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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1/20472
  Διεθνής δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή σε σεισμι−

κές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη 
αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης 
στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄/98),

2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄/16) όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ Α΄/19) όπως ισχύει, το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Β΄/213) και το 
Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/221) όπως τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ Α΄/56).

3. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄/2234).

4. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/145).

5. Την 35469/09.08.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄/1800),

6. Το Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ−
λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/27) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 156 παρ. 5 του 
Ν. 4001/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
153 του Ν. 4001/2011.

7. Το Ν. 4001/2011 «για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/179).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την προκήρυξη διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για 
συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτη−
σης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της 
θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της πρόσκλησης περιγρά−
φονται αναλυτικά, στην ελληνική γλώσσα και σε αγγλική 
μετάφραση, στο κείμενο της πρόσκλησης που ακολουθεί 
καθώς και στα παραρτήματα Α και Β που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ του ελληνικού πρωτότυπου κειμένου και της αγ−
γλικής μετάφρασης, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

3. Η υποβολή των φακέλων για την πρόσκληση θα γίνει 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, Μεσογείων 119, Αθήνα, Γραφείο Πρωτο−
κόλλου ΓΓΕΚΑ, Ισόγειο, το αργότερο ενενήντα ημέρες 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Η πρόσκληση αποστέλλεται προς δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
στον ελληνικό τύπο, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστο−
σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr).  
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INTERNATIONAL PUBLIC INVITATION

              Ref.no. 1/20472/02.09.2011 

For the participation in Non-Exclusive Seismic Survey 

offshore Western and Southern Greece 
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1. SUBJECT                                                                                               

The Ministry of the Environment, Energy and Climate Change, (hereinafter called the 
MINISTRY) intends to evaluate the hydrocarbon potential and further promote 
offshore areas for hydrocarbon Exploration and Exploitation in Western and Southern 
Greece.  

The MINISTRY, with head offices in Athens, Greece, invites companies to submit 
applications for participation in a non-exclusive seismic survey. The scope of the 
work is described in article 2 below.  

The MINISTRY intends to enter into an agreement with the selected company/-ies,   
(hereinafter called COMPANY), to perform the said survey. 

This Public Invitation is subject to the provisions of Law 2289/1995 (Government 
Gazette Issue 27/A/8.02.1995), titled “Prospecting, Exploration and Exploitation of 
Hydrocarbons and other provisions”, as amended by Law 4001/2011 (Government 
Gazette Issue 179/A/22.08.2011), titled «for the Operation of Electricity and Gas 
Energy Markets, for Exploration, Production and transmission networks of 
Hydrocarbons and other provisions». 

2. SCOPE OF WORK      

The objective of the planned seismic survey is to ensure data acquisition, processing 
and interpretation, including reprocessing and interpretation of existing data, in 
accordance to the highest present day oil and gas industry standards. These data will 
assist in the evaluation of the hydrocarbon potential of the area outlined in 
APPENDIX A and in the promotion of a subsequent International Licensing Round for 
Hydrocarbon Exploration and Exploitation which is targeted for 2012.   

MINISTRY’s personnel shall work closely with COMPANY’s specialists in the 
planning of the survey, the selection of acquisition and processing parameters and 
the interpretation/evaluation of all available data. The MINISTRY has the right to 
oversee all stages of the project.  
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3. ELIGIBILITY - CONTENT OF THE PROPOSAL FOLDER - SUBMISSION 
OF THE APPLICATION

3.1. Participation is open, on equal terms, to those companies which meet the legal, 
financial and technical requirements set in the Invitation and which demonstrate the 
required professional adequacy and experience.  

3.2. The folder of the proposal must contain: 

A. Application in Greek or English language stating the company’s expression of 
interest for the participation, signed by the legal representative. The application 
should also record the list of the accompanied documents of the folder. 

B. Technical and commercial proposals including: 

 Work program which defines: a) the objective of the survey; b) the minimum 
number of kilometres to be acquired; c) an indicative location map which 
should cover the entire area of APPENDIX A; d) the acquisition parameters 
and the processing and interpretation workflows and deliverables; e) any 
additional non-seismic data collected and provided as part of the survey; f) 
the facilities, equipment and s/w used for the project; g) training opportunities 
for Greek specialists; h) any other item that is deemed to be beneficial to the 
MINISTRY.  

 Specific technical requirements: 

o Acquisition parameters (source type, streamer length, recording time 
etc) should be chosen such as that they maximize the penetration 
depth and resolution in order to reveal targets within pre-alpine?, 
alpine and post-alpine sediments. 

o Data processing will be performed such as to satisfy the 
aforementioned goals, including multiple attenuation, pre stack time 
migration and pre stack depth migration. 

o Interpretation of the seismic data should involve mapping of key 
horizons in the designated area and identification of any hydrocarbon 
indicators present in the data. 

 Time schedule, which should be in accordance with the MINISTRY’s intention 
for the licensing round, within 2012. 

 Commercial terms. 
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 Confidentiality terms. 

The folder must also include documents concerning COMPANY’s qualifications, 
specifically: 

 Qualifications of the allocated personnel (analytical CV’s describing 
professional experience). 

 List of relevant work programs carried out over the last 5 years stating clients, 
locations, type of work, equipment and techniques employed, including 
contact details to be used as reference.  

 Evidence of experience in assisting and running license rounds. 

 Audited annual reports for the last 3 years (including audited financial 
statements). 

 Safety statistics for the past 3 years. 

 Evidence / documentation of an implemented quality system according ISO 
9001, or equivalent. 

 Evidence / documentation for an implemented environmental system 
according to ISO 14001, or equivalent. 

 Evidence / documentation for an implemented health and safety system. 

3.3. The folder must be submitted in a sealed envelope, clearly labelled as follows:  

a) the interested company’s registered name and address,  

b) the recipient: MINISTRY OF  ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE 
CHANGE, GENERAL SECRETARIAT OF ENERGY AND CLIMATE 
CHANGE, Directorate of Petroleum Policy, 119 Mesogion Avenue, 10192 
ATHENS,  

c) for the invitation with Ref. No. D1/20472/5.9.2011 for “ Application for the 
Participation in non-exclusive seismic survey offshore Western and Southern 
Greece”, 

d) the phrase “CONFIDENTIAL/ NOT TO BE OPENED BY THE OFFICE" . 

The applications should be submitted at the latest ninety days from the date of 
publication of the invitation in the Official Journal of the European Union. 
Envelopes reaching the MINISTRY after this date will not be accepted for further 
consideration. 
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4. SELECTION CRITERIA

The MINISTRY will select the most appropriate COMPANY based on the following 
selection criteria:  

 Technical proposal incorporating all issues described in Section 3.2. 

 Commercial proposal. 

 Confidentiality terms. 

 Promotion program of the area under consideration for the upcoming 
International Licensing Round, i.e. road shows, data rooms, etc.  

 International experience in non exclusive seismic surveys.  

 Technical ability to perform the work (data acquisition, processing and 
interpretation of the new and existing data) at the highest present day 
standards. 

 Experience in similar geological areas. 

MINISTRY will carry out negotiations with the companies in order to reach its final 
decision, which should be in two months at the latest after the deadline of 
submission. 

MINISTRY reserves the right, at any time, in its sole discretion, to declare any 
application or the entire procedure void or to disqualify any applicant-qualified.   

Proposals shall be valid for 90 calendar days after the final submission due date. 

5. PARTICIPATION FEES

All applicants must pay a participation fee amounting to € 5.000 including in their 
application a bank cheque issued by Credit Institution recognized and legally 
operating in Greece.  

6. GOOD PERFORMANCE GUARANTEE 

The selected company shall be also required to deposit a bank letter of good 
performance Guarantee (APPENDIX ) issued by Credit Institution recognized and 
legally operating in Greece, amounting to 5% of the total project cost. The good 
performance Guarantee shall remain in full force and effect until any and all 
obligations assumed by virtue of the agreement will have been fully paid. 



30248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

7. GOVERNING LAW – SETTLEMENT OF DISPUTES

All disputes among the Parties in conjunction with the agreement shall be subject to 
a decision in accordance with the rules of Arbitration of the Law 2735/1999 
(International Commercial Arbitration) as in force at the date of these proceedings. 
Such decision shall be rendered though three arbitrators that shall be appointed in 
accordance with provisions of those rules of arbitration.   

The place of arbitration proceedings shall be Athens. 

All claims in conjunction with this Agreement shall be governed by the Greek Law. 

8. ADDITIONAL INFORMATION - CLARIFICATIONS

For any additional information, interested parties can contact: Mr Dimitrios Nomidis, 
Head of the Directorate of Petroleum Policy, +30 210 69 69 410, email: 
NomidisD@eka.ypeka.gr and Mr Charalampos Pippos, Head of the Directorate of 
Public Relations & International Affairs, +30 210 69 69 166, email: 
ChPippos@eka.ypeka.gr

Clarifications may be also given in writing by the MINISTRY, at its own initiative or 
after the query of an applicant and will be communicated to all applicants.  

* In case of discrepancy between the Greek language original text and the 
English language translation, the Greek text shall prevail. 
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APPENDICES
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- APPENDIX  – 

FORM OF PERFORMANCE GUARANTEE 

Ref.No Bank Guarantee No……………………… 
Date………/………../………. 
  

To: 
Ministry for Environment, Energy 
& Climate Change, 
General Directorate of Energy, 
Directorate of Petroleum Policy, 
119 Mesogion, 101 92, Athens, Greece 

Dear Sirs, 

We beg to inform you that, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming 

the benefit of option, the right to raise against your authority pleas in defense that are not 

personal to the principal obligor or any other pleas stipulated by the Greek Civil Code in 

connection with the guarantee and any right accruing to us under Articles 856,862 to 864 

and 866 to 869 of this Greek Civil Code, we hereby guarantee in favour 

of……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. having its 

principal office  in 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….being severally liable also as direct obligors, up to the sum 

of……………………………….. for the exact, faithful and timely fulfillment of any and all 

obligations assumed by your said Contractor by virtue of Contract 

no…………………………………………..for the performance of seismic survey that refers 

to data acquisition, processing and interpretation in the designated area offshore 

Western and Southern Greece, and the supplements thereto, if any, and in strict 

compliance with the provisions thereof. 

In the event that, as a consequence of the above guarantees, you will decide that the 

said Contractor is in default with regard to any obligation assumed by him by virtue of the 

above Contract, we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you, without 

any objection, the guaranteed sum, in total or in part, plus interest on them, calculated at 
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the Athibor rate of interest for six months deposits, according to your instructions and 

within 5 working days from your relevant notification, without any authorization, action or 

consent of the Contractor hereinabove mentioned being required for such payment or 

any opposition, exception, objection or recourse to arbitration or to the Courts to be 

eventually instituted by the above Contractor with the request guarantee be not forfeited 

or put under judicial sequestration being taken into consideration. 

Finally, we declare that our present guarantee shall remain in full force and effect until 
any and all obligations assumed by the Contractor by virtue of the contract entered into 
by and between himself and your authority will have been returned to us together with a 
written declaration from you releasing us from the present guarantee. 

  

Signature(s): 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

This guarantee is subject to the Uniform Rules 
for Demand Guarantees, ICC, Publication No.758 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022013009110020*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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