
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 431 της 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό μετά των Συμμετεχουσών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Πετρελα ίων Συμφωνίας ( Ε π ι κ υ 

ρωτικός) Νόμος του 1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ
νως τω άρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 42 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΕΠ1ΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΝ 
ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ Τ Η Σ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ
Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ ΑΦ' Ε Ν Ο Σ ΚΑΙ Τ Η Σ SHELL PETROLEUM COM
PANY LIMITED, ΤΗΣ BRITISH PETROLEUM COMPANY 
LIMITED ΚΑΙ ΤΗΣ SOCONY MOBIL OIL COMPANY INC., 
ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ. 

'Επειδή έγένετο Συμφωνία κατά την 20ην 'Απριλίου 1965, μεταξύ Προοίμιον. 
του Υπουργού Εμπορίου καί Βιομηχανίας έκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας άφ' ενός καί της Shell Petroleum Company Limited, της 
British Petroleum Company Limited και της Socony Mobil Oil Company 
Inc., άφ' έτερου ήτις εκτίθεται εις τον Πίνακα : 

Καί επειδή είναι έπιθυμητόν όπως ή ρηθείσα Συμφωνία καί αϊ 
πρόνοιαι αυτής έπικυρωθώσι καί έπιδεβαιωθώσι διά Νομοθεσίας : 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό μετά των Συμμετεχουσών Συνοπτικός 
Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Πετρελαίων Συμφωνίας (Επ ικυρωτ ικός ) Νόμος τοΟ 1965. τΗλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη αντί- Ερμηνεία. 
θετός έννοια— 

s Δημοκρατία* σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
Συμμετέχουσαι Έταιρε ΐα ι» σημαίνει τήν Shell Petroleum Com

pany Limited, τήν British Petroleum Company Limited καί τήν Socony 
Mobil Oil Company Inc.; 

Συμφωνία* σημαίνει τήν έν τω Πίνακι έκτιθεμένην συμφωνίαν' Πίναξ. 
'Υπουργός  σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας 

καί περιλαμβάνει οιονδήποτε άλλο πρόσωπον εξουσιοδοτημένο ν 
έπΐ τούτω ύπ' αύτοΰ. 

(579) 
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3. Ή Συμφωνία και πασαι αί πρόνοιαι αυτής δια του παρόντος 
έπικυρουνται και βεβαιούνται και πάντα τά δικαιώματα, έξουσίαι, 
υποχρεώσεις καΐ καθήκοντα άτινα παραχωρούνται ή ανατίθενται δι' 
αυτής δια του παρόντος έπικυρουνται, παρά τάς αντιθέτους διατά
ξεις οίουδήποτε άλλου νόμου και παρά οιασδήποτε τοιαύτας διατά
ξεις ό 'Υπουργός ή ό αρμόδιος λειτουργός τής Δημοκρατίας θα κέ
κτηται έξουσίαν δπως έκτελή οιανδήποτε πράξιν την οποίαν απαιτεί 
ή Συμφωνία ή δπως έπιτρέπη τήν ένέργειαν οιασδήποτε τοιαύτης 
πράξεως έκ μέρους .τής Δημοκρατίας και αί Συμμετέχουσαι Έτα ι 
ρεΐαι θα εκτελούν τάς υποχρεώσεις και τά καθήκοντα καΐ θά απο
λαμβάνουν των δικαιωμάτων/των προνοουμένων ύπό τής Συμφωνίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΔΙΎ'ΛΙ ΣΤΗΡ ΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Συνομολογείται σήμερον τη 20η ήμερα του 'Απριλίου 1965, ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Τ Η Σ ΚΥΠΡΟΥ, εκπροσωπούμενης 
υπό του 'Ανδρέα Σπύρου Άραούζου, Υπουργού 'Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου (εφε
ξής καλούμενης «ή Κυβέρνησις») άφ' ενός, άφ' έτερου δε τής SHELL 
PETROLEUM COMPANY L I M I T E D , εταιρείας συσταθείσης και λειτουργού
σης βάσει των νόμων τής 'Αγγλ ίας (εφεξής καλούμενης «SHELL»), τής 
BRITISH PETROLEUM COMPANY L I M I T E D , εταιρείας συσταθείσης και 
λειτουργούσης βάσει των νόμων τής 'Αγγλ ίας (εφεξής καλούμενης «ΒΡ») και 
τής SOCONY MOBIL OIL COMPANY, INC., εταιρείας συσταθείσης και λει
τουργούσης βάσει των νόμων τής Πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης, ΗΠΑ (εφεξής 
καλούμενης " MOBIL "), άπασών όμου μετά των διαδόχων και των νομίμων αυ
τών έκδοχέων, εφεξής καλουμένων όμαδικώς «ΑΊ Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι 
Πετρελαιοειδών». 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ : 
(1) ΑΊ Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών ύπέβαλον από κοινού 

πρότασιν διά τήν κατασκευήν Διυλιστηρίου Πετρελαίου έν Κύπρω' 
(2) 'Η Κυβέρνησις επιθυμεί δπως Ίδρυθή Διϋλιστήριον Πετρελαίου έν Κύ

πρω ύπό τους έν τοΐς κατωτέρω δρους και συμφωνίας. 
Δ Ι Α ΤΑΥΤΑ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Δ Ι Α ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕ

Ω Σ τά κάτωθι : 
1. Έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, έν τη παρούση Συμβάσει οΊ 

ακόλουθοι δροι κέκτηνται τήν άποδιδομένην αύτοΐς αντιστοίχως £ννοιαν : 
«άργόν πετρέλαιον.» σημαίνει τό φυσικόν άργόν πετρέλαιον ώς και όπταντα 

τά διά τό διϋλιστήριον απαιτούμενα αποθέματα τροφοδοτήσεως και άναμί

«Διϋλιστήριον» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 4 κατασκευασθησόμενον 
διϋλιστήριον πετρελαίου μεθ' άπαντος τοΟ εξοπλισμού και τών παραρτημά
των αύτου* 

«Εταιρε ία Διυλιστηρίου» σημαίνει τήν έταιρείαν ήτις θέλει συσταθή δυνά
μει του άρθρου 2" , .  ; \ · 

«έτερα εταιρεία εμπορίας» σημαίνει πασαν έταιρείαν, πλην τών Συμμετε
χουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών, ήτις έ'χει ήδη εγκαταστήσει ή πιθανόν νά 
έγκαταστήση εφεξής δίκτυον εγκαταστάσεων διανομής έν Κύπρω δυν,αμένην 
νά έμπορεύηται πετρελαιοειδή προϊόντα' 

«ημερομηνία ενάρξεως Ισχύος» σημαίνει τήν ήμερομηνίαν τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας, έν ή δημοσιεύεται ό κυρωτικός τής παρούσης 
Συμβάσεως Νόμος, και 

«πετρελαιοειδή προϊόντα» σημαίνει παν προϊόν παραγόμενον έν τώ Διϋλι
στηρίω έξ άργου πετρελαίου. 

"Επικύρωσις 
Συμφωνίας, 
κ.λ.π. 



581 

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Δ Ι Υ Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ 
2. " Ι να καταστή δυνατή ή ΐδρυσις διυλιστηρίου πετρελαίου εν Κύπρω συμ

φώνως προς τάς έπομένας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αί Συμμετέ
χουσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών θέλουν συστήσει εν Κύπρω, ευθύς ώς τούτο 
ήθελε καταστη λογικώς έφικτόν, μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος έται
ρείαν περιωρισμένης ευθύνης, της όποιας το αρχικώς συμπεφωνημένον μετοχι
κόν κεφάλαιον θέλει είναι 1.460.000 περίπου λίραι Κύπρου, (εφεξής καλουμένην 
«Εταιρεία Διυλιστηρίου»), μεταξύ των σκοπών της οποίας θα είναι ή κύρωσις 
καΐ αποδοχή της παρούσης Συμβάσεως, ώς και ή κατασκευή, κυριότης και 
λειτουργία του Διυλιστηρίου. 

3. Αί Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών θέλουσι φροντίσει δια τήν 
προσήκουσαν ύπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως ύπό της Εταιρε ίας Διυλι
στηρίου άμα τη συστάσει αυτής. "Αμα τη τοιαύτη υπογραφή ή Ετα ιρε ία Διυ
λιστηρίου θα θεωρήται ώς συμβαλλόμενον μέρος εις τήν παρουσαν Σύμβασιν 
καΐ θά κέκτηται τά δια της παρούσης προβλεπόμενα δικαιώματα, θα υπόκειται 
δε και εις τάς διά τής παρούσης επιβληθείσας ταύτη υποχρεώσεις. 

ΤΟ Δ Ι Ϋ Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 
4.—(α) Ύπό τον δρον δτι είς τήν Έταιρείαν Διυλιστηρίου θά έξασφαλισθώσι 

τά έν τοις άρθροις 9 και 10 αναφερόμενα, ο'ικόπεδον, δικακόματα και ύπηρε
σίαι, εντός τριών μηνών από τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος, ή 'Εταιρεία 
Διυλιστηρίου θέλει Ιδρύσει νέον διϋλιστήριον πετρελαίου, μεθ' δλων τών εγκα
ταστάσεων, του εξοπλισμού και τών παραρτημάτων αύτου (τής συνολικής δα
πάνης υπολογιζόμενης εις £3,65 εκατομμύρια λιρών στερλινών), άνεγερθησό
μενον είς Λάρνακα και του όποιου ή λειτουργία θά άρχίση εντός τριάκοντα 
μηνών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος. 

Προβλέπεται έν τούτοις δτι, έν ή περιπτώσει ήθελεν άποδειχθή αδύνατος ή 
άποπεράτωσις του Διυλιστηρίου και ή έ'ναρξις της λειτουργίας αύτου εντός τής 
καθωρισμένης περιόδου τών τριάκοντα μηνών, διά λόγους διαφεύγοντας τον 
έλεγχον τών Συμμετεχουσών 'Εταιρειών Πετρελαιοειδών, ή έάν ήθελε διαπι
στωθή δτι ή ύπολογισθεΐσα δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του Διυλιστη
ρίου ήθελεν αύξηθή ουσιωδώς έάν το Διϋλιστήριιον ήθελεν άποπερατωθή και 
λειτουργήσει εντός τής καθωρισμένης περιόδου τών τριάκοντα μηνών, ή Κυ
βέρνησις θέλει χορηγήσει προς τάς Συμμετέχουσας 'Εταιρείας Πετρελαιοειδών 
άνάλογον παράτασιν τής καθωρισμένης περιόδου" 

(β) Το Διϋλιστήριον θέλει προγραμματισθή με σκοπόν δπωο καλύψη, δσον 
πληρέστερον είναι δυνατόν άπό οικονομικής πλευράς, τάς άνάγκας κατανα
λώσεως τής Κύπρου κατά το έτος 1968, συμψώνως προς τους σημερινούς υπο
λογισμούς είς δενζίνην αυτοκινήτων, είς υγραέρια, είς φωτιστικόν πετρέλαιον 
είς καύσιμα αεροστροβίλων, είς βαρύ πετρέλαιον εσωτερικής καύσεως 
(DIESEL FUEL), πετρέλαιον εσωτερικής καύσεως , (GAS OIL), εϊς 
άσφαλτο ν και είς πετρέλαιον εξωτερικής καύσεως (FUEL OIL), (συμ
Φώνως προς τάς Προδιαγραφάς ώς καθορίζονται αύται έν τω συνημμένω 
Πίνακι 1), θά δύναται δε αρχικώς νά έπεξεργάζηται 500.000 τόννους άργου 
πετρελαίου ετησίως, κατ' ελάχιστον δριον. Ό ώς άνω υπολογισμός καθορίζε
ται έν τω συνημμένω Πίνακι 2, όμου μεθ' ένόο προγράμματος δεικνύοντος τήν 
κατά προσέγγισιν κάλυψιν τών ύπολογισθεισών τούτων αναγκών. Τό Διϋλι
στήριον θά δύναται νά έπεκταθή περαιτέρω Ινα καλύψη δσον πληρέστερον εΐναι 
δυνατόν άπό οικονομικής πλευράς τάς άνάγκας τής Κύπρου είς τοιαύτα προϊ
όντα κατά τό έ'τος 1975' 

(γ) Αί Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών αναλαμβάνουν νά συΓη
τήσωσι μετά τής Κυβερνήσεως τό θέμα πάσης περαιτέρω επεκτάσεως, ήτις θά 
ήτο σκόπιμος ύπό τό πρίσμα οιασδήποτε περαιτέρω αυξήσεως τών αναγκών τής 
Κόπρου είς τοιαύτα προϊόντα πέραν του 1975" 
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(δ) Τό Διϋλιστήριον θά άνήκη εις την Έταιρείαν Διυλιστηρίου, θά συντηρή
ται και κινήται υπ' αυτής, θά δύναται δε νά παράγη προϊόντα διεθνώς ανεγνω
ρισμένης" ποιότητος. 

5. 'Εντός του πλαισίου της Κυβερνητικής πολιτικής δια την ένθάρρυνσιν των 
εγχωρίων βιομηχανιών, ή Κυβέρνησις θέλει μεριμνήσει δπως πάντα τα έν Κύ
πρω Διυλιστήρια κέκτηνται τό δικαίωμα να καλύπτωσι τάς εις πετρελαιοειδή 
άνάγκας τής Κύπρου έν ώ μέτρω τά έν λόγω διυλιστήρια δύνανται νά πράξωσι 
τοΰτο. . > 

Τό άρθρον τούτο θέλει αποτελέσει θέμα επανεξετάσεως μεταξύ τής Κυβερνή
σεως και τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών κατά τό έτος 1975. 

6. θέλουσι παρασχεθή δίκαιοι δροι εργασίας προς.ετέρας εταιρείας εμπο
ρίας, διά τών οποίων θά διασφαλίζονται πλήρως τά συμφέροντα τών εταιρειών 
τούτων, υπό τόν δρον δτι δέν θά ζητηθή άπό τάς Συμμετέχουσας 'Εταιρείας 
Πετρελαιοειδών νά παράσχωσι τοιούτους δρους εις τάς ετέρας αύτάς εταιρείας 
εμπορίας οΐτινες θά είναι εύνοϊκώτεροι τών προσφερομένων υπό τής Εταιρείας 
Διυλιστηρίου προς έκάστην τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 

7. Ή Εταιρεία Διυλιστηρίου θά δικαιούται νά προδαίνη είς τάς αντικατα
στάσεις έκείνας τών παγίων εγκαταστάσεων ή εις μετατροπάς ή προσθήκας 
τω Διϋλιστηρίω, ή έπ' αύτου, δσας ήθελε θεωρήσει άπό καιρού εις καιρόν αναγ
καίας ή σκόπιμους διά τήν καλήν συντήρησιν αύτου. ή προς άντιμετώπισιν αλ
λαγών τής απαιτουμένης ποσότητος ή ποιότητος τών πετρελαιοειδών, ή διά τήν 
παραγωγήν πετρελαιοειδών προϊόντων διαφόρων τών έν τω άρθρω 4 καθορι
ζομένων, ή λόγω τεχνολογικών εξελίξεων. 

Ή Εταιρεία Διυλιστηρίου, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών λοιπών διατάξεων τής 
παρούσης Συμβάσεως, θά εΤναι επίσης ελευθέρα νά αύξομειώνη άπό καιρού 
είς καιρόν τήν παραγωγήν του Διυλιστηρίου. 

8. Ή Κυβέρνησις απαιτεί δπως κατά τήν άνέγερσιν (ήτις θά γίνη βάσει μειο
δοτικού διαγωνισμού), τήν συντήρησιν και τήν λειτουργίαν του Διυλιστηρίου, 
ώς καΐ είς πάσας τάς είς αυτό γινομένας μετατροπάς ή προσθήκας, ή Εταιρεία 
Διυλιστηρίου συμμορφουται προς τους διεθνώς ανεγνωρισμένους τύπους καΐ 
κώδικας τεχνικής και ασφαλείας. Λόγω τής είδικής έν Κύπρω καταστάσεως 
τό Διϋλιστήριον θά προγραμματισθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά καλύπτη 
τάς είς γλυκύ ϋδωρ άνάγκας αύτου. 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 
9. Ή Κυβέρνησις θέλει καταδάλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν ίνα εξασφά

λιση δπως ή Εταιρεία Διυλιστηρίου δυνηθή νά απόκτηση ύπό λογικούς δρους : 
(α) τό οίκόπεδον( τάς δουλείας διελεύσεως, τά δικαιώματα διόδου, τάς 

δουλείας ώς και έτερα δικαιώματα εντός, άνωθεν και κάτωθεν τής ξη
ράς ή τής θαλάσσης, έκτος του χώρου του Διυλιστηρίου (ανεξαρτήτως 
αν ανήκουν είς τό δημόσιον ή είς ίδιώτην), τά όποια, κατά τήν γνώμην 
τής Εταιρείας Διυλιστηρίου, είναι αναγκαία ή σκόπιμα διά τήν ίκα
νοποιητικήν λειτουργίοτν του Διυλιστηρίου, περιλαμβανομένης της άπ' 
τύθείας προσπελάσεως προς τό θαλάσσιον ϋδωρ, τών σωληνώσεων 
διοχετεύσεως, ώς και τών άγουσών προς τό οίκόπεδον Οδών* 

(β) επαρκή ήλεκτρικήν ένέργειαν" 
(γ) άδειαν εγκαθιδρύσεως τών εγκαταστάσεων αΐτινες θεωρούνται αναγ

καίοι διά τήν έξασφάλισιν θαλασσίου ύδατος προς χρήσιν του διυλι
στηρίου ώς και διά τήν άποχέτευσιν δλου του' ύδατος απορροής και 
τών παρομοίων υδάτων άποπλύσεως' καΐ 

(δ) πάσας άλλας βοηθητικάς υπηρεσίας καί εγκαταστάσεις, α'ι όποΐαι, 
κατά τήν κρίσιν τής Εταιρείας Διυλιστηρίου, είναι δυνατόν νά άπαι
τώνται διά τήν ίκανοποιητικήν λειτουργίαν του Διυλιστηρίου. 
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10. Ή Κυβέρνησις θέλει καταβάλει πασαν δυνατήν προσπάθειαν ίνα εξασφά
λιση δπως ό χώρος του Διυλιστηρίου κηρυχθή και θεωρηθή δια σκοπούς δημο
σίους, δημοτικούς και της τοπικής διοικήσεως, ώς και δια πολεοδομικούς, χωρο
ταξικούς και άλλους σκοπούς πολεοδομίας, ώς περιοχή εις τήν οποίαν είναι ε
λευθέρα, ή διεξαγωγή των εργασιών ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, άνευ περι
ορισμού ή εμποδίου τινός, και δπως παρέχωνται άπασαι αί άπαιτούμεναι δια 
τήν Έταιρείαν Διυλιστηρίου άδειαι και εξουσιοδοτήσεις. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Ι Σ 
11. Ή Εταιρε ία Διυλιστηρίου θέλει εξεύρει άπαντα τα αρχικώς απαιτούμενα 

κεφάλαια δια τήν άνέγερσιν του Διυλιστηρίου, ώς και δια κεφάλαιον κινήσεως, 
δια της εκδόσεως μετοχών προς κάλυψιν τεσσαράκοντα περίπου τοις εκατόν 
τούτου και δια της εξευρέσεως δανείων δια τό ύπόλοιπον, ύπό τους καλλίτε
ρους δυνατούς εμπορικούς δρους κατά τόν χρόνον δανεισμού. Αί Συμμετέχου
σαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών θα έγγραφώσιν εις τό μετοχικόν κεφάλαιον και 
κατ' άναλογίαν της συμμετοχής έκαστης τούτων είς αυτό, θέλουν μεριμνήσει 
ή προβλέψει δια τήν έξεύρεσιν δανείων. Ή χρηματοδότησις αϋτη θά γίνεται είς 
λίρας στερλίνας ή είς δολλάρια ΗΠΑ ή είς λίρας Κύπρου κατά τήν έκλογήν 
τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαίου, ύπό τόν δρον δτι έν περιπτώσει 
δανεισμού παρά τρίτων λιρών Κύπρου διά τήν είς έγχώριον νόμισμα άπαιτου
μένην χρηματοδότησιν διά τ'ήν άρχικήν κατασκευήν και τό κεφάλαιον κινήσεως 
του Διυλιστηρίου, θέλει ληφθή ύπό τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιο
ειδών ή προηγουμένη έ'γκρισις της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, ήτις έ'γκρι
σις θά παρέχεται, πλην οσάκις ή χορήγησις ταύτης θά ήτο αντίθετος προς τήν 
πολιτικήν της Κεντρικής Τραπέζης κατά τόν χρόνον αιτήσεως του ώς άνω 
δανεισμού. 

12. Ή Κυβέρνησις θά έχη τό δικαίωμα νά άγοράση 50% του μετοχικού κεφα
λαίου της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου ύπό τους κάτωθι δρους : 

(α) Καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός τριμήνου άπό της ημερομηνίας ενάρ
ξεως 'ισχύος, ή Κυβέρνησις δύναται νά γνωστοποίηση προς τάς Συμ
μετέχουσας Εταιρε ίας Πετρελαιοειδών δτι είναι διατεθειμένη νά πα
ραιτηθή υπέρ μιας ή και περισσοτέρων τών υφισταμένων ετέρων εται
ρειών εμπορίας μέρους του δικαιώματος της δπως καταστή μέτοχος 
της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου. 

Ή γνωστοποίησις αύτη θά καθορίζη : 
(i) Τό δνομα ή τά ονόματα της ούτω καθοριζομένης ετέρας υφιστα

μένης εταιρείας ή εταιρειών εμπορίας, όμου μετά τών υπολογιζό
μενων μετοχών αυτής ή αυτών" 

(ii) δτι ή έν λόγω εταιρεία ή έταιρεΐαι έχουν αναλάβει δπως υπογρά
ψουν τήν παρουσαν Σύμβασιν, έν ή περιπτώσει αΰτη ή αύται απο
φασίσουν νά έγγραφώσι διά μετρχάς. 

Ετα ιρε ία ούτω οριζόμενη οφείλει, εντός δύο μηνών άπό της ημερομηνίας 
του ορισμού αυτής, νά πληροφόρηση τήν Κυβέρνησα/ ώς και τάς Συμμε
τέχουσας Εταιρε ίας Πετρελαιοειδών, έάν επέλεξε νά έγγραφη διά μετο
χάς εϊς τήν Έταιρείαν Διυλιστηρίου, έν ή δε περιπτώσει έπιλέξη νά εγ
γραφή διά μετοχάς θέλει υπογράψει αμέσως τήν παρουσαν Σύμβασιν. 

'7\μα τή υπογραφή ταύτη, ή έν λόγω 'Εταιρεία θά θεωρήται ώς αποτε
λούσα συμβαλλόμενον μέρος τής παρούσης Συμβάσεως, θά άποκτα δέ δι
καιώματα και θά υπόκειται είς τάς υποχρεώσεις αί όποΐαι καθορίζονται 
και επιβάλλονται έπί τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών διά 
τής παρούσης Συμβάσεως. 

Έάν .ή Κυβέρνησις ήθελεν εκλέξει δπως παραιτηθή μέρους του δικαιώ
ματοςαύτής δπως απόκτηση μετοχάς είς τήν Έταιρείαν Διυλιστηρίου υπέρ 
μιας υφισταμένης ετέρας εταιρείας εμπορίας, δύναται νά πράξη τούτο 
μόνον καθ' δ μέτρον θά παρείχετο ή δυνατότης είς τήν έν λόγω έταιρείαν 
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νά £χη εν ττοσοστόν μετοχών εις την Έταιρείαν Διυλιστηρίου, το όποιον, 
υπό την προϋπόθεσιν δτι ή Κυβέρνησις άσκεΐ αμφότερα τά δικαιώματα 
αυτής εκλογής μετοχών (OPTIONS), αντιπροσωπεύει τάς ποσότητας τών 
προϊόντων διυλιστηρίου τύπου αποσταγμάτων τά όποια ή έν λόγω εταιρεία 
πωλεΐ εις την έγχώριον άγοράν τής Κύπρου, έν συγκρίσει προς τάς υπό 
τών Εταιρειών SHELL, ΒΡ και MOBIL πώλουμένας ποσότητας τών αυ
τών προϊόντων. Ή Κυβέρνησις'θέλει πληροφορήσει τήν τοιαύτην έταιρείαν 
περί τών διατάξεων τής κατωτέρω παραγράφου (ια). 
(β) Τό δικαίωμα τής Κυβερνήσεως δπως· άγοράζη μετοχάς, μειωμένον 

καθ' δ μέτρον μία εταιρεία ίίχει έγγραφη διά μετοχάς, δυνάμει τής 
ώς άνω παραγράφου (α), θά άσκήται κατά δύο ίσα και ανεξάρτητα 
δικαιώματα εκλογής (OPTIONS)· Ή άσκησις ή μη άσκησις του πρώ
του δικαιώματος εκλογής (OPTION) δεν θά έπηρεάση τό δικαίωμα 
τής Κυβερνήσεως νά άσκηση ή νά μή άσκηση τό δεύτερον δικαίωμα 
εκλογής (OPTION), 

(γ) 'Η Κυβέρνησις δύναται νά άσκηση έκάτερον δικαίωμα εκλογής 
(OPTION) καθ' οιονδήποτε χρόνον κατά τήν πενταετή περίοδον ήτις 
αμέσως έπεται τής ημερομηνίας ενάρξεως τής λειτουργίας του Διυλι
στηρίου. Κοινοποίησις περί τής ασκήσεως του δικαιώματος εκλογής 
(OPTION) θά δίδεται εγγράφως προς τός 'Εταιρείας SHELL, Β Ρ 
και MOBIL* 

(δ) Έ ν ή περιπτώσει τό δικαίωμα εκλογής (OPTION) ασκείται εντός £ξ 
μηνών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής λειτουργίας τοΟ Διυλιστη
ρίου, θά τίθεται αμέσως έν εφαρμογή άμα τή λήψει τής κοινοποιήσεως. 

Όσάκις τό δικαίωμα εκλογής (OPTION) άσκήται κατά τήν έν λόγω 
περίοδον, ή Κυδέρνησις : 

(i) θέλει καταβάλει προς τάς Εταιρείας SHELL, Β Ρ και MOBIL 
δι* έκάστην άγορασθεΐσαν μετοχήν τό καταβληθέν επί τής μετο
χής ποσόν 

(Η) θέλει αναλάβει τήν εύθύνην τής εξυπηρετήσεως μιας αναλογίας 
τής εις δάνειον χρηματοδοτήσεως τής Εταιρείας Διυλιστηρίου 
ΐσης προς τήν ποσοστιαίαν άναλογίαν τών μετοχών τής Εταιρείας 
Διυλιστηρίου τάς όποιας αγοράζει. 

"Απαντα τά σχετικά με τήν έφαρμογήν τής παρούσης παραγράφου (δ) 
ζητήματα θέλουν άχθη εις πέρας εντός 90 ήμερων άπό τής λήψεως τής κοι
νοποιήσεως περί ασκήσεως του δικαιώματος εκλογής (OPTION)' 
(ε) Έ ν ή περιπτώσει τό δικαίωμα εκλογής (OPTION) άσκηθή καθ' οιον

δήποτε άλλον χρόνον πλην τών έ'ξ πρώτων μηνών τής πενταετούς πε
ριόδου τής αναφερομένης έν τή ώς άνω παραγράφω (γ) , τό τοιούτον 
δικαίωμα εκλογής (OPTION) θά τίθεται έν εφαρμογή κατά τήν αμέ
σως έπομένην τής λήψεως τής κοινοποιήσεως 31 ην Δεκεμβρίου. 

'Οσάκις τό δικαίωμα εκλογής (OPTION) άσκήται κατά τήν έν λόγω 
περίοδον, ή Κυβέρνησις : 

(i) θέλει. καταβάλει προς τάς Εταιρείας SHELL, Β Ρ και MOBIL 
δι' έκάστην άγορασθεΐσαν μετοχήν τό σύνολον του— 

(Α) καταβληθέντος επί τής μετοχής ποσού, σύν 
(Β) τήν άναλογίαν τών αποθεμάτων τά όποια δημιουργούνται 

έκ τών κερδών άτινα αποφέρει τό επί τής μετοχής κατα
βληθέν ποσόν εις τό ποσόν του καταβληθέντος μετοχικού 
κεφαλαίου τής Εταιρείας Διυλιστηρίου, συν ή πλην, 

(Γ) τήν άναλογίοτν του πιστωτικού ή χρεωστικού υπολοίπου τοΰ 
λογαριασμού Κερδών καΐ Ζημιών, (αναλόγως τής περιπτώ
σεως), τή,ν οποίαν τό επί τής μετοχής καταβληθέν ποσόν 
αποφέρει είς τό ποσόν του καταβληθέντος μετοχικού κεφα
λαίου τής Εταιρείας Διυλιστηρίου* 
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(ϋ) θέλει αναλάβει την εύθύνην εξυπηρετήσεως μιας αναλογίας της είς 
δάνειον χρηματοδοτήσεως της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου ίσης προς 
την ποσοστιαίαν άναλογίαν των μετοχών της Εταιρε ίας Διυλιστη

ρίου τάς οποίας αγοράζει. 
"Απαντα τα σχετικά μέ την έφαρμογήν της παρούσης παραγράφου (ε) 

ζητήματα δέον δπως άχθώσιν είς πέρας εντός 90 ήμερων άπό της οικείας 
31ης Δεκεμβρίου' 
(στ) Μετοχαί κατεχόμεναι ύπό της Κυβερνήσεως δύνανται να μεταβιβα

σθώσιν είς Κύπριον, έάν δμως ή Κυβέρνησις έπιθυμη δπως μεταβίβαση 
οιασδήποτε μετοχάς άλλως ή είς" Κύπριον, οφείλει προηγουμένως να 
προσφέρη προς πώλησιν τάς έν λόγω μετοχάς είς τήν SHELL, τήν Β Ρ 
και την MOBIL ' 

(ζ) (i) Έάν οιαδήποτε έτερα εταιρεία εμπορίας έπιθυμη νά μεταβίβαση 
μετοχάς (αποκτηθείσας συμφώνως τη παραγράφω (α) ώς άνω), 
οφείλει προηγουμένως νά προσφέρη προς πώλησιν τάς έν λόγω 
μετοχάς είς τήν Κυβέρνησιν' 

(ii) Έν συνεχεία, έάν ή έν λόγω έτερα εταιρεία εμπορίας έπιθυμη νά 
μεταβίβαση δσας μετοχάς δέν ήγοράσθησαν ύπό της Κυβερνήσεως 
βάσει της ώς άνω υποπαραγράφου (i), θέλει προσφέρει τάς μετο
χάς ταύτας προς πώλησιν είς Κύπριον' 

(iii) Έφ' δσον έτηρήθη ή είς τάς ώς άνω υποπαραγράφους (i) καΐ'(ϋ) δια
δικασία, έάν ή έν λόγω εταιρεία εμπορίας έπιθυμη νά μεταβίβαση 
δσας μετοχάς δέν ήγοράσθησαν βάσει των ώς άνω υποπαραγράφων 
(i) ή (ii), οφείλει νά προσφέρη προς πώλησιν τάς μετοχάς ταύτας 
είς τήν SHELL, Β Ρ κα ι MOBIL ' 

(η) Έν τη έννοια των ώς άνω παραγράφων (στ) καΐ (ζ) «Κύπριος» ση
μαίνει— 
(i) άτομα Κυπριακής ιθαγενείας" καΐ 
(ii) εταιρείας συσταθείσας είς τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου, των όποι

ων το πλείστον των μετοχικών κεφαλαίων ανήκει ουσιαστικώς 
(is owned beneficially) είς άτομα Κυπριακής ιθαγενείας (αποκλειο
μένων τών εταιρειών τών όποιων ή κυρία εργασία είναι ή άπό
κτησις, κατεργασία, άποθήκευσις, μεταφορά, πώλησις ή ή καθ' 
οιονδήποτε τρόπον διαχε'ιρισις πετρελαίων)' 

(θ) Όμοίως, έάν οιαδήποτε τών εταιρειών SHELL, Β Ρ ή M O B I L έπιθυμη 
νά μεταβίβαση μετοχάς είς άλλους, πλην της μιας ή αμφοτέρων τών 
δύο έτερων τούτων ή τών μετ' αυτών συνεργαζομένων, τότε ή Κυβέρ
νησις έάν είναι μέτοχος δικαιούται νά άγοράση τάς έν λόγω μετοχάς' 

(ι) Ή καταβληθησομένη ύπό της Κυβερνήσεως ή ύπό της SHELL, Β Ρ ή 
MOBIL τιμή (αναλόγως της περιπτώσεως), δσον άφορα* τάς αγοράς 
μετοχών, δυνάμει τών ώς άνω παραγράφων (στ), (ζ) και (θ), θά προσ
διορίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγράφου (ε ) , (i), (Α ) , 
(Β) και (Γ ) ' 

( ια) Ή Κυβέρνησις και ή SHELL, ή Β Ρ και ή MOBIL θά δικαιούνται πάν
τοτε νά διορίζωσιν αριθμόν Συμβούλων είς το Διοικητικόν Συμβού
λιόν της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου, άνάλογον μέ τάς μετοχάς αυτών' 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά έκλέγη κατ' έ'τος Πρόεδρον, του όποι
ου ή ψήφος δέν θά είναι νικώσα. Έν ή περιπτώσει ή Κυβέρνησις ήθελεν 
ασκήσει αμφότερα τά δικαιώματα αυτής (OPTIONS) διά τήν άγοράν 
μετοχών, τό Διοικητικόν Συμβούλιον θέλει ορίσει ώς Πρόεδρον £να 
σύμβουλον όριζόμενον ύπό τών ύπό του Κράτους διορισθέντων συμ
βούλων. 

Περαιτέρω, τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά διορίζη εκάστοτε ώς Γενι
κόν Διευθυντήν της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου διοικητικόν άνώτερον ύπάλ 
ληλον όριζόμενον ύπό της SHELL, της Β Ρ και της MOBIL. Ό Γένι
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κός Διευθυντής θά έ'χη το δικαίωμα να παρίσταται και να λαμβά
νη τόν λόγον εις δλας τάς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
άνευ δμως δικαιώματος ψήφου. 

ΑΡΓΟΝ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ 
13.—(α) 'Εκάστη των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών θά δικαι

ούται νά έπεξεργάζηται το είσαγόμενον άργόν πετρέλαιον εις το Διϋλιστήριον 
προς κάλυψιν των αναγκών αυτής εις πετρελαιοειδή προϊόντα, θά είναι δε ελευ
θέρα ανά πάσαν στιγμήν νά είσάγη άργόν πετρέλαιον προς έπεξεργασίαν έν 
τω Διϋλιστηρίω έκ πηγών και προμηθευτών, και έπί πλοίων της εκλογής της 
άνευ καταβολής οιωνδήποτε εισαγωγικών δασμών ή έτερων συναφών φόρων' 

(β) Προ τής ενάρξεως τής λειτουργίας τοΰ Διυλιστηρίου και μεταγενεστέ
ρως, κατά κανονικά ετήσια διαστήματα, έκαστη τών Συμμετεχουσών Εταιρει
ών Πετρελαιοειδών καΐ ή Κυβέρνησις θέλουσι συμφωνήσει έπί τής τιμής παρα
δόσεως τών αργών πετρελαίων τά όποια θά παραδίδωνται εις το Διϋλιστήριον 
κατά την επακολουθούσαν έτησίαν περίοδον διά λογαριασμόν τής έν λόγω Συμ
μετεχούσης Εταιρείας Πετρελαιοειδών 

(γ) Ή τιμή παραδόσεως τών αργών τούτων πετρελαίων θά καθορίζηται βά
σει τών κάτωθι συντελεστών : 

(i) δσον άφορα το άργόν πετρέλαιον, διά τό όποιον υφίσταται επίσημος δη
μοσιευομένη τιμή είς τήν πηγήν προμηθείας, ή χαμηλότερα επίσημος 
δημοσιευομένη τιμή F.O.B. εις τόν τόπον εξαγωγής κατά τήν ήμερο
μηνίαν ενάρξεως τής φορτώσεως. Έν ή περιπτώσει δεν υπάρχει τοιαύτη 
επίσημος δημοσιευομένη τιμή (POSTED PRICE), μία τιμή F.O.B. είς 
τήν πηγήν προμηθείας, ήτις θά καθορίζηται έν λογική συναρτήσει προς 
τήν χαμηλοτέραν έπίσημον δημοσιευομένην τιμήν (POSTED PRICE) 
δι' άνάλογον τύπον και ποιότητα άργου πετρελαίου είς τήν πηγήν προ
μηθείας ή είς οιανδήποτε άλλην συνήθη έμπορικήν πηγήν προμηθείας 
τών διεθνών αγορών ήτις είναι συναγωνιστική έν σχέσει μέ τήν Κύπρον, 
λαμβανομένης δεόντως υπ' όψιν, οσάκις τούτο είναι σκόπιμον, τής θέ
σεως τής ετέρας τοιαύτης συνήθους εμπορικής πηγής προμηθείας, τών 
ποιοτικών διαφορών και έτερων συναφών παραγόντων' 

(ii) Ναύλοι ανάλογοι προς τό μέγεθος του πλοίου δπερ κανονικώς δέον νά 
χρησιμοποιήται έκ τής πηγής προμηθείας μέχρι τής Λάρνακος, ως κα
θορίζονται οδτοι έν σχέσει προς τόν «Α. F.R.A.», (συνήθως " MEDIUM 
RANGE" AFRA), ήτοι βάσει τοΰ έν ίσχύϊ LONDON TANKER BRO
KERS' PANEL AVERAGE FREIGHT RATE ASSESSMENT και ως 
τούτο εκάστοτε τροποποιείται ή βάσει οιουδήποτε έτερου παρομοίου 
υπολογισμού" τιμής ναύλων, γενικώς παραδεδεγμένου και λαμβάνοντος 
εφεξής την θέσιν του ρηθέντος AVERAGE FREIGHT RATE ASSESS
MENT, ως εφαρμόζεται οδτος έίς τόν ναΰλον διά τόν έν λόγω πλοΟν 
έν τή INTASCALE ήτις δημοσιεύεται ύπό τής INTERNATIONAL 
TANKER NOMINAL FREIGHT SCALE ASSOCIATION LIMITED 
ή είς οιανδήποτε έτέραν έν ίσχύϊ κλίμακα ναύλων έκδιδομένην άντ' αυ
τής ή είς άντικατάστασιν.αυτής και ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται" 

(iii) Ναυτασφάλεια είς τάς έν Λονδίνω εκάστοτε τρέχουσας τιμάς αγοράς' 
και 

(ίν) Πρόβλεψις δι' ελλείμματα πλόων και άπωλείας έξαερώσεως' 
(δ) Συμφωνείται έν τούτοις δτι ή καθοριζομένη τιμή παραδόσεως δεν θέλει 

υπερβαίνει συναγωνιστικήν τιμήν C.I.F., ήτις καταβάλλεται ύπό αγοραστών γε
νικώς έπί μακρόν χρονικόν διάστημα διά ποσότητας ανάλογους προς τάς συνο
λικάς ποσότητας, αΐτινες θά ύποστώσιν έπεξεργασίαν είς τό Διϋλιστήριον κατά 
τό οίκέΐον έτος, έκ συνήθων εμπορικών πηγών προμηθείας δι' έξαγωγήν είς τάς 
διεθνείς αγοράς, ύπό συνήθειο εμπορικούς δρους και συμφωνίας, λαμβανομένων 
δεόντως ύπ' δψιν τών διαφορών είς ποιότητα, γεωγραφικήν θέσιν, ως και άπα
σών τών ύπό τών αγοραστών έπιτυγχανομένων γενικώς σχετικών δρων. 
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ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΑΡΓΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ 
14. Έν Τ\ περιπτώσει ήθελεν εύρεθή έπιτοπίως άργόν πετρέλαιον έν Κύπρω 

και προσφερθή εις έμπορικώς εκμεταλλεύσιμους ποσότητας, έκαστη των Συμ
μετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών, ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 
13 (α) της παρούσης, θέλει χρησιμοποιεί κατά προτίμησιν το άργόν τούτο 
πετρέλαιον αντί του εισαγομένου άργου πετρελαίου προς κάλυψιν τών άνοτγκών 
αυτής έν Κύπρω εις πετρελαιοειδή ύπό τον δρον δτι : 

(α) ή ποιότης τοΟ άργου πετρελαίου θα είναι κατάλληλος προς έπεξεργα
σίαν έν τω Διϋλιστηρίω άνευ ουσιώδους μετατροπής του Διυλιστηρίου' 

(β) έκαστη Συμμετέχουσα Ετα ιρε ία Πετρελαιοειδών θά κέκτηται τό δι
καίωμα νά χρησιμοποιή κατά προτίμησιν τό Ιδικόν της έγχώριον άργόν 
πετρέλαιον αντί του προσφερομένου ύπό τρίτων πετρελαίου" 

(γ) πασαι αί τυχόν πρόσθετοι δαπάναι διά τήν άπόκτησιν και έπεξεργα
σίαν του άργοΰ τούτου πετρελαίου θά ύπολογίζωνται πλήρως' 

(δ) θά έχωσι ληφθή προηγουμένως κατάλληλα μέτρα διά τήν άγοράν άπό 
τήν ενδιαφερόμενη ν Συμμετέχουσαν Έταιρείαν Πετρελαιοειδών απάν
των τών προϊόντων αυτής έκ τών παραγομένων τυχόν έκ τοΟ τοιούτου 
άργου πετρελαίου άτινα πλεονάζουν μετά τήν κάλυψιν τών αναγκών 
αυτής" 

(ε) έάν ή διαθέσιμος αυτή ποσότης άργου πετρελαίου είναι ανεπαρκής 
προς κάλυψιν τών συνολικών αναγκών τής Κύπρου, τότε ή αναλογία 
του εγχωρίου άργου πετρελαίου έν σχέσει προς τό ε'ισαγόμενον τοιού
τον, τό όποιον μία Συμμετέχουσα Ετα ιρε ία Πετρελαιοειδών υποχρε
ούται νά έπεξεργασθή άνά παν έτος, δέον δπως μή είναι μεγαλύτερα 
τής αναλογίας του εγχωρίου άργοΟ πετρελαίου προς τό είσαγόμενον 
τοιούτον δπερ υπέστη έπεξεργασίαν διά λογαριασμόν οιασδήποτε ετέ
ρας εταιρείας εμπορίας κατά τήν αυτήν πέρίοδον, ή υπέστη έπεξεργα
σίαν είς οιονδήποτε έτερον διϋλιστήριον έν Κύπρω κατά τήν αυτήν 
πέρίοδον. 

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
15. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 5 τής παρούσης, συμφωνείται 

δτι ή Κυβέρνησις θά δικαιούται νά είσάγη καθ' οιονδήποτε έτος ποσότητα άργου 
πετρελαίου ή έτοιμων προϊόντων (ή συνδυασμόν τούτων) μή όπερβαίνουσαν 
συνολικώς ποσότητα ίσην προς τό 10% τών είς πετρελαιοειδή προϊόντα αναγ
κών τής Κύπρου κατά τό έν λόγω έτος. Ή Κυβέρνησις θέλει ρυθμίσει τά τής 
διαθέσεως άπασών τών εισαγωγών τούτων, ώς και απάντων τών προϊόντων 
πετρελαιοειδών, ατινα παρήχθησαν έκ του ρηθέντος άργου πετρελαίου. 

Ή Κυβέρνησις, έν τούτοις, προ τής λήψεως αποφάσεως διά τήν τοκκύτην είσα
γώγήν, θέλει συνεννοείται μετά τής Εταιρε ίας Διυλιστηρίου και τών Συμμετε
χουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών έπί τοΟ τύπου και τής ποσότητος του είσα
χθησομένου άργου πετρελαίου ή τών ετοίμων προϊόντων χωρίς νά είναι δεσμευ
μένη δπως άκολουθήση τάς απόψεις τών έν λόγω Εταιρειών τάς εκφρασθείσας 
κατά τάς συνεννοήσεις ταύτας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ Ι Υ Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ 
16.—(α) Ή Ετα ιρε ία Διυλιστηρίου θά έπεξεργάζηται έναντι αμοιβής άργόν 

πετρέλαιον, διά λογαριασμόν τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών, 
έτερων εταιρειών εμπορίας και τής Κυβερνήσεως, πραγματοποιούμενων πασών 
τών έπί τούτω σχετικών ρυθμίσεων" 

(β) ΑΙ ώς άνω άναφερόμεναι άμοιβαί θά είναι τοιαυται ώστε^
(i) νά καλύπτωσι τάς δαπανάς, περιλαμβανομένων τών τόκων του δανείου 

ώς και τών αποσβέσεων, τής λειτουργίας του Διυλιστηρίου, λαμβανο
μένου υπ* δψιν του* τύπου τών υφισταμένων έπεξεργασίαν αργών πετρε
λαίων ώς και της απαιτουμένης παραγωγής' και 
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(ϋ) να άποφέρωσιν ευλογον κέρδος επί των επενδύσεων αϊ όποΐαι έγένοντο 
εις τό Διϋλιστήριον. 

Συμφωνείται δτι εν ευλογον κέρδος έπί των επενδύσεων θά ήτο τοιούτον 
ώστε νά παρέχη την εύχέρειαν εις άπάσας τάς κατόχους μετοχών της 'Εται
ρείας Διυλιστηρίου εταιρείας, δπως δικαιούνται ενός καθαρού κέρδους 
έκ 10% ετησίως έπί τοΟ ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου δπερ τυχόν κατέχουν, μετά την κάλυψιν δλων 
τών έκ Κυπριακών φόρων υποχρεώσεων. 

Τό άκαθάριστον κέρδος τό όποιον θά δικαιούται ή Κϋβέρνησις έπί τών 
επενδύσεων αυτής εις την Έταιρείαν Διυλιστηρίου, έφ' δσον έ'χει ασκήσει τό 
δικαίωμα εκλογής (OPTION) θά εΐναι τό αυτό δι ' έκάστην ολοσχερώς 
καταβεβλημένην μετοχήν οΐον τό άκαθάριστον κέρδος του οποίου θά έδικαι
ουτο μία εταιρεία κατέχουσα μετοχάς τής Εταιρε ίας Διυλιστηρίου δι* έκά
στην ολοσχερώς καταβεβλημένη ν μετοχήν ήν κατέχει. 

Δ Α Σ Μ Ο Ι ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 
17. 'Αναγνωρίζεται και δηλοΰται διά τής παρούσης δτι ή Κυβέρνησις δύναται 

νά έπιβάλλη και εκάστοτε νά μεταβάλλη καταναλωτικούς φόρους ή ετέρας 
συναφείς επιβαρύνσεις έπί τών έν τω Διϋλιστηρίω παραγομένων πετρελαιοει

δών προϊόντων, ατινα προορίζονται διά κατανάλωσιν εντός τής Κύπρου. 
'Υπό τον δρον δτι ή Κυβέρνησις θά εξασφάλιση δτι— 

(α) οί τοιούτοι καταναλωτικοί φόροι ή £τεραι παρόμοιαι επιβαρύνσεις 
ουδέποτε θά είναι μεγαλύτεροι τών εισαγωγικών δασμών ή άλλων 
συναφών επιβαρύνσεων, οί όποιοι θά έπεβάλλοντο έν προκειμένω έάν 
τά προϊόντα ταΰτα είσήγοντο εντός τής Κύπρου' 

(β) δέν θά έπιβληθώσι δασμοί, φόροι ή έτεροι εισαγωγικοί δασμοί ή επι
βαρύνσεις (περιλαμβανομένων τών τελών προβλήτος και τελών εκφορ
τώσεως) άναφορικώς ή έν σχέσει προς την Έταιρείαν Διυλιστηρίου ή 
τό Διϋλιστήριον ή τάς Συμμετέχουσας Εταιρείας Πετρελαιοειδών ή τάς 
εργασίας αυτών, οΐτινες (δασμοί) θά έθετον τά έν λόγω προϊόντα εις 
μειονεκτικήν θέσιν άπό απόψεως συναγωνισμού έναντι είσαγομένων ή 
έτερων προϊόντων παραγομένων έπιτοπίως, άτινα συναγωνίζονται τά 
πετρελαιοειδή προϊόντα' 

(γ) αϊ Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών θά δικαιούνται νά προσ
θέτωσιν εις τάς τιμάς έκ του Διυλιστηρίου (EX REFINERY VALUES) 
αΤτινες δύνανται εκάστοτε νά καθορίζωνται και νά είσπράττωνται και 
νά μεταβιδάζωσι προς τους άγοραστάς τών πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατ* άκολουθίαν δλους τους καταναλωτικούς φόρους έπί τών πωλή
σεων, τους φόρους χρήσεως ως και ετέρας επιβαρύνσεις και έξοδα, 
πλην του επιβαλλομένου εις Κύπρον φόρου είσοδήματος και καταβλη
τέου ύπό τής "Εταιρείας Διυλιστηρίου ή ύπό τών Συμμετεχουσών 
Εταιρε ιών Πετρελαιοειδών άναφορικώς ή έν σχέσει προς τήν παρα
γωγήν, πώλησιν, διακίνησιν ή χρήσιν τών πετρελαιοειδών προϊόντων. 

ΠΡΟ· Ι ΌΝΤΑ 
18.—(α) 'Εκάστη τών Συμμετεχουσών 'Εταιρειών Πετρελαιοειδών θά έξάγη 

δσα πετρελαιοειδή προϊόντα αυτής πλεονάζουν μετά τήν κάλυψιν τών αναγκών 
αύτης, ατινα παρήχθησαν έξ άργοΟ πετρελαίου εισαχθέντος υπ' αυτής δυνάμει 
του άρθρου 13 της παρούσης. 

(β) Έκαστη τών Συμμετεχουσών Εταιρε ιών Πετρελαιοειδών θά είναι οπο
τεδήποτε ελευθέρα ' δπως καθορίζη αζημίως τάς Ιδίας αυτής τιμάς δι* έξαγω
γήν και δι* άνεφοδιασμόν πλοίων έκτελούντων πλόας εξωτερικού ( INTERNA
T I O N A L BUNKERS), διά τά πλεονάζοντα πετρελαιοειδή προϊόντα αυτής εν
τός της Κύπρου, και δπως διαθέτη ή μέριμνα διά τήν διάθεσιν τών προϊόντων 
τούτων δι* εξαγωγών προς οιονδήποτε προορισμσόν και έπί πλοίων τής Ιδίας 
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της εκλογής ή δι* άνεφοδιασμόν πλοίων έκτελούντων πλόας εξωτερικού" 
(INTERNATIONAL BUNKERS) άνευ καταβολής εξαγωγικών δασμών, κατανα
λωτικών φόρων ή άλλων συναφών δασμών. Αι εν λόγω τιμαι δέον να είναι 
εύλογοι και άγοραΐαι. 

19. Έν ή περιπτώσει το Διϋλιστήριον, λόγω βλάβης έκ τεχνικών λόγων, δεν 
ήθελεν, είναι είς θέσιν νά έπεξεργάζηται το άργόν πετρέλαιον προς κάλυψιν 
τών αναγκών οιασδήποτε Συμμετεχούσης 'Εταιρείας Πετρελαιοειδών, ή Εται
ρεία αυτή θα £χη τό δικαίωμα και την ύποχρέωσιν δπως είσάγη δσα πετρε
λαιοειδή προϊόντα απαιτούνται προς κάλυψαν τών είς τοιαύτα προϊόντα αναγ
κών αυτής. 

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κ.λ.π. 
20. Ή 'Εταιρεία Διυλιστηρίου θέλει είναι οποτεδήποτε ελευθέρα νά είσάγη 

ή νά μέριμνα1 δια την είσαγωγήν εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, μηχανημάτων, 
υλικών καΐ εφοδίων, άτινα απαιτούνται δια την κατασκευήν, λειτουργίαν,, συν
τήρησιν, μετατροπην ή έπέκτασιν τοΰ Διυλιστηρίου, άνευ πληρωμής οιωνδήποτε 
είσαγωγικών δασμών ή συναφών φόρων, έφ' δσον τά μηχανήματα ταύτα δεν 
προσφέρονται ευλόγως καΐ ουσιαστικώς εις συνάγωνιστικάς τιμάς έν Κύπρω, 
καΐ νά έπανεξάγη ταύτα άνευ πληρωμής εξαγωγικών δασμών, καταναλωτικών 
φόρων ή συναφών δασμών έάν διαπιστωθή δτι ταΟτα πλεονάζουν ή είναι άλλως 
περιττά. 

ΑΔΕ1ΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ 
21. Ή Κυβέρνησις θέλει εξασφαλίσει δπως αί τυχόν άναγκαΐαι είσαγωγικαί 

καΐ εξαγωγικά! άδειαι δι' άπάσας τάς άπαιτουμένας έν σχέσει μέ τό. Διϋλι
στήριον είσαγωγάς και έξαγωγάς χορηγούνται ταχέως καΐ δπως δ εκτελωνι
σμός διεξάγηται μέ ταχύν ρυθμόν. 

ΞΕΝΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
22. Αί Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών οφείλουν νά προβλέψωσιν 

ή μεριμνήσωσι διά τήν έξασφάλισιν λιρών στερλινών ή δολλαρίων ΗΠΑ προς 
χρηματοδότησιν του είς ξένον συνάλλαγμα τμήματος τής δαπάνης κατασκευής 
του Διυλιστηρίου. Καθ' δ μέτρον αί έν λόγω λίραι στερλίναι ή τά δολλάρια ΗΠΑ 
δεν καλύπτουν τά πράγματι απαιτούμενα ποσά διά τήν κατασκευήν του Διυ
λιστηρίου, ή Κυβέρνησις θά μεριμνήση διά τήν έξασφάλισιν τών τοιούτων πο
σών έναντι πωλήσεως λιρών στερλινών ή δολλαρίων ΗΠΑ, αναλόγως έκαστης 
περιπτώσεως. 

Ή Κυβέρνησις αναγνωρίζει δτι ή έξασφάλισις ξένου συναλλάγματος είναι 
απαραίτητος διά τήν λειτουργίαν του Διυλιστηρίου και τήν άσφάλειαν τής επεν
δύσεως, και θέλει μεριμνήσει ίνα, μετά τήν έναρξιν τής εμπορικής εκμεταλλεύ
σεως του Διυλιστηρίου, διατίθεται αναλόγως τών αναγκών, τό άπαιτούμενον 
ξένον συνάλλαγμα, περιλαμβανομένων λιρών στερλινών και δολλαρίων ΗΠΑ, 
είς τήν Έταιρείαν Διυλιστηρίου, είς τους μή διαμένοντας έν Κύπρω μετόχους 
αύτοΟ ώς και είς έκάστην τών Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών, ίνα 
καλύπτονται πλήρως τά κάτωθι : 

(α) Ή εισαγωγή αργού πετρελαίου" 
(β) Ή εισαγωγή του διά τήν λειτουργίαν και συντήρησιν του Διυλιστηρίου 

απαιτουμένου εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων" 
(γ) Ή εισαγωγή εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και 

εφοδίων διά τήν άντικατάστασιν, μετατροπην ή έπέκτασιν του Διυλι
στηρίου' 

(δ) Ή πληρωμή δια παροχήν τεχνικών πληροφοριών και υπηρεσιών, έναντι 
προνομίων διά τέλη άδειων και δι' ασφάλιστρα" 

(ε) Ή καταβολή του τόκου και ή επιστροφή του κεφαλαίου τών ξένων 
δανείων* 
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(err) Τα εμβάσματα (ύπό τόν δρον δτι θά παρακρατήται ποσόν προς κάλυ
ψιν τυχόν εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων) έκ μέρους τών αλλο
δαπών υπαλλήλων της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου (ώς και τών τυχόν 
αλλοδαπών υπαλλήλων τών εργολάβων και υπεργολάβων, οι όποιοι 
ασχολούνται μέ την λειτουργίαν, συντήρησιν, μετατροπην ή έπέκτασιν 
του Διυλιστηρίου) τών αποταμιεύσεων αυτών έκ τών εις τούτους κατα
βαλλομένων αποδοχών έν Κύπρω, ώς και αί είσφοραί προς αλλοδαπά 
συνταξιοδοτικά ταμεία, αί γινόμεναι ύπό τών έν λόγω υπαλλήλων ή 
δι ' αυτούς είς τάς οικείας χώρας αυτών" 

(ζ) Ή καταβολή κερδών καΐ μερισμάτων και 
(η) 'Εμβάσματα οιασδήποτε προσόδου άπορρεούσης έκ της πωλήσεως ή 

διαθέσεως τοΟ συνόλου ή μέρους του Διυλιστηρίου, ή έκ της πωλήσεως 
ή διαθέσεως ύπό τών μετόχων της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου τών έν τη 
Ετα ιρε ία Διυλιστηρίου μετοχών αυτών, ή έκ της μειώσεως του κεφα
λαίου της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου, ή έκ της πλήρους ή μερικής διαλύ
σεως της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 
23.—(α) Το προσωπικόν της Εταιρε ίας Διυλιστηρίου ώς και τών εργολάβων 

κα ι υπεργολάβων ταύτης δέον δπως κέκτηται την Κυπριακήν ίθαγένειαν, έν 
τούτοις έάν ή Ετα ιρε ία Διυλιστηρίου (οί εργολάβοι και οι υπεργολάβοι ταύ
της αναλόγως της περιπτώσεως) ήθελε πείσει τήν Κυβέρνησιν δτι δεν υπάρχουν 
άτομα Κυπριακής ιθαγενείας κατέχοντα τά απαιτούμενα προσόντα καΐ πεϊραν, 
δύναται νά έπιλέξη και λάβη τήν αδειαν νά μετακαλέση εις Κύπρον και προσ
λάβη τοιούτον άλλοδαπόν διοικητικόν και τεχνικόν προσωπικόν και ειδικευμέ
νους τεχνίτας (μετά τών οικογενειών αυτών), ώς ήθελε κριθή άπαραίτητον διά 
τήν ταχεϊαν κατασκευήν και ίκανοποιητικήν λειτουργίαν του Διυλιστηρίου. 

(β) Ή Κυβέρνησις θέλει διεκπεραιώσει δλας τάς άπαιτουμένας σχετικάς 
αΐτήσεις εντός του βραχυτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος, και οπωσδήποτε 
εντός £ξ εβδομάδων, θέλει δέ μή καθυστερήσει άναιτίως τάς άπαιτουμένας 
αδείας διά τήν πρόσληψιν αλλοδαπών. ■ < ' 

(γ ) Ή Ετα ιρε ία Διυλιστηρίου, έν συνεννοήσει μετά της Κυβερνήσεως, θέλει 
εκτελέσει προγράμματα έκπαιδεύσεως> άποσκοπουντα είς τήν έκπαίδευσιν του 
Κυπριακού προσωπικού είς τάς είδικότητας τάς άπαιτουμένας διά τήν λειτουρ
γίαν του Διυλιστηρίου. 

ΓΕΜΙΚΑΙ Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
24. Ή Κυβέρνησις θέλει εξασφαλίσει δπως αί Συμμετέχουσαι Έταιρεΐαι Πε

τρελαιοειδών, ή Ετα ιρε ία Διυλιστηρίου και οί μέ'οχοι αυτής, ώς καί οί εργο
λάβοι καΐ υπεργολάβοι αυτής οί ασχολούμενοι μέ τήν κοπασκευήν του Διυλι
στηρίου ή τήν λειτουργίαν, συντήρησιν, μετατροπην ή έπέκτασιν τούτου, είς ού
δεμίαν περίπτωσιν θά υπόκεινται είς μειονεκτικωτέραν μεταχείρισιν άπό ετέρας 
έμπορικάς επιχειρήσεις, δσον άφορα τά ζητήματα ξένου συναλλάγματος, τελών 
λιμένος και συναφών επιβαρύνσεων, φόρων εταιρειών εσόδων και φόρων μερι
σμάτων, πληρωμών και εμβασμάτων τών μερισμάτων ώς καί έτερων φορολο
γικών διακανονισμών έπηρεαζόντων τήν δυνατότητα κέρδους τής επιχειρήσεως. 

25. Ή Κυβέρνησις δηλοϊ διά τής παρούσης δτι ούδεμίαν πρόθεσιν έχει δπως 
εθνικοποίηση ή απόκτηση τήν κυριότητα τής Εταιρε ίας Διυλιστηρίου ή τάς 
μετοχάς είς τήν Έταιρείαν Διυλιστηρίου οιασδήποτε έκ τών Σ υμμετεχουσών 
Εταιρειών Πετρελαιοειδών ή τών μετ' αυτών Συνεργαζομένων Εταιρειών ή 
δπως επιχείρηση νά τροποποίηση· τήν παρουσαν Σύμβασιν, άνευ τής συγκατα
θέσεως τών υπολοίπων μερών, ουδέ δτι άποσκοπεΐται αλλαγή τις είς τήν πολι
τικήν ταύτης. Έάν ήθελεν, έν τούτοις, λάβει χώραν μία τοιαύτη έθνικοποίησις, 
άπόκτησις κυριότητος ή τροποποίησις, ή Κυβέρνησις αναγνωρίζει τήν ύποχρέω
σιν δπως καταβάλη ταχέως δικαίαν αποζημίωση' είς μετατρέψιμον νόμισμα. 
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έφ' δσον τά μέτρα ταΰτα θίγουσιν αμέσως ή εμμέσως τα συμφέροντα των αλ
λοδαπών. Ή έν λόγω άποζημίωσις θέλει καταβάλλεται ύπό της Κυβερνήσεως 
εις τάς Συμμετέχουσας Έταιρ2ίας Πετρελαιοειδών, μέχρι του καθαρού ποσού 
ταύτης, δπερ αδται δικαιούνται ώς έχουσαι ούσιαστικόν νόμιμον συμφέρον 
(are beneficially entitled) έπί των μετοχών η' έχουν όρισθή ώς πληρεξούσιοι ή θε
ματοφύλακες (trustees) τών οικείων Συνεργαζομένων Εταιρειών προς τον 
σκοπόν δπως είσπράξωσι τάς αποζημιώσεις έπί τών οποίων αϊ Συνεργαζό
μενοι Έταιρεΐαι κέκτηνται ούσιαστικόν και νόμιμον συμφέρον (are beneficially 
entitled). 

Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α 
26,s^a) Πάσα διαφορά αναφυόμενη ή' σχέσιν έχουσα με την παρουσαν Σύμ

βασιν θέλει ρυθμίζεται, έκτος έάν άλλως ήθελεν άποφασισθή, κατ' επιλογήν 
οιουδήποτε τών συμβαλλομένων μερών δια της διαδικασίας διαιτησίας ήτις 
θά καθορίζη τά ληπτέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, έάν τούτο είναι σκόπι
μον, της καταβολής αποζημιώσεως ήτις θά έπιτρέπη νά τεθή τέρμα εις ή νά 
ανόρθωση τήν ζημίαν την προκληθεΐσαν έξ οιασδήποτε άθετήσεως. 

(β) Ή διαδικασία άρχεται άμα τη λήψει ύφ' ενός τών συμβαλλομένων έκ 
μέρους τοΰ έτερου έγγραφου δηλώσεως αιτήσεως διαιτησίας. "Εκαστον νών 
διισταμένων μερών θέλει ορίσει εντός δεκαπέντε (15) ήμερων άπό της ενάρ
ξεως της διαδικασίας, ένα διαιτητήν. Έάν οι 2 διαιτηταΐ δεν ήθελον λύσει τήν 
διαφοράν εντός τριάκοντα (30) ήμερων άπό του διορισμού των, θέλουσιν οδτοι 
ορίσει εντός πεντήκοντα πέντε (55) ήμερων άπό της ενάρξεως της διαδικασίας 
έπιδιαιτητήν. Έάν δεν ήθελον ορίσει έπιδιαιτητήν εντός του καθοριζομένου 
χρόνου, οιονδήποτε τών διισταμένων μερών δύναται νά ζήτηση δπως ό Πρόε
δρος τοΰ Διεθνούς Δικαστηρίου ή, κωλυομένου ή αρνουμένου τούτου νά ένερ
γήση, ό αμέσως επόμενος διαθέσιμος ανώτερος δικαστικός τούτου προβή είς 
τον διορισμόν. 

(γ ) Έάν οιονδήποτε τών δύο διισταμένων μερών δεν ήθελεν ορίσει εντός 
δεκαπέντε (15) ήμερων άπό της ενάρξεως της διαδικασίας τόν διαιτητήν αύτοΟ 
ή ήθελε παραλείψει νά γνωστοποίηση προς το έτερον τών διισταμένων μερών 
εγγράφως τόν διορισμόν είς τόν όποιον προέβη, το έτερον διϊστάμενον μέρος 
δύναται νά ζητήση άπό τόν ανωτέρω αναφερθέντα δικαστικόν του Διεθνούς Δι
καστηρίου δπως όρίση ένα μόνον διαιτητήν δστις θέλει συζητήσει καΐ λύσει τήν 
διαφοράν. 

(δ) Ό επιδιαιτητής ασχέτως του τρόπου διορισμού του, ή ό μόνος διαιτητής 
δέον δπως μή είναι ή ήτο ποτέ είς τήν ύπηρεσίαν οιουδήποτε τών συμβαλλομέ
νων είς τήν παρουσαν Σύμβασιν μερών. 

(ε) Έάν ήθελεν άντικατασταθή τό Διεθνές Δικαστήριόν ή έάν ήθελον ουσιω
δώς μεταβιβασθή αί αρμοδιότητες αύτου εις οιονδήποτε νέον διεθνές δικαστή
ριόν, αί αρμοδιότητες του Προέδρου ή του επομένου ανωτέρου δικαστικού του 
Διεθνούς Δικαστηρίου θά μεταβιβασθώσιν εις τόν Πρόεδρον ή τόν έπόμενον 
άνώτερον δικαστικόν του νέου διεθνούς δικαστηρίου άνευ περαιτέρω συμφωνίας 
μεταξύ τών διισταμένων μερών. 

(στ) Ή διαδικασία της διαιτησίας θέλει καθορισθή υπό τοΰ έπιδιαιτητου ή του 
μόνου διαιτητού δστις θέλει καθοδηγείται γενικώς ύπό τον σχετικών κανόνων 
διαδικασίας τών καθορισθέντων ύπό τών άρθρων 32 — 69 συμπεριλαμβανομέ
νων τών κανόνων του Διεθνούς Δικαστηρίου της 6ης Μαΐου 1946, ώς τροποποι
ούνται εκάστοτε. Ό επιδιαιτητής, ή ό μόνος διαιτητής θέλει επίσης ορίσει τόν 
τόπον και χρόνον της διαιτησίας. 

(ζ) Ή άπόφασις θά είναι ανέκκλητος και τά διϊστάμενα μέρη θά συμμορ
φοϋνται πιστώς προς ταύτην. 

(η) Αί δαπάναι διαιτησίας θέλουν άναληφθή ύπό τών διισταμένων μερών 
κατ' άναλογίαν και καθ' δν τρόπον ήθελε προβλέψει ή άπόφασις. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 
27. Ή παρούσα Σύμβασις θα διέπεται ύπό

(α) των εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμων της Δημοκρατίας της Κύπρου, πλην 
οσάκις αϊ διατάξεις των νόμων τούτων αντίκεινται προς τάς διατάξεις 
της παρούσης' και 

(β) τοιούτων κανόνων του διεθνούς δικαίου ώς ήθελον κριθή εφαρμόσιμοι. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ! 
28.—(α) Παν χορηγηθέν δικαίωμα ή πάσα επιβληθείσα ύποχρέωσις έφ' οιασ

δήποτε των Συμμετεχουσών Εταιρειών Πετρελαιοειδών, απορρέουσα έκ της 
παρούσης Συμβάσεως, δύναται νά άσκηθή (το δικαίωμα) ή νά έκπληρωθή (ή 
ύποχρέωσις) ύφ' οιασδήποτε μετά τών ρηθεισών Συμμετεχουσών Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών Συνεργαζόμενης Εταιρείας ώς έάν ή έν λόγω Συνεργαζόμενη 
Εταιρεία ήτο αύτη αυτή ή Συμμετέχουσα Εταιρεία Πετρελαιοειδών, υπό τον 
δρον δτι ή Συμμετέχουσα Εταιρεία Πετρελαιοειδών θέλει παραμείνει πάντοτε 
υπεύθυνος δια την καλήν άσκησιν πάντων τών δικαιωμάτων ώς και δια την ίκα
νοποιητικήν έκπλήρωσιν οιασδήποτε υποχρεώσεως τών μετ' αυτής Συνεργαζο
μένων Εταιρειών. 

(β) Έ ξ άλλου, αϊ Συμμετέχρυσαι Έταιρεΐαι Πετρελαιοειδών ώς καΐ πάντες 
οι δυνάμει της παρούσης εκδοχής, θά δικαιούνται δπως εις έκαστος κεχωρι
σμένως άναθέτη τά έκ τής παρούσης Συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις αύτου εις οιανδήποτε μετ' αύτου Συνεργαζομένην Έταιρείαν ευ
θύς δε ώς οι ρηθέντες εκδοχείς αναλάβουν μετά τής Κυβερνήσεως τήν έκπλή
ρωσιν τών ρηθεισών υποχρεώσεων, ή Κυβέρνησις θέλει απαλλάξει τον έκχωρη
τήν έκ τής παρούσης ευθύνης, θέλει δε δεχθή αντί τούτου, τήν εύθύνην τοΰ εν
διαφερομένου έκδοχέως και θέλει συνεχίσει τήν έκπλήρωσιν τής υποχρεώσεως 
αυτής δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, ώς έάν ό έκδοχεύς άπετέλει ανέκα
θεν συμβαλλόμενον μέρος τής Συμβάσεως ταύτης. 

29. Έν τή παρούση Συμβάσει ό δρος «Συνεργαζόμενοι Έταιρεΐαι» σημαίνει— 
(α) Έ ν σχέσει προς τήν SHELL— 

(i) Τήν N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM 
MAATSCHAPPIJ (εφεξής καλουμένην "ROYAL DUTCH")' 

(ii) Τήν "SHELL" TRANSPORT AND TRADING COMPANY LIMI
TED (εφεξής καλουμένην "SHELL TRANSPORT")' και 

(iii) Πασαν Έταιρείαν (πλην τής SHELL) έλεγχομένην έπί του παρόντος 
αμέσως ή εμμέσως υπό τής " ROYAL DUTCH " και τής " SHELL 
TRANSPORT", ή έκατέραν τούτων, είτε μόνη ν, είτε άπό κοινού 
μετά τής Β Ρ' 

(β) Έ ν σχέσει προς τήν ΒΡ, πάσαν έταιρείαν έλεγχομένην έπί του παρόν
τος αμέσως ή εμμέσως υπό τής Β Ρ, είτε μόνης είτε άπό κοινού μετά 
τής "ROYAL DUTCH" και τής "SHELL TRANSPORT" είτε ύπό 
έκατέρας τούτων' 

(γ) Έ ν σχέσει προς τήν MOBIL, πασαν έταιρείαν ήτις έπί του παρόντος 
ελέγχεται ύπό τής MOBIL, αμέσως ή εμμέσως' 

(δ) Έ ν σχέσει προς πασαν άλλην Συμμετέχουσαν Έταιρείαν Πετρελαιο
ειδών πλην τής SHELL, τής ΒΡ ή τής MOBIL, πάσαν Έταιρείαν έλεγ
χομένην έπί του παρόντος αμέσως ή εμμέσως ύπό τής ρηθείσης ετέρας 
Συμμετεχούσης Εταιρείας Πετρελαιοειδών. 

Έν τή έννοια του παρόντος άρθρου, μία έν προκειμένω Εταιρεία ελέγχεται 
αμέσως ύπό ετέρας εταιρείας ή εταιρειών αΐτινες κατέχουσι μετοχάς και 
εχουσι τήν πλειοψηφίαν εις τήν γενικήν συνέλευσιν τής έν προκειμένω εται
ρείας' και μία έν προκειμένω εταιρεία ελέγχεται εμμέσως ύπό μιας εταιρείας 
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ή ετα ιρε ιών (εφεξής καλουμένων ή μήτηρ ε τ α ι ρ ε ί α ή αί μητέρες έ τ α ι ρ ε ΐ α ι  ) 
εάν μ ία σε ιρά ετα ιρε ιών, αρχής γενομένης από τής μητρός ε τ α ι ρ ε ί α ς ή τών μη

τέρων ετα ιρε ιών κα ί ληγούσης ε ις τήν έν προκειμένω έ τα ιρε ίαν , ε ίνα ι τοσούτον 
συνδεδεμένοι ώστε έκαστη ε τ α ι ρ ε ί α τής σειράς, εξα ιρέσε ι τής μητρός ε τα ιρ ε ί ας 
ή τών μητέρων ετα ιρε ιών , νά ε λ έ γ χ ε τ α ι αμέσως ύπό μιας ή κα ί πλειόνων έκ 
τών προηγουμένων εις τήν σειράν ετα ιρε ιών. 

Α Ν Ω Τ Ε Ρ Α Β Ι Α 

30. Ουδέν τών δ ιά τής παρούσης συμβαλλομένων μερών (περ ιλαμβανομένων 
κ α ι απάντων τών έκδοχέων τών Συμμετεχουσών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Πετρελα ιοε ιδών) 
θέλε ι εΐναι ύπεύθυνον δ ιά τυχόν μη έκπλήρωσιν δρου τ ινός τής παρούσης Σ υ μ 

βάσεως, έάν ή το ιαύτη έκπλήρωσις καθυστέρησε, παρημποδίσθη, παρεκωλύθη 
ή απετράπη λ ό γ ω οιωνδήποτε συνθηκών μη ελεγχομένων ύπό του έν λ ό γ ω συμ

βαλλομένου μέρους, ή λ ό γ ω συμμορφώσεως προς οιανδήποτε δ ι α τ α γ ή ν ή πα

ράκλησιν δημοσίας, λ ιμεν ικής , συγκο ινων ιακής , τοπικής ή ε τ έρας αρχής, ή ο ι 

ουδήποτε σώματος ή άτομου το όποιον εμφα ίνετα ι δτ ι ε ΐναι , ή ενεργε ί δ ιά λο

γαρ ιασμόν τής 'Αρχής ταύτης . 

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η 

31. Ή Κυβέρνησις θέλε ι προβή ή μεριμνήσει όπως λάβωσι χώραν άπασα ι α ί 
ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ά ! ή νομοθετ ι κά ! ένέργε ια ι , αϊτ ινες ευλόγως απα ι τούντα ι δ ιά τήν 
πλήρη ίίραρμοΎην τών δ ια τάξεων τής παρούσης Συμβάσεως . 

32. Ή Ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως ά ρ χ ε τ α ι μόνον από τής τ ε λ ι κ ή ς αυτής 
κυρώσεως ύπό τής Βουλής τών Αντ ιπροσώπων (ώς θέλε ι δημοσιευθή έν τη έπι

σήμω έφημερίδ ι τής Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ) κ α τ ά τήν ή προ τής 15ης Α υ γ ο ύ 

στου 1965. 

Εις Π 1 Σ Τ Ω Σ 1 Ν τών ανωτέρω, τ ά ώδε συμβαλλόμενα μέρη συνωμολόγησαν 
τήν παρουσαν Σύμβασ ιν , ύπογραφομένην δεόντως κ α τ ά τήν προηγουμένως 
μνημονευομένην ήμέραν κ α ! έτος. 

Δ ι ά τήν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ν Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν 
Α. Α Ρ Α Ο Υ Ζ Ο Σ , 

Υπουργός Ε μ π ο ρ ί ο υ κ α ι Βιομηχαν ίας . 

Διά τήν Έταιρείαν THE SHELL 
PETROLEUM COMPANY LIMITED 

P. SPICER 

Διά τήν Έταιρείαν THE BRITISH 
PETROLEUM COMPANY LIMITED 

P. SPICER 

Διά τήν Έταιρείαν SOCONY MOBIL 
OIL COMPANY, INC. 

A. CASSIANOS. 
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ΠΙΝΑΞ I 
ΠΙΌΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ 

(Βασιζόμεναι εις τάς προβλεπόμενος άνάγκας του 1968). * 
Β ε ν ζ ί ν η Α ιι τ ο κ ι ν ή r n> ν 

"Αριθμός οκτανίου—Μέθοδος ερευνητική ( Ε Ι ) . . 
Τετρααιθυλιοϋχος Μόλυβδος ML./USG 
Άπόσταξις : 

10% έξατμισθέν εις C . . 
50% » C 
50% » C 
90% » C 

Τελικόν Σημεΐον Ζέσεως °C 
Διαφορά Θερμοκρασιών εξατμίσεως 20%10%'C 
'Υπόλειμμα Άποστάξεως % κ.ό. 
Τάσις ατμών κατά REID LB/SQ. IN 
Ύπάρχουσαι κομμιώδεις ούσίαι MG/100 MLS . . 
Σταθερότης εις όξείδωσιν—ανασταλτική περίο

δος 
θε ίον % κ.β 
Διάβρωσις χάλκινου ελάσματος . . 

λεπτά 

Έλάχ. 
Μεγ. 

Μεγ. 
Ελάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

Ελάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

'Υψηλής 
Συμ πιέσεως 
98 98 
3,0 

75 
88* 

125 
180 
205 

8* 
2 
7,5* 
4 

240 
0,20 

No. 1 No 

3,0 

55 
88* 

115 
180 
205 

8* 
2 
9,5* 
4 

240 
0,20 
1 No 

Κοινή 
87 87 
3,0 3,0 

75 55 
88* 88" 

125 115 
180 180 
205 205 

8* 8* 
'2 2 
7,5* 9,5* 
4 4 

360 360 
0,20 0,20 
. 1 No. 1 

Δοκιμή DOCTOR 
ή θείον εκ μερκαπτανών 

'Οσμή 
Περίοδος 

κ.β. 

"Ελασμα"Ελασμα"Ελασμα "Ελασμα 
Άρνητ . Άρνητ . Άρνητ . "Αρνητ. 

Μεγ. 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 
Έμπορεύσ. Έμπορεύσ. 

Μ ά ν ο ς Νοέμ. Μ ά ν ο ς Νοέμβρ. 
έως έως έως έως 

Όκτ . "Απρίλ. "Οκτ. "Απρίλ. 

* Τά δρια ταΰτα δύνανται νά μεταβληθώσιν ύπό τήν προϋπόΟεσιν ότι συμψηφιστικά! ό.λλαγαί 
θά γίνουν συμφώνως προς τους Πίνακας Ρυθμίσεως τής Πτητικότητος.. 

κ.ο. = κατά όγκον. 
κ.β. = κατά βάρος. 

ΚΑΥΣ1ΜΟΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒ1ΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Σημ. 1—Ή προδιαγραφή αυτή δύναται νά τροποποιηθή ίνα σύμφωνη μέ τάς εκάστοτε προδιαγρα

φές αίτινες εκδίδονται ύπό τοΟ Βρεττανικοϋ 'Υπουργείου 'Αεροπορίας και τοΰ Διεθνούς 
Συνδέσμου Έναερίων Μεταφορών (Ι.Α.Τ.Α.). 

'Έμφάνισις : 'Οπτικώς διαυγές και άπηλλαγμένον άδιαλύτου ύδατος, ιζήματος και αίοιρουμένων 
ουσιών εις κανονικός θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

Είδικόν βάρος είς 60/60 °F 

Χρώμα, SAYBOLT 
Θερμογόνος Δύναμις, κατωτέρα B.TH.U/LB 
Γινόμενόν Σημείου Άνιλίνης Χ Βάρος API 
Θερμογόνος Δύναμις, κατωτέρα Β.ΤΗ.U./AG 

Απόσταξις: 
Άρχικόν Σημεΐον Ζέσεως 
20% έξατμισθέν εις 
50%, έξατμισθέν είς . . 
90% έξατμισθέν είς . . 
Τελικόν Σημεΐον Ζέσεως 
Υπόλειμμα Άποστάξεως 

"Απώλεια Άποστάξεως 

C 
C 
C 
C 
C 
% κ.ό. 
% κ.ό. 

Έλάχ. 
Μεγ. 
Έλάχ. 
Έλάχ. 
Έλάχ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 

Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μ Γ. γ. 

0,775 
0,825 

20 
18.400 
5.300 

121.500 
126.5(H) 

Νά αναφέρεται 
200 
232 
260 
288 

1.5 
1.5 



595 

'Ιξώδες Κινηματικόνεΐς Ο "F CS Μεγ. 6,0 
Ιξώδες Κινηματικόνείς30'F CS Μεγ. 15 

Σημεΐον Άναφλέξεως ABEL "F Έλάχ. 102 
T A G . F Μεγ. 150 

Θείον "„ κ.β. Μεγ. 0,20 
Διάβρωσις χάλκινου ελάσματος (2 ώραι εις 212 F) Μεγ. "Ελασμα No. 
Ύπάρχουσαι κομμιώδεις ούσίαι (έμφύσησις άτμοϋ) MG/ 

100 MLS Μεγ. 3 
Έπιταχυνθεΐσαι κομμιώδεις ούσίαι (έμφύσησις άτμοΰ) 

16 ώραι MG/100 MLS Μεγ. 
'Αρωματικοί υδρογονάνθρακες % κ.δ. . . . . . . Μεγ. 
Σημεΐον Ψύξεως °C . . . . . . Μεγ. 
Ανόργανος όξύτης MG KOH/GR 

Ό λ ι κ ή όξύτης MG KOH/GR Μεγ. 
"Αντίδρασις ύδατος : 

Μεταβολή όγκου ML . . Μεγ. 
Βαθμολογία εμφανίσεως . . . . Μεγ. 
Δείκτης Λιαχωριστοΰ ύδατος (τροποποιηθείς) 
Σημεΐον καπνού M M . . . . Έλάχ. 
ή 'Αριθμός Αουμινομέτρου . . Έλάχ. 

Όλεφινικοί υδρογονάνθρακες % κ.ό. . . Μεγ. 
θε ίον έκ μερκαπτανών % κ β. . . . . . . Μεγ. 
ή Δοκιμή DOCTOR 
Σταθερότης εις θέρμανσιν (Σημ. 2) : 

Μεταβολή εις πτώσιν πιέσεως φίλτρου ίντσες Υδραρ
γύρου . . . . . . . . . . . . . . Μεγ. 

Βαθμολογία εναποθέσεων προθερμαντήρος . . . . Μεγ. 
Χαλκός (Σημ. 5) μ.ό. έκ. . . . . . . . . Μεγ. 
Έπιβραδυντής κομμιωδών ουσιών (Σημ. 3) IB/1000 BBLS Μεγ. 

Σημειώσεις.—2. Συνθήκαι δοκιμής σταθερότητος εις θέρμανσιν— 
(α) Θερμοκρασία προθερμαντήρος . . 300° F 
(β) Θερμοκρασία φίλτρου . . 400°F 
(γ) Ροή καυσίμου (λίβρες/topav) . . 6 
(δ) Χρόνος δοκιμής (λεπτά) 300 

3. 'Εγκεκριμένοι έπιβραδυνταί είναι: 
(α) 2,6δι τριτοταγέςβουτυλο4 μεθυλοφαινόλη 
(β) 2,4διμεθυλο6τριτοταγέςβουτυλοφαινόλη 
(γ) Ν,Ν.Ι διδευτεροταγέςβουτυλοπαραφαινυλενοδιαμίνη 
(δ) 2,6διδευτεροταγέςβουτυλοφαινόλη 

4. 'Απαγορεύεται ή προσθήκη εις τό καύσιμον έπιβραδυντών διαβρώσεως ή άπενερ
γοποιητών μετάλλων. 

5. Κατά μίαν έγκεκριμένην μέθοδον. Ό προσδιορισμός νά γίνεται μόνον εις καύ
σιμα τά όποϊα κατά τήν παρασκευήν των έγλυκάνθησαν δια χαλκού. 

6 
20 

50 
Μηδέν 

0,1 

1 
1β 

Νά αναφέρεται. 
25 
50 

5 
0,001 

'Αρνητική 

12 
Όλιγώτερον του 3 

0,15 
8,4 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ 
(Βάσει υπολογιζόμενων αναγκών 1968) 

ΚΕΡΟΖΙΝΗ (Φωτιστικόν Πετρέλαιον) 
Ει'δικόν βάρος είς 60/60 1 
Χρώμα SAYBOLT 
Σημεΐον καπνού 
Ποσόν άνθρακωμάτιυν (Δοκιμή 

λυχνίας) 
Λπόσταξις : 

"Απόσταγμα εϊς 200 C 

Ιελικόν Σημεΐον Ζέσεο>ς 
Σημεΐον "Λναφλέξειος Λ III Ι 
Θείον 
Λιάβροσι; χΐίλκινοι· κλάσματος 
Οσμή 

mg/kg. 

Μεγ. 
Έλάχ. 
Έλάχ. 

Μεγ. 

0,820 
20 
25 

15 

Ελάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

20 
60 

300 
100 

0,15 
Έλασμα No. 1 
Εμπορεύσιμος. 
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ΠΡΟΔ1ΑΙ ΤΛΨΛΙ ΠΡΟ ION I UN 
(Βάσει υπολογιζόμενοι αναγκών 1968). 

(GAS OIL) Αύτοκινήπον. 

Εΐδικόν βάρος εις 60/60 Ι 
ο 

Χρώμα A.S.T.M. 
"Αριθμός Κετανίου (1) 
Ιξώδες Κινηματικόν εις 100 F i s 

Σημεΐον Οολώσεως F 
Θείον % κ. β. 
Διάβρωσις χάλκινου ελάσματος 
"Ανθρακοϋχον υπόλειμμα κατά CONRADSON 
"Υδωρ 
"Ιζημα 
Τέφρα 
Όξύτης : 

'Ανόργανος 
'Ολική 

Σημεΐον Άναφλέξεοίς 
'Απόσταγμα εις 350°C 

Ρ. Μ 

% κ.δ. 
% κ.β. 

. % κ. β. 

mgs. KOH/gr 
mgs. K O H / U I 

κλειστόν Δοχ. °F 
% κ.ό. 

(Χρήσις 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Έλάχ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

Έλάχ. 
Έλάχ. 

εις ξηράν'πλοιι/). 
0,820 
0.870 
3 

50 
1,6 
5,5 

25 
1,0 

"Έλασμα No. 
0,05 
0,05 
0,01 
0,01 

Μ η δ έ ν 
0,5 

150 
85 

(Ι) Θά ελέγχεται διά τοϋ ισοδυνάμου ελαχίστου Υπολογιζόμενου Δείκτου Κετανίου όστις 
θά καθορισθή διά συσχετίσεως. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν Τ Ω Ν . 
(Βάσει υπολογιζόμενων αναγκών 1968). 

Καύσιμον Μηχανών DIESEL. 
Είδικόν βάρος εις 60/60°F 
'Αριθμός Κετανίου 
Ιξώδες REDWOOD Ι 

Σημεΐον Ροής 
θε ίον 

εις 100°F 

'Ανθρακοϋχον υπόλειμμα κατά 
CONRADSON 

"Ύδωρ 
Ίζημα 

Τέφρα 
Όξύτης : 

'Ανόργανος 
Όλική 

Σημεΐον Άναφλέξεως Ρ.Μ 

(Ι) . . 
δλ 
°F 
% κ.β. 

°„ κ.β. 
% κ.ό. 
% κ.β. 
";, κ.β. 

mgs. KOH/gr. 
mgs KOH/gr. . . 

κλειστόν Δοχ. °F 

Μεγ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

Μεγ. 
Έλάχ. 

0,920 
35 
45 
20 

1,5 

1,0 
0,25 
0,02 
0,02 

Μηδέν 
3 

150 
(1) Θά ελέγχεται Οπό τοϋ ισοδυνάμου ελαχίστου Υπολογιζόμενου Δείκτου Κετανίου όστις 

Οά καθορισθή δια συσχετίσεως. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ 
(Βάσει υπολογιζόμενων αναγκών 1968). 

FUEL OIL 
(Χρήσις εις ξηράν/πλοΐα) 

Εϊδικόν βάρος εις 60/6011

'Ιξώδες REDWOOD 1 εις 100 F . . 

Σημεΐον Ροής . . 
Θ ε ί ο ν 
Ύδωρ 
ΙζΊΜ" 

"Οξύτης : 
'Ανόργανος mgs. KOH/gr. 

Σημεΐον "Αναφλέξεως P.M. κλειστόν Δοχ. 
Περίοδος 

δλ. 
δλ. 
Έ 

"., κ.β. 
".. κ.ο. 
".. Κ.β. 

Ι 

Μεγ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 

Έλάχ. 

0,980 
200 
400 

35 
4.0 
0.75 
0,15 

Μηδέν 
150 

Χειμών 

0,980 
350 
600 

60 
4,0 
0,75 
0,15 

Μηδέν 
150 

Θέρον: 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ 
(Βάσει υπολογιζόμενων αναγκών 1968) 

Είδικόν FUEL OIL 
δια τήν Ήλεκτρικήν Έταιρείαν 

και Εργοστάσια Τσιμέντων. 
Είδικόν βάρος εις 60/60'F . . 
Ιξώδες REDWOOD 1 εις I00°F δλ. 

δλ. 
Σημεϊον Ροής . . . . . . . . .  "F 
'Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμις . . . . BTU/LB 
Θείον % κ.β. 
"Υδωρ % κ.6. 
"Ιζημα % κ.β. 
Σημεϊον Άναφλέξεοίς P.M. κλειστόν Δοχ. . . °F 

Μεγ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Έλάχ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Μεγ. 
Έλάχ. 

0,995 
2500 
3500 

70 
180C0 

4,0 
1,0 
0,25 

150 

'Υγραέρια 
Βενζίνη Υψηλής Συμπιέσεως 
Βενζίνη κοινή 
Καύσιμον άεριοστροβίλων αεροπορίας 
Φωτιστικόν Πετρέλαιον 
Άεριέλαιον 
Καύσιμον DIESEL 
FUEL OIL ξηράς (θέρος) 
FUEL OIL ξηράς (χειμών) 
Βαρύ FUEL OIL 
"Ασφαλτος 
'Απώλεια διυλιστηρίου και ίδιοκατανάλοκτις 

Σύνολον . . 

Τροφυδότησίς Διυλιστηρίου (βασιζόμενη επί φυ
σικού πετρελαίου Μ.Α. βάρους API 3536 ) 

Π1ΝΑΞ 2. 
ΑΝΑΓΚΑ! 1968 

(Εις χιλιάδας 'Αγγλικών τόννων ετησίως) 
Πολιτική Στρατιωτική Σύνολον Παραγωγή 

Χρήσις Χρήσις Διϋλιστ. 
6,0 0,0 6,0 6,0 

46,0 0,0 46,0 46,0 
20,0 4,0 24,0 24,0 
18,5 65,0 83,5 21,0 
20,8 0,7 21,5 21,5 
94,0 6,0 100,0 100,0 

0,5 0,0 0,5 0,5 
9,8 6,7 16,5 16,5 
9,8 6,8 16,6 16,6 

158,5 0,0 158,5 158,5 
12,0 0,0 12,0 12,0 

22,4 

395,9 89,2 485,1 

445,0 

Διά βαρύτερα φυσικά πετρέλαια ή τροφοδότησις τοϋ Διυλιστηρίου θα πρέπει νά αύξηθή και 
ή αντίστοιχος περίσσεια βαρέος FUEL OIL ήτις θά παραχθή θά πρέπει νά έξαχθή. 

Έιυτιώυη ίν τω Ιυ:ογραφε(ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


