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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς ό μετά του Forest Cyprus Corporation Συμφωνία (Επικυ
ρωτικός) Νόμος 1962, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του 
Προεδρεύοντος και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 77 του 1962 
ΜΟΜΟΣ ΕΠΙ ΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΦ* ΕΝΟΣ, 
ΚΑΙ TOY FOREST CYPRUS CORPORATION ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ. 

ΕΠΕΙΔΗ έγένετο Συμφωνία κατά την 10ην Αύγουστου 1962, μεταξύ 
τοΟ 'Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας έκ μέρους της Δημοκρα

<·* τίας της Κύπρου άφ' ενός και του Forest Cyprus Corporation αφ' έτε
ρου, ήτις αναγράφεται είς τόν Πίνακα : 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι έπιθυμητόν δπως ή ρηθείσα Συμφωνία και αϊ 
πρόνοιαι αυτής έπικυρωθώσι καί έπιδεβαιωθώσι δια νομοθεσίας : 

» Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ μετά τοΟ Συνοπτικός 

Forest Cyprus Corporation Συμφωνία (Επικυρωτικός) Νόμος 1962. τίτλος. 
2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ κει* «Ερμηνεία, 

μένου— 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου' 
«Εταιρεία» σημαίνει τό Forest Cyprus Corporation, έταιρείαν 

συσταθεΐσαν καί ύπάρχουσαν δυνάμει των Νόμων της Πολιτείας τοΟ 
Delaware, 'Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ήτις έχει έγκατα* 
στήσει τόπον εργασίας έν τη Δημοκρατία' 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν τήν παρατιθεμένην έν τω" 
Πίνακι· π^α ξ . 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας 
καί περιλαμβάνει οιονδήποτε άλλο πρόσωπον έξουσιοδοτήμένον 
ύπ* αύτου διά τόν σκοπόν τούτον. 
Si Ή Συμφωνία καί πασαι at πρόνοιαι άύτής διά τοΟ παρόντος ·£πικύρωσις 

έπι,κυροΟντάι καί βεβαιούνται καί πάντα τά δικαιώματα, έξουσίόα, Συμ^νίοις 
**' υποχρεώσεις καί καθήκοντα άτινα παραχωροΟντα,ι ή ανατίθενται $ι* *·Τ·λ< 

αύτης διά του παρόντος έπικυροΟνται, παραδλεπομένου οίουδήποτε 
ν<δμ0υ προνοοΟντος αντιθέτως καί παραβλεπο μένου οτιδήποτε άλλου, 
οΐίερ περιέχεται είς οίονδήποτε νόμον, ό 'Υπουργός ή 6 αρμόδιος 
Λειτουργός της Δημοκρατίας θά 8χη τήν έξουσίάν νά έ>εργ$ olav* 

/ δήποτε πραξιν, τήν Οπο(αν απαιτεί η Συμφωνία, ή, νά. έπιτοέπη yd 
γίνεται άπο μέρους τής Δήμοκόάτίάς kal ή Έτάιόέίά $ά έκτελ|) τάς 
υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα της καί θά άπολαμβάνη, των διΚαιώ 
μ£των τών προνοουμένων 6πό τής Συμφωνίας. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Ή ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, έγένετο τη 10η ήμερα τού Αυγούστου 1962. 

Μεταξύ του Ανδρέα Σπύρου Άραούζου, έκ Λευκωσίας, Ύπουργοϋ Εμπο
ρίου καΐ Βιβμηχανίας, δεόντως έπί τούτω έξουσιοδοτηθέντος ύπό του Ύπουρ
γι,ΚοΟ Συμβουλίου, έκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας (4ν τοις έφεξης 
dyLiQ

TE αναφερομένου ώς 6 «Υπουργός», της εκφράσεως ταύτης περιλαμβα
ν'Οό&ης, οσάκις τοΟτο έπιβάλληται ή έπιτρέπηται ύπό του κειμένου, τους έν τω 
ά^ώματ ι διαδόχους αύτοΰ) άφ ενός, καΐ 
το0 Forest Cyprus Corporation (έν τοις εφεξής ενίοτε αναφερομένου ώς «Forest», 
τ^ς εκφράσεως ταύτης περιλαμβανούσης, οσάκις έπιτρέπηται Οπό ταυ κειμένου. 
τ,ο.ύ& νομίμους διαδόχους ή εκδοχείς του Forest) νομικού προσώπου συσταθέντος 
καΐ υφισταμένου δυνάμει των νόμων της Πολιτείας του Delaware, των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών της 'Αμερικής, καΐ καθιδρύσαντος τόπον εργασιών έν τή Κυ
πριακή Δημοκρατία, άφ' έτερου' 

Δεδομένου δτι τό Forest Oil Corporation, ή μήτηρ εταιρεία του Forest Cyprus 
Corporation, είναι ό 'Αδειούχος δυνάμει 'Ερευνητικής 'Αδείας Πετρελαιοειδών, 
εκδοθείσης τή 28η ήμερα Ιανουαρίου 1957, και άνανεωθείσης δια περαιτέρω 
χρονικάς περιόδους λήγουσας τή 10η ήμερα Αυγούστου 1962, δυνάμει τής οποίας 
δύναται νά εξερεύνηση και προβή εις έρευνας έπί τής επιφανείας ουσιαστικώς 
ολοκλήρου του εδάφους τής Νήσου Κύπρου (τής Νήσου) και τών χωρικών 
αυτής υδάτων, δια γεωλογικά στοιχεία δεικνύοντα δρους υφισταμένους υπο
γείως οιτινες κρίνονται ευνοϊκοί δια την συγκέντρωσιν Πετρελαίου" καΐ 

Δεδομένου δτι μεταγενεστέρως τής παραχωρήσεως τής ώς εΐρηται 
'Ερευνητικής 'Αδείας Πετρελαιοειδών, τό Forest Oil Corporation έδαπάνησε 
σημαντικά ποσά διά την διενέργειαν εκτεταμένων ερευνών περί τών δρων επι
φανείας, τήν κτήσιν και έρμηνείαν σεισμικών δεδομένων ληφθέντων έκ γεωφυ 
σικών επισκοπήσεων ορισμένων περιοχών εντός τής Νήσου, και τήν διενέρ
γειαν φωτογεωλογικών και έτερων επισκοπήσεων τής Νήσου, απάντων δντων 
προκαταρκτικών διά περαιτέρω έρευνητικάς επιχειρήσεις δυνάμει τών δρων 
προβλεπομένης 'Αδείας Αναζητήσεως Πετρελαιοειδών' και 

Δεδομένου δτι τό Forest Oil Corporation, συμμορφωθέν προς τους δρους και 
τάς απαιτήσεις τής ώς εΐρηται Ερευνητικής 'Αδείας Πετρελαιοειδών, έξεχώ
ρησε, τή συναινέσει του 'Υπουργού, άπαντα τά δυνάμει τής ώς εΐρηται 'Ερευ
νητικής 'Αδείας Πετρελαιοειδών δικαιώματα αυτού, είς τό Forest Cyprus 
Corporation καΐ έζήτησε παρά του 'Υπουργού δπως χορήγηση εις τό Forest Cyprus 
Corporation "Αδειαν 'Αναζητήσεως Πετρελαιοειδών δυνάμει τής οποίας τούτο 
νά δύναται νά προβή είς άναζήτησιν Πετρελαίου και δ·.ά τών τοιούτων επιχει
ρήσεων νά απόκτηση τους αναγκαίους τίτλους διά Μεταλλευτικήν Μίσθωσιν 
Πετρελαιοειδών καλύπτουσαν μίαν ή πλείονας έπιλελεγμένας περιοχάς, ώς 
προνοείται έν τοις εφεξής' και 

Δεδομένου δτι ή περιοχή έν ή τό Forest επιθυμεί δπως προβή είς άναζήτησιν 
Πετρελαίου εκτίθεται καΐ καθορίζεται έν τω συνημμένω τή παρούση Συμφωνία 
και σημειουμένω ώς Πίναξ «Α» χάρτη' καΐ 

Δεδομένου δτι τά συμβαλλόμενα μέρη έπιθυμουσιν δπως συμβληθώσιν 
άναφορικώς προς τά αντίστοιχα αυτών δικαιώματα, καθήκοντα, υποχρεώσεις, 
εξουσίας καΐ προνόμια δυνάμει τής τοιαύτης προβλεπομένης 'Αδείας 'Αναζη
τήσεως Πετρελαιοειδών και Μεταλλευτικής Μισθώσεως Πετρελαιοειδών' καΐ 

Δεδομένου δτι ή πρόθεσις τών συμβαλλομένων μερών τής παρούσης 
Συμφωνίας είναι δπως, έάν και δτε τό Forest απόκτηση τους αναγκαίους 
τίτλους διά Μεταλλευτικήν Μίσθωσιν Πετρελαιοειδών έπί τίνος τμήματος ή 
τμημάτων τοΟ εδάφους δπερ καλύπτεται ύπό τής 'Αδείας 'Αναζητήσεως Πετρε
λαιοειδών, ή "Αδεια 'Αναζητήσεως Πετρελαιοειδών μετατραπή άναφορικώς 
προς τά τοιαϋτα εδάφη' αμα τή έπιδόσει γνωστοποιήσεως ώς εκτίθεται έν τοις 
εφεξής, αυτοδικαίως είς Μεταλλευτικήν Μίσθωσιν Πετρελαιοειδών, έκτος ώς 
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εκτίθεται είδικώς έν τοις εφεξής, καΐ δεδομένου ωσαύτως δτι ή πρόθεσις των 
συμβαλλομένων μερών είναι δπως ή τοιαύτη μετατροπή συντελήται χωρίς νά 
άπαιτήται οίαδήποτε περαιτέρω πραξις, ουδέ ή συνα(νεσις του Υπουργού ή 
έτερου Κυβερνητικού Τμήματος ή αρχής' και 

Δεδομένου δτι δια νά διασφαλισθή ή έκτέλεσις των δυνάμει τής παρούσης 
Συμφωνίας υποχρεώσεων αυτής, το Forest έξέδωκε προς τον Γενικον Λογιστήν 
έγγυητήριον έΎγραφον έν τω τύπω τω έκτεθειμένω έν τω συνημμένω τή πα
ρούση Συμφωνία Πινάκι «Β», διά το ποσόν των Δέκα Χιλιάδων Λιρών 
(£10,000). 

ΔΙΑ ΤΗΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η Σ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

Ι . ΟΡΙΣΜΟΙ 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμφωνίας, ol ακόλουθοι δροι κέκτηνται, 

έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, τήν gvvoiav τήν είς τους τοιούτους 
δρους αντιστοίχως άποδιδομένην έν τω παρόντι άρθρω, ήτοι : 

(1) «'Αδειούχος Περιοχή» σημαίνει τήν περιοχήν ήτις αρχικώς περιελαμ
βάνετο έν τη Άδείςχ 'Αναζητήσεως Πετρελαιοειδών τή προβλεπομένη ύπό της 
παρούσης Συμφωνίας,; αποκλειόμενης οίασδήποτε Περιοχής Μισθώσεως, ή 
οιασδήποτε περιοχής μεταγενεστέρως έπιστραφείσης ύπό του Forest. 

(2) «Άκάθαρτον Πετρέλαιον» σημαίνει πετρέλαιον έν τή φυσική αύτου 
καταστάσει πρίν ή τούτο καθαρισθή ή ύποστή οίανδήποτε έτέραν έπεξεργασίαν, 
αφαιρουμένων δμως του ϋδατος και τωνξένων ουσιών. 

(3) «"Ανευ Περιορισμού»—ό δρος ούτος θά έρμηνεύηται ώς έάν αί λέξεις 
«άνευ οίασδήποτε προσθέσεως περιορισμού τής γενικότητος τών έν τοις ανω
τέρων, εΐχον έν τή πραγματικότητι έντεθή εις πάν μέρος τής παρούσης Συμφω
νίας είς δ απαντάται ό ανωτέρω δρος. 

(4) «.Άπαλλοτριωθεΐσαι Γαΐαι» σημαίνει γαίας έφ' ών τά δικαιώματα έπι 
του Πετρελαίου άνήκουσιν είς τήν Δημοκρατίαν, ή επιφάνεια τών οποίων δμως 
ανήκει είς τρίτους. 

(5) «Γαΐαι τής Δημοκρατίας» σημαίνει γαίας έν αΤς τόσον τά δικαιώματα 
έπί του Πετρελαίου δσον και τά δικαιώματα έπι τής επιφανείας αυτών άνήκουσιν 
είς τήν Δημοκρατίαν. 

(6) «Γενικός Λογιστής» σημαίχει τον Γενικον Λογιστήν τής Δημοκρατίας. 
(7) «Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν. 
(8) «Διευθυντής» σημαίνει πάντα δστις εκάστοτε εκτελεί καθήκοντα "Ανω

τέρου Λειτουργού Μεταλλείων, καΐ περιλαμβάνει πάντα δστις ήθελε διαδεχθή 
αυτόν έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων άτινα επάγεται ή θέσις αύτη. 

(9) «Εμπορεύσιμοι ποσότητες» σημαίνει ιοιαύτας ποσότητας Πετρελαίου 
οΐαι κατά την κρίσιν του Forest θά έδικαιολόγουν τήν περάτωσιν διά παραγω
γήν τής διατρήσεως έν ή τούτο άνευρέθη, ή τοιαύτας ποσότητας παραγωγής £κ 
τίνος περατωθείσης διατρήσεως οΐαι έχουσαι άξίαν διά το Forest θά έδικαιολότ 
γουν κατά τήν κρίσιν αύτου τήν συνεχιζομένην λειτουργίαν τής τοιαύτης δια
τρήσεως. 

(10) «'Ημερομηνία Ενάρξεως τής 'Ισχύος τής Αδείας» σημαίνει τήν ήμε
ρομηνίαν καθ* ήν ή παρούσα Συμφωνία, τυχούσα τής εγκρίσεως τοΟ Υπουρ
γικού Συμβουλίου και συναφθείσα ύπό του Υπουργού Εμπορίου καΐ Βιομη
χανίας, εγκρίνεται τελικώς καΐ έπικυρούται ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπρο
σώπων. 

(Π) «Ημερομηνία 'Ενάρξεως τής Περιοχής Μισθώσεως» σημαίνει τήν ήμε
ρομηνίαν καθ* ήν έκαστη Περιοχή Μισθώσεως περιέρχεται ύπό τήν Ισχύν Μεταλ
λευτικής Μισθώσεως δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας. 
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(12) «Περιοχή Μισθώσεως» σημαίνει τήν περιοχή ν πέριξ έκαστης έπιτυχοΟς 
διατρήσεως ^τις επελέγη ύπό τοΟ Forest δι ' επιχειρήσεις δυνάμει της Μεταλ
λευτικής Μισθώσεως Πετρελαιοειδών. 

(13) «Περιοχή» σημαίνει πασαν έδαφικήν περιοχήν καΐ τά γειτνιάζοντα χω
ρικά Οδατα ως διαγράφονται επί του συνημμένου τη παρούση Συμφωνία καΐ 
σημειουμένου ώς Πίναξ «Α», χάρτου, ή τήν άπομένουσαν βκτασιν τής Περιοχής 
μεθ έκάστην έπιστροφήν. 

(14) «Πετρελαϊκός Αίθήρ έκ Σ υμπιέσεως» σημαίνει υγρούς υδρογονάν
θρακας λαμβανόμενους έκ φυσικού αερίου (πρίν ή το άκάθαρτον πετρέλαιον 
έξ οδ προέκυψε τό φυσικόν άέριον μετρηθη διά τήν καταβολήν δικαιωμάτων) 
δι* αποχωρισμού ή οίασδήποτε χημικής ή φυσικής μεθόδου. 

(15) «Πετρέλαιον» σημαίνει άκάθαρτον πετρέλαιον, όρυκτέλαιον, φυσικόν 
άέριον, πετρελαϊκόν αίθέρα έκ συμπιέσεως, απαντάς τους λοιπούς υδρογονάν
θρακας, περιλαμβανομένων απάντων τών έξ αυτών παραγομένων στοιχείων, 
καΐ τοΟ θείου εξαιρουμένης δμως οίασδήποτε τών έν τοις ανωτέρω μνησθεισών 
ουσιών ήτις δύναται νά έξαχθή έμπορικώς μόνον έκ γαιανθράκων ή άσφαλτού
χων σχιστολίθων διά καταστρεπτικής άποστάξεως. 

(16) «Πρόσωπον» σημαίνει παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, περιλαμβα
νομένων ότνευ οιουδήποτε περιορισμού, τών ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εται
ρειών, οίκων, εταιρειών, οργανισμών μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος. 

(17) «Συνθήκη» σημαίνει τήν Συνθήκην Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας 
τής Κύπρου, ήτις συνήφθη μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, τοΰ Βασιλείου 
τής 'Ελλάδος, τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας και του 'Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας, καΐ υπεγράφη έν Λευκωσία 
τή 16η Αυγούστου 1960, όμου μετά τής 'Ανταλλαγής Διακοινώσεων τών ύπογρα
φεισών τήν αυτήν ήμερομηνίαν. 

(18) «Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας. 

(* (19) «επιτυχής διάτρησις» σημαίνει τήν πρώτην περατωθεΐσαν διά παρα
γωγήν διάτρησιν εις τοποθεσίαν μή κειμένην εντός Περιοχής Μισθώσεως καΐ 
ήτις δύναται νά παραγάγη Πετρέλαιον είς 'Εμπορεύσιμους Ποσότητας. 

(20) «Φυσικόν Άέριον» σημαίνει άέριον λαμβανόμενον έκ διατρήσεων και 
φρεάτων, συγκείμενον πρωταρχικώς έξ υδρογονανθράκων. 

Ι Ι . ΑΔΕ ΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Συμφώνως τοις έν τοις ανωτέρω έκτεθεΐσι γεγονόσι καΐ έναντι τών έν τοις 
εφεξής επιφυλασσομένων και διαλαμβανομένων μισθωμάτων, άτινα δέον νά 
καταβληθώσι, και τών συμβατικών δρων καΐ συμφωνιών αΐτινες δέον νά 
τηρηθώσιν ύπό του Forest, ό 'Υπουργός διά τής παρούσης παραχωρεί τφ Forest, 
τηρουμένων τών διατάξεων του Συντάγματος, τής Συνθήκης καΐ παντός νόμοι; 
έν ίσχύΐ κατά τήν ήμερομηνίαν τής υπογραφής τής παρούσης Συμφωνίας, ώς 
καΐ παντός μεταγενεστέρως θεσπισθέντος νόμου, at διατάξεις οΰτινος δέν αντί
κεινται προς τους βρους τής παρούσης Συμφωνίας (τοΰ ώς εΐρηται Συντάγ
ματος, τής Συνθήκης καί τών τοιούτων Κυπριακών Νόμων καλουμένων συλλο
γικώς έν τοις εφεξής ώς οι «Κυπριακοί Νόμοι») καί τηρουμένων τών έν τοΐς 
εφεξής διαλαμβανομένων ορών, δικαιωμάτων, συμφωνιών καί προ
νοιών, τό δικαίωμα δπως εϊσέρχηται εις τήν Περιοχήν. καί τό αποκλειστικός 
δικαίωμα δπως προβαίνη είς έρευνας, δοκιμάς, αναζητήσεις καί εξερευνήσεις 
(διά γεωλογικών, γεωφυσικών ή έτερων μέσων), διατρήσεις καί ύποσκαπτη 
τό έδαφος διά παν Πετρέλαιον ή οίονδήποτε έξ αύτου, κείμενον ή εύρισκόμενον 
εντός, ύπό ή καθ' άπασαν τήν Ικτασιν τής Περιοχής (τής τοιαύτης παραχωρή
σεως αναφερομένης ενίοτε έν τοΐς εφεξής ώς «ή "Αδεια»), άνευ δμως τοΟ δι
καιώματος παραγωγής Πετρελαίου έκτος επί τω σκοπώ δοκιμής αδτου. 
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"Οπως κατέχη καΐ ποιήται χρήσιν τής. διά της παρούσης Συμφωνίας παρα
χωρηθείσης Αδείας διά χρονικήν περίοδόν πέντε (5) ετών άρχομένην άπό τής 
Ημερομηνίας 'Ενάρξεως της Ισχύος τής 'Αδείας καΐ διαρκουντων των χρονι
κών περιόδων ατινας καλΟπτουσιν αϊ ανανεώσεις καΐ παρατάσεις αύτΑς άνοΝ 
φορικώς προς άπαντα ή τίνα τμήματα τής Περιοχής ώς προνοείται εν ΐοΐ< 
εφεξής, τηρουμένων τών Κυπριακών Νόμων και των έν τοΐς εφεξής είδικώς 
εκτιθεμένων δρων, προσφέρον καΐ καταβάλλον καθ* Μκαστον έτος έτήσιον μί
σθωμα διά τήν εκάστοτε καλυπτομένην ύπό τής 'Αδείας, και εντός ταύτης πα
ραμένουσαν, κατά τήν ήμερομηνίαν πληρωμής τοΟ μισθώματος, £κτασιν, ϊσον 
προς τά έν τω Πίνακι Μισθωμάτων, τω συνημμένω τώ παρόντι εγγράφω, εκτι
θέμενα ποσά. 

1. ΟΡΟΙ 
(α) 'Εκτός έάν τό Forest εντός είκοσιτεσσάρων (24) μηνών άπό 

τής Ημερομηνίας 'Ενάρξεως τής 'Ισχύος τής 'Αδείας προβή εις τήν Ιναρξιν 
εργασιών διά τήν γεώτρησιν μιας (1) διατρήσεως έπί τής Περιοχής διά συγ
χρόνων διατρητικών μηχανημάτων πετρελαιοπηγών, Ικανών νά φθάσωσιν είς 
δάθος πέντε τουλάχιστον χιλιάδων (5,000) ποδών, έπί τοποθεσίας έπιλεχθησο
μένης ύπό του Forest εντός τής 'Αδειούχου Περιοχής, μετέπειτα δέ συνέχιση, 
επιδεικνύον τήν προσήκουσαν έπιμέλειαν, τάς τοιαύτας εργασίας μέχρις οΰ 
άνακαλυφθή Πετρέλαιον είς Έμπορευσίμους Ποσότητας, ή μέχρις οΟ έπιτευχθή 
βάθος πέντε χιλιάδων (5,000) ποδών, ή μέχρις οΟ είς έλασσον βάθος άπαντη· 
θώσι γεωλογικαΐ ενδείξεις δι* ών ευλόγως δεικνύεται δτι αποκλείεται ή πιθα
νότης παρουσίας Πετρελαίου είς 'Εμπορεύσιμους Ποσότητας εις τι μείζον 
βάθος, ή άπαντηθώσιν υπόγειοι ενδείξεις αΐτινες καθιοτωσι πρακτικώς αδύ
νατον πασαν περαιτέρω διάτρησιν (οίονδήποτε ήθελεν έπισυμβή πρώτον), ή 
"Αδεια τερματίζεται καθ' άπασαν τήν έκτασιν αυτής καΐ καθίσταται έξ ύπαρχής 
άκυρος και άνευ νομικής Ισχύος ώς προς αμφότερα τά συμβαλλόμενα μέρη, 
καΐ τηρουμένων τών είδικών διατάξεων αΐτινες άφορώσιν είς τήν μετακίνησιν 
περιουσίας έκ τής Περιοχής καΐ τής Δημοκρατίας, άπαντα τά δυνάμει τής πα
ρούσης Συμφωνίας συσταθέντα ή προνοούμενα δικαιώματα, προνόμια, έξου· 
σίαι, καθήκοντα καΐ υποχρεώσεις, έπί τούτω παύουσιν υφιστάμενα καΐ άπο
σβέννυνται. Διαρκούσης τής 'Ισχύος τής 'Αδείας, ή οίασδηποτε ανανεώ
σεως ή παρατάσεως αυτής, τό Forest κέκτηται, έν τούτοις, τό δικαίωμα δπως 
προβή δυνάμει ταύτης είς τήν γεώτρησιν τοιούτων προσθέτων διατρήσεων ώς 
τούτο ήθελε κρίνει εύκταΐον. 

(β) 'Ανεξαρτήτως οίουδήποτε διαλαμβανομένου έν τη παρούση Συμφωνία 
περί του αντιθέτου, έκτος έάν τό Forest κατά ή πρό τής παρόδου πέντε (5) ετών 
άπό τής 'Ημερομηνίας 'Ενάρξεως τής Ισχύος τής 'Αδείας παρεχώρησεν εκου
σίως είκοσιπέντε έπί τοΐς εκατόν (25%) τής αρχικής Αδειούχου Περιοχής, 
οφείλει δπως κατά τόν τοιούτον χρόνον παραχώρηση περιοχήν τοιαύτης εκτά
σεως ώστε προστιθεμένη μετά ττ\ς προηγουμένως παραχωρηθείσης τοιαύτης? 
νά ίσοΟται προς είκοσιπέντε έπί τοΐς εκατόν (25%) τής αρχικής ΆδειούχόΟ 
Περιοχής. Παρομοίως, έκτος έάν τό Forest κατά ή πρό τής παρόδου δέκα (10) 
ετών άπό τής Ημερομηνίας 'Ενάρξεως τής Ισχύος τής 'Αδείας παρεχώρησεν 
εκουσίως άθροιστικόν σύνολον έκ τεσσαράκόντα επτά καί ήμισυ έπι τοΐς 
εκατόν (47—1/2%) τής αρχικής 'Αδειούχου Περιοχής (περιλαμβανομένων τών 
είκοσιπέντε έπί τοΐς εκατόν (25%) άτινα παρεχωρήθησαν Κατά τό τέλος τών 
πρώτων πέντε (5) ετών) οφείλει όπως κατά τόν τοιόΟτρν χρόνόν παραχώρηση 
τοιαύτην έδαφικήν περιοχήν ήτις προστιθεμένη μετά τής προηγουμένως πάρα·? 
χωρηθείσης τοιαύτης νά ίσοΟται προς τεσσαράκόντα επτά καί ήμισυ έπί τρις 
εκατόν (47—1/2%) τής αρχικής Αδειούχου Περιοχής, νοουμένου έν τούτοις δτι 
τό Forest δέν θά Οποχρεωθη να παραχώρηση τά δικαιώματα αύτοΟ έφ* οίαοδή· 
ποτέ Περιοχής Μισθώσεως. Ή ιΐαραχωρηθησομένη εδαφική περιοχή καί ή 
τοποθεσία έν ή κείται αΟτη θά έπιλέγωνται ύπό τοΟ Forest, καί σχετικώς προς 
τοΟτο τό Forest θά προβαίνη είς τήν τοιαύτην επιλογήν hal θά έπιδίδη τώ Διευ
θυντή γνωστοποίησιν περί τούτου, εντός των έν τοΐς ανωτέρω καθώρισμένων 
χρονικών ορίων. 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ, ΠΡΟΝΟΙΑ! 
(α) Διαρκούσης τής Ισχύος τής 'Αδείας, το Forest οφείλει δπως έκτελβ, 

μετά τοιαύτης έπιμελείο& ώς ήθελε κριθή εΟλογος ύπό τάς τότε κρατούσας 
Ουνθήκας, τοιαύτας νεωλογικάς καΐ γεωφυσικάς επισκοπήσεις καΐ εξετάσεις 
έιιΐ της Περιοχές, και προ&ή «Ις τοιαύτας δοκιαάς, γεωτρήσεις διατρήσεων, ή 
τοιαύτας οοκιμαστικας γεωτρήσεις ώς ήθελον ευλόγως κριθή άναγκαιαι επί τώ 
σκόπφ πραγμοτώσεως των σχεδίων αυτοΟ Παραγωγής Πετρελαίου, συνεπεία ΟΒ 
των τοιούτων έργων καΐ διαρκούσης τής Ισχύος της 'Αδείας, το Forest θά δαπανδ 
Ιπί των έργαάιων αύτοΟ έν τή Άοειούχφ Περιοχή ποσόν όπερ δέν δύναται να 
είναι Ιλασσον τών : 

(1) £19 κατά τετραγωνικόν μίλιον βιαρκοΟντος τοΟ πρώτου έτους τής 
•Αδείας. 

(2) £31 κατά τετραγωνικόν μίλιον διαρκοΟντος έκαστου τών επομένων 
τριών (3) ετών τής 'Αδείας. 

(3) £66 κατά τετραγωνικόν μίλιον διαρκοΟντος οίουδήποτε μετέπειτα 
Ετους τής 'Αδείας. 

Τά ανωτέρω ποσά θά είναι αθροιστικά ύπό τήν έννοιαν δτι ποσόν δαπανη
θέν έν οίωδήποτε έτει καθ* ύπέρβασιν τοΟ απαιτουμένου ώς έν τοις ανωτέρω, 
θά διατίθεται διά τάς άπαιτουμένας δαπανάς τών επομένων "ετών. 

Έάν αί διενεργηθεΐσαι ύπό του Forest δαπάναι έν τη Άδειούχω Περιοχή 
ύπολείπωνται τών εκτεθέντων ανωτέρω, τό Forest οφείλει δπως εντός £ξ (6) 
μηνών άπό τής παρόδου τής οίκείας περιόδου, καταβάλη τω Γενικφ Λογιστή 
έπιπρόσθετον ποσόν δπερ παριστφ τήν διαφοράν μεταξύ τής υποχρεώσεως 
αύτοΟ δυνάμει τοΟ παρόντος εδαφίου καΐ τών δαπανών αΐτινες τω δντι διενηρ
γήθησαν διαρκούσης τής τοιαύτης περιόδου. "Αμα ώς προ(5ή είς τάς έν τη 
παρούση ύποπαραγράφω προβλεπομένας δαπανάς ή πληρωμάς, τό Forest θά θε
ωρήται οτι συνεμορφώθη πλήρως προς τάς απαιτήσεις τής παρούσης υποπαρα
γράφου διά τήν οίκείαν περίοδον. "Αμα τω τερματισμφ τής Αδείας εντός οίου
δήποτε τοιούτου έτους, αί ανωτέρω έκτεθεΐσαι προϋποθέσεις περί υποχρεώσεως 
εργασίας θά κατανέμωνται αναλογικώς επί περιόδου ληγούσης ένενήκοντα (90) 
ημέρας άφ* ής έπεδόθη ή περί τερματισμού γνωστοποίησις καΐ θά μειοΟνται ανα
λογικώς. Τηρουμένων τών ανωτέρω, ή έκτασις τής μη έπιστραφείσης περιοχής 
ήτις παραμένει εντός τής 'Αδειούχου Περιοχής τή ι η 'Ιανουαρίου έκαστου 
έτους θά καθορίζηται δια του υπολογισμού τών δυνάμει (1), (2), ή (3) ανω
τέρω υποχρεώσεων διά τό τοιούτον έτος. 

(6) Έάν άμα τή συμπληρώσει τής αρχικής επιτυχούς διατρήσεως καΐ 
τή επιλογή τής περιοχής διά τήν Μεταλλευτικην Μίσθωσιν Πετρελαιοειδών ήτις 
περιβάλλει ταύτην, ώς προνοείται έν τοις κατωτέρω, τό εναπομένον χρονικόν 
διάστημα είς 8 άφορφ ή "Αδεια είναι τότε έλασσον τών δύο (2) ετών η "Αδεια 
επί τούτω θά άνανεοΟται ή παρατείνεται αυτοδικαίως ώς προς τήν ύπολειπο
μένην ΆοειοΟχον Περιοχήν διά περίοδον λήγουσαν δύο (2) έτη άπό τής ημερο
μηνίας συμπληρώσεως της τοιαύτης επιτυχούς διατρήσεως. Ή ημερομηνία 
συμπληρώσεως θά έρμηνεύηται σημαίνουσα τήν ήμερομηνίαν καθ* ή ν συνεπλη
ρώθησαν αί τελικαΐ δυνητικαΐ δοκιμαί. Ύπό παρομοίας περιστάσεις ή συμπλή
ρωσις μιας έκαστης επομένης επιτυχούς διατρήσεως θά εχη ώς αποτέλεσμα 
τήν αύτοδικαίαν άνανέωσιν ή παράτασιν τής 'Αδείας ώς προς τήν ύπολειπο
μενην ΆδειοΟχον Περιοχήν διά περίοδον δύο (2) ετών άπό τής ημερομηνίας 
συμπληρώσεως έκαστης τοιαύτης επιτυχούς διατρήσεως. 'Ανεξαρτήτως παν
τός έν τή παρούση Συμφωνία διαλαμβανομένου περί τοΟ αντιθέτου, έκτος έάν 
ή "Αδεια έγκαταλειφθή ταχύτερον εκουσίως έν δλω ή έν μέρει, θά τερματίζηται 
ρώοεκα (12) έτη άπό τής 'Ημερομηνίας 'Ενάρξεως τής Ισχύος τής 'Αδείας 
Ικτός έάν τό Forest άσχόλήται κατά τόν τοιούτον χρόνον, εις διατρητικάς ή 
έπαναληπτικάς εργασίας επί τής 'Αδειούχου Περιοχής ώς αΟτη σύγκειται κατά 
τφν τοιούτον χρόνον, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει η "Αδεια θά παραμείνη έν Ισχύΐ 
61' 8ν περαιτέρω χρονικόν διάστημα καθ* β αί διατρητικαΐ ή έπαναληπτικαΐ 
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έργασίαι επί τής "Αδειούχου Περιοχής θά συνεχίζονται άνευ διακοπής δια πλείο
νας τών εκατόν εϊκοσι (120) συναπτών ήμερων διαρκούσης δέ της τοιαύτης 
περιόδου δύνανται νά έπιλεγώσιν επιπρόσθετοι ΠεριόχαΙ Μισθώσεως ώς προ
νοείται έν τή παρούση. 

(γ) Έκτος έάν τερματισθώσιν ένωρίτερον διά παραγραφής ή άλλως πως, 
τά δικαιώματα του Forest επί των έν τοις ανωτέρω έκτεθεισών ανανεώσεων 
ή παρατάσεων ώς έκ τής συμπληρώσεως έπιτυχοΟς διατρήσεως, θά έξακολου
θώσιν άναφορικώς προς τήν "Αδειουχον Περιοχήν μέχρις οΰ τό Forest απόκτηση 
Περιοχάς Μισθώσεως περιβάλλουσας τήν Άδειουχον Περιοχήν. 

(δ) Έάν αϊ δυνάμει τής 'Αδείας, καΐ εντός τής χρονικής περιόδου είς ήν 
αϋτη άφορφ, έργασίαι τοΟ Forest, άπολήξωσιν είς τήν άνακάλυψιν πετρελαίου είς 
Έμπορευσίμους Ποσότητας, ή τοιαύτη άνακάλυψις θά άναφέρηται πάραυτα είς 
τόν Διευθυντήν. Κατ* άκολουθίαν ενός έκαστου τοιούτου γεγονότος καΐ ουχί 
βραδύτερον των τριών (3) μηνών άπό τής συμπληρώσεως έκαστης έπιτυχοΟς 
διατρήσεως, τό Forest δύναται, τηρουμένων τών έν τοις εφεξής διαλαμβα
νομένων περιορισμών, νά έπιλέξη περιοχήν εντός τής 'Αδειούχου Περιοχής πέριξ 
τής τοιαύτης επιτυχούς διατρήσεως («Περιοχή Μισθώσεως»). Έκαστη τοιαύτη 
Περιοχή Μισθώσεως, καθ* ήν έ'κτασιν τούτο εΐναι πρακτικώς δυνατόν ύπό τάς περι
στάσεις, θά είναι τετραγωνικής ή ορθογωνίου μορφής (εξαιρέσει τοΟ γεγονότος 
δτι πλευρά ή πλευραί αυτής δύνανται νά συμπίπτωσι μετά τής περιμέτρου τής 
Περιοχής ή ομόρου Περιοχής Μισθώσεως, οσάκις τοΟτο καθίσταται άναγκαΐον 
ή κρίνεται εύκταίον), θά περιβάλλη τμήμα τής 'Αδειούχου Περιοχής ήτις περι
βάλλει τήν επιτυχή διάτρησιν, καΐ θά διαλαμβάνη τουλάχιστον δέκα (10) 
τετραγωνικά μίλια (νοουμένου δτι τό τοιούτον τμήμα τής "Αδειούχου Περιοχής 
είναι διαθέσιμον κατά τόν τοιούτον χρόνον) καΐ ουχί πλέον τών διακοσίων (200) 
τετραγωνικών μιλίων' νοείται, έν τούτοις, δτι τό μέσον μήκος τής οϋτω επιλε
γείσης περιοχής δέν θά είναι μείζον του πενταπλασίου του μέσου πλάτους αυτής. 
Τό Forest θά παρασκευάζη σχέδιον ή χάρτην διαγράφοντα τήν έν έκαστη τοιαύτη 
Περιοχή Μισθώσεως διαλαμβανομένην περιοχήν, καΐ θά παραδίδη τούτον τω 
'Υπουργώ, όμοΰ μετ' έγγραφου γνωστοποιήσεως έν ή καθορίζεται δτι επιλέγει 
τήν τοιαύτην περιοχήν ώς Περιοχήν Μισθώσεως ϊνα αϋτη κατέχηται καΐ λει
τουργή συμφώνως τοις δροις τής Μεταλλευτικής Μισθώσεως Πετρελαιοειδών, 
δι* ήν γίνεται πρόνοια έν τοις εφεξής. Ή γνωστοποίησις θά καθορίζη τήν ήμε
ρομηνίαν καθ* ήν τό Forest θά προβή είς τήν ϋναρξιν εργασιών επί τής τοιαύτης 
Περιοχής Μισθώσεως (έν τοΐς εφεξής καλουμένην «'Ημερομηνία Ενάρξεως τής 
Περιοχής Μισθώσεως») τής τοιαύτης 'Ημερομηνίας 'Ενάρξεως αρχομένης ουχί 
βραδύτερον τών δύο (2) μηνών άπό τής ημερομηνίας καθ ήν ή τοιαύτη γνωστο
ποίησις έπεδόθη τώ Υπουργώ. 

I I I . ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Ι Σ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
Συμφώνως τοΐς έν τοΐς ανωτέρω έκτεθεΐσι γεγονόσι καΐ συμφωνίαις, καΐ 

έναντι τών έν τοΐς εφεξής επιφυλασσομένων καΐ διαλαμβανομένων μισθωμάτων 
ατινα δέον νά καταβληθώσι, καΐ τών συμβατικών διατάξεων αΐτινες δέον νά 
τηρηθώσιν, ύπό τοΟ Forest, δ Υπουργός διά τής παρούσης μεταβιβάζει είς τό 
Forest πδν Πετρέλαιον κείμενρν ή υφιστάμενρν εντός, ύπό ή καθ* άπασαν τήν 
ίίκτασιν τών περιοχών τών διαλαμβανομένων έν έκαστη ή άπάσαις ταΐς τοιαύταις 
Περιοχαΐς Μισθώσεως αΐτινες ήθελον. επιλεγώ καΐ καθόρισθη ώς προνοείται έν 
τοΐς ανωτέρω, όμοΟ μετά τών δικαιωμάτων, εξουσιών καΐ προνομίων όΗινα εκ
τίθενται έν τοΐς εφεξής, τηρουμένων δμως τών διατάξεων τών Κυπριακών Νόμων 
ΚαΙ τών ακολούθων δρων, συμφωνιών, δικαιωμάτων καΐ προνοιών ? 

1. "Οροι. 
(α) 'Υπό τόν ορον δτι τό Forest θά έχη καταβάλει τά μισθώματα καΐ τηρή

σει αποτντας τους δρους καΐ συμφωνίας οΐτινες διαλαμβάνονται ένττ) 
παραχωρηθείση, συμφώνως τών εν τοΐς ανωτέρω, 'Αδεία' καΐ 
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(β) Ύπό τόν δρον δτι εντός της χρονικής περιόδου είς ή ν άφορφ ή "Αδεια, 
καΐ εντός της είς ταύτην υποκείμενης περιοχής, τό Forest θά έ*χη ανα
καλύψει Πετρέλαιον εις Έμπορευσίμους Ποσότητας, καί δτι θα έχη 
καθορίσει, και επιδώσει γνωστοποίησιν περί τούτου ώς προνοείται έν 
τοις ανωτέρω καί έν τή 'Αδεία, τήν επιλογήν είς ή ν προέβη καθ* δσον 
άφορφ είς τήν έκτασιν ήτις θά περιληφθή έν τή Περιοχή ή Περιοχαΐς 
Μισθώσεως αΐτινες θά διέπωνται και υπόκεινται είς τήν Μεταλλευτικήν 
Μίσθωσιν Πετρελαιοειδών (έν τοις εφεξής άναψερομένην ώς «Μίσθω
σις»). 

2. Δικαιώματα, Συμφωνίαι, Πρόνοιαι : 
(α) 'Από τής οίκείας Ημερομηνίας Ενάρξεως τής Περιοχής Μισθώσεως 

καί μετέπειτα, τό Forest θά λειτουργή, άναπτύσση καί παράγη τοιαύτην 
Περιοχήν Μισθώσεως συμφώνως τοις δροις καί ταΐς προνοίαις τής πα
ρούσης Συμφωνίας, ελεύθερον παντός επιβαλλομένου ύπό τής 'Αδείας 
δρου καί υποχρεώσεως, άναφορικώς δέ προς έκάστην τοιαύτην Περι
οχήν Μισθώσεως, τό Forest θά κέκτηται, άνευ περιορισμού, τηρουμένων 
δμως των διατάξεων των Κυπριακών Νόμων, τά ακόλουθα δικαιώμα
τα : 

(1) Τό δικαίωμα δπως είσέρχηται είς τήν Περιοχήν μέ άποκλειστικόν δικαί
ωμα δπως προβή είς δοκιμάς, άναζήτησιν καί έξερεύνησιν (διά γεωφυσικών, 
γεωλογικών ή έτερων μέσων), καί δπως προβή είς διατρήσεις καί ύποσκάπτη 
τό έδαφος, έπί τω τέλει παραγωγής, διαφυλάξεως, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας 
καί μεταφοράς παντός Πετρελαίου κειμένου ή υφισταμένου εντός, υπό ή καθ' 
άπασαν τήν Περιοχήν Μισθώσεως. 

(2) Τό δικαίωμα δπως άποθηκεύη, λαμβάνη, άγη ή διοχετεύη διά σωλήνων 
καί μεταφέρη έπί, ύπό ή διά της Περιοχής, καί τηρουμένων των έν τή παρούση 
άλλως διαλαμβανομένων δρων, ύπό, υπέρ καί διά τής Δημοκρατίας καί 
των Άπαλλοτριωθεισών Γαιών, πάν Πετρέλαιον δπερ ήθελε παραχθή συμφώνως 
τοις δροις τής Μισθώσεως, καί νά διαθέτη τούτο κατ' έλευθέραν βούλησιν, έκτος 
ώς είδικώτερον άλλως προνοήται έν τή παρούση, όμου μετά του δικαιώματος 
δπως τοποθετή πετρελαιαγωγούς καί οικοδομή, καθιδρύη ή άνεγείρη τοιαύτας 
δουλείας όδου, πραγματικάς δουλείας, οδούς, δεξαμενάς, σταθμούς παραγωγής 
ρεύματος, τηλεφωνικάς γραμμάς, γραφεία, κατοικίας υπαλλήλων, εγκαταστά
σεις βενζίνης καί πάν έτερον έργον δπερ ήθελε κριθή άναγκαΐον ή σκόπιμον 
διά τάς δυνάμει τής παρούσης εργασίας αύτοΰ. 

"Οπως κατέχη, ένασκή καί ποιήται χρήσιν απάντων καί ενός έκαστου δικαι
ώματος, εξουσίας καί προνομίου παραχωρηθέντος διά τής παρούσης καί μετα
βιβασθέντος τω Forest άναφορικώς προς έκάστην Περιοχήν Μισθώσεως, από 
τής οίκείας 'Ημερομηνίας Ενάρξεως τής Περιοχής Μισθώσεως καί μετέπειτα, 
διά τό χρονικόν διάστημα των αμέσως επομένων τεσσαράκοντα (40) ετών, παρα
χωρούν καί καταβάλλον οιονδήποτε μέρισμα κερδών δπερ ήθελε καταστή πλη
ρωτέον συμφώνως τοις έτέροις δροις τής παρούσης Συμφωνίας, καί άναφορικώς 
προς έκάστην Περιοχήν Μισθώσεως τά ετήσια μισθώματα ώς ταύτα εκτίθενται 
έν τω συνημμένω τή παρούση Συμφωνία καί σημειουμένω ώς «Πίναξ Μισθω
μάτων» Πίνακι, ομοϋ μετά των μισθωμάτων επιφανείας καί δικαιωμάτων άτινα 
προνοούνται έν αύτω. 

IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ 
Έκτος έάν άλλως ύποδηλουται έκ του κειμένου, τά ακόλουθα άρθρα 

θά έφαρμόζωνται τόσον έπί τής 'Αδείας δσον καί έπί τής Μισθώσεως. 
1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(α) Τό Forest οφείλει δπως διαρκούσης τής Ισχύος τής παρούσης Συμφω
νίας, καταβάλλη τω Γενικώ Λογιστή διά τόν Ύπουργόν, τά αντίστοιχα ετήσια 
μισθώματα ώς ταύτα δείκνυνται έν τω Πίνακι Μισθωμάτων. 

(β) Μετά τήν πρώτην πληρωμήν (ήτις καλύπτει περίοδον άπό τής 'Ημερο
μηνίας 'Ενάρξεως τής 'Ισχύος τής 'Αδείας μέχρι τής τελευταίας ημέρας του 
ημερολογιακοί) τούτου "Ετους, καί διενεργείται εντός τριάκοντα (30) ήμερων 
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άπό της 'Ημερομηνίας Ενάρξεως της Ισχύος τής "Αδείας), τά ετήσια μισθώ
ματα ατινα προβλέπονται καί καθίστανται πληρωτέα δυνάμει της "Αδείας, θά 
καταβάλλονται προκαταβολικώς έπι τη βάσει ημερολογιακών ετών τη 1η 'Ια
νουαρίου έκαστου έ'τους, ή προ της ημερομηνίας ταύτης. 

(γ) Μετά τήν πρώτην πληρωμήν, τά ετήσια μισθώματα (εξαιρουμένων τών 
μισθωμάτων επιφανείας) ατινα προβλέπονται καί καθίστανται πληρωτέα δυνά
μει της Μισθώσεως άναφορικώς προς έκαστη ν Περιοχή ν Μισθώσεως θά κατα
βάλλωνται ωσαύτως προκαταβολικώς τη 1η 'Ιανουαρίου έκαστου έ'τους ή προ 
της ημερομηνίας ταύτης. Ή πρώτη πληρωμή έν τούτοις θά καλύπτη τήν περί
οδον ήτις άρχεται συγχρόνως μετά της 'Ημερομηνίας 'Ενάρξεως της Περιοχής 
Μισθώσεως άναφορικώς προς εκάστη ν Περιοχήν Μισθώσεως καί λήγει τή 31η 
Δεκεμβρίου του επομένου έκαστης τοιαύτης 'Ημερομηνίας Ενάρξεως της Περι
οχής Μισθώσεως. 

(δ) Τά μισθώματα 'Αδείας άτινα εφαρμόζονται επί της επιφανείας τής 
περιλαμβανομένης έν τινι Περιοχή Μισθώσεως θά κατανέμωνται αναλογικώς 
προς τήν οίκείαν Ήμερομηνίαν Ενάρξεως τής Περιοχής Μισθώσεως καί τοιούτον 
άναλογικόν τμήμα ώς τό άποδοτέον είς τήν Περιοχήν Μισθώσεως θά πιστοΟται 
έπι τών οφειλομένων διά ταύτην μισθωμάτων. 

(ε) Άφ' ής οίαδήποτε Περιοχή Μισθώσεως άναπτυχθή πλήρως, θά παύσω
σιν αί άναφορικώς προς ταύτην γενόμεναι καταβολαι μισθωμάτων. Περιοχή 
Μισθώσεως λογίζεται «πλήρως αναπτυχθείσα» έάν, κατά τήν άποκλειστικήν 
κρίσιν του Forest, δέν εΐναι πλέον επικερδής ή γεώτρησις προσθέτων διατρήσεων 
έπ' αυτής, καί συμφώνως τή τοιαύτη άποφάσει, τό Forest επιστρέφει πασαν 
τοιαύτην Περιοχήν Μισθώσεως εξαιρουμένης τοιαύτης εκτάσεως πέριξ έκαστης 
διατρήσεως ώς ήθελε κριθή εύλογος Ινα παρεμποδισθή ή επιζήμιος επενέργεια 
επί τής παραγωγής τών τοιούτων διατρήσεων παρ' έτερων διατρήσεων αΐτινες 
έγένοντο ή δυνατόν νά γεωτρηθώσιν έν τή περιοχή ταύτη. 

2. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Επιπροσθέτως τών προνοουμένων έν τή προηγουμένη παραγράφω (1) μι

σθωμάτων, τό Forest θά καταβάλλη τω Γενικώ Λογιστή διά τόν Ύπουργόν, περαι
τέρω ετήσια μισθώματα έκ" μιαςΛ (1) ·>λίρας καθ* έκαστον έκτάριον γής αναφο
ρικούς προς τάς Γαίας τής Δημοκρατίας, ή επιφάνεια τών οποίων κατέχεται έν 
τή πραγματικότητι και χρησιμοποιείται ύπό του Forest δι' οιονδήποτε τών σκο
πών τής 'Αδείας ή τής Μισθώσεως, θ ά διενεργηθή αρχική πληρωμή καλύπτου
σα τήν περίοδον ήτις άρχεται άπό τής ημερομηνίας κατοχής μέχρι τής 1ης 
'Ιανουαρίου τοΟ επομένου έτους, εντός τριάκοντα (30) ήμερων άπό τής κατοχής 
μετέπειτα δέ τά τοιαΟτα μισθώματα θά καταβάλλονται δι* ετησίων δόσεων τή 
1η 'Ιανουαρίου έκαστου έτους ή πρό τής τοιαύτης ημερομηνίας, διαρκούσης 
τής περιόδου κατοχής. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
(α) Τό Forest θά καταβάλλη τω" Γενικφ Λογιστή διά τόν Ύπουργόν, δικαι

ώματα διά τό παραγόμενον καί συγκομιζόμενον έξ έκαστης Περιοχής Μισθώ
σεως Πετρέλαιον, έκ ποσών καί έν τω τρόπω τω* προβλεπόμενο έν τοις εφεξής. 
Τά τοιαύτα δικαιώματα δύνανται, κατ' επιλογήν τοΟ Forest, νά καταβάλλονται 
είς τό νόμισμα τής Δημοκρατίας, τό νόμισμα τής Μεγάλης Βρεττανίας ή τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών η έν οίωδήποτε έτέρω νομίσματι όπερ ήθελε γίνει άπο
δεκτόν ύπό τοΟ ΎπουργοΟ. Τά πληρωτέα δικαιώματα έχουν ώς ακολούθως : 

(1) ΈπΙ Ακαθάρτου Πετρελαίου, δώδεκα καί ήμισυ έπίτοΐς εκατόν (12Va%) 
επί τής αξίας αύτοΟ, υπολογιζόμενης ώς έάν τό τοιοΟτον Άκάθαρτον Πετρέ
λαιον έπωλεΐτο είς τάς δεξαμενάς αποθηκεύσεως τής πετρελαιοφόρου περιοχής. 
Ή αξία τοΟ Ακαθάρτου Πετρελαίου δυνάμει του παρόντος άρθρου θά εΐναι : 

α Ή μέση τιμή ελευθέρου συναγωνισμοί) ή κρατούσα κατά τήν διάρκειαν 
τών τριών προηγουμένων ημερολογιακών μηνών, f.o.b. είς τόν έν Κύ· 
προ παράκτιον σταθμόν, 'Ακαθάρτου Πετρελαίου τοΟ αύτοΟ, ή τοΟ 
πλησιέστερου αναλόγου τύπου, μετά τοιούτων τροποποιήσεων διά τήν 
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ποιότητα καΐ βαρύτητα αύτοΟ, ώς αϊ συνήθως κρατοΟσαι έν τη βιομη
χανία Πετρελαίου' έκ της τοιαύτης τιμής αφαιρούνται τά έξοδα μετα
φοράς καΐ αϊ δαπάναι άς επάγεται ή μετακόμισις αύτοΟ έκ τοΟ τόπου 
αποθηκεύσεως εντός των πετρελαιοφόρων περιοχών, 

β Ελλε ίψε ι τλς δυνάμει τής υποπαραγράφου ο: τιμής f.o.b. είς τόν έν 
Κύπρω παράκτιον σταθμόν, ή μέση τιμή ελευθέρου συναγωνισμοΟ, ή 
κρατούσα κατά τήν διάρκειάν των τριών προηγουμένων ημερολογιακών 
μηνών, f.o.b. είς τόν πλησιέστερον έκτος τής Κύπρου παράκτιον σταθμόν, 
ο·. 6 δημοσιεύεσαι ή τοιαύτη τιμή Πετρελαίου παρόμοιας ποιότητος καί 
βαρύτητος, μετά τών αναγκαίων τροποποιήσεων διά τήν ποιότητα, βα
θύτητα καί τοποθεσίαν, ώς at συνήθως κρατοΟσαι έν τη βιομηχανία τοΟ 
Πετρελαίου, ίνα έπιτευθχή εϋλογος τιμή ελευθέρου συναγωνισμοΟ, f.o.b. 
είς τάς άκτάς τής Κύπρου, έκ της τοιαύτης τιμής αφαιρούνται τά έξοδα 
μετακομίσεως καί αί δαπάναι ας επάγεται η μεταφορά έκ τοΟ τόπου 
αποθηκεύσεως αύτοΟ εντός τής πετρελαιοφόρου περιοχής, είς τόν έν 
Κύπρω παράκτιον σταθμόν. 

(2) ΈπΙ ΠετρελαϊκοΟ Αίθέρος έκ Συμπιέσεως, έτερων συστατικών στοι
χείων παραγομένων μετά του Πετρελαίου, καί του θείου, δώδεκα καί ήμισυ έπ! 
τοΐς εκατόν (12

l
/a%) έπί τής αξίας αυτών, υπολογιζόμενης ώς έάν ό τοιούτος 

Πετρελαϊκός Αίθήρ έκ Συμπιέσεως, τά τοιαύτα στοιχεία καί τό θεΐον, έπωλοΟντο 
είς τόν τόπον παραγωγής, αφαιρουμένων τών εξόδων του Forest εξαγωγής καί 
επεξεργασίας αυτών. Ή αξία του Πετρελαϊκού Αίθέρος έκ Συμπιέσεο^ς, τών 
έτερων συστατικών στοιχείων άτινα παράγονται μετά του Πετρελαίου καί τοΰ 
θείου, θά ύπολογίζωνται κατά τρόπον εκάστοτε συμφωνούμενον τη αιτήσει 
έκατέρου τών μερών, μεταξύ του Διευθυντού καί του Forest. 

(3) Έπί του Φυσικού 'Αερίου, δώδεκα καί ήμισυ έπί τοις εκατόν (12Va%) 
έπί τής τιμής πωλήσεως αύτου, υπολογιζόμενης ώς έάν τό τοιοΟτο Φυσικόν 
Άέριον έπωλεΐτο είς τήν πηγήν, νοουμένου δτι τά δικαιώματα ταύτα μειουνται 
κατά ήμισυ τοΐς εκατόν ('3

%
) οσάκις τό άέριον πωλήται είς έτερα πρόσωπα 

διά σκοπούς άναπιέσεως. 
(β) ΑΙ πληρώμαί απάντων τών δικαιωμάτων θά διενεργούνται εντός τριά

κοντα (30) ήμερων άφ* ής τό Forest λαμβάνει τό προϊόν τής πωλήσεως του Πε
τρελαίου. 

(γ) Τό Forest έχει τό δικαίωμα δπως χρησιμοποιή ελεύθερον δαπανών καί 
δικαιωμάτων, παν Πετρέλαιον παραγόμενον έκ τής Περιοχής διά τήν διενέρ
γειαν τών εργασιών αύτου, περιλαμβανομένου άνευ περιορισμού, τοιούτου Πε
τρελαίου ώς τό Forest έν τη ενασκήσει διακριτικής εξουσίας αύτοΟ, ήθελε κρίνει 
άναγκαΐον ή σκόπιμον, διά τήν παροχήν ενεργείας, τήν θέρμανσιν ή τήν έπε
ξεργασίαν Πετρελαίου ή διά σκοπούς άναπιέσεως. 

4. Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Μ Ι Σ Θ Ω Μ Α Τ Ω Ν ΕΠΙ ΠΕΡΙΟ
ΧΩΝ Μ Ι Σ Θ Ώ Σ Ε Ω ς 

'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως τής παρούσης Συμφωνίας περί τοΟ 
αντιθέτου, ή υποχρέωσις τοΟ Forest προς καταβολήν μισθωμάτων (εξαιρουμέ
νων τών μισθωμάτων έπί τής 'Αδειούχου Περιοχής καί τών μισθωμάτων επιφα
νείας) θά περιορίζηται είς τό ποσόν δι ' οδ τό σύνολον απάντων τών ετησίων 
μισθωμάτων έπί Περιοχών Μισθώσεως, τών οφειλομένων δι* έκαστον ήμερολο
γιακόν έτος (εξαιρουμένων τών μισθωμάίων επιφανείας) υπερβαίνει τό σύνολον 
απάντων τών δικαιωμάτων άτινα κατεβλήθησαν τώ Υπουργώ διαρκοΟντος τοΟ 
προηγουμένου ημερολογιακού έτους. Ό καθορισμός τοΟ ποσοΟ τών οφειλο
μένων ετησίων μισθωμάτων, καί ό υπολογισμός του συνόλου τών καταβληθέν
των δικαιωμάτων θά διενεργούνται μέ βάσιν τήν Ιην Ιανουαρίου έκαστου έτους. 

'Εάν μετά τήν διενέργειαν του έν τοΐς ανωτέρω καθορισμοΟ καί υπολογι
σμού, τό σύνολον τών καταβληθέντων δικαιωμάτων ύπερβαίνη τό σύνολον τών 
οφειλομένων ετησίων μισθωμάτων έπί Περιοχών Μισθώσεως (εξαιρουμένων τών 
μισθωμάτων επιφανείας) τό τοιοΟτον υπερβάλλον ποσόν θά μεταφέρηται άπό 
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έτους είς έτος, και θά πιστοΟται έναντι των οφειλομένων δι* άπάσας τάς Περι
οχάς Μισθώσεως, δι* οιονδήποτε ήμερολογιακόν έτος έν ώ τά τοιαύτα μισθώ
ματα ύπερβαίνουσι τά καταβληθέντα διαρκοΟντος του προηγουμένου έτους 
δικαιώματα, μέχρις οΰ τό τοιούτον υπερβάλλον ποσόν χρησιμοποιηθή πλήρως 
ύπό του Forest. 

5. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
(α) Τό Forest θά καταμετρή, μετρή καΐ σταθμίζη, διά μεθόδων συνήθως 

χρησιμοποιουμένων έν τη καλή βιομηχανική πρακτική, παν Πετρέλαιον συγκο
μιζόμενον ή πωλούμενον έξ έκαστης Περιοχής Μισθώσεως. 

(β) Ό Διευθυντής θά δικαιούται νά παρίσταται κατά τήν διενέργειαν των 
τοιούτων καταμετρήσεων, μετρήσεων ή σταθμίσεων. 

6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ύ ς ΔΑΣΜΟΥΣ 

(α) Τό Forest ή οίοσδήποτε ανεξάρτητος εργολήπτης έν τη υπηρεσία αύτου, 
δύναται νά είσάγη ατελώς τοιαύτας μηχανικάς εγκαταστάσεις, μηχανήματα, 
εργαλεία, τεχνικόν έξοπλισμόν, και υλικά ώς ήθελον καταστή· αναγκαία διά 
τάς εργασίας του Forest δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας ή παρεμπιπτόντως 
προς ταύτας, περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμοΟ, των γεωλογικών, γεωφυ
σικών, ερευνητικών διά Πετρέλαιον, διατρητικών, μεταλλευτικών, παραγω
γικών καΐ μεταφορικών επιχειρήσεων και συγγενών ενεργειών, ώς και τών άφο
ρωσών εις τήν διενέργειαν αναζητήσεων και δοκιμών, τόν έφοδιασμόν, τήν έπε
ξεργασίαν και κάθαρσιν τοιούτων, όμου μετά τοιούτου διοικητικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού προσωπικού, ώς ήθελεν ευλόγως καταστή αναγκαίος έν σχέσει 
προς τάς ανωτέρω επιχειρήσεις" νοείται έν τούτοις δτι ή απαλλαγή αυτή δέν 
εφαρμόζεται έπί υλικών καταλλήλου τύπου και αναλόγου ποιότητος ατινα εξευ
ρίσκονται ευχερώς έν Κύπρω ουχί είς ύψηλοτέραν τιμήν νοείται περαιτέρω δτι 
έπί τω τέλει συγκρίσεως της Κυπριακής τιμής μετά της τιμής τών εισαγομένων 
υλικών θά προστίθενται είς τήν τιμήν τών εισαγομένων υλικών τά έξοδα μετα
φοράς και μετακομίσεως άτι να διενεργούνται μέχρις οδ τά εισαγόμενα υλικά 
φθάσωσιν έν Κύπρω. 

(β) "Απαντα τά λοιπά υλικά άτινα υπόκεινται εις δασμόν δυνάμει του 
περί Τελωνείων Νόμου, θά υπόκεινται εις τήν πληρωμήν του προσήκοντος εισα
γωγικού δασμού. 

(γ) Έάν τό Forest ή αναλόγως της περιπτώσεως οίοσδήποτε ανεξάρτητος 
εργολήπτης έν τη υπηρεσία αύτου, σκοπεύη νά πωλήση ή μεταβίβαση (έκτος 
έάν ή τοιαύτη πωλησις ή μεταβίβασις γίνεται είς έξηρτημένην, ή έλεγχομένην 
έταιρείαν ή είς τήν μητέρα τοιαύτην) οιαδήποτε υλικά εισαχθέντα ατελώς δυ
νάμει της παραγράφου (α), πριν ή διενεργηθή ή τοιαύτη πώλησις ή μεταβίβασις 
δέον δπως γίνη διακήρυξις περί του γεγονότος τούτου εις τόν άρμόδιον Τελω
νειακόν Λειτουργόν, καΐ έκτος έάν τά τοιαύτα υλικά πωληθώσιν ή μεταβιβα
σθώσιν εις τόν Ύπουργόν ή εις τό ύπ* αύτου ύποδειχθέν πρόσωπον, ή εις έτέραν 
έταιρείαν ή έργολήπτην δστις δικαιούται δπως τω χορηγηθώσιν αί ανωτέρω 
άπαλλαγαί, θά καταβάλληται εισαγωγικός δασμός βεβαιούμενος ύπό του αρμο
δίου Κυβερνητικού λειτουργού συμφώνως τω περί Τελωνείων Νόμω. 

(δ) Τό έν Κύπρω παραχθέν Πετρέλαιον και τά προϊόντα αύτου, και πασαι 
αϊ μηχανικαΐ εγκαταστάσεις, τά μηχανήματα, εργαλεία, ό τεχνικός εξοπλισμός 
και τά υλικά άτινα εισήχθησαν ατελώς δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας, δύ
νανται νά έξαχθώσιν άνευ της καταβολής εξαγωγικού δασμού. 

7. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
"Εκτός ώς άλλως είδικώτερον προνοείται έν τη παρούση Συμφωνία, τό 

Forest θά καταβάλλη τους δυνάμει τών Κυπριακών Νόμων πληρωτέους φόρους, 
δέν θά υπόκειται δμως είς οίανδήποτε μορφήν φορολογίας ή έτέραν φορολο
γικήν έπιβάρυνσιν ήτις δέν επιβάλλεται γενικώς έπί προσώπων εργαζομένων 
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έν Κύπρφ (εξαιρουμένων τών μισθωμάτων, μισθωμάτων επιφανείας καΐ δικαι
ωμάτων άτινα ανεφέρθησαν ειδικώς έν τοΐς ανωτέρω) νοουμένου έν τούτοις 

(α) Έάν τό συνολικόν ποσόν απάντων τών μισθωμάτων, μισθωμάτων επι
φανείας, δικαιωμάτων, φόρων, δασμών και έτερων Κυβερνητικών φορο
λογικών επιβαρύνσεων, ατινα κατεβλήθησαν ύπό τοΟ Forest ή δι* α 
τοΟτο ενέχεται άναφορικώς προς τάς ενεργείας, επιχειρήσεις καΐ περι
ουσιακά στοιχεία αύτου δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας, συσσωρευ
θέντων άπό της ημερομηνίας τής παρούσης Συμφωνίας μέχρι τοΡ τέλους 
οίουδήποτε ήμερολογιακοΟ έτους, είναι έλασσον τών πεντήκοντα επί 
τοΐς εκατόν (50%) τών κερδών τοΟ Forest (ώς ταΟτα καθορίζονται έν 
τοΐς εφεξής) έκ τών τοιούτων ενεργειών, επιχειρήσεων καΐ περιουσια
κών στοιχείων δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας, συσσωρευθέντων 
διαρκούσης της αυτής, έν τοΐς ανωτέρω μνησθείσης, περιόδου, τό Forest 
θά καταβάλλη τφ Γενικώ Λογιστή διά τόν Ύπουργόν, τη 30ή Ιουνίου 
τοΟ επομένου έτους, ή πρό της ημερομηνίας ταύτης, πρόσθετον φόρον 
έξισοΟντα τό συνολικόν ποσόν δπερ θά λάδη ή Δημοκρατία ώς έκ τών 
επιχειρήσεων του Forest προς πεντήκοντα έπ! τοις εκατόν (50%) επί 
τών τοιούτων συσσωρευμένων κερδών. 

(β) Έάν τό συνολικόν ποσόν απάντων τών μισθωμάτων, μισθωμάτων επι
φανείας, δικαιωμάτων, φόρων, δασμών καΐ έτερων Κυβερνητικών φορο
λογικών επιβαρύνσεων ατινα κατεβλήθησαν ύπό του Forest, ή δι* ό: τούτο 
ενέχεται άναφορικώς προς τάς ενεργείας, επιχειρήσεις καΐ περιουσιακά 
στοιχεία αύτου δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας, συσσωρευθέντων 
άπό της ημερομηνίας της παρούσης Συμφωνίας μέχρι τό τέλος οίου
δήποτε ημερολογιακού έτους, ύπερβαίνη τά πεντήκοντα έπί τοΐς εκατόν 
(50%) τών κερδών του Forest (ώς ταύτα καθορίζονται έν τοΐς εφεξής) 
έκ τών τοιούτων ενεργειών, επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων 
δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας, συσσωρευθέντων διαρκούσης της 
αυτής, έν τοΐς ανωτέρω μνησθείσης, περιόδου, τό Forest θά δικαιούται 
νά άφαιρή τό τοιούτον υπερβάλλον ποσόν, έκ τών φόρων, δασμών ή 
έτερων φορολογικών έπιβαρύνσων (ούχι δμως έκ τών μισθωμάτων, 
μισθωμάτων επιφανείας ή δικαιωμάτων) άτινα τότε ώφείλοντο τη Δη
μοκρατία ή θά όφείλωνται αύτη έν τω μέλλοντι. 

(γ) «Κέρδη» διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου σημαίνει τό 
ποσόν καθ* δ τά ακαθάριστα είσοδήματα του Forest άτινα προκύπτουσιν 
έκ τής πωλήσεως Πετρελαίου παραχθέντος έν Κύπρω δυνάμει της πα
ρούσης Συμφωνίας, ύπερβαίνουσι τα ακόλουθα ποσά : 

(1) "Απαντα τά έξοδα καΐ τάς δαπανάς (εξαιρουμένων τών μισθωμάτων, 
μισθωμάτων επιφανείας, δικαιωμάτων, φόρων, δασμών καΐ έτερων Κυβερνητι
κών φορολογικών επιβαρύνσεων) αΐτινες διενηργήθησαν καθ' οίονδήποτε χρόνον 
μετά την Ιην Φεβρουαρίου 1956, ύπό τοΟ Forest Oil Corporation καΐ του Forest 
Cyprus Corporation, έν σχέσει προς τάς ενεργείας αύτου δυνάμει τής Ερευνη
τικής Άδειας Πετρελαιοειδών καΐ τής 'Αδείας 'Αναζητήσεως Πετρελαιοειδών, 
ανεξαρτήτως τοΟ τόπου έν ώ διενηργήθησαν αϊ τοίαΟται δαπάναι, καΐ του γεγο
νότος οτι τά τοιαΟτα έξοδα ή δαπάναι δύνανται πιθανώς νά θεωρηθώσι κεφα
λαιουχικαΐ δαπάναι ή δτι δυνατόν νά έχωσι κεφαλαιοποιηθή ή παραταθή έν 
τοΐς λογιστικοΐς βιβλίοις έκατέρου τών δυο προμνησθέντων οργανισμών. 

(2) "Απαντα τά έξοδα καΐ τάς δαπανάς (εξαιρουμένων τών μισθωμάτων, 
μισθωμάτων επιφανείας, δικαιωμάτων, φόρων, δασμών καΐ έτερων Κυβερνητι
κών φορολογικών επιβαρύνσεων) αΐτινες διενηργήθησαν ύπό τοΟ Forest έν σχέσει 
προς τάς ενεργείας αύτοΟ δυνάμει της Μεταλλευτικής Μισθώσεως Πετρελαιο
ειδών, ανεξαρτήτως τοΟ τόπου ένθα διενηργήθησαν τά τοιαύτα έξοδα και δαπά
ναι, καΐ περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, τών άθικτων διατρήσεων, καΐ 
τών δαπανών αναπτύξεως (καθ* ή ν έκτασιν αϊ τοίαΟται δαπάναι δέν είναι δαπά
ναι άναγκαίως έπενεργούμεναι διά τήν άπόκτησιν ή έγκατάστασιν φυσικών 
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περιουσιακών στοιχείων ατινα άπεσβέσθησαν συμφώνως τώ έδαφίω (3) κατω
τέρω) τών εξόδων διατρήσεων αΐτινες δέν παράγουσι Πετρέλαιον είς Εμπο
ρεύσιμους Ποσότητας, του μη άποσβεσθέντος υπολοίπου δαπανών δι* έγκα
ταλειφθέντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, καΐ τών δαπανών καΐ εξόδων 
παραγωγής καί λειτουργίας. 

(3) Ποσά άναφορικώς προς τήν άπόσβεσιν δαπανών διενεργηθεισών ύπό 
τοΟ Forest διά φυσικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούμενα έν σχέσει προς 
τάς δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας επιχειρήσεις, καΐ δαπανών αναγκαίων 
διά τήν άπόκτησιν καΐ έγκατάστασιν αυτών, ανεξαρτήτως του τόπου έν ώ αδται 
διενηργήθησαν. Τά τοιαΟτα ποσά θά ύπολογίζωνται βάσει ποσοστοΟ ουχί ελάσ
σονος τών δέκα επί τοις εκατόν (10%) καΐ ουχί μείζονος τών είκοσι πέντε επί τοΐς 
εκατόν (25%) ετησίως, επιλεγομένου ύπό τοΟ Forest ετησίως, μέχρις οΰ αϊ τοι
αυται δαπάναι άποσβεσθώσι πλήρως. 

(4) Κατά τόν ύπολογισμόν τών κερδών, θά χρησιμοποιήται ή πραγματική 
κατάστασις τών λογαριασμών (accrual basis of accounting) καί τηρουμένων τών 
έν παραγράφω (γ) ανωτέρω διαλαμβανομένων είδικών διατάξεων, θά χρησιμο
ποιώνται λογιστικαΐ μέθοδοι γενικώς παραδεδεγμένοι ύπό της βιομηχανίας Πε
τρελαίου. 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
To Forest θά υπόκειται είς τόν συνήθη έλεγχον συναλλάγματος τόν έφαρμο

στέον έν τη Περιοχή της Στερλίνας, νοουμένου έν τούτοις οτι : 
(α) To Forest θά δικαιούται νά διατηρή έν τη αλλοδαπή άπαντα τά ύπ* 

αυτού έν τη αλλοδαπή κτηθέντα κεφάλαια, περιλαμβανομένων τών προ
κυπτόντων έκ τής πωλήσεως Πετρελαίου ποσών, έφ* δσον τά τοιαύτα κε
φάλαια ύπερβαίνουσι τάς άνάγκας του Forest διά τάς εργασίας αύτοΟ 
έν Κύπρω, θά ύποβάλλωνται δμως τω άρμοδίω Κυβερνητικώ Λειτουρ
γώ καταστάσεις δεικνύουσαι τό είς ξένον συνάλλαγμα ένεργητικόν 
αύτοΟ, ή τά προκύπτοντα έκ τής πωλήσεως Πετρελαίου, παραχθέντος 
έν Κύπρω, ποσά, έν τω καθωρισμένω τύπω και εντός τών καθωρισμένων 
περιόδων. 

(<S) Τό Forest θά δικαιούται νά έμβάζη είς Ήνωμένας Πολιτείας τής 'Αμε
ρικής, άπηλλαγμένα παντός φόρου, φορολογίας, εκπτώσεως ή έτερου 
τέλους εμβασμάτων, άπαντα τά ύπ* αύτοΟ έν Κύπρω κατεχόμενα κεφά
λαια, άτινα ύπερβαίνουσι τάς άνάγκας αύτοΟ. 

(γ) Τό Forest θά δικαιούται νά άγοράζη καΐ πωλή αποκλειστικώς διά τους 
σκοπούς τών Ιδίων αύτου εργασιών έν Κύπρω, καΐ τών δυνάμει τής προ
ηγουμένης παραγράφου εμβασμάτων, παν συνάλλαγμα, είτε είς στερλί
νας είτε άλλως πως, είς τήν πλέον εύνο'ϊκήν τιμήν συναλλάγματος ήτις 
διατίθεται μέσω εξουσιοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων ή μέσω οίου
δήποτε έτερου εξουσιοδοτημένου έν Κύπρω πωλητού ή αγοραστού τοι
ούτου συναλλάγματος. 

(δ) Ουδείς περιορισμός έντίθεται επί τής είσαγωγής κεφαλαίων ύπό τοΟ 
Forest, γενομένης έπί τφ τέλει ένασκήσεως τών δυνάμει τής παρούσης 
Συμφωνίας επιχειρήσεων αύτου. 

(ε) Τό Forest κέκτηται τό δικαίωμα δπως πωλή Πετρέλαιον παραγόμενον 
έν Κύπρω δυνάμει τής Μισθώσεως, είς μέρη τής εκλογής άύτοδ, είς 
τήν καλλιτέραν δυνατήν τιμήν, καί τό δικαίωμα δπως έξαγη τοιούτον 
Πετρέλαιον ελεύθερον παντός έξαγωγικοΟ δασμού, φόρου, τέλους ή 
οίασδήποτε ετέρας φορολογικής επιβαρύνσεως. 

9. ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Τό Forest θά παράσχη τφ Διευθυντή t o δνομα καί τήν διεύθυνσιν τοΟ έν τβ 

Δημοκρατία Μονίμου Διευθυντού αύτοΟ, ύπό τήν έπίβλεψιν οδτινος θά έφαρμό
ζηται ή παρούσα Συμφωνία. 



542 

10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕ
ΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΓΑΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(α) To Forest, ττρίν ή προβή είς τήν γεώτρησιν διατρήσεως, θά έπιδίδη τώ 

Διευθυντή δέκα (10) ήμερων έγγραφον προειδοποίησιν περί τήν σκοπουμένην 
τοποθεσίαν καΐ τόν αριθμόν δστις έξεχωρήθη αύτώ έν τοις άρχείοις του Forest. 

(6) To Forest, ττρίν ή προβή είς τήν κτήσιν κατοχής έφ* οίωνδήποτε Γαιών 
της Δημοκρατίας δια τήν διενέργέιαν επιχειρήσεων επιφανείας, θά έπιδίδη τω 
Διευθυντή δέκα (10) ήμερων έγγραφον προειδοποίησιν, έν ή περιγράφεται η 
γαΐα έφ* ής σκοπεΐται ή κτήσις κατοχής καΐ καθορίζεται ό σκοπός δι* δν αϋτη 
απαιτείται* διαρκούσης δέ της τοιαύτης χρονικής περιόδου ό Διευθυντής θά 
έκθετη τάς τυχόν ενστάσεις ας ήθελε προβάλει, ώς έκ τοΟ δτι υπάρχει δημόσιον 
συμφέρον επί τής προτεινομένης περιοχής. 

11. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ1 ΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(α) Εντός ένενήκοντα (90) ήμερων άπό τής 30ής 'Ιουνίου καΐ τής 31ης 
Δεκεμβρίου έκαστου έτους, τό Forest θά ύποδάλλη τω Διευθυντή έκθεσιν περί 
τής προόδου των επιχειρήσεων αύτοΟ διαρκούντων των Μξ προηγουμένων, έκα
στης τοιαύτης ημερομηνίας, μηνών. Ή τοιαύτη έκθεσις θά διαλαμδάνη : 

(1) κατάστασιν δεικνύουσαν τό δάθος είς δ έγένετο ή διάτρησις έκαστου 
φρέατος' 

(2) κατάστασιν δεικνύουσαν τό άπαντηθέν Πετρέλαιον, ϋδωρ, επεξεργά
σιμα ορυκτά καΐ μεταλλευτικά έργα' 

(3) κατάστασιν δεικνύουσαν τάς περιοχάς έν αΤς διενηργήθησαν γεωλο
γικοί ή γεωφυσικαΐ έργασίαι και τήν έκτασιν αυτών. 

(δ) Εντός ένενήκοντα (90) ήμερων άπό τής λήξεως έκαστου ημερολογιακού 
έτους τό Forest θά ύποδάλλη τω Διευθυντή σχέδιον επί κλίμακος εγκεκριμένης 
ύπό του 'Υπουργού, δεικνύον τήν τοποθεσίαν απάντων τών φρεάτων. " ■>

(γ) Τό Forest θά ύποδάλλη τοιαύτα έτερα σχέδια και πληροφορίας άφο
ρώσας είς τήν πρόοδον τών επιχειρήσεων αύτου ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκά
στοτε ευλόγως απαιτήσει. 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ 
Ό Διευθυντής δικαιοΟται δπως κατά πάντα εϋλογον χρόνον είσέρχηται 

επί πάσης γαίας ήτις εκάστοτε καλύπτεται ύπό τής 'Αδείας ή τής Μισθώσεως, 
επί τφ σκοπφ διενεργείας τών αναγκαίων επισκοπήσεων καΐ καταμετρήσεων 
αυτής, λήψεως δειγμάτων Πετρελαίου παραγομένου έξ αυτής, εξετάσεως, επι
θεωρήσεως καΐ έλεγχου οίουδήποτε ή απάντων τών έν αύταΐς καΐ έπ* αυτών 
κειμένων φρεάτων, τοΟ τεχνικού έξοπλισμοΟ, τών οίκοδομών, έργων καΐ βελτι
ώσεων. 

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ TOY FOREST ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΣΩΝ ΓΑΙΩΝ 

'Ανεξαρτήτως οίουδήποτε έν τή παρούση Συμφωνία διαλαμβανομένου περί 
τοΟ αντιθέτου, τό Forest δέν θά ένασκή τά δικαιώματα, εξουσίας καΐ προνόμια 
ατινα κέκτηται εντός τών Άπαλλοτριωθεισών Γαιών, επί τής επιφανείας αυτών, 
έκτος έάν καΐ μέχρις οΟ έλθη είς συμφωνίαν μετά τοΟ Ιδιοκτήτου ή Ιδιοκτητών 
(ή έκφρασις αϋτη σημαίνει τό πρόσωπον ή πρόσωπα ατινα δικαιοΟνται νά έγγρα
φωσιν ώς Ιδιοκτήτης ή Ιδιοκτήται, εϊτε είναι οϋτω εγγεγραμμένοι είτε 6χι) τής 
επιφανείας τεμαχίου γής έναντι καταβολής αποζημιώσεως διά πασαν ζημίαν έπε
νεχθεΐσαν επί της επιφανείας ή τής επί ταύτης καλλιεργείας ή οίκοδομών, ώς 
έκ τής ένασκήσεως τών έν τή παρούση παραχωρηθέντων δικαιωμάτων, εξουσιών 
καΐ προνομίων. 
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Έν f) περιπτώσει τό Forest κατέβαλε πασαν δυνατήν προσπάθειαν ίνα 
έπέλθη ή τοιαύτη συμφωνία, άπέτυχεν δμως ούχι έξ Ιδίου πταίσματος, ή έάν τό 
Forest δεν δύναται να σύναψη τοιαύτην συμφωνίαν ώς έκ τοΟ δτι εις ή πλείονες 
τοιοΟτοι Ιδιοκτήται δέν δύνανται να έξευρεθώσιν, είναι έκτος της Δημοκρατίας 
f) είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξίαν, λόγω άνηλικότητος, άνικανότητος ή έτε
ρου νομικοΟ κωλύματος, τότε καΐ έν έκατέρα τοιαύτη περιπτώσει, ό Υπουργός 
θα προβαίνη είς τήν fναρξιν διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, διε
νεργούμενης συμφώνως τοΐς Κυπριακοΐς Νόμοις. 

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ TOY FOREST ΕΠΙ ΓΑΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙ ΣΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ 

Τά επί Γαιών της Δημοκρατίας συμφέροντα του Forest θα περιδάλλωσιν 
άπαντα τά δικαιώματα, εξουσίας καΐ προνόμια άτινα καθίστανται αναγκαία, 
παρεμπίπτοντα ή επωφελή δια τήν διενέργειαν των δυνάμει της παρούσης 
Συμφωνίας επιχειρήσεων αΰτοΟ, καΐ άνευ περιορισμού θα περιλαμβάνωσι, 
τηρουμένων τών Κυπριακών Νόμων, τό δικαίωμα δπως : 

(α) προβαίνη είς διατρήσεις δι* εϋρεσιν ύδατος, οίκειοποιήται, χρησιμο
ποιή, συλλέγη καΐ κατέχη τούτο, νοουμένου δτι δέν θα άποστερή καλ
λιεργημένας γαίας, χωρία, οίκίας ή τόπους ποτίσματος τών ζώων, 
έξ ευλόγων προμηθειών ύδατος" 

(6) έρευνα δια χάλικας, άμμον, άργιλλον ή λίθον, σκάπτη και άπομα
κρύνη ταύτα άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως' 

(γ) άποκόπτη θάμνους και δενδροτομή ξυλείαν επί τω τέλει κατασκευής 
εγκαταστάσεων φρέατος, ανεγέρσεως μηχανικών εγκαταστάσεων τεχ
νικού εξοπλισμού καΐ εργατικών κατοικιών, δια τήν πρόληψιν ζημιών 
προκαλουμένων ύπό του πυρός, και τήν εύχερεστέραν εΐσοδον καΐ £ξο
δον έκ του τόπου ή τόπων τών επιχειρήσεων αυτού' 

(δ) είσέρχηται, χρησιμοποιή καΐ κατέχη επαρκή περιοχήν γειτνιάζουσαν 
προς οίονδήποτε φρέαρ, δια τήν συνέχισιν τών ενεργειών αυτής σχετι
κώς προς τά ώς εϊρηται φρέατα καΐ τήν άποθήκευσιν έπ' αυτής απάν
των τών προϊόντων καΐ ουσιών αΐτινες ήχθησαν είς τήν έπιφάνειαν. 
περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, χωμάτων, ύδατος και άπορρι
μάτων' 

(ε) άνεγείρη, κατασκευάζη και συντηρή παραπήγματα, οίκίας, γρα
φεία, υπόστεγα, κτίσματα, μηχανάς, μηχανικάς εγκαταστάσεις, εργα
λεία, τεχνικόν έξοπλισμόν, καμίνους, κινητήν περιουσίαν, οίκοδομάς, 
τάς σωληνώσεις, τάς τηλεφωνικάς, τηλεγραφικάς γραμμάς καΐ γραμ
μάς ηλεκτρικής ενεργείας, τάς οδούς, σιδηροδρόμους, και τοιαύτα 
έτερα έργα άτινα ήθελον κριθή αναγκαία ή επωφελή διά τήν αποτε
λεσματικών ένάσκησιν τών δυνάμει τής παρούσης επιχειρήσεων αυτού* 

(στ) άνεγείρη καΐ λειτουργή λιμενικάς διευκολύνσεις και ακραίους σταθ
μούς όμοΟ μετά τών αναγκαίων μέσων συγκοινωνίας καΐ μεταφοράς 
μεταξύ τών τοιούτων έργων καΐ τής περιοχής έν ή διενεργεί τάς επι
χειρήσεις αύτου. Τό Forest θά έχη ωσαύτως τό δικαίωμα δπως κατα
σκευάζη καΐ συντηρή πετρελαιαγωγούς καΐ δου?^είας όδοΰ διά τούτους 
επί Γαιών τής Δημοκρατίας κειμένων έκτος τής εκάστοτε καλυπτό
μενης ύπό τής 'Αδείας ή Μισθώσεως Περιοχής, διά τήν μεταφοράν 
ύδατος, Πετρελαίου και έτερων ουσιών απαιτουμένων διά τάς επιχει
ρήσεις αύτου ή παραγομένων έξ αυτών. Έν τή ενασκήσει τών τοιού
των δικαιωμάτων τό Forest δύναται νά προβή είς κτήσιν κατοχής επί 
τών Γαιών τής Δημοκρατίας και νά.άνεγείρη έπ' αυτών καΐ συντηρή 
συγκοινωνιακά καΐ μεταφορικά συστήματα και ευκολίας καΐ έτερα 
προσαρτήματα άτινα είναι αναγκαία διά τήν έγκατάστασιν, περιποίη
σιν, συντηρησιν καΐ λειτουργίαν τών τοιούτων, πετρελαιαγωγών καΐ 
τών διά ταύτας αναγκαίων δουλειών όδοΰ, νοουμένου δτι θά κατα
βάλλη τοιαύτα μισθώματα επιφανείας ο")ς τά έν τοις ανωτέρω προ
νοούμενα τοιαύτα. 
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Επιπροσθέτως των ανωτέρω, το Forest κέκτηται, καΐ διά της παρούσης 
παραχωρούνται αύτφ, τοιαύτα πσρομοίας φύσεως δικαιώματα, προνόμια, καί 
Ιξρ^σίαι επί Άπαλλοτριωθεισών Γαιών, ώς χ<̂ε Οπό tpO ΥπουργοΟ κατά τόν 
χρόνον της συνάψεως τής παρούσης Συμφωνίας κεκτημένα, ή τά ύπ* αύτοΟ 
μεταγενεστέρως κτηθησόμενα, τοιαύτα. 

15. Δ Ι Α Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ Ο Ρ Ι Ω Ν , ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ' Ή 
ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(α^ 'Εκτός καθ* όσον άφορφ διατρήσεις είς τά χωρικά ύδατα ή έν σχέσει 
προς τας ένοποιημένας επιχειρήσεις τοιαύτας, απαγορεύεται ή γεώτρησις δια
τρήσεων διά τήν παραγωγήν Πετρελαίου είς άπόστασιν πεντήκοντα (.50) μέτρων 
άπό τών ορίων της περιλαμβανομένης έν τη "Αδεία Μισθώσει περιοχής, άνευ 
τής προηγουμένης εγγράφου συναινέσεως τοΟ Διευθυντού. Ή παροΟσα παρά
γραφος ουδόλως εφαρμόζεται είς περιπτώσεις καθ* ας τό Forest κατέχει κατά 
κυριότητα τήν γειτνιάζουσαν Περιοχην Μισθώσεως ή ΆδειοΟχον Περιοχήν. 

(δ) 'Απαγορεύεται ή ύπό τοΟ Forest διενέργεια διατρητικών επιχειρήσεων 
επί της επιφανείας οίασδηποτε Περιοχής είς άπόστασιν πεντήκοντα (50) μέτρων 
άφ' οιασδήποτε σιδηροδρομικής γραμμής, δεξαμενής, αγωγού* ή έτερου δημο
σίου έ'ργου, ή οίασδηποτε κατωκημενης οΙκίας ή εμπορικής οίκοδομής, άνευ 
της προηγουμένης έγγραφου συναινέσεως του Υπουργού, ήτις δυνατόν νά 
χορηγηθή ύπό τοιαύτας εύλογους επιφυλάξεις ώς αϊ ύπ' αυτού κρινόμεναι ώς 
προσήκουσαι, τοιαΰται. 

16. Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Ε Ω Ν ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Μ 1 Σ Θ Ω Σ Ε Ω Σ 
Έάν ό 'Υπουργός άποφασίση δπως τό δλον ή μέρος οίασδηποτε Περιοχής 

Μισθώσεως, άποτελέση μέρος ενός ενιαίου γεωλογικού συγκροτήματος Πετρε
λαίου ή ένυχίας Πετρελαιοφόρου Περιοχής (έν τη παρούση παραγράφω ανα
φερομένης ώς «Πετρελαιοφόρος Περιοχή») έν αναφορά προς Μτερα μέρη υπο
κείμενα είς έν ίσχύϊ Μεταλλευτικάς Μισθώσεις Πετρελαιοειδών, και έάν κατά τήν 
γνώμην αυτού ΐνα άποφεύγωνται περιτταί διατρήσεις και έξασφαλισθή τελικώς 
ή μεγίστη δυνατή άπόδοσις Πετρελαίου, ή Πετρελαιοφόρος Περιοχή θά πρέπει 
νά λειτουργή καί άναπτύσσηται ώς ενιαία μονάς, θά έφαρμόζωνται αί ακόλου
θοι διατάξεις : 

(α) Τό Forest οφείλει δπως, ευθύς ώς έπιδοθή αύτώ ύπό του 'Υπουργού 
έ'γγραφος γνωστοποίησις περί τών ανωτέρω γεγονότων, συνεργασθή 
μετά παντός Προσώπου ή Προσώπων άτινα κατέχουσι μεταλλευτικήν 
μίσθωσιν πετρελαιοειδών επί τής Πετρελαιοφόρου Περιοχής (έν τη πα
ρούση παραγράφω αναφερομένων ώς «ol ΜισθωταΙ») διά τήν παρα
σκευην σχεδίου (έν τη παρούση παραγράφω αναφερομένου ώς «σχέ
διον αναπτύξεως») διά τήν έκμετάλλευσιν καί άνάπτυξιν τής Πετρε
λαιοφόρου Περιοχής ώς ενιαίας μονάδος, καί δπως, άπό κοινού μετά 
τών λοιπών Μισθωτών, ύποβάλη τω "Υπουργώ προς έγκρισιν τό τοιού
τον σχέδιον αναπτύξεως. 

(β) Ή γνωστοποίησις θά διαλαμβάνη περιγραφήν τής Πετρελαιοφόρου 
Περιοχής καί θά έκθετη τό χρονικόν διάστημα έν ώ απαιτείται δπως 
ύπόβληθη τό τοιούτον σχέδιον αναπτύξεως, 

( γ ) 'Εάν τό Forest ή ol λοιποί ΜισθωταΙ παραλείψωσι νά ΰποβάλωσι τώ 
'Υπουργώ τό σχέδιον αναπτύξεως εντός τσΟ έν τη γνωστοποιήσει 
καθωρισμέγ,ου χρονικού διαστήματος, ή έάν τούτο υποβληθέν προση
κόντως δέν τύχη τής εγκρίσεως τού Υπουργού, ό Υπουργός θά πάρα· 
σκευάζη σχέδιον αναπτύξεως δίκαιον καί ορθόν τόσον διά τό Forest 
δσον καί διά τους λοιπούς Μισθωτάς. 

(δ) Έάν τό Forest ένίσταται είς τό παρά τού 'Υπουργού ή οίουδήποτε 
έτερου Μισθωτού παρασκευασθέν σχέδιον αναπτύξεως, δύναται εντός 
τριάκοντα (30) ήμερων έφ* ής τό τοιούτον σχέδιον ελήφθη έκ τού 
Υπουργού, νά παραπέμψη τό δλον ζήτημα είς διαιτησίαν διεξαγομέ
νην συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής παραγράφου 37. 
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17. ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(α) To Forest οφείλει δπως συντηρη τάς μηχανάς, τάς συσκευάς καΐ τάς 

παραγούσας Πετρέλαιον διατρήσεις έν καλ|*| καταστάσει και έκτελ$ πάσας, τάς 
δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας επιχειρήσεις αύτοΟ κατά τόν δέοντα καΐ 
τεχνικώς προσήκοντα τρόπον, συμφώνως προς μεθόδους συνήθως χρησιμο
ποιουμένας είς καλώς διεξαγομένας βιομηχανίας πετρελαίου, καί άνευ περιο
ρισμού, θά λαμβάνη άπαντα τά πρακτικώς δυνατά μέτρα επί τω σκοπώ δπως : 

("Π έλέγχη τήν ροήν καΐ παρακωλύη τήν διαρροήν ή άπώλειαν Πετρελαίου' 
(2) παρεμποδίζη τήν έπαγωγήν ζημίας είς γειτνιάζοντα Πετρελαιοφόρα 

στρώματα* 
(3) παρεμποδίζη τήν μέσω γεωτρήσεων καΐ διατρήσεων είσροήν ϋδατος είς 

Πετρελαιοφόρα στρώματα, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της δι' ΰδα
τος κατακλύσεως είς δευτερεύουσας επιχειρήσεις ανακτήσεως πετρε
λαίου* 

(4) παρεμποδίζη τήν διαρροήν Πετρελαίου εντός οίασδήποτε διατρήσεως, 
πηγής, ρυακίου, ποταμού, δεξαμενής ϋδατος, λίμνης, εκβολής, λιμένος' 
καί 

(5) άποζημιοΐ διά πασαν ζημίαν έπενεχθεΐσαν επί της επιφανείας καί τών 
έν αύτη κειμένων δένδρων, καλλιεργείας, οικοδομών, έργων καί λοι
πών περιουσιακών στοιχείων. 

(δ) To Forest οφείλει δπως συμμορφουται προς πασαν εϋλογον όδηγίαν 
ήν ήθελεν εκάστοτε εγγράφως εκδώσει δ Διευθυντής άναφορικώς προς άπαντα, 
τά έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις, εκτιθέμενα ζητήματα. 

Ιδ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
To Forest οφείλει δπως συμμορφουται προς πασαν εϋλογον όδηγίαν ην 

ήθελεν εκάστοτε εγγράφως εκδώσει ό Διευθυντής, επί τω τέλει διασφαλίσεως 
της υγείας καί ασφαλείας τών έν τη υπηρεσία αύτοΟ προσώπων. 

19. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ 
To Forest οφείλει δπως τηρή άκρι<3ή αρχεία περί τών γεωτρήσεων, εκβα

θύνσεων, έμφράξεων καί εγκαταλείψεων διατρήσεων, θ ά τηρήται Ήμερολό
γιον περί άπασών τών διατρήσεων έν ώ θά καταχωρώνται στοιχεία περί τών 
ακολούθων ζητημάτων : 

(α) τά στρώματα και τό υπέδαφος μέσω τών οποίων έγένετο ή γεώτρησις 
ή έγεωτρήθη ή διάτρησις' 

(β) ή έπένδυσις ήτις έγένετο έν οίαδήποτε γεωτρήσει ή διατρήσει, και πάσα 
μεταβολή έπενεχθεϊσα είς τήν τοιαύτην έπένδυσιν' 

(γ) τό άπαντηθέν Πετρέλαιον, ύδωρ, επεξεργάσιμα ορυκτά ή μεταλλευτικά 
έργα' καί 

(δ) τοιαύτα έτερα ζητήματα ώς ό Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ευλόγως 
απαιτήσει. 

Τό Forest θά παραδίδη αντίγραφα τών τοιούτων αρχείων καί ημερολογίων 
είς τόν Διευθυντήν, καθ' δν τρόπον καί έν αΤς περιπτώσεσι ήθελεν οδτος απαι
τήσει έξ αύτου δπως πράξη τούτο. 

20. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Τό Forest οφείλει, έφ* δσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, δπως χαρακτη

ρίζη ορθώς δι* έπικολλήσεως επιγραφών, καί διαφυλάττή διά περίοδον δώδεκα 
(12) μηνών, χαρακτηριστικά δείγματα τών έν οίαδήποτε γεωτρήσει ή φρέατι 
άνακαλυφθέντων ή άπαντηθέντων πετρελαιοφόρων στρωμάτων. 

21. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Τό Forest οφείλει, δπως κατά πάντα χρόνον διαρκούσης τής ίσχύοξ, ή τής 

ανανεώσεως της ίσχύος της παρούσης Συμφωνίας, τηρη πλήρεις καί επακρι
βείς λογαριασμούς έν οΐς καταχωρούνται έν πάση άκριδείφ τά ακόλουθα : 

(α) ή ποσότης του παραχθέντος καί συγκομισθέντος Πετρελαίου' 
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(β) αϊ μέθοδοι καΐ τά αποτελέσματα δοκιμών γενομένων σχετικώς προς 
τούτο" 

(γ) ή ποσότης τοΟ διατεθέντος Πετρελαίου, ό τρόπος διαθέσεως, ή τιμή * 
καΐ τό νόμισμα είς 6 έγένετο Λ πώλησις' * 

(δ) τοιαύτα περαιτέρω στοιχεία και στατιστικά δεδομένα ώς ό Διευθυντής 
ήθελεν εκάστοτε ευλόγως απαιτήσει. 

Τό Forest οφείλει δπως εντός ένενήκοντα (9G) ήμερων άπό της λήξεως 
έ'κάάτου ημερολογιακού έτους, παραδίδη τφ Διευθυντή σύνοψιν των τοιούτων " 
λογαριασμών άναφορικώς προς τό προηγούμένον έ'τος. * 

22. ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 
"Απαντα τά ημερολόγια, τά άρχεΐα, τά σχέδια, οί χάρται, οί λογαριασμοί 

καί πάσα έτερα πληροφορία ήν το Forest υποχρεούται δυνάμει της παρούσης 
Συμφωνίας να παράσχη, θά λογίζωνται ώς απόρρητα. Ό Διευθυντής έν τού
τοις δύναται δπως κατά πάντα χρόνον ποιήται χρήσιν πληροφορίας ληφθείσης 
έκ του Forest διά σκοπούς διαιτητικών καί δικαστικών διαδικασιών διεξαγό
μενων μεταξύ του Υπουργού καί του Forest ώς καί έπί τω τέλει παρασκευής 
καί δημοσιεύσεως συνοπτικών απολογισμών καί γενικών εκθέσεων περί τήν 
έκτασιν τών έν Κύπρω διεξαγόμενων ερευνών διά τήν εϋρεσιν Πετρελαίου καί 
τών μεταλλευτικών επιχειρήσεων Πετρελαιοειδών νοουμένου έν τούτοις δτι θά 
τηρηθή ύπό του λήπτου τό απόρρητον της τοιαύτης πληροφορίας καί της πηγής 
αύτη ς. 

23 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΩΣ ^ 

(α) "Ανευ επηρεασμού οίασδήποτε ενοχικής υποχρεώσεως ή ευθύνης επι
βεβλημένης ύπό της παρούσης, ή αναληφθείσης δυνάμει της παρούσης Συμφω
νίας, τό Forest δύναται κατά πάντα χρόνον καί εκάστοτε νά προβαίνη είς τήν 
παραχώρησιν της 'Αδείας ή Μισθώσεως έν δλω ή έν μέρει, ή είς τήν παραχώρη
σιν απάντων τών διά της παρούσης χορηγηθέντων δικαιωμάτων, ή μέρους αυτών, Φ 
ή είς τήν έγκατάλ,ειψιν απάντων ή οίουδήποτε μέρους τών γαιών αΐτινες περι
λαμβάνονται έν τη Άδειούχω Περιοχή ή έν οίαδήποτε Περιοχή Μισθώσεως (έν 
τη παρούση παραγράφω τών πράξεων τούτων αναφερομένων συνοπτικώς «ή 
Παραχώρησις») νοουμένου δτι θά έπιδίδη τω Υπουργώ ενός (1) μηνός Ιγγρα
φον προειδοποίησιν περί τής τοιαύτης προθέσεως αύτοΰ. 

(β) Εντός τριών (3) μηνών άπό τής λήξεως ή τερματισμού τής 'Αδείας 
ή τής Μισθώσεως διά τής παρόδου του χρόνου ή άλλως πως (έν τη παρούση 
παραγράφω αναφερομένων ώς «Τερματισμός») ή εντός τριών (3) μηνών άπό 
της Παραχωρήσεως, τό Forest οφείλει νά παραδώση τω Υπουργώ άπάσας τάς 
έν τη επηρεαζόμενη ύπό τοΟ τοιούτου Τερματισμού ή Παραχωρήσεως Περιοχή 
κειμενας παραγωγικάς διατρήσεις (έκτος έάν διαταχθή ύπό του Διευθυντού 
δίχως προβή είς τήν έμφραξιν αυτών) όμου μετά τών επενδύσεων καί των παραρ
τημάτων αυτών ατινα δέν δύνανται νά μετακινηθώσιν άνευ επιβλαβούς επενέρ
γειας έπί τών διατρήσεων. "Ο Υπουργός θά καταβάλη εν εΟλογον τίμημα διά 
τήν άξίαν αυτών. Τό Forest θά προβή είς τήν έμφραξιν τών ύπό του" Διευθυντού 
υποδεικνυομένων διατρήσεων. Ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση δπως ουδε
μία διάτρησις έμφραχθή, ή δπως ουδέν έργον έκτελεσθή διά τόν τοιοΟτον σκο
πόν, ειμή τη παρουσία του έπί τούτω ύπ' αύτου έξουσιοδοτηθέντος υπαλλήλου. 

(γ) Έάν εντός τής έν ύποπαραγράφω (α) μνησθείσης περιόδου του ενός 
(1) μηνός της άφορώσης είς τήν Παραχώρησιν, ή τής έν ύποπαραγράφω (β) 
μνησθείσης περιόδου τών τριών (3) μηνών της άφορώσης είς τόν Τερματισμόν, 
ό Υπουργός έπιθυμή νά άγοράση άπαντα τά οίκοδομήματα, έργα, σιδηροδρομι
κός γραμμάς, πετρελαιαγωγούς, μηχανήματα, σκεύη, εργαλεία, ή είδη ή μέρος * 
αυτών άτινα κατεσκευάσθησαν ή έχρησιμοποιοΰντο υπό τοΟ Forest έπί τών έπη * 
ρεαζομένων ύπό τής τοιαύτης Παραχωρήσεως ή Τερματισμού γαιών, καί άτινα 
δέν είναι πλέον αναγκαία δι' οίανδήποτε τών δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας 



w 
επιχειρήσεων αύτοΟ, θά κοινοποιώ τούτα &ι' έγγραφου ννωσΐοπσιήαεως έριΒ*· 
δομένης τώ Forest έντάς της τοιαύτης π^ριόδοω τ©0 ενός (1), προηγοαμέν©υί 
της Παραχωρήσεως μηνός, ή εντός τΑς προβ^ρημ^νης πβριάδόιυ τών τριών (3) 
επομένων τοΟ Τερματισμού μηνών, Είτα τό Fo/est θά πωλ^ τω Υπουργώ τά 
έν τη γνωστοποιήσει κοίθωρισμένα αντικείμενα και είδη, δστις θά κατο$άλλη 
εϋλογον τίμημα ©id: την άξίαν αυτών ώς μεταχειρισμένων είδών. 

(δ) Νοουμένου δτι άπαντα τά έν τή παρρύση προβλεπόμενα μίσθωμα,'χ 
κατεβλήθησαν, καΐ ot έν τη παρούση διαλαμβανόμενοι 8poi καΐ συμ
φωνίαι δια τήν έκτέλεσιν καΐ τήρησιν τών οποίων βαρύνεται τό Forest £τη> 
ρήβησάν καΐ έξετεΜσ&ήσαν προοηκ&τως. τό Forest o f e r t a i Ι'ντός. τριών (3) 
μηνών άπό τής Παραχωρήσεως ή εντός ςξ (§) μηνών άπό τοΟ Τερμαησμομ 
νά έΙσέλΟη εντός κάΙ ΙπΙ τής £πηρεαζρμ£νης περιοχές ίνα π,ροδη είς τήν V>GSZ& 
λυσιν, μετακίνησιν καΐ απομακρύνουν Si' totav χρηαιν καΐ ρφξλος, απ,άίγτων 
τών οίκοδρμών, κτισμάτων, μηχανών, $$ymt σιδηροδρομικών γραμμ&ν, πε.τρ£
λαιάγοογών, μηχανημάτων, σκευών, εργαλείων, είδών καΐ έτ.έρων πφ^ουσιακ&ν 
στοιχείων octiva άνήκουσι κατά κυριότητα, κατεσκευάρθησαν ή έχρησιμρπρι· 
οϋντο Οπ' αύτου δια τάς επιχειρήσεις του, καΐ τά οποία ό Υπουργός δέν έπέ
λεξεν δπως άγοράση συμφώνως ταΐς διατάξεσι των εδαφίων (6) καΐ ( γ ) . 

(ε) Τό Forest οφείλει δπως εντός £ξ (6) μηνών άπό τής Παραχωρήσεως 
ή Τερματισμού, πλήρωση ή περίφραξη άπάσας τάς ύπ* αύτου γενομένας όπάς 
ή έκσκαφάς έπΐ Γαιών της Δημοκρατίας καθ* ήν ?κτασιν ήθελεν ό Διευθυντής 
ευλόγως απαιτήσει. 

24. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨ1Σ ΦΡΕΑΤΩΝ 
'Απαγορεύεται ή έγκατάλειψις φρέατος, και ή άπόσπασις της τσιμεντένιας, 

ή οιασδήποτε ετέρας μονίμου μορφής επενδύσεως, έκ φρέατος δπερ τό Forest 
προτίθεται νά εγκατάλειψη άνευ της προηγουμένης συγκαταθέσεως τρΟ Διευ
θυντού. Ή άρνησις προς παροχήν τοιαύτης συγκαταθέσεως δέν δύναται νά 
γίνη άνευ ευλόγου αιτίας καθ' δσον άφορα είς φρέατα μή παράγοντα Πετρέ
λαιον είς Εμπορεύσιμους ποσότητας, ή άτινα δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν 
ή έμφραχθώσιν έν σχέσει προς δευτερεύουσας επιχειρήσεις ανακτήσεως πε
τρελαίου. 

25. ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ 
"Εκτός έάν άλλως άποφασίση ό Διευθυντής, ή διάτρησις ήν τό Forest πρρΓ 

τίθεται νά εγκατάλειψη, θά έμφράσσηται ασφαλώς ύπό του Forest οΟτως ώστε 
νά παρεμποδίζηται ή είσροή και εκροή ϋδατος είς οίονδήποτε τμήμα του στρώ
ματος μέσω τοΟ όποίρυ έγένετο ή γεώτρησις τής διατρήσεως. Νοείται, έν τού» 
τοις, δτι δια του παρόντος άρθρου δέν σκοπεΐται ή άπαγόρευσις ή παρεμπόδισις 
τής ελεγχομένης είσαγωγής Οδατος έν οίφδήποτε στρώματι έπί τω τέλει διενερ
γείας δευτερευουσών επιχειρήσεων ανακτήσεως πετρελαίου, καθ* δσον σκο
πεΐται καί διά τής παρούσης προνοείται δτι πάσα τοιαύτη μέθοδος εΐναι είδι
κώς εξουσιοδοτημένη καΐ επιτετραμμένη. 

26. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ 
"Αμα τώ τερματισμώ τής 'Αδείας, ή άμα τη παρόδιω οίασδήπ,ρτε ανανεώ

σεως αυτής,' τό τμήμα 'Αδειούχου Περιοχής άναφορικως προς τό όπρΐρν τό 
Forest δέν δικαιούται ε,ίς άνανέωσιν ή παρατατσιν, σύτρδικαίοίν ή μή, καΐ έφ' οδ 
τό Forest δέν απέκτησε Μίσθωσιν, επανέρχεται είς τήν Δημοκρατίαν, άπαντα 
δέ τά έν αύτώ δικαιώματα, προνόμια καΐ έξουσίαι του Forest καΐ τά αναφορά 
κώς προς τούτο καθήκοντα καΐ υποχρεώσεις αύτου, παύουσι ι̂ ςχΐ άποσδέν
νυνται. 

27. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣ1Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν 
ΤΡ ΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Τό Forest θά κατοχυροΐ κατά πάντα χρόνον τόν Ύπουργόν καί ιτάντα έτε
ρον Κυβερνητικόν Λε.ιτρυργόν τΑς Δημοκράτες,. Εναντι τ$ν πάσης φύσεως 
αγωγών, εξόδων, επιβαρύνσεων, απαιτήσεων καΐ αξιώσεων αίτινες δυνατόν νά 
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έγερθώσιν ή προβληθώσιν όφ* οιουδήποτε τρίτου μέρους έν σχέσει προς οιον
δήποτε ζήτημα ή πράγμα δπερ έγένετο f) σκοπεΐται νά ytvfj έν τ φ μέλλοντι 
6πό τοΟ Forest συμφώνως xf| παρούση Ευμφωνία. 

28. Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ Κ Α Τ Α Σ Χ Ε Σ Ι Ν 
Έάν άφ' ής τά έν τη παρούση προβλεπόμενα ετήσια μισθώματα κατέστη

σαν πληρωτέα, Λ πληρωμή αυτών περιέπεσεν έν υπερημερία δια το χρονικόν 
διάστημα τών έξηκοντα (60)| ήμερων άπό τής έγγραφου περί τούτου οχλήσεως, · 
6 Υπουργός δύναται νά είσερχηται κατά πάντα χρόνον εις πασαν γαΐαν κατε « 
χομένην ή έν τη κατοχή του Forest, κα ι νά προβαίνη κατά τόν αυτόν τρόπον ως 
καί δ Ιδιοκτήτης διά καθυστερημένα ενοίκια, είς 'τήν κατάληψιν, κατάσχεσιν 
καΐ πώλησιν του αναγκαίου |βιά τήν ίκανοποίησιν τών τοιούτων έν υπερημερία 
μισθωμάτων, Πετρελαίου και τών προϊόντων αύτου, μηχανών, μηχανημάτων, 
εργαλείων, οργάνων καΐ κινητών πραγμάτων ατινα κείνται έν αύταϊς καΐ έπ* 
αυτών, καΐ κατά κυριότητα άνήκουσιν είς τό Forest* έκ τοΟ προϊόντος της πωλή
σεως οδτος κατακρατεί καί πληρώνει τά έν υπερημερία μισθώματα πλέον τά 
αναγκαία διά τήν τοιαύτην εϊσπραξιν Ιξοδα, καταβάλλει δέ τό τυχόν επί πλέον 
ποσόν είς τό Forest. Τό παρόν άρθρον ουδόλως εφαρμόζεται έάν τό Forest 
έχη πίστωσιν παρά τω Γενικώ Λογιστή διά δικαιώματα καταβληθέντα καθ' 
ύπέρβασιν τών ετησίων μισθωμάτων. 

29. Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ 
Έάν καΐ οσάκις τό Forest παραλείπη νά καταδάλλη τά έν τη παρούση προ

βλεπόμενα μισθώματα, ή έάν τό Forest παραβή οιονδήποτε τών δρων ή προϋπο
θέσεων τής παρούσης Συμφωνίας, ή έάν κηρυχθή έν πτωχεύσει, ή συνάψη συμ
βιβασμόν ή έλθη είς διαπραγματεύσεις διά συμβιβασμόν μετά τών πιστωτών ^ 
αύτου, ή διορισθή παραλήπτης διά τό Forest καί δ διορισμός οΟτος δέν άκυρωθή 
εντός έξηκοντα (60) ήμερων, ή έάν τό Forest τέλη ύπό έκκαθάρισιν άναγκαστι
κήν ή έκουσία\ (εξαιρουμένης τής εκκαθαρίσεως φερέγγυου εταιρείας επί τω 
σκοπώ αναδιοργανώσεως αυτής) ή έάν τό Forest παραλείψη νά εκτέλεση και 
τηρήση απαντάς τους δρους καΐ προϋποθέσεις οίουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως 
παρασκευασθεντος συμφώνως ταϊς διατάξεσι της παραγράφου 16, κατόπιν διαι
τησίας, ό 'Υπουργός έν πάση τοιαύτη περιπτώσει δύναται νά τερματίση τήν 
"Αδειαν ή τήν Μίσθωσιν καθ' δ μέρος αυτής τά μισθώματα δέν κατεβλήθησαν 
ή έπεσυνέβη ή παράβασις, έπί τούτω δέ άπαντα τά δικαιώματα καί προνόμια 
άτινα έχορηγήθησαν έν σχέσει προς τούτο θά παύωσι καί θά άποσβέννυνται 
χωρίς δμως νά έπηρεάζωνται ή ύποχρέωσις ή ενοχική ευθύνη ήν ένεϊχε τό 
Forest προηγουμένως τοΟ τοιούτου τερματισμού

 νοείται δέ περαιτέρω δτι ουδό
λως επηρεάζονται έκ ττις πράξεως του Υπουργού τά δικαιώματα, προνόμια 
καί έξουσίαι τοΟ Forest άναφορικώς προς τά εναπομένοντα τμήματα της έν τη 
'Αδεία ή Μισθώσει περιλαμβανομένης περιοχής. Ή εξουσία προς τερμαπαμόν 
δέν ενασκείται ειμή καί έάν : 

(α) Έπεδόθη τώ Forest έγγραφος γνωστοποίησις του "ΥπουργοΟ, έν ή εκτί
θεται δτι τά τοιαΟτα μισθώματα κατέστησαν ύττερ^μερα, καί δι ' ής 
ζητείται τιαρά, τοΟ Forest δπως προβή είς τήν πληρωμήν αυτών, καί τό 
Forest παρέλειψε νά καταβάλη τά τοιαΟτα μισθώματα εντός προθε
σμίας έξήκοντα (60) ήμερων ή 

(β) Έπεδόθη τώ Forest Ιγγραψος γνωστοποίησις τοΟ 'ΥπουργοΟ, έν ή 
καθορίζεται ή προβαλλόμενη είδική παρόϊβοοσις κάί δι* ής QVtetrcft 
δπως τό Forset επανόρθωση ταύτη ν ή καταβάλη χρηματικήν απόζημίω **
σιν διά ταύτην, καί τό Forest παρέλειψε νά επανόρθωση τήν προσ
βαλλομένην παράβασιν κ ά ΐ α τρόπον ΙκανοποιοΟντά τόν "Υπουργάν ή 
νά καταβάλη αποζημίωση/ διά ταύτην καί 

(γ ) Τό δλον ζήτημα παρεπέμφθη είς διαντησίοεν, κατ* επιλογήν έκατέρου 
τών μερών καί εξεδόθη απόφασκ; έπί τούτου, έάν δέ ή άπόφασις είναι ■* 
εναντίον τοΟ Forest, τώ παρεσχέθη εΟλογος προθεσμία άπό τής γνω
στοποιήσεις τής τοιαύτης (αποφάσεως, προς καταβοϊνήν τών ^οιρύτω* 
μισθωμάτων ή επανόρθωσα ττ|ς τοιαύτης Κβ,ράβ&αΜς ^ α ΐ ^ ο φ έ λ ε ι φ 
νά πράξη οΟτω. 
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30. ΕΓΓΥΗΣΙΣ YJ10YPTOY 
Νοουμένου δτι τούτο θά καταβάλλη τά μισθώματα άτινα υποχρεούται νά 

καταβάλλη, καΙ θά τηρη και έκτελή τάς συμφωνίας και δρους, οϋς 
τούτο ύποχρεοΰται νά τηρη καΐ έκτελή, τό Forest δικαιοΟται δπως αδιατάρα
κτος καΐ είρηνικώς κατέχη καΐ ποιήται χρήσιν των διά της παρούσης παραχω
ρηθέντων δικαιωμάτων καΐ προνομίων, διαρκούντων των διά της παρούσης 
χορηγηθέντων χρονικών διαστημάτων, άνευ οίασδήποτε διακοπής ή επεμβάσεως 
έκ μέρους του 'Υπουργού ή οίουδήποτε Προσώπου, νομίμως προβάλλοντος 
αξιώσεις δυνάμει αύτου. 

31. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΙΝ 
Πάσα έκχώρησις, μίσθωσις, μεταβίβασις καΐ συμφωνία γενομένη ύπό τοΟ 

Υπουργού και καθ* οιονδήποτε τρόπον άφορώσα ft έπηρεάζουσα οίονδήποτε 
συμφέρον έπί της επιφανείας ή ύπόγειον τοιούτον, έπί των έν τω Πίνακι «Α» 
περιγραφομένων γαιών, θά υπόκειται είδικώς εις άπαντα τά διά της παρούσης 
χορηγηθέντα τώ Forest δικαιώματα, προνόμια καΐ εξουσίας. 

32. ΔΙΚΑΙΩΜΑ TOY FOREST ΠΡΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΙΝ 
Έκτος ώς προνοείται κατωτέρω, τό Forest δέν δύναται νά παραχωρή ή 

έκχωρή οίονδήποτε συμφέρον κτηθέν δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας, ουδέ 
νά εγκατάλειψη τήν κατοχήν οίουδήποτε τών διά ταύτης χορηγηθέντων δικαιω
μάτων, ε'ις οίονδήποτε Πρόσωπον, άνευ της προηγουμένης έγγραφου συγκατα
θέσεως του Υπουργού, δστις δύναται νά απαίτηση δπως τό τοιούτον Πρόσωπον 
συνάψη έγγραφον συμφωνίαν δυνάμει της οποίας νά υποχρεούται δπως εκτέ
λεση άπάσας τάς συμβατικάς υποχρεώσεις τοΟ Forest αΐτινες διαλαμ
βάνονται έν τη παρούση Συμφωνία τό Forest δύναται, έν τούτοις, άνευ 
της προηγουμένης όυγ καταθέσεως του 'Υπουργού και άνευ οιασδήποτε γνωστο
ποιήσεως προς αυτόν, νά παραχώρηση ή εκχώρηση άπαντα τά δυνάμει της 
παρούσης Συμφωνίας κτηθέντα συμφέροντα ή μέρος αυτών, είς οίονδήποτε 
νομικόν πρόσωπον ύφ' οδ τόν έ'λεγχον τελεί τό Forest, ή έν ώ τό Forest κέκτηται 
κατά κυριότητα πεντήκοντα τουλάχιστον έπί τοις εκατόν (50%) τών υφιστα
μένων μετοχών αΐτινες παρέχουσι πλήρες δικαίωμα ψήφου, ή ϊχει άμεσον ή έμμε
σον έ'λεγχον έπ' αυτών, ή εις έξηρτημένον νομικόν πρόσωπον, οι μέτοχοι οΟτινος 
είναι ουσιωδώς οι αυτοί μετά τών μετόχων τοΟ Forest. Τό Forest έν πάση περι
πτώσει άπαλλάττεται πάσης ενοχικής ευθύνης και υποχρεώσεως μή υφι
σταμένης κατά τόν τοιούτον χρόνον, ή ήτις δέν προέκυψεν άναφορικώς προς 
οίονδήποτε συμφέρον έκχωρηθέν ύπ* αύτου συμφώνως τη παρούση παραγράφω. 

33. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝ ΑΙ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΩ 
Πάσα γνωστοποίησις ήν τό Forest υποχρεούται ή δικαιούται νά έπιδώση τφ 

Υπουργώ δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας, θά λογίζηται προσηκόντως έπιδο
θεΐσα έάν αϋτη παραδοθή ft, ταχυδρομηθή έν Κύπρω είς τόν Ύπουργόν έν Λευ
κωσία Κύπρου. 

34. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝΑ Ι ΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
Εκθέσεις, γνωστοποιήσεις καΐ Ετερα έγγραφα άτινα τό Forest ύποχρεοΰται 

νά άποστέλλη ή παραδίδη τώ Υπουργώ, θά λογίζονται, προσηκόντως αποστα
λέντα ft παραδοθέντα έάν ταχυδρομηθωσιν έν Κύπρω προς τόν Διευθυντήν, έν 
Λευκωσία Κύπρου. 

35. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝ ΑΙ ΤΩ FOREST 
Πάσα γνωστοποίησις ήν ό Υπουργός ή Ετερον, ύπ' αύτου έξουσιοδοτηθέν 

πρόσωπον, υποχρεούται ή δικαιοΟται νά έπιδώση τω Forest δυνάμει τής παρού
σης Συμφωνίας, λογίζεται προσηκόντως έπιδοθεισα έάν αϋτη παραδοθη ή ταχυ
δρομηθη έν Κύπρω, είς τόν Μόνιμον Διευθυντήν αύτοΟ, είς διεύθυνσιν ην ήθελε 
κοινοποιήσει τό Forest είς τόν Διευθυντήν. 
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36. ΑΝβΤΕΡΑ ΒΙΑ 
παράλειψη νά έΚπληρώση οίονδήποτε των δρων τής ποτρού

rf| τοιαύτη παράλειψις δέν δημιουργεί άξίωσιν του Ύκουρ
ί Forest ουδέ συνιστφ παράβασιν τής παρούσης Συμφωνίας, 

Γύτη παράλειψις οφείλεται είς άνωτέραν βίαν* έάν Βέ λόγφ σ ν ^* 
, , Forest καθυστέρηση τήν έκπλήρωσιν οίουδήποτε ίων δρων τής 

^άρουσης Συμφωνίας, ή περίοδος τής τοιαύτης καθυστερήσεως 6ά προστίθεται 
είς τάςνύπό της παρούσης Συμφωνίας καθωρισμένας χρονίκάς περιόδους. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, ή βκφρασις «ανωτέρα βία» 
περιλαμβάνει, άνευ περιορισμοί), πάσαν έπίταξιν, διάταγμα, κανονισμόν ή βλεγ
χον Κυβερνητικής αρχής ή επιτροπής* τήν ένάσκησιν δικαιωμάτων προτεραιό
τητος fl έλεγχου δφ* οίασδήποτε Κυβερνητικής αρχής, επαγόμενων καθυστέ
ρήσιν εις τήν άπόκτησιν ή ανικανότητα προς άπόκτησιν τών αναγκαίων διά τήν 
δυέξαγούγήν ερευνών ή διατρήσεων οιά τήν εϋρεσιν Πετρελαίου, ή διά τήν πα
ραγωγή ν, μετακόμισιν, μεταφοράν, ή τήν έμπορικήν τοποθέτησιν OCOTOO, μηχα
νικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, τεχνικού" εξοπλισμοί), ή έτε
ρων υλικών* ανικανότητα προς άπόκτησιν ή καθυστέρησα/ περί τήν άπόκτησιν 
τών αναγκαίων εργατικών χειρών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, 
εργαλείων, τεχνικού εξοπλισμού, και υλικών ή μεταφορικών μέσων' ανικανό
τητα παραγωγής, μεταφοράς ή εμπορικής τοποθετήσεως του παραχθέντος και 
διαφυλαχθέντος Πετρελαίου* τυχαΐον συμβεβηκός, πόλεμον, έπανάστασιν, έξέ
γερσιν, πολιτικήν άναταραχήν, καταιγίδα, παλιρροιακόν κύμα, πλημμύραν, 
άστροτττήν, ίκρηςιν, πυρκαϊάν, σεισμόν, ατύχημα ή παν έτερον συμβεβηκός 
δπερ τό Forest ευλόγως δέν ήδύνατο νά παρεμποδίση ή νά θέση ύπό έ'λεγχον. 

37. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
(α) ΑΙ προκύπτουσαι έκ τής παρούσης Συμφωνίας, ώς καΐ αί σχετικαΐ 

προς ταύτην, διαφοραί, έκτος έάν άλλως έπιλυθώσιν, τή επιλογή έκατέρου τών 
μερών, θά υπόκεινται είς διαιτητική ν διαδικασίαν διεξαγομένην μεταξύ τοΟ 
ΎπουργοΟ άφ* ενός καΐ τοΟ Forest άφ* έτερου' ή τοιαύτη διαδικασία θά καθο
ρίζη τά ληπτέα μέτρα, περιλαμβανομένης είς τήν προσήκουσαν περίστασιν, τής 
καταβολής αποζημιώσεως ίνα τεθή τέρμα είς γενομένη ν συμβατικήν παράδασιν 
ή διά τήν άνόρθωσιν τής έκ τής τοιαύτης παραβάσεως προκληθείσης ζημίας. 

(β) Ή διαδικασία άρχεται άμα ώς τό Μν τών μερών λάβη παρά του έτερου 
βγγραφον άπαίτησιν προς διεξαγωγήν διαιτησίας. "Εκαστον τών μερών υπο
δεικνύει εντός δεκαπέντε (15) ήμερων άπό τής ενάρξεως τής διαδικασίας Μνα 
διαιτητήν. Έάν ol διαιτηταΐ δέν έπιλύσωσι τήν διαφοράν εντός τριάκοντα (30) 
ήμερων άπό τοΟ διορισμού αυτών, όφείλουσιν δπως εντός πεντήκοντα πέντε (55) 
ήμερων άπό τής ενάρξεως τής διαδικασίας, διορίσωσιν έπιδιαιτητήν. Έάν οδτοι 
δέν διορίσωσι τόν έπιδιαιτητήν εντός τής καθωρισμένης προθεσμίας, έκάτερον 
τών μερών δύναται νά ζητήση έκ τοΟ Προέδρου τοΟ Διεθνούς Δικαστηρίου (ή 
έάν Ο Πρόεδρος τοΟ Διεθνούς Δικαστηρίου είναι πολίτης τής Κύπρου, Ελλά
δος, Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου ή τών Ηνωμένων Πολιτειών έκ τοΟ μετά 
τοΟτον αμέσως ανωτέρου αξιωματούχου του Διεθνούς Δικαστηρίου όστις δέν 
εΐναι πολίτης τών προειρημένων χωρών) δπως προβή είς τόν τοιούτον διορι
σμόν. 

(γ) Έάν έκάτερον τών μερών, εντός δεκαπέντε (Ί5) ήμερων άπό τής
ένάρξεως τής διαδικασίας, δέν προβή είς τόν διορισμόν του ύπ* αύτοΟ υποδει
κνυομένου διαιτητού" ή δέν γνωστοποίηση εγγράφως τό\ ύπ* αύτου γενόμενον 
διορισμόν είς τό έτερον τών μερών, τότε τό τοιούτον fxtpov μέρος δύναται νά 
ζητήση έκ του προμνησθέντος αξιωματούχου τοΟ Διεθνούς Δικαστηρίου δπως 
προβή είς τόν διορισμόν ενός και μόνου διαιτητού δστις θά εκδίκαση καΐ έπιλύση 
την διαφοράν. 

(δ) Ό επιδιαιτητής, οπωσδήποτε καΐ άν ήθβλεν ούτος διορισθή, ή ό μόνος 
διαιτητής, 64ν δύναται νά εΐναι πολίτης τής Κύπρου, 'Ελλάδος, Τουρκίας, 'Ηνω
μένου Βασιλείου ή τών Ηνωμένων Πολιτειών, οΰτε πρόσωπον διατβλοΟν ή δια
τελέσαν *ν τή υπηρεσία οίουδήποτε τών μερών της παρούσης Συμφωνίας ή τής 
Κυβερνήσεως οίασδήποτε τών προειρημένων χωρών. 
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(ε) Έάν τό Διεθνές Δικαστήριον άντικατασταθή ύφ' έτερου διεθνούς δικα
στηρίου ή at αρμοδιότητες αύτου ουσιαστικώς περιέλθωσιν εις τι έτερον 
διεθνές δικαστήριον, at αρμοδιότητες τοΟ Προέδρου ή του μετ' αυτόν αμέσως 
ανωτέρου αξιωματούχου του Διεθνούς Δικαστηρίου θα περιέλθωσιν είς ιόν 
Πρόεδρον ή τόν μετ* αυτόν αμέσως άνώτερον άξιωματοΰχον του νέου διεθνούς 
δικαστηρίου άνευ χρείας συνάψεως νέας συμφωνίας μεταξύ των μερών της 
παρούσης. 

(στ) Ή διέπουσα τήν δκχιτησίαν δικονομία καθορίζεται ύπό του έπιδιαιτη
του ή τοΟ μόνου διαιτητού όστις έν γένει καθοδηγείται υπό του αντιστοίχου 
δικονομικού κανονισμού τού θεσπισθέντος καί διαλαμβανομένου έν άρθοοις 
32—69 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) του κανονισμού του Διεθνούς Δικα
στηρίου, της 6ης Μαΐου 1946, μετά τών εκάστοτε τροποποιήσεων αύτου. Ό 
επιδιαιτητής ή μόνος διαιτητής καθορίζουσι παρομοίως τόν τόπον καί τόν χρό 
νον καθ' δν διεξάγεται ή διαιτησία. 

(ζ) Δέν υπάρχει δικαίωμα εφέσεως κατά διαιτητικής αποφάσεως, και τά 
μέρη όφείλουσι Οπως πιστώς τηρήσωσι ταύτην. 

(η) Τά έξοδα διαιτησίας βαρύνουσι τά μέρη κατά τήν έν τή διαιτητική 
άποφάσει καθωρισμένην άναλογίαν και έν τω τρόπω τω προβλεπομένω έν τή 
τοιαύτη άποφάσει. 

38. Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Σ 
Έάν τό Forest καταδάλη τά διάφορα οφειλόμενα μισθώματα καί δικαιώ

ματα, καί τηρήση τους έν τή παρούση διαλαμβανόμενους περιορισμούς καί 
Ορους, θά δικαιούται, τή έπιδόσει έγγραφου γνωστοποιήσεως προς τόν Ύπουρ
γόν, γενομένη ουχί ένωρίτερον τών δύο ετών, ουδέ βραδύτερον του ενός έτους, 
πρά της λήξεως του διά της παρούσης παραχωρηθέντος χρονικού διαστήματος, 
είς άνανέωσιν τής Μισθώσεως άναφορικώς προς οίανδήποτε Περιοχήν ή Περιο
χάς Μισθώσεως, ή οιονδήποτε μέρος αυτών, διά περαιτέρω χρονικά διαστή
ματα τών είκοσι (20) ετών, άτινα άρχονται άπό τής παρόδου τοΟ ως εϊρηται 
αρχικού χρονικού διαστήματος. ' 

39. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
■Αϊ μετα^ολαί, άλλαγαί ή τροποποιήσεις τής παρούσης Συμφωνίας δέν 

άρχονται ίσχύουσαι ειμή άμα ως διατυπωθώσιν εγγράφως καί ύπογραφώσι 
παρ' αμφοτέρων τών μερών. 

40. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Οι έπισυνημμένοι τή παρούση Συμφωνία Πίνακες, διά τής παρούσης προ

βλέψεως ένσωματοϋνται έν τή Συμφωνία δι* απαντάς τους σκοπούς, καί ερμη
νεύονται αναλόγως. 

41. ΤΙΤΛΟΙ 
ΟΙ τίτλοι έκαστης παραγράφου, εκτεθέντες μόνον χάριν ευκολίας, δέν συνι

στώσι μέρος τής παρούσης Συμφωνίας ουδόλως δέ σκοπεΐται δπως δι* αυτών 
περιορισθή ουδέ καθορισθη to κείμενον τών παραγράφουν ών προετάχθησαν. 

42. ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΙΣ 
Έκτος οσάκις ρητώς προνοήται έν τή παρούση τό άντίθετον, ή Ισχύς τής 

παρούσης Συμφωνίας εκτείνεται καί δεσμεύει τά συμβαλλόμενα μέρη, τους 
αντιστοίχους διαδόχους καί εκδοχείς αυτών. 

Τά μέρη τής παρούσης Συμφωνίας υπέγραψαν προσηκόντως τό παρόν 
έγγραφον τή ήμερα καί έν τώ έτει τω πρώτον ανωτέρω μνησθέντι. 

(Ύπ.) Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΟΥΖΟΣ, 
"Υπουργός Εμπορίου καί Βιομηχανίας. 

FOREST' CYPRUS CORPORATION 
(Sgd.) CLAYTON G. DORN 

Πρόεδρος. Έπιμαρτυρεΐτ<:;ι 
(Sgd.) JAMES D. WOLSE 

Γραμματι ύς. 
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ΠΙΝΑΞ «Β» 

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Σ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 271 
ΕΓΓΥΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 

Διά του παρόντος καθίσταται γνωστόν δτι ήμεΐς, το Forest Cyprus 
Corporation δεσμεύομεν στερρώς εαυτούς έναντι τοΟ ΓενικοΟ ΛογιστοΟ καί τους 
έν τώ άξιώματι διαδόχους αύτου, διό: τό ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών 
(£10,000) πληρωτέον εις τόν ώς εϊρηται Γενικόν Λογιστήν καί τους έν τω άξιώ 
μάτι διαδόχους αύτοΟ, διά τήν δέουσαν καί καλήν πληρωμήν τοΟ οποίου δεσμεύ
ομεν εαυτούς καί Μκαστον ημών, καί τους κληρονόμους ημών, αλληλεγγύως 
καί κεχωρισμένως. 

Σφραγισθέν διά των ημετέρων σφραγίδων τη 10η ήμερα Αυγούστου 1962. 
Δεδομένου δτι δυνάμει 'Αδείας ύπό ήμερομηνίαν 5ης 'Ιουνίου 1962, 

τό Ύπουργικόν Συμβούλιον παρεχώρησε ν είς τό ώς εϊρηται Forest Cyprus 
Corporation άδειαν όπως προβή είς άναζήτησιν Πετρελαιοειδών καί έτερων 
πετρελαιοφόρων ορυκτών επί περιοχής δεικνυομένης έν τω συνημμένο? τη είρη
μένη αδεία χάρτη, ύπό τους έν ταύτη διαλαμβανόμενους δρους, προϋποθέσεις 
καί συμβατικάς διοπάζεις. 

Νυν διά ταύτα, τό έν τοις ανωτέρω έγγυητήριον έγγραφον ή αναληφθείσα 
ενοχική ύποχρέωσις υπόκειται είς δρον δυνάμει του οποίου έάν τό ώς 
εϊρηται Forest Cyprus Corporation τηρήση καί εκτέλεση καλώς καί προσηκόντως 
τους είρημένους δρους, προϋποθέσεις καί συμδατικάς διατάξεις, τότε τό ανω
τέρω έγγυητήριον έγγραφον ή ενοχική ύποχρέωσις θά είναι άκυρος έξ υπαρ
χής, άλλως θά παραμείνη έν πλήρει ίσχύϊ. 

Ύπογραφέν, σφραγισθέν καί 
παραδοθέν ύπό του προμνη
σθέντος πρωτοφειλέτου, τή 
παρουσία του : 

(Sgd.) JAMES D. VVOLSE 
(Γραμματεύς) 

FOREST" CYPRUS CORPORATION 
(Sgd.) CLAYTON G. DORN 

Πρόεδρος, 
καί του (Sgd.) Ε. C. CHIARAMONTE 
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ΠΙΝΑΞ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

ΠΙΝΑΞ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Διά τήν περιοχήν ήτις περιβάλλεται εντός της 'Αδείας 'Αναζητήσεως Πετρε
λαιοειδών τη ΐή Ιανουαρίου έκαστου έτους, από τοΟδε καΐ είς τό έξης Φα κατα^· 
δάλλώνται τά ακόλουθα ποσά κατά τετραγωνικόν μίλιόν : 

Ιόν έτος 700 μίλς 
2ον έτος 800 μίλς 
3ον έτος £2.000 μίλς 
4ον έτος £2:000 μίλς 
5ον έτος £2.500 μίλς 
6ον έτος £3.500 μίλς 
7ον έτος και μετέπειτα £4.000 μίλς 

νοουμένου δτι τό ώρισμένον έτήσιον μίσθωμα τό καταβλητέον δι' έκαστον έτος 
του ώς είρηται χρονικού διαστήματος δέν είναι έλασσον των £140. 

ΠΙΝΑΞ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Δια τήν περιοχήν ήτις περιβάλλεται εντός οίασδήποτε και πασών ιών Μεταλ
λευτικών Μισθώσεων Πετρελαιοειδών τη 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους άπό 
τούδε και είς τό έξης, θά καταδάλλωνται τά ακόλουθα ποσά δι* έκαστον 
έκτάριον : 

Ιον έτος 
2ον έτος 
3ον έτος 
4ον έτος 
5ον έτος 
6ον έτος 
7ον έτος και μετέπειτα 

150 μίλς 
150 μίλς 
200 μίλς 
300 μίλς 
400 μίλς 
400 μίλς 
600 μίλς 

Έτυπώθη έν τΟ Τυπογραφβίω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λευκωσία. 


