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>£-i τού σχεδίου Νόμου «περί χυρώσεως τής Συμφωνίας 
μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκοατίας και τής Ιταλικής 
δημοκρατίας «περί τής όριοθετησεως των ζωνών τής 
ύφαλοκρηπΐδος των άνηκουσών εις έκαστον των δύο 
κρατών».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ή ώς άνω Συμφωνία, περιέχουσα (6) άρθρα, ύπεγράφη 
έν Άθήναις τήν 24ην Μαίου 1977 ύπό των 'Υπουργών 
Εξωτερικών τών δύο Χωρών.

Ώς ρητώς ορίζεται εις τό προοίμιον καί εις το άρθρον 
1 τής Συμφωνίας, ή διαχειριστική γραμμή τής ύφαλο- 
χρηπΐδος μεταξύ τών δύο Χωρών έχαράχθη επί τή βάσει 
τής άρχής τής μέσης γραμμής (Principe de la ligne 
mediane).

Ώς προκύπτει έκ τών έν άρθρω 1 μνημονευόμενων 
στιγμάτων καί τών συνημμένων χαρτών, ή ώς άνω μέση 
γραμμή, άποτελοϋσα τήν βάσιν τής Συμφωνίας, διέρχεται 
μεταξύ τών ήπειρωτικών καί τών νησιωτικών άκτών τών 
δύο Χωρών. Ώς συμβαίνει σχεδόν πάντοτε εις παρόμοιας 
περιπτώσεις εις τήν διεθνή πρακτικήν, προεβλέφθησαν 
διά διαφόρους τεχνικούς ίδια λόγους (ευθυγραμμίσεις τής 
καμπύλης τής μέσης γραμμής διά τήν πρακτικήν λει
τουργικότητα ταύτης, προσαρμογή είς ώρισμένα σημεία 
τής μέσης γραμμής έπί τή βάσει τοΰ συστήματος τών 
ευθειών γραμμών βάσεως κατά μήκος ώρισμένων τμημάτων 
τής ιταλικής άκτής), ώρισμέναι άμοιβαΐαι διαρρυθμίσεις 
ήσσονος σημασίας, συνολικής έκτάσεως 700 χμ2 ή 0,0037 
έπί τής δλης έκτάσεως τής ύφαλοκρηπΐδος ή όποία υπολο
γίζεται είς 185.000 χμ2 περίπου.

Εις τό άρθρον 2 περιέχεται ή άρχή, καθ’ ήν είς περί- 
πτωσιν ύπάρξεως κάτωθεν τής διαχωριστικής τής ύφαλο
κρηπΐδος γραμμής πλουτοπαραγωγικοϋ κοιτάσματος, αί 
δύο Κυβερνήσεις θά επιδιώξουν νά συνάψουν συμφωνίαν 
διά τήν πλέον αποδοτικήν έκμετάλλευσιν τοΰ κοινού τούτου 
κοιτάσματος. Ή άρχή αΰτη άναφερομένη άπό τό Διεθνές 
Δικαστήριον είς τήν άπόφασίν του τού 1969 έπί τής ύπο- 
θέσεως τής ύφαλοκρηπΐδος τής Βορείου Θαλάσσης, ανευ
ρίσκεται έκτοτε είς διαφόρους συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ τρίτων κρατών διά τήν όριοθέτησιν τής ύφαλο
κρηπΐδος.

Είς τό άρθρον 3 περιέχεται ή κλασσική άρχή, καθ’ ήν 
κατά τήν έξερεύνησιν ή τήν έκμετάλλευσιν τών φυσικών 
πόρων τής ύφαλοκρηπΐδος των, τά δύο μέρη θά λαμβάνουν 
παντα τά δυνατά μέτρα ώστε νά μή προσβάλλουν τήν οίκο- 
λογικήν ισορροπίαν τής περιοχής καί μή παραβλάπτουν 
έτέρας νομίμους χρήσεις τής θαλάσσης.

Τό άρθρον 4 προβλέπει ειδικήν διαδικασίαν διά τήν 
έπίλυσιν τών διαφορών, αΐτινες ήθελον ένδεχομένως άνα-

κυ^ει εκ τής ερμηνείας ή τής εφαρμογής τής Συμφωνίας. 
Αι διαφοραι αύται, έάν δεν διευθετηθούν διά τής διπλωμα
τικής οδού, δύνανται μονομερώς ύπό τού ενός ή τού έτερου 
μέρους νά ύποβληθούν προς διακανονισμόν είς τό Διεθνές 
Δικαστήριον, έκτος έάν τά μέρη αποφασίσουν άπό κοινού 
νά προσφύγουν είς έτερον διεθνές δικαστικόν ή διαιτητικόν 
όργανον.

Τό άρθρον ο οιαλαμβάνει ότι αί διατάξεις τής Συμφωνίας 
δεν επηρεάζουν τό καθεστώς τών ύπερκειμένων ύδάτων 
και τον υπερανω αυτών έναέριον χώρον, είς τό άρθρον δέ 6 
περιέχονται αί τελικαί τής Συμφωνίας διατάξεις. Αύτη, 
ως ρητώς προβλέπεται έν τώ άρθρω τούτω, θά τεθή έν 
ισχυι απο τής ημερομηνίας ανταλλαγής τών εγγράφων 
έπικυρώσεως, ή-ης θά λάβη χώραν έν Ρώμη τό συντομώ- 
τερον δυνατόν.

Έκ τής έφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας ούδεμία 
επιβάρυνσις ή μείωσις τών έσόδων τού Κρατικού Προϋπο
λογισμού προκαλεΐται.

Πρός τόν σκοπόν κυρώσεώς της, ύποβάλλομεν Ύμΐν 
τό προσηρτημένον τή παρούση σχέδιον Νόμου, είς δ δημο
σιεύεται τό κείμενον τής Συμφωνίας έν πρωτοτύπω είς τήν 
γαλλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν έλληνικήν.

Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1978 
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Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις την 24ην Μαίου 1977 
ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας, «περί τής όριο- 
θετήσεως τών ζωνών τής ύφαλοκρηπΐδος τών άνηκουσών 
είς έκαστον τών δύο Κρατών».

"Άρθρον πρώτον.

Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν 24ην 
Μαίου 1977 ύπογραφεΐσα Συμφωνία, μεταξύ τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής' Ιταλικής Δημοκρατίας «περί 
όριοθετήσεως τών ζωνών τής ύφαλοκρηπΐδος τών άνη
κουσών εις έκαστον τών δύο κρατών» τής όποιας τό κείμενον 
έν πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει 
είς τήν Έλληνικήν έχει ώς έπεται :


