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“Σύζηαζη θορέα για ηην Έρευνα και Εκμεηάλλευζη Υδρογονανθράκων’’ 

 

 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 
Με ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πξνσζείηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

Δζληθνχ Φνξέα Τδξνγνλαλζξάθσλ, ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη ηα απνθιεηζηηθά 
δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζέκαηα αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 
πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο ρψξαο θαη ζα εηζεγείηαη ηελ παξαρψξεζε απηψλ ησλ 
δηθαησκάησλ ζε ελδηαθεξφκελεο πεηξειατθέο εηαηξείεο επ’αληαιιάγκαηη. 

Η ζπκκεηνρή ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο παξακέλεη 
θπξίαξρε, κε πνζνζηά ζηαζεξά πάλσ απφ 50%-55%. Οη αλάγθεο ηεο Διιάδαο 
ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 120 εθαη. Βαξέιηα ην ρξφλν. Σν 56% ηεο ζπλνιηθήο 
θαηαλάισζεο παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Η βηνκεραλία 
αληηπξνζσπεχεη ην 18,5% ελψ νη ππφινηπνη θιάδνη ( νηθηαθφο, εκπνξηθφο, θ.α.) ην 
25%. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πεηξειαίνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε ΓΔΗ γηα 
ειεθηξνπαξαγσγή, θπξίσο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. Σν πεηξέιαην είλαη 
βέβαην φηη γηα αξθεηά ρξφληα αθφκα ζα εμαθνινπζεί λα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κεξίδην 
ηεο αγνξάο. Σν 99,5% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα δηχιηζε ζηε ρψξα 
εηζάγεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη κφλν ην 0,5% παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Η έξεπλα θαη ε παξαγσγή (Δ&Π) πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη κηα εμαηξεηηθά 
πεξίπινθε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ νπνία εθαξκφδνληαη 
εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίεο, απαηηείηαη πςειή έληαζε θεθαιαίσλ ελψ 
εκπεξηέρνληαη ζεκαληηθνί θίλδπλνη απνηπρίαο (γεσινγηθνί, ηερληθνί, 
πεξηβαιινληηθνί, εκπνξηθνί, πνιηηηθνί). Βεβαίσο, έρεη απνδεηρζεί ηζηνξηθά φηη ηα 
ηειηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη ηδηαηηέξσο ζεηηθά ηφζν γηα ηα θξάηε πνπ 
έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ φζν θαη γηα ηηο  
πεηξειατθέο εηαηξείεο πνπ ηα εθκεηαιιεχνληαη.  

Δμ αηηίαο ησλ αλσηέξσ ιφγσλ, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ αλαιακβάλνπλ 
άκεζα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα 
γηα ηνλ εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ελψ κέζσ δηεζλψλ δηαθαλψλ 
δηαγσληζκψλ παξαρσξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλεο πεηξειατθέο 
εηαηξείεο, δηαζθαιίδνληαο φκσο απηά ηα δηθαηψκαηα κέζσ απζηεξψλ ζπκβάζεσλ. 
Σηο δηαδηθαζίεο ησλ παξαρσξήζεσλ απηψλ ηηο δηελεξγνχλ ηα θξάηε, κέζσ ελφο 

ακηγψο θξαηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο επηπιένλ δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ζπκβάζεηο κε ηηο 
πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζε 
ηερληθά, νηθνλνκηθά, εκπνξηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη εηαηξείεο κε ηε ζεηξά 
ηνπο, ζπλήζσο δηαζπείξνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο κε ηε δεκηνπξγία 
θνηλνπξαμηψλ, ελψ θαηαβάιινπλ ζηα θξάηε πςειφηαηνπο θφξνπο (ζπλήζσο σο 
πνζνζηφ απφ ηα έζνδα παξαγσγήο), ην χςνο ησλ νπνίσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ 
δηεζλψλ δηαγσληζκψλ θαη εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηηο 
πηζαλφηεηεο χπαξμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ππέδαθνο, ηηο πξνβιεπφκελεο 
ηερληθέο δπζθνιίεο παξαγσγήο - κεηαθνξάο θιπ.   

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, εάλ νη ηερληθέο πηζαλφηεηεο αλαθάιπςεο ελφο 
θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, ζεσξείηαη φηη νη ζπλζήθεο είλαη 
πνιχ επλντθέο, δεδνκέλνπ φηη νη εξεπλεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ αλαθάιπςε ελφο 
ζαιαζζίνπ θνηηάζκαηνο 100 εθαη. βαξειηψλ (φζν ην θνίηαζκα ηνπ Πξίλνπ) 
αλέξρνληαη ζηα επίπεδα ησλ $ 0,2 δηο θαη νη αλαγθαίεο επελδχζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

θνηηάζκαηνο γηα ηελ έλαξμε παξαγσγήο ζε ηνπιάρηζηνλ $ 1 δηο. Η παξαγσγή 
απηνχ ηνπ θνηηάζκαηνο δηαξθεί 25 πεξίπνπ ρξφληα, κε δαπάλεο παξαγσγήο $ 1,5 
δηο, απνθέξεη έζνδα $ 7,5 δηο θαη εθηηκάηαη φηη ηα πξν θφξσλ θαζαξά θέξδε ησλ 
εηαηξεηψλ αλέξρνληαη $ 1,8 δηο. Οη αληίζηνηρνη θφξνη αλέξρνληαη ζε $ 3 δηο πνπ 
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κεηαθξάδεηαη ζε εηήζηα έζνδα πεξίπνπ $120 εθαη. απφ έλα θαη κφλν θνίηαζκα 
αληίζηνηρν ηνπ Πξίλνπ. 

ηε ρψξα καο, ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ Δ&Π ηελ αζθνχζε ην 
εθάζηνηε Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο/Αλάπηπμεο κέζσ θξαηηθψλ θνξέσλ (ΙΓΔΤ, ΙΓΜΔ) 

θαη απφ ην 1975 ε θξαηηθή ΓΔΠ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ΓΔΠ – ΔΚΤ, πνπ ηδξχζεθαλ γηα 
ην ζθνπφ απηφ. ε απηά ηα πιαίζηα παξαρσξήζεθαλ θαηά θαηξνχο δηθαηψκαηα Δ&Π 
ζε εμεηδηθεπκέλεο πεηξειατθέο εηαηξείεο (ε ηειεπηαία ήηαλ ην 1997), ελψ 
πξαγκαηνπνίεζε απηνδχλακεο έξεπλεο θαη ε ΓΔΠ – ΔΚΤ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ 
εξεπλψλ ήηαλ ε αλαθάιπςε ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξίλνπ (απφ ηελ ηφηε OCEANIC ηε δεθαεηία 1970 κε παξαγσγή 
κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 125 εθαη. βαξέιηα) θαη ηνλ εληνπηζκφ δχν κηθξψλ 

θνηηαζκάησλ ζην Καηάθνιν (πεηξέιαην) θαη ηελ Δπαλνκή (θπζηθφ αέξην) απφ ηε 
ΓΔΠ – ΔΚΤ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Παξάιιεια ε ΓΔΠ – ΔΚΤ ήιεγρε, γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηηο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξίλνπ, 
απφ ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ εηζέπξαηηε ην δεκφζην $50 εθαη. εηεζίσο (ηε δεθαεηία 
ηνπ 1980 κε ηηκέο αξγνχ 10 – 20 $/ βαξέιη).  

Όιεο νη κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο, παξφηη 
απνζπαζκαηηθέο,  αζπλερείο θαη αλνινθιήξσηεο, επηβεβαηψλνπλ φηη ε ρψξα 
δηαζέηεη πεηξειατθφ δπλακηθφ. Δθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη ε δηελέξγεηα εξεπλψλ 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαθάιπςε θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ, νη νπνίνη 
εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ 
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ηα επφκελα  30 ρξφληα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη 
ζε κείσζε δαπαλψλ αγνξάο αξγνχ, έζνδα ηνπ δεκνζίνπ , αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 
θιπ. 

Μεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΠ – ΔΚΤ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Α.Δ. (1998) θαη ηελ αιιαγή ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηεο 
ηειεπηαίαο (2003), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 
ΤΠΔΚΑ, ε Διιάδα ζήκεξα απνηειεί ζιηβεξφ παξάδεηγκα πξνο απνθπγή, φρη κφλν 
ζηελ ΔΔ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, θξάηνπο πνπ δελ δηαζέηεη έλα θξαηηθφ 
θνξέα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπ πινχηνπ ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην.  
Σν απνηέιεζκα είλαη λα έρνπλ δηαθνπεί εδψ θαη 12 ρξφληα νη αδεηνδνηήζεηο γηα 
Δ&Π πδξνγνλαλζξάθσλ , λα παξαθνινπζνχληαη φρη ζπζηεκαηηθά νη εξγαζίεο ζηα 
θνηηάζκαηα ηνπ Πξίλνπ θαη θπζηθά  ε ρψξα  λα ζηεξείηαη πνιχηηκσλ επελδχζεσλ 
πξνεξρφκελσλ απφ δηεζλείο πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη λα απνθιείεηαη νπζηαζηηθά ε 
δπλαηφηεηα εηζξνήο εμαηξεηηθά κεγάισλ εζφδσλ ζε πεξίπησζε αλαθάιπςεο 
θνηηαζκάησλ θαη παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. ε φια ηα θξάηε ηεο 
Δ.Δ θαη ηεο ππφινηπεο Β. Δπξψπεο ππάξρεη ζρεηηθφο θξαηηθφο θνξέαο, ν νπνίνο 
είλαη είηε αλεμάξηεηε δεκφζηα δηαρεηξηζηηθή - ξπζκηζηηθή αξρή (11 ρψξεο), είηε 

θξαηηθφο θνξέαο κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, φπσο ε πξνηεηλφκελε ζην 
παξφλ θείκελν, είηε νξγαλσηηθή κνλάδα ζρεηηθνχ Τπνπξγείνπ (10 ρψξεο). 

Γηα λα θαηνξζψζεη ε Υψξα καο λα πξνζειθχζεη έκπεηξνπο θαη νηθνλνκηθά 
εχξσζηνπο επελδπηέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν,  ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη μεθάζαξν 
θαη ειθπζηηθφ λνκηθφ πιαίζην, ζπκβαηφ κε ηηο αξρέο ηεο Δ.Δ., απζηεξέο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη  κεραληζκνχο νη 
νπνίνη ζα εγγπψληαη ηε δηαθάλεηα, ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίνη ζα ζηειερσζνχλ κε έκπεηξα θαη 
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, πνπ θαηέρνπλ ην αληηθείκελν ζε βάζνο, θαη  ζα απνηεινχλ 
αμηφπηζηνπο ζπλνκηιεηέο.  
Δπεηδή ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην (λ.2289/95), πνπ δηέπεη ηνπο φξνπο 
δηελέξγεηαο Δ&Π πδξνγνλαλζξάθσλ, ζεσξείηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ (απαηηνχληαη 
αζθαιψο βειηηψζεηο κε βάζε ηηο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ηηο νπνίεο ζα 
εηζεγεζεί ζην ΤΠΔΚΑ ν θνξέαο),  κε ην παξφλ λνκνζρέδην επηρεηξείηαη ε 

εμαζθάιηζε φισλ ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζέιθπζε 
επελδχζεσλ γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ζηε ρψξα καο γηα αλαθάιπςε 
θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ. 
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Δπνκέλσο είλαη απνιχησο επηβεβιεκέλε ε άκεζε ζχζηαζε κε λφκν ελφο ακηγψο 
θξαηηθνχ θνξέα, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη:   
 

 Η άζθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζηελ Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε ησλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ηεο 
ρψξαο θαζψο θαη  

 
 ε δηαρείξηζε, ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ζπλάπηνληαη ή έρνπλ ζπλαθζεί ζην παξειζφλ απφ ην Γεκφζην κε 
πεηξειατθέο εηαηξείεο  

 

Δλδεδεηγκέλε ιχζε ζηε παξνχζα θάζε, απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ, 
επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρήκαηνο,  κε ηε κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο, κε 
κνλαδηθφ κέηνρν ην Γεκφζην (ζηειερσκέλνπ κε  έκπεηξν πξνζσπηθφ  10-15 
αηφκσλ) πνπ ζα αλαιάβεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ νξίδνληα (12 – 18 κήλεο) ηε 
βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε δηελέξγεηα δηεζλνχο 
δηαγσληζκνχ (γχξνπ παξαρσξήζεσλ) γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ Δ&Π, 
ζε πεξηνρέο φπνπ ηα δεδνκέλα είλαη ψξηκα θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο χπαξμεο 
πεηξειαίνπ ή/θαη αεξίνπ. 
 
 
 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ 
πξνβιέπεηαη φηη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ζπζηήλεηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία ‘Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθσλ ΑΔ’ (ΔΓΔΤ ΑΔ), 

δηάξθεηαο πελήληα (50) εηψλ, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, 
ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην Κ.Ν. 2190/1920 (Α΄144) θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ.2289/1995 (Α΄27).  
Με ην σο άλσ δηάηαγκα θαηαξηίδεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ξπζκίδνληαη 
φια ηα ζέκαηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο 
λνκνζεζία. 
Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν πξνβιέπνληαη δηάθνξεο απαιιαγέο ππέξ ηεο εηαηξείαο, 
φπσο απφ ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζχληαμε θαη ηξνπνπνίεζε 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαζψο θαη απφ θφξνπο ή ηέιε. 
 
 Με ην άξζξν 2 θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ζην 
πιαίζην απηνχ, ε εηαηξεία είλαη αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε θαη δηαρείξηζε γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ 
αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

ρεξζαίεο, ππνιίκληεο θαη ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηε 
δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 
ζπλάπηνληαη απφ ην Γεκφζην κε ηξίηνπο .  
ηνπο ζθνπνχο ηεο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεηαη ε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε 
ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο, ε ζπιινγή, επεμεξγαζία, 
απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εξεπλψλ, ε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ πξνο 
παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο 
πδξνγνλαλζξάθσλ θαζψο θαη πεξηνρψλ γηα απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη CO2, 
ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη ε πξνβνιή ηνπο ζηε 
δηεζλή ελεξγεηαθή αγνξά γηα ηελ πξνζέιθπζε πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ, ε 
αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ άδεηαο αλαδήηεζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ησλ 
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη εηζήγεζε γηα ηελ ππνγξαθή απηψλ, ε έγθξηζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

αλαδφρσλ, ε εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθψλ απνηηκήζεσλ ησλ πξνο παξαρψξεζε 
πεξηνρψλ θαη ε αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζπλαθή ζέκαηα. 
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 ην άξζξν 3 θαζνξίδεηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζε δηαθφζηεο 
ρηιηάδεο (200.000) Δπξψ, θαιππηφκελν εμ νινθιήξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 
ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε ηελ νπνία 

ζα θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία 
απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην πνζνζηφ πνπ παξαθξαηεί ππέξ 
απηήο, ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ ππνινίπνπ ζην Γεκφζην θαζψο θαη άιια ζέκαηα. 
Δπηπιένλ, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεη θαη ηε δπλαηφηεηα 
θαηαβνιήο επηρνξήγεζεο ζηελ εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή παξνρή 
ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 
πφξνπο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ 

Τπνπξγψλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζα θαζνξίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο 
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
 Σν άξζξν 4 ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνλ ηξφπν 
επηινγήο ηνπο, ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα, ηε 
δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ, ηνλ ηξφπν 
εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ. 
 
 ην άξζξν 5 πξνβιέπεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο λνκνζεζία.  
 

Με ην άξζξν 6 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνξέα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

αλάζεζεο κειεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ θαζψο 
θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε Αλψηαηα θαη Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη 
εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηζηήκνλεο.  
  
 ην άξζξν 7 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
θαη Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο, πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
 ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 1 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζηειέρσζεο ηεο 
εηαηξίαο κε κεηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 
θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ απνζπάζεσλ. ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ε 
ζχζηαζε ζέζεσλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο εηδηθνχ 
πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 1252/1982. ηελ παξάγξαθν 3  πξνβιέπεηαη  
ε έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα 
ζρεηηθή κε ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Σέινο ζηελ παξάγξαθν 4 ξπζκίδνληαη  
ζέκαηα ερεκχζεηαο θαη απνξξήησλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 ην άξζξν 9 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνξέα λα αλαζέηεη ζην ΙΓΜΔ 
ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 
δεκηνπξγία ππνδνκήο θαη ηελ επηινγή ησλ πξνο παξαρψξεζε πεξηνρψλ. ην 
παξειζφλ νη κειέηεο απηέο δηεμήγνλην  απφ ην ΙΓΜΔ, κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΠ θαη 
ελ ζπλερεία ηεο ΓΔΠ - ΔΚΤ θαη πξφζθαηα απφ ηελ ΔΛΠΔ ΑΔ, ε νπνία φκσο δηαζέηεη 
κελ ηελ ππνδνκή (ηερλνγλσζία, ζηειέρε, ηερληθή ππνδνκή) αιιά δελ έρεη πιένλ 
ηα δηθαηψκαηα Δ&Π Τδξνγνλαλζξάθσλ. 
 
         ην άξζξν 10 ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 1, φιεο νη αξκνδηφηεηεο, θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ  έρνπλ αλαηεζεί 

ζηηο εηαηξείεο ΓΔΠ ΑΔ θαη ΓΔΠ-ΔΚΤ ΑΔ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
πεξηέξρνληαη θαη’απνθιεηζηηθφηεηα ζην λέν θνξέα. Δπηπιένλ ξπζκίδνληαη ηα 
ζέκαηα ηεο θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πάζεο θχζεσο δεδνκέλσλ 
πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο εξγαζίεο αιιά θαη απηψλ 
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πνπ πεξηήιζαλ απηνδηθαίσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην κε βάζε ην άξζξν 20 ηνπ 
Ν.3587/07.  
         ην άξζξν 11  ξπζκίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Αθήνα ........./2010 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ 

                    & ΗΛΔΚΣΡΟΝ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

Γ. Παπακωνσταντίνοσ       Ι. Ραγκούσης         

 

 

ΝΗΩΝ, ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ           ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

& ΑΛΙΔΙΑ           & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ        

 

Σ. Γιαμαντίδης       Μ. Υρσσοτοϊδης                      

  

 

 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

& ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Σ. Μπιρμπίλη 
 
 
 

 


