραχθείσα ποσότητα αυτή που είναι έτοιμη προς 

εμπορία και απομένει μετά την αφαίρεση από την παραγωγή των υδρογονανθράκων 

που αναλώθηκαν ή απωλέσθηκαν χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά τις εργασίες 

παραγωγής150.  

Προκειμένου να γίνει ο προσδιορισμός του ανταλλάγματος στη σύμβαση διανομής 

της παραγωγής, θα πρέπει προσδιοριστεί και να προκαθοριστεί τρόπον τινά η αξία 

των υδρογονανθράκων που απαιτούνται για να καλυφθούν τα έξοδα και οι εν γένει 

δαπάνες του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 35 του άρθρου 2 του νόμου 2289/1995, ορίζεται ότι το 

μέρος της παραγωγής, το οποίο περιέρχεται κάθε έτος για την κάλυψη των δαπανών 

του, έχει τέτοιο μέγεθος, ώστε η αξία του, υπολογιζόμενη με βάση τη μέση ετήσια 

σταθμική τιμή των προϊόντων που βρίσκεται σύμφωνα με την αξία των προϊόντων, 

ισούται με το άθροισμα των συνολικών τρεχουσών δαπανών προηγούμενων ετών, τα 

οποία δεν έχουν καλυφθεί ως τότε, και του ποσού των ετήσιων αποσβέσεων, των 

δαπανών για έρευνα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και λοιπά πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, μέχρι τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια. Το ποσοστό από τη 

διανομή της παραγωγής που τελικά περιέρχεται στον Ανάδοχο–Εργολάβο, ήτοι το 

μερίδιο του, είναι ίσο με αυτό που απομένει μετά από την αφαίρεση από την 

παραγωγή του τμήματος που περιέρχεται σε αυτόν για την κάλυψη των δαπανών, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, και του ποσοστού της παραγωγής που περιέρχεται στον 

Εργοδότη, ήτοι το μερίδιο αυτού. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη 

στο νόμο ότι το κατά περίπτωση μερίδιο του Εργοδότη είναι δυνατό να κλιμακωθεί, 

                                                           
148 (βλ Τ. Κοσμίδης, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 282) 

149 (βλ. παράγραφος 32 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 

150 (βλ. παράγραφος 34 άρθρο 2 ν. 2289/1995) 
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έπειτα από συνεκτίμηση σωρευτικά ή διαζευκτικά του ύψους της παραγωγής, των 

γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής, αλλά και του 

συντελεστή εσόδων–εξόδων151. Επιπλέον, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

Εργοδότη να επιλέξει εάν θα παραλάβει τους υδρογονάνθρακες που αποτελούν το 

ποσοστό του ή το τίμημα από την πώλησή τους, καθώς έχει τη δυνατότητα να 

υποχρεώσει τον Ανάδοχο–Εργολάβο να πωλεί για λογαριασμό του Εργοδότη το 

μερίδιο της παραγωγής που αντιστοιχεί σε αυτόν152. 

6.4 Γενικές  Υποχρεώσεις Αναδόχου – Εργολάβου 

Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος της έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων με τη σύμβαση διανομής της παραγωγής συνιστά ταυτόχρονα και 

υποχρέωση του Αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει ως εργολάβος την υποχρέωση της 

μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 

των παραπροϊόντων τους στις υπό παραχώρηση περιοχές153. 

Ο Ανάδοχος–Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να διαθέτει με 

δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου τεχνικά μέσα, υλικά, 

προσωπικό και κεφάλαια, για τα οποία φέρει αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση 

τον οικονομικό κίνδυνο της επένδυσης. Ο Ανάδοχος φέρει τον οικονομικό κίνδυνο 

ακόμα, αλλά και, κυρίως, στις περιπτώσεις που δεν ανακαλυφθεί εμπορικά 

εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ή όταν η απόδοση της παραγωγής από κάποιο κοίτασμα 

είναι ανεπαρκής154. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος–Εργολάβος έχει τη διεύθυνση του έργου και υποχρεούται να 

εκτελεί όλες τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και 

τα διεθνή πρότυπα για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στον Εργοδότη Ετήσιο Πρόγραμμα 

Εργασιών, καθώς και Προϋπολογισμό των δαπανών, τις οποίες θα πραγματοποιήσει 

βάσει του προγράμματος εργασιών και αυτά θα πρέπει να τύχουν εγκρίσεως από τον 

εργοδότη, ο οποίος παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και το κόστος των 
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εργασιών. Επισημαίνεται ότι καθ` όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος φέρει 

τον κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εργασιών155. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου αναμφίβολα εμπίπτει η παράδοση στον Εργοδότη 

του μεριδίου που του αναλογεί από τους εξορυχθέντες υδρογονάνθρακες, σύμφωνα 

με τα συμβατικά καθορισμένα ποσοστά ή εάν ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση να 

πωλεί για λογαριασμό του Εργοδότη την παραχθείσα ποσότητα υδρογονανθράκων 

που αντιστοιχεί στο μερίδιο του τελευταίου156. Το πότε γεννάται η υποχρέωση 

παράδοσης, ο τρόπος παράδοσης, αλλά και άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τα 

θέματα αυτά παραμένουν αρρύθμιστα, καθώς δεν έχει εκδοθεί, όπως προαναφέρθηκε, 

το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 37 του άρθρου 2 του νόμου 

2289/1995.   

Επίσης, αντίστοιχα με τη σύμβαση μισθώσεως, ο Ανάδοχος–Εργολάβος είναι δυνατό 

να υποχρεούται να καταβάλει στον Εργοδότη αντάλλαγμα υπογραφής της συμβάσεως 

(signature bonus), αντάλλαγμα παραγωγής (production bonus)  και ετήσιο μίσθωμα 

για κάθε στρέμμα της περιοχής που διεξάγει την έρευνα και εκμετάλλευση (surface 

fee)157.  

Τέλος, ο Ανάδοχος φέρει όλες τις ειδικότερες υποχρεώσεις που έχουν αναφερθεί 

ανωτέρω για το στάδιο της έρευνας και το στάδιο της εκμετάλλευσης, πλην αυτών 

που ρητά αναφέρονται στη σύμβαση μισθώσεως και εξειδικεύονται με το Προεδρικό 

Διάταγμα 127/1996 που αφορά αποκλειστικά τους όρους της σύμβασης μισθώσεως.  

6.5 Δικαιώματα Αναδόχου 

Εκτός από το δικαίωμα στο εργολαβικό αντάλλαγμα που διατηρεί ο Ανάδοχος – 

Εργολάβος για τις εργασίες που έχει εκτελέσει και εκτέθηκε αναλυτικά ανωτέρω, 

αυτός έχει όλα τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

σύμβασης μίσθωσης και προκύπτουν από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 2289/1995, αλλά 

και από άλλες διάσπαρτες διατάξεις στο κείμενό του. Φυσικά εξαιρούνται τα όσα 

δικαιώματα έχουν καταγραφεί και βρίσκουν έρεισμα στις διατάξεις του Προεδρικού 
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Διατάγματος 127/1996 που ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα της σύμβασης 

μίσθωσης. 

6.6 Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης και έκπτωση του Εργολάβου 

Όπως προαναφέρθηκε, η σύμβαση διανομής της παραγωγής ρυθμίζεται από τον νόμο 

σε ένα γενικό πλαίσιο αναφορών και ως εκ τούτου υφίστανται νομικά κενά, τα οποία 

θα καλυφθούν με την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της 

παραγράφου 37 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995. Με την έκδοσή του θα τεθούν οι 

επιμέρους όροι του συμβατικού πλαισίου της σύμβασης διανομής και θα 

διευκρινιστούν και οι έννομες συνέπειες της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων 

των μερών, οι οποίες μένουν αρρύθμιστες. Η μόνη αναφορά που γίνεται στον νόμο 

σχετικά με το θέμα των εφαρμοζόμενων διατάξεων σε περίπτωση σύγκρουσης 

συμφερόντων και ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης, εισάγεται με το εδάφιο β της 

παραγράφου 38 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995, κατά την οποία ορίζεται ρητά ότι οι 

διατάξεις περί μισθώσεως έργου και οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων 

έργων δεν έχουν εφαρμογή.   

Η έκπτωση, όμως, του Αναδόχου, που τυποποιείται στις παραγράφους 8 και 9 του 

άρθρου 10 του νόμου 2289/1995 και αναλύθηκε ανωτέρω, ισχύει για αμφότερους 

τους τύπους συμβάσεων μισθώσεως και διανομής της παραγωγής και ενεργοποιείται 

ως δικαίωμα του Εργοδότη, εφόσον συντρέξουν οι τιθέμενες προϋποθέσεις στο 

κείμενο του νόμου. Αντίστοιχα, οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν κατά την 

εκτέλεση σύμβασης παραχώρησης με το σύστημα της διανομής της παραγωγής θα 

επιλύονται από το οριζόμενο στον νόμο δικαιοδοτικό όργανο, ήτοι το διαιτητικό 

δικαστήριο158. 

7. Διαφορές σύμβασης μίσθωσης και σύμβασης διανομής της παραγωγής 

Από την επισκόπηση των δύο συμβατικών τύπων με τους οποίους παραχωρούνται τα 

δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ήτοι της 

σύμβασης μίσθωσης και της σύμβασης διανομής της παραγωγής, προκύπτει ότι η 

κύρια διαφορά μεταξύ των δύο συμβάσεων, από την οποία γεννιούνται και οι λοιπές 
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διαφοροποιήσεις, είναι η νομική τους φύση και κατ` επέκταση το συμβατικό τους 

αντικείμενο. 

Όπως, αναλυτικά, έχει εκτεθεί ανωτέρω, η σύμβαση μίσθωσης είναι μία ιδιότυπη 

μορφή συμβάσεως που προσομοιάζει με τη μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου, 

δεδομένου ότι σκοπός της, σύμφωνα με τον νόμο, είναι η παραχώρηση του 

δικαιώματος για την άσκηση πετρελαϊκών δραστηριοτήτων, ήτοι της έρευνας και της 

εκμετάλλευσης, σε συγκεκριμένη συμβατική περιοχή και έναντι αυτής της 

παραχώρησης το Δημόσιο ως Εκμισθωτής καρπώνεται το μίσθωμα (royalty) και 

άλλες ανταποδώσεις σε χρήμα και σε είδος κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο και στη 

σύμβαση. 

Αντίθετα, η νομική φύση της σύμβασης διανομής της παραγωγής προσιδιάζει με τη 

σύμβαση έργου, καθώς ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ως εργολάβος την υποχρέωση της 

έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της συμβατικής περιοχής και 

προσδοκά να λάβει ως αμοιβή από το Δημόσιο το συμφωνηθέν μέρος της 

παραχθείσας ποσότητας που αντιστοιχεί στο έργο του της έρευνας και 

εκμετάλλευσης. Συνεπώς, η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αμοιβής του 

επέρχεται με την επέλευση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η νομική διαφοροποίηση της 

φύσης των δύο συμβάσεων ως εννόμων σχέσεων του ενοχικού δικαίου προκαλεί και 

διαφορετικό τρόπο έκφρασης του ανταλλάγματος. Ο ίδιος ο νομοθέτης προβαίνει στη 

σχετική διάκριση αναφέροντας ότι ο Ανάδοχος–Μισθωτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και της εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων και καταβάλλει ως αντάλλαγμα το μίσθωμα, το οποίο μπορεί να 

συμφωνηθεί είτε σε χρήμα, είτε σε είδος. Αντίθετα στη σύμβαση διανομής της 

παραγωγής ο Εργολάβος εκτελεί το έργο της έρευνας και της εκμετάλλευσης και ο 

Εργοδότης οφείλει να του καταβάλλει το αντάλλαγμα για το έργο του που συνίσταται 

αποκλειστικά σε ποσοστό επί της παραγωγής υδρογονανθράκων159. 

Περαιτέρω, σημαντική συνέπεια της διαφοροποίησης της νομικής φύσης των δύο 

συμβατικών μορφών αποτελεί και η υπαγωγή τους σε διαφορετικούς κανόνες δικαίου 

                                                           
159 (βλ. Θ. Πανάγος, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Σάκκουλα, παρ. 149, 

σελ. 80) 



[63] 
 

σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης. Οι αναφυόμενες διαφορές 

κατά την εκτέλεση μίας σύμβασης παραχώρησης διά μισθώσεως ρυθμίζονται από τα 

άρθρα 287 έως 388 του Αστικού Κώδικα160. Αντίθετα, δεν έχουν διατυπωθεί, ακόμη, 

με κανονιστικό κείμενο οι διατάξεις που θα διέπουν τη σύμβαση διανομής της 

παραγωγής, καθώς δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θα ρυθμίζει 

ειδικότερα την ως άνω συμβατική μορφή. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι, εάν ο 

νομοθέτης ήθελε να υπαγάγει και τους δύο συμβατικούς τύπους στους ίδιους κανόνες 

δικαίου, θα το είχε πράξει με  σχετική πρόβλεψη στον ν. 2289/1995, όπως ρητώς 

αναφέρεται στο κείμενό του ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις161. 

 Βασική διαφορά μεταξύ των δύο συμβάσεων συνιστά και η κτήση της κυριότητας 

επί των εξορυσσομένων υδρογονανθράκων που ρυθμίζεται στις παραγράφους 12 και 

13 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995. Στη σύμβαση μίσθωσης ο Ανάδοχος γίνεται 

κύριος των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων όταν αποκτήσει τη νομή τους, δηλαδή 

με την απόκτηση της φυσικής εξουσίας στους υδρογονάνθρακες και την άσκηση της 

εξουσίας αυτής με διάνοια κυρίου162. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής επιλέξει να 

καταβληθεί το μίσθωμα σε είδος, τότε καθίσταται και αυτός συγκύριος της 

ποσότητας των υδρογονανθράκων που αντιστοιχεί στο μίσθωμα από τη στιγμή της 

επιλογής. Αντίθετα,  στη σύμβαση της διανομής της παραγωγής ο Εργοδότης γίνεται 

κύριος των υδρογονανθράκων από την εξόρυξή τους και ο Ανάδοχος αποκτά 

κυριότητα στην ποσότητα των υδρογονανθράκων που αντιστοιχούν στις δαπάνες του 

και στην αμοιβή του, όταν αυτοί διαχωριστούν από τους εξορυχθέντες 

υδρογονάνθρακες.   

Τέλος,  διάκριση μεταξύ των δύο συμβάσεων πραγματοποιείται με το άρθρο 9 του ν. 

2289/1995, στο οποίο αναλύονται τα ποσά που πιστώνονται και χρεώνονται στον 

λογαριασμό εσόδων και εξόδων της σύμβασης μίσθωσης163, αλλά και της σύμβασης 

                                                           
160 (βλ. άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 127/1996) 

161 (βλ. παραγράφους 29 και 38 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995) 

162 (βλ. Τ.Κοσμίδη, Δίκαιο Υδρογονανθράκων, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 271) 

163 (βλ. παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995) 
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διανομής της παραγωγής164. Η διαφοροποίηση αυτή πηγάζει ευθέως από τη 

διαφοροποίηση του ανταλλάγματος στις δύο συμβάσεις. 

8. Ομοιότητες της σύμβασης μίσθωσης και της σύμβασης της διανομής της 

παραγωγής 

Όπως αναλυτικά εκτέθηκε, τα αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου στην έρευνα 

και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, παραχωρούνται με τους δύο συμβατικούς τύπους της μίσθωσης και της 

διανομής της παραγωγής. Ανεξάρτητα από τις βασικές διαφορές που πηγάζουν από 

τη διαφοροποίηση της νομικής φύσης των δύο συμβάσεων, εντούτοις αυτές φέρουν 

πληθώρα ομοιοτήτων, δεδομένου ότι το συμβατικό δικαίωμα που παραχωρείται είναι 

το ίδιο και συντείνει στο ίδιο το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του έργου της έρευνας 

και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων και ο Ανάδοχος αποκτά και στις δύο 

περιπτώσεις την αποκλειστικότητα του δικαιώματος165. 

Η προδικασία που κατατείνει στην κατάρτιση της δημόσιας συμβάσεως, η οποία 

διεξάγεται από την ΕΔΕΥ, είναι ταυτόσημη, ανεξαρτήτως του είδους της συμβάσεως 

που έχει επιλεγεί  από το Δημόσιο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων της 

έρευνας και της εκμετάλλευσης. Συνεπώς, τα ως άνω δικαιώματα παραχωρούνται με 

τις ίδιες διαδικασίες, είτε της Διακήρυξης, είτε μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, 

είτε μετά από Ανοικτή Πρόσκληση που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια 

που τίθενται στη διακήρυξη για την επιλογή του δυνητικού Αναδόχου, οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του,  έχουν το ίδιο 

περιεχόμενο, καθώς αφορούν μεταξύ άλλων και την τεχνική του κατάρτιση και την 

οικονομική του δυνατότητα και απαιτούνται και για τους δύο τύπους συμβάσεων, 

χωρίς να γίνεται καμία διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα συμμετοχής και 

τους περιορισμούς που τίθενται από τον νόμο166. 

Περαιτέρω, η διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών των 

αναδόχων, τα κριτήρια ανάθεσης και η τελική επιλογή του επικρατέστερου 

                                                           
164 (βλ. παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995) 

165 (βλ παραγράφους 22 και 30 άρθρου 2 ν. 2289/1995) 

166 (βλ. άρθρο 4 ν. 2289/1995) 
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υποψηφίου πραγματοποιούνται βάσει των ίδιων διατάξεων του νόμου για αμφότερες 

τις περιπτώσεις.  

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης είναι κοινή, καθώς συνάπτεται δημόσια 

σύμβαση του επιλεγέντος Αναδόχου με την ΕΔΕΥ και τυγχάνει της απαραίτητης 

εγκρίσεως από τον αρμόδιο Υπουργό. 

Ταυτότητα παραμέτρων και διαδικασιών παρατηρείται στο κείμενο του νόμου για την 

εκτέλεση του έργου και την υλοποίηση της σύμβασης κατά το στάδιο των ερευνών 

και κατά το στάδιο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, τόσο σε επίπεδο 

χρονικής διάρκειας της παραχώρησης, όσο και σε επίπεδο δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, με εξαίρεση φυσικά τον τρόπο που εκφράζεται το αντάλλαγμα σε 

έκαστη των συμβάσεων. 

Οι εργασίες για τη διεξαγωγή της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε αμφότερους 

τους τύπους συμβάσεων υλοποιούνται κατ` επιταγή του νόμου με δαπάνες του 

Αναδόχου, με ίδια τεχνικά μέσα, υλικά, προσωπικό και κεφάλαια. Και στις δύο 

περιπτώσεις, ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον οικονομικό κίνδυνο, κυρίως όταν 

δεν ανακαλυφθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ή όταν η απόδοση της 

παραγωγής από κάποιο κοίτασμα είναι ανεπαρκής. 

Η διάρκεια του σταδίου της έρευνας, αλλά και της εκμετάλλευσης δεν 

διαφοροποιείται, αντίθετα ρυθμίζεται κοινά και για τις δύο συμβατικές μορφές. Η  

διάρκεια της έρευνας ορίζεται σε επτά (7) έτη για τις χερσαίες και οκτώ (8) έτη για 

τις θαλάσσιες περιοχές και η διάρκεια της εκμετάλλευσης ορίζεται σε εικοσιπέντε 

(25) έτη. Επιπλέον, η ίδια διάταξη ρυθμίζει το δικαίωμα του Αναδόχου και τις 

προϋποθέσεις για τυχόν έγερση αξίωσης παράτασης της διάρκειας των σταδίων 

έρευνας και εκμετάλλευσης.  

Τα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 2289/1995, τα οποία ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου στο στάδιο ερευνών και εκμετάλλευσης, την εκτέλεση 

έργου και εργασιών εν γένει και τα δικαιώματα του δημοσίου, όπως αναπτύχθηκαν 

ανωτέρω στα επί μέρους κεφάλαια, δεν προβλέπουν καμία διάκριση ανάμεσα σε 

Μισθωτή και Εργολάβο και εφαρμόζονται αναλογικά τόσο στη σύμβαση μίσθωσης 

όσο και στη σύμβαση διανομής της παραγωγής.  
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Ενιαία αντιμετώπιση των δύο συμβατικών μορφών υφίσταται στη φορολογία 

εισοδήματος του αναδόχου, καθώς θεσπίζεται κοινός φορολογικός συντελεστής 

ύψους 20% ως ειδικός φόρος εισοδήματος και 5% ως περιφερειακός φόρος,  αλλά και 

στις φορολογικές απαλλαγές, όπως έχουν αναλυτικά καταγραφεί ανωτέρω. 

Περαιτέρω, με την ίδια διάταξη ρυθμίζεται και για τους δύο συμβατικούς τύπους η 

λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης και οι ίδιες υποχρεώσεις γεννώνται για τους 

Αναδόχους κατά την παράδοση των ακινήτων. Οι ίδιες προϋποθέσεις τίθενται για την 

πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης και της σύμβασης διανομής με έκπτωση του 

Αναδόχου, καθώς και του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου για επίλυση των 

αναφυομένων διαφορών. 

Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει ταυτότητα στη νομοθετική 

ρύθμιση των δύο συμβάσεων αναφορικά με το διαδικαστικό και εκτελεστικό κομμάτι 

έκαστης αυτών και οι προκύπτουσες από το κείμενο του νόμου διαφορές έγκεινται 

στο ουσιαστικό σκέλος της παραχώρησης των δικαιωμάτων επί της κυριότητας των 

υδρογονανθράκων, λόγω της νομικής τους διαφοροποίησης και κατ` αποτέλεσμα της 

διατήρησης του ελέγχου των υδρογονανθράκων από το Δημόσιο. 

9. Οι συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων σε παγκόσμιο επίπεδο 

Στις περισσότερες χώρες το κράτος είναι ο μόνος ιδιοκτήτης των ορυκτών πόρων 

(ιδιοκτησία, η οποία γενικά διακρίνεται από τα δικαιώματα που έχουν οι ιδιοκτήτες 

επιφανείας) και ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα για την εξερεύνηση και την 

εκμετάλλευσή τους. Το κράτος αποφασίζει για την πετρελαϊκή πολιτική που επιθυμεί 

να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα και ειδικότερα όσον αφορά τον ρόλο που επιλέγει να 

χορηγήσει σε ιδιώτες επενδυτές, κυρίως ξένες εταιρείες, στην έρευνα και την 

παραγωγή του πετρελαίου στη χώρα. Η κυρίαρχη πολιτεία είναι η μόνη αρμόδια να 

αποφασίσει σε ποιες περιοχές της χώρας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 

θα αναπτυχθούν δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης από αλλοδαπές 

εταιρείες, πότε θα ανατεθούν οι συμβάσεις παραχώρησης, ποιος τύπος συμβάσεων θα 

επιλεγεί  και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των εταιρειών, καθώς και  

κατά πόσο θα ενθαρρυνθούν, και σε ποιο βαθμό, άμεσες επενδύσεις από αλλοδαπές 

εταιρείες στην επικράτειά του. 
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Η πολιτική του πετρελαίου που υιοθετεί κάθε κράτος θα πρέπει να αποτελεί μια 

ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της χώρας και των επενδυτών. Αυτή η 

ισορροπία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ποικίλλει με τον καιρό. 

Έχει παρατηρηθεί ότι, ενώ οι συμβατικοί τύποι για την παραχώρηση των 

δικαιωμάτων του κράτους δεν έχουν αλλάξει και κατά βάση γίνεται χρήση της 

σύμβασης μίσθωσης και της σύμβασης διανομής της παραγωγής, οι όροι των 

συμβάσεων πετρελαίου και των φορολογικών συστημάτων έχουν αλλάξει σημαντικά 

τις τελευταίες δεκαετίες, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς την αντίστοιχη πολιτική 

εξέλιξη στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες και τις πολλές αλλαγές στο 

περιβάλλον του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. 

 Αναμφίβολα ο ρόλος και η πολιτική του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός. Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ από το 1960 αποτέλεσαν τον 

καταλύτη στην εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ πετρελαϊκών χωρών υποδοχής και των 

επενδυτών, με αποτέλεσμα σήμερα οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν μεγαλύτερα κέρδη 

και υψηλότερο κρατικό έλεγχο και συμμετοχή σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης σε 

σχέση με το παρελθόν, ιδίως στις πλέον ελπιδοφόρες χώρες παραγωγής όσον αφορά 

τα αποθεματικά πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, οι υπόλοιπες χώρες που δεν βρίσκονται 

ακόμα σε αυτό το στάδιο ωρίμανσης της πετρελαϊκής αγοράς υιοθέτησαν ή κλήθηκαν 

να υιοθετήσουν πιο ελκυστικές πολιτικές και φορολογικά κίνητρα με στόχο την 

ενθάρρυνση των επενδυτών να αναπτύξουν δραστηριότητες αναζήτησης και 

εκμετάλλευσης πετρελαίου στο έδαφός τους. Η επιτάχυνση της μεταβλητότητας στις 

διεθνείς τιμές της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου τις τελευταίες δεκαετίες, 

που αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και 

ζήτησης πετρελαίου, είχε σημαντικό αντίκτυπο στους όρους των συμβάσεων και των 

φορολογικών καθεστώτων, που απαιτούν, για παράδειγμα, την εισαγωγή πιο 

προοδευτικών δημοσιονομικών συστημάτων και θα διατηρούν την ισορροπία 

ανάμεσα στο κράτος υποδοχής και τον επενδυτή λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων 

διακυμάνσεων των τιμών167.  

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η υιοθετούμενη συμβατική πρακτική που 

επικρατεί σε διεθνές επίπεδο και προφανώς καθορίζεται από πολλούς μεταβλητούς 

παράγοντες.   

  

                                                           
167 (βλ. https://canvas.harvard.edu/courses/.../download?...) 
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Από την ανάγνωση του χάρτη, διαπιστώνεται ότι αριθμητικά οι χώρες που υιοθετούν 

το μοντέλο της σύμβασης μίσθωσης είναι περισσότερες σε σχέση με τις χώρες στις 

οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της διανομής της παραγωγής. Παρατηρείται, όμως, 

ότι το δεύτερο συμβατικό μοντέλο εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στις χώρες που 

διαπιστωμένα υπάρχει πλουτοπαραγωγικό πετρελαϊκό δυναμικό, οπότε οι επενδύσεις 

που πραγματοποιούνται ενέχουν μικρότερο ρίσκο σε σχέση με χώρες που η δυναμική 

τους σε αποθέματα υδρογονανθράκων δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη.  

Περαιτέρω, οικονομικές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι συμβάσεις διανομής της 

παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πάντα υψηλότερα φορολογικά έσοδα 

για το κράτος από τις συμβάσεις παραχώρησης διά μισθώσεως, καθώς, στο πλαίσιο 

αυτών, η κυβέρνηση είναι σε θέση να συλλάβει σχεδόν το σύνολο των εσόδων, 

δεδομένου ότι αυτή καθίσταται κυρία των εξορυσσομένων υδρογονανθράκων, με την 

προϋπόθεση ότι θα διαθέτει ικανό ελεγκτικό μηχανισμό που θα ελέγχει το κόστος της 

επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση θα συγκεντρώνει μόνο ένα μικρό 

μερίδιο από τα έσοδα στο πλαίσιο της σύμβασης διανομής της παραγωγής, καθώς ο 
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μηχανισμός ανάκτησης αυξάνει το κίνητρο της επιχείρησης να υπερτιμήσει το κόστος 

της168.  

Η σύμβαση διανομής της παραγωγής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευνοϊκότερος 

τύπος παραχώρησης, καθώς το κράτος δεν αποξενώνεται από τον έλεγχο του ορυκτού 

του πλούτου διατηρώντας την κυριότητα των υδρογονανθράκων που εξορύσσονται 

και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποφέρει περισσότερα φορολογικά και λοιπά 

έσοδα. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, εφαρμόζεται αποκλειστικά η σύμβαση 

μίσθωσης, ακολουθώντας τα πρότυπα της δυτικής Ευρώπης, πιθανότατα για να 

ενθαρρυνθούν οι ξένες επενδύσεις, αλλά και γιατί ίσως δεν υπάρχει ακόμη ωριμότητα 

και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό. 

10. Επίλογος 

Η Ελληνική πολιτεία άρχισε να αντιμετωπίζει το θέμα της εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων με επιστημονική σοβαρότητα και το έτος 2011 πραγματοποιήθηκε 

μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου για να προσαρμοστεί στις υφιστάμενες διεθνείς 

πρακτικές, να εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία 94/22/ΕΚ, να κατοχυρωθεί η 

διαφάνεια, ο υγιής ανταγωνισμός και να ενισχυθούν οι δυνατότητες και τα κίνητρα 

για την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών. Διαφαίνεται ότι έχει αποκρυσταλλωθεί η 

άποψη ότι το όφελος του Δημοσίου θα είναι δεδομένο από την εκμετάλλευση του 

ορυκτού του πλούτου και για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μία 

διαχρονική πολιτική και συναίνεση στον τομέα αυτόν. Ο ρόλος της ΕΔΕΥ, μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός, εφόσον ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για 

συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση των διεθνών αγορών στον τομέα της ενέργειας 

με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας μας στις διεθνής εξελίξεις.  

Η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν ήδη 

υπογραφεί από το Δημόσιο και η σταδιακή εξοικείωση  με τον τομέα αυτό, θα 

επιφέρουν χρήσιμα αξιολογικά συμπεράσματα για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

που σήμερα δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί περισσότερο περιγραφικά.   

 

                                                           
168 (Βλ. www.touteconomie.org/afse2014/index.php/.../205) 

http://www.touteconomie.org/afse2014/index.php/.../205
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