
Έπί τού σχεδίου Νόμου «Περί κυρώσεων των ΰπσγρ α
φεντών εν Άγκυρα την Την Δεκεμβρίου 1971 μεταξύ τής 
'Ελλάδος καί τη: Δημοκρατία: τής Τουρκία: κειμένων ήτοι : 
1 ) Βασικού πρωτοκόλλου. 2 ) Διοικητικού πρωτοκόλλου. 
3) Τεχνικού πρωτοκόλλου. 4) Πρωτοκόλλου ((περί Σ.ν.η- 
ρήσεως κ.λπ. 'Ορόσημων, «περί 'Οριοθετήσεως τή: Ελλη
νοτουρκική: Μεθορίου. 5) Συμφωνίας «περί προλήψεως καί 
διευθετήσεως Μεθοριακών ’Επεισοδίων».

ΓΙρός rijr Βονλ'ην ιών Ελλήνων
Την Την Δεκεμβρίου 1971 ύπεγράφησαν έν Άγκυρα 

μεταξύ τή: Ελλάδος καί τή: Τουρκίας τά κάτωθι κείμενα :
I ) Τό Βασικόν Πρωτόκολλον περί όριοθετήσεως τής 

Μεθορίου τής Θράκης. 2) Διοικητικόν Πρωτόκολλον. 3) 
Τεχνικόν Πρωτόκολλον. 4) Πρωτόκολλον περί τού τρόπου 
διαουλάξεως. επισκευής καί αποκαταστάσεο/ς των Ο ροπή- 
μων επί τής Τουρκικής μεθορίου, 5) Συμφωνία περί προ- 
λήψεως καί διευθετήσεως Μεθοριακών επεισοδίων έν τή 
θαλασσία περιοχή παρά τάς έκβολάς τού ποταμού "Εβρου.

Κύριος σκοπός τών ώς άνω κειμένων είναι ή άποκατάστχ- 
σις καί όριοθέτησις τής Ε/Τ μεθορίου έν Θράκη ώς αύτη 
καθωρίσθη ύπό τού προβλεπομένου ύπό τής Συνθήκης 
τής Λωζάννης πρωτοκόλλου τού έτους 1926 καί ύπό τό 
πρίσμα τών εκ τότε σημειωθεισών μεταβολών εις τάς κοιτάς 
τών'ποταμών "Εβρου καί Άρδα ώς καί ή Πρόληψις καί 
διευθέτησες τών μεθοριακών επεισοδίων διά τής τοποθε- 
τήσεως νέων επαρκών όροσήμων.

— Τό Βασικόν Πρωτόκολλον θεσπίζει τάς βασικάς 
άοχάς αίτνες θά διέπουν τάς εργασίας τής όριοθετήσεως.

— Τό Τεχνικόν Πρωτόκολλον (συνημμένου εις τό Βασι
κόν) ρυθμίζει τάς τεχνικάς πλευράς τών εργασιών ώς καί 
τούς βασικούς τεχνικούς όρους τών έκτελεσθησομένων 
εργασιών.

— Τό Διοικητικόν Πρωτόκολλον (συνημμένον εις τό 
Βασικόν) καθορίζει τά τής διελεύσεως τής Έλληνο—Τουρ- 
κικής Μεθορίου ύπό τού προσωπικού τού μετέχοντος εις 
τάς εργασίας όριοθετήσεως ώς καί τά τής δραστηριότατος 
καί προσωρινής παραμονής αύτού εις τό έδαφος τού ετέρου 
μέρους.

—Ή Συμφωνία περί Π ρολήψεως καί Διευθετήσεως 
Μεθοριακών Επεισοδίων αποβλέπει εις την έξασφάλιτιν 
τής ησυχίας κατά μήκος τής Έλληνο-Τουρκτκής Μεθορίου 
καί την περαιτέρω άνάπτυξιν τών σχέσεων φιλίας καί 
καλής γειτονίας τών δύο Χωρών διά τής προλήψεως τών 
μεθοριακών επεισοδίων καί τής ταχείας έξετάσεως καί διευ- 
θετήσεως τούτων εις περίπτωσιν καθ’ ήν παρά ταύτα ήθελον 
δημιουργηθή.

— Τό Πρωτόκολλον περί Συντηρήσεως κ.λπ. όροσήμων 
ρυθμίζει τά τού τρόπου διχ.φυλάξεω:. ελέγχου, συντηρήσεως 
επισκευής καί άποκαταστάσεως τών όροσήμων επί τής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ ’ ET .ληνό—Τουρκικής μεθορίου τή: Θράκης κχίτήςθα/::·.- 
σίας περιοχής παρά τάς έκβολάς τού ποταμού "Εβρου.

Ή ισχύς τής ώς άνω Συμφωνίας περί Προλήψεως καί 
Διευθετήσεως Μεθοριακών επεισοδίων είναι πενταετής 
άρχομενη μετά παρέλευσιν τριάκοντα (30) ημερών άπό 
τής ά. τ αλλαγής τών περί κυρώσεως διακοινώσεων. θεω
ρείται δε ώ: αυτομάτως άνανεουμένη κατά πενταετείς 
περιόδους εάν οίονδήποτε τών Μερών δεν ήθελε γνωστοποιήσει 
εις τό έτερον την επιθυμίαν του περί καταγγελίας ή τρο- 
ποποιήσεο/ς αύτής έξ τουλάχιστον μήνας προ τής λήξεως 
τ ,ύ σχετικού χρονικού ορίου.

Διά τού ύποβαλλομένου πρός έγκρισιν σχεδίου .Νόμοι 
σκοπεΐτχι ή κύρωσις τής ώς άνω Συμφωνίας.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ . _______
Περί κυρώσεως τών ύπογραφεντών εις Άγκυραν την Την 

Δεκεμβρίου 1071 τεσσάρων πρωτοκόλλων «περί όριο
θετήσεως τής Ελληνοτουρκικής μεθορίου, ώς καί Συμφω
νίας «περί προλήψεως καί διευθετήσεως τών μεθοριακών 
επεισοδίων εις Θράκην καί εις την Οαλχσσίχν περιοχήν 
παρά τάς έκβολάς τού ποταμού Έβρου».

ΆρΟρον πρώτον
Κυρούνται καί έχουν ίσχύν νόμου τά ύπογραφέντα μεταξύ 

'Ελλάδος καί Τουρκίας εις Άγκυραν την Την Δεκεμβρίου 
19/1 α) Βασικόν Πρωτόκολλον «περί όριοθετήσεως τής 
Μεθορίου τής Θράκης» β) Διοικητικόν Πρωτόκολλον 
ρυθμίζον τά τής διελεύσεως τής 'Ελληνοτουρκικής μεθορίου 
υπό τού προσωπικού τού μετέχοντος εις εργασίας όριοθε- 
τήσεως, ώς καί τά τής δραστηριότητος καί προσωρινής 
παραμονής αυτού εις τό έίαφος τού ετέρου μέρους», γ) Τεχνι
κόν Πρωτόκολλον «περί όριοθετήσεως τής μεθορίου τής 
Θράκης», δ) Πρωτόκολλον «περί τού τρόπου διαφυλάξεως. 
ελέγχου, σοντη ρήσεως, επισκευής καί άποκαταστάσεως
τών όροσήμων έπί τής Ελληνοτουρκικής μεθορίου τής 
Θράκης καί τής θαλασσίας περιοχής παρά τάς έκβολάς 
τού ποταμού Έβρου», καί ε) Συμφωνία «περί προλήψεως 
καί διευθετήσεως τών μεθοριακών επεισοδίων έν Θράκη 
καί έν τή θαλασσία περιοχή παρά τάς έκβολάς Τνύ ποταμού 
Έβρου», τών όποιων τά κείμενα εις πρωτότυπον εις τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ώς ακολούθως :


