
Για τήν κύρωση τής Συμφωνίας πού ύπογράφηκε στή Ρώμη
το 1979 για συνεργασία μεταξύ Ελλάδας καί-’Ιταλίας
για τήν προστασία τοΰ θαλάσσιου περιβάλλοντος τοϋ
Ίονίου Πελάγους και των Παράκτιων ζωνών αΰτοϋ.

Πρός τήν Βουλήν τών ‘Ελλήνων
1. Μετά άπύ διμερείς διαπραγματεύσεις καί μελέτη τοϋ 

θέματος άπύ διυπουργική ομάδα εργασίας, πραγματοποιή
θηκε στή Ρώμη τύ Μάρτη τοΰ 1979 συνάντηση τών αντι
προσωπειών Ελλάδας καί ’Ιταλίας κατά τήν όποια ύπο- 
γράφηκε Συμφωνία γιά τήν προστασία τοϋ θαλάσσιου περι
βάλλοντος τοϋ Ίόνιου ΓΙελάγους.

2. Στο προοίμιο τής Συμφωνίας τονίζεται ή επιθυμία 
τών δύο χωρών γιά στενή συνεργασία προκειμένου νά δια
τηρηθεί καί βελτιωθεί ή ποιότητα τοΰ θαλάσσιου περι
βάλλοντος τοϋ Ίόνιου Πελάγους καί νά προστατευθεϊ άπό 
τούς κινδύνους τής θαλάσσιας ρύπανσης. *0 στόχος αύτύς 
εναρμονίζεται μέ τύ πνεύμα τής Σύμβασης τής Βαρκελώνης 
(Ν. 855/1978), πού κυρώθηκε πρόσφατα, λαμβάνοντας 
υπόψη καί τύ ν. 786/1977 («γιά τήν όριοθέτηση τών ζωνών 
τής ύφαλοκρηπίδας)) μεταξύ Ελλάδας καί ’Ιταλίας).

3. Στύ άρθρο 1 διατυπώνεται ή άπόφαση τών δύο χωρών 
νά προχωρήσουν σέ στενή συνεργασία με σκοπό τή κατα
πολέμηση τής ρύπανσης τών ύδάτων καί τών άκτών τοϋ 
Ίόνιου ΠελάγοϋςΓ

4. Στύ άρθρο 2 καθορίζεται τύ πεδίο εφαρμογής τής 
Συμφωνίας. Γιά τύν προσδιορισμό τοϋ Νότιου ορίου του 
λαμβάνεταί τύ στίγμα τοΰ νοτιώτατου σημείου τής 'διαχω- 
ριστικής "οαμμής μεταξύ τών ζωνών τής υφαλοκρηπίδας 
πού άνήκο ν σέ κάθε ενα άπύ τα δύο Κράτη, όπως αύτύ 
καθορίζεται στύ "Αρθρο 1 παο. 1 τής σχετικής Συμφωνίας
(Ν. 7S6);
; 5. Στά "Αρθρα 3 καί 4. ορίζεται ή άπόφαση τών Συμ
βαλλόμενων Κρατών νά συστήσουν μικτή ’Επιτροπή γιά 
τήν έπίτευξη τών σκοπών τής Συμφωνίας καί περιγράφονται 
οί άρμοδιότητές της, ο ί όποιες περιλαμβάνουν τήν έπεξεργα- 
σία καί προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, τήν πρό-" 
τάση μέτρων καί μέσων γιά τή καταπολέμηση τής ρύπανσης, 
τή συνεργασία'μέ άλλους Φορείς, ’Επιτροπές καί .’Οργα
νισμούς μέ συναφείς πρύς τούς σκοπούς τής Συμφωνίας 
αρμοδιότητες, κλ.π.

6. Στύ "Αρθρο 5 ορίζονται τά σχετικά μέ τή σύσταση 
τής ’Επιτροπής, παρέχεται δέ ή δυνατότητα κατάρτισης 
'Ομάδων ’Εργασίας γιά εξέταση ειδικών θεμάτων. Ό 
άριθμύς τών μελών κάθε εθνικής Αντιπροσωπείας ορίζεται 
σέ οκτώ τύ πολύ. 'Ο άριθμύς αύτύς δικαιολογείται άπύ τύ 
δτι ή ’ Ιταλική Κυβέρνηση έξέφρασε τήν επιθυμία να συμμε
τέχουν στην ’Επιτροπή καί εκπρόσωποί' τής Περιφερειακής 
Διοίκησης πράγμα έπιθυμητύ καί άπύ ελληνικής πλευράς.
, 7. Τα "Αρθρα 6-9 καί 12 άναφέρονται στούς δρους λει
τουργίας τής ’Επιτροπής καί τύ Άρθρο 10 στήν υπο
χρέωση τών Συμβαλλόμενων Κρατών . νά έξετάζουν ■ τις 
εισηγήσεις της. ,

8. Στύ Άρθρο 11 όρίζονται τά σχετικά μέ τύ ' κατα
μερισμό τών-δαπανών άπύ τή λειτουργία καί τις δραστη
ριότητες τής ’Επιτροπής' ' μεταξύ τών Συμβαλλόμενων 
Κρατών. ' '

9. Τέλ.ος τά Άρθρα 13 καί 14 άναφέρονται στήν έναρ
ξη ισχύος καί τή δυνατότητα ενδεχόμενης μελλοντικής 
καταγγελίας τής Συμφωνίας.

’Αθήνα, 27 ’Απριλίου 1982 
Οί Υπουργοί
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γιά τήν κύρωση τής Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τ 

Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ιταλικής Δημοκρατί 
πού ΰπογράφηκε στή Ρώμη τήν 6η Μαρτίου 1979 γ 
τη προστασία τοϋ θαλ.άσσιου περιβάλλοντος τοϋ Ίόνι 
Πελάγους καί τών παράκτιων ζωνών του.

Άρθρο 1.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού προβλέπει τύ άρθ 

28 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία συνεργασίι 
μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ιταλικό 
Δημοκρατίας πού ΰπογράφηκε στή Ρώμη τήν 6η Μαρτίι 
1979, γιά τή προστασία τοϋ θαλάσσιου περιβάλλοντος το 
Ίόνιου Πελάγους καί τών παράκτιων ζωνών του, τής όποια 
τύ κείμενο στύ πρωτότυπο ατά Γαλλικά και σέ ελληνικ 
μετάφραση έχει ώς έξης:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ACCORD DE COOPERATION
Entre la Republique Héllénique et la Republique Ita

benne sur la protecion du milieu marin de la mer Io
nienne et de ses zones côtières.
Le Gouvernement de la République Héllénique e: 

le Gouvernement de_la_ RépubliqueJtalienne-—
soucieux de préserver et d’améliorer la qualité du mi 

lieu marin de la mer Ionienne et d’en protéger les zone; 
côtières contre les risques de la pollution marine
- désireux de renforcer l’étroite collaboration entre les 
deux Gouvernements en vue de la réalisation de ces 
buts

tenant compte de l’accord entre la République Hél
lénique et la République Italienne sur la délimitation 
des zones du plateau continental propres à chacun des 
deux Etats, signé à Athènes le 24 mai 1977, et des impli
cations qui peuvent en dériver en ce qui concerne la 
préservation du milieu marin

tenant compte de l'esprit de coopération qui a. animé 
les Etats signatâirès' de la Convention pour la'prote
ction de la'mer‘Mediterranée contre la pollution,'con
clue à Barcelone le 16 février 1976, sont convenus de ce 
qui suit :

Article 1
Les Gouvernements contractants décident d’instau

rer une étroite coopération dans . lé but'de prévenir* 
combattre et supprimer graduellement la pollution 
des eaux de la Mer Ionienne et des ses zones côtières.

Article 2
Le présent s’applique à la région maritime comprise, 

à l’Est, par les lignes côtières grecques occidentales; 
des Iles Othonoi à Pile de Gavdos (Crête), à l’Ouest, 
par les lignes côtières italiennes orientales d’Otranlo à 
Capo Passera, au Nord, par la limite méridionale de 
l’Adriatique et, au Sud, par une. ligne allant de Pile de 
Gavdos au Capo Passera en passant par le point lati
tude Nord 35° 34',2 longitidè Est Creemvich 18° 20',7. ”
’> ; ■ . . · ίί»>;.ί/ ” ν \*.ι J »

bf champ d’application du présent accord peut être 
étendu par décision de l’Organe prévu par l’article sui
vant, sous réserve d’approbation de la part des deux 
Gouvernements co/itractants. .

Article 3
•Ά ces fins les Gouvernements bontractànts décident 

de constituer une Commissionbmrxte' dénommée dans 
le texte ci-après- «La>Commissibm>.·'

Article 4
La Commission est .chargea
a) D’examiner tout problème relatif à la protection 

du milieu m'àrm'çfiamj) '^’application 
Hu‘ présent accolxl
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8. Πάσαι αί δαπάναι λειτουργίας της 'Τπηρεσίας βαρύ
νουν τον Τακτικόν Προϋπολογισμόν τοϋ 'ΐπουργείου Συν
τονισμού.

9. Αί παραστατικοί τίτλοι των " υπό της παραγράφου 4 
τοϋ άρθρου 1 προβλεπομένων δανείων, το κεφάλαιον, οί τόκοι 
ώς καί πάσα έν γένει πληρωμή έξυπηρετήσεως των, άπαλ- 
λάσσονται άπό παντός φόρου, τέλους, έπιβαρύνσεως ή 
κρατήσεως, είτε νϋν υφισταμένων είτε έν οΐωδήποτε μετά 
ταϋτα χρόνω έπιβληθησομένων υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρί
των.

'Ωσαύτως, αί δανειακαί συμβάσεις καί πάντα έν γένει τά 
σχετικά μέ την συνομολόγησιν ή πραγματοποίησιν των δα
νείων τούτων έγγραφα ή άποδείξεις, άπαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου καί πάσης έν γένει έπιβαρύνσεως, υπέρ 
τοϋ Δημοσίου ή τρίτων.

Ν.Δ. 212 της 11/14.6.69 (Α 112). Περί Όργανώσεως 
; καί Διοικήσεως τού ’Οργανισμού Άπασχολήσεως Εργα

τικού Δυναμικού.

Άρθρον 1. — 1. 'Ο, δυνάμει τού Ν.Δ. 2961/1954 «περί 
συστάσεως ’Οργανισμού Άπασχολήσεως καί Άσφαλί- 
σεως ’Ανεργίας», συσταθείς ’Οργανισμός Άπασχολήσεως 
καί Άσφαλίσεως Ανεργίας, μετονομάζεται εις «’Οργανι
σμόν Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ. )». 
Ό ’Οργανισμός Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού, 
άποκαλούμενος έν τοϊς έπομένοις τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος, 
χάριν συντομίας, ’Οργανισμός άποτελεΐ νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου, έδρεϋον έν Άθήναις καί τελούν ύπό την 
έποπτείαν τού 'Τπουργοϋ ’Εργασίας. 2. 'Ο ’Οργανισμός 
είναι τό κύριον βργανον έφαρμογής της Κυβερνητικής Πολι
τικής επί τής άπασχολήσεως, πρός έξασφάλισιν των άναγ- 
καίων προϋποθέσεων ταχείας προσαρμογής τής προσφοράς 
έργασίας πρός τάς απαιτήσεις τής ζητήσεως, έν αρμονία

πρός τό έκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Άναπτύξεώς 
τής Χωράς καί τάς συναφείς κατευθύνσεις καί οδηγίας τοϋ 
'Τπουργοϋ ’Εργασίας. 3. Είδικώτερον ό ’Οργανισμός 
μεριμνά : α) Διά τόν έπαγγελματικόν προσανατολισμόν τοϋ 
έργατικοϋ δυναμικού τής Χώρας, β) Atà την διευκόλυνσιν 
τής έπαφής μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως έργασίας πρός 
τόν σκοπόν τής πλέον προσφόρου άπασχολήσεως τού δια
θεσίμου έργατικοϋ δυναμικού τής Χώρας, γ) Διά την τε
χνικήν μαθητείαν των νέων, δ) Διά τήν έπαγγελματικήν 
κατάρτισιν τού έργατικοϋ δυναμικού, ιδία διά τής ταχυρρύ- 
θμού έκπαιδεύσεως αυτού, ε) Διά τήν έπιδότησιν των, μετά 
τήν άκουσίαν διακοπήν τής σχέσεως έξηρτημένης έργασίας 
αύτών, καθιστάμενων άνέργων κατά τάς διατάξεις τού 
Ν.Δ. 2961/54 «περί συστάσεως ’Οργανισμού Άπασχολή
σεως καί Άσφαλίσεως Ανεργίας» ώς καί διά τήν καταβολήν 
των έπιδομάτων στρατεύσεως, κατά τάς διατάξεις τού Ν. 
2054/1952 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
νομοθεσίας περί στρατευομένων μισθωτών», τών εισφορών 
καί δαπανών, διά τήν έφαρμογήν άμφοτέρων τών ώς άνω 
δεσμών τηρούμενων εφεξής εις ένιαϊον λογαριασμόν, στ) Διά 
τήν παροχήν ένισχόσεως, ιόία ύπό τήν μορφήν έπιίοτησεως, 
εις έποχιακώς λειτουργούσας έπιχειρήσεις, έφ’ όσον αΰται 
ήθελον συνεχίσει, κατά τήν περίοδον τής κάμψεως τής 
δραστηριότητός των, τήν άπασχόλησιν μισθωτών. 'Η ένί- 
σχυσις αΰτη παρεχομένη κατά τήν περίοδον κάμψεως τής 
δραστηριότητός έκάστης, τών ώς άνω έπιχειρήσεων, δέν 
δύναται, κατά πάσαν περίπτωσιν, νά ύπερβή τά τρία πέμ
πτα τής έπιβαρύνσεως, ήν θά ύφίστατο δ ’Οργανισμός 
έκ τής καταβολής έπιδομάτων άνεργίας είς τούς συνεπεία 
τής κατά τά άνω κάμψεως τής δραστηριότητός καί ιατά τήν 
διάρκειαν αύτής, άπολυομένους μισθωτούς τής έπιχειρήσεως 
ταύτης. Αί προϋποθέσεις, ιδία δέ ό χαρακτηρισμός τών έπι
χειρήσεων ώς έποχιακώς λειτουργουσών, καί ή διαδικασία 
τής παροχής ένισχύσεως, ώς καί ό χρόνος ένάρξεως έφαρ- 
μογής τοϋ θεσμού τούτου, θέλουσι καθορισθή διά Βασ. 
Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τού 'Τπουργοϋ ’Ερ
γασίας, μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, τοϋ 
’Οργανισμού Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού καί 
κατόπιν άποφάσεως τού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.


