
σχέδιο ναμου «Κύρκοση των τρωτοχόλλων. 1980 «Για 
την τροστασια τη: Μεσογείου Θά/.άσσης ατό τη ρόταν-η 
~τό χερσαίες τηγές» χια: ί982 «Περί των ειδικά τεοστα- 
σευοαενων περιοχών της Μεσογείου».

Ποοζ τη Bova>) HO)’ Ελλήνων

Τα. ενδιαρερόμενα κράτη της Μεσογείου Θάλασσα; συ
νήψαν τη Διεθνή Σύμοσση «ττϊρ: σροττατιας ΐης Μεσογείου 
Ηαλασση-ς ε·/. της ρυτάνσεως» τα- υτογσάρηχε στη Βαρκε- 
> >·'·ντ το ]976 7.τ. ττν ςτοία η χώεα μας έχε: κυοώσει αε 
τ: Ν. 855/1978 ·ΦΕΚ 235/ΑΤ"

Για την υλοτοίησή τη: και σύαβωνα με'τσ άρθρα 4 (see.
2 V. 8 χαι.15 της ταρυτάνω συμόάσεω:. η Ελλάδα υτόγρα- 
·:; μάξι με την Έ,Ο-Κ. χαΓτ·ς ΐν.ιτές Μεσογειακές Χώρες, 
τα τρωτόκολλα. 1980 «Για την - ηροστασί» τη: 'Μεσογείου ' 
Θαλάσση; ατό ςη,,ρύτανση,-ατό χερσαίε; τηγές» xa: 1982 
«σερ: των ειδικά ττοττάτευου/ενων τεριοχών "'τής Μεσογείου» 
τα οτοα κυρώνονται αε το άρθρο τρώτε του Ν craft) αυτού. -

Ειδικότερα στ: τρωτόχολλο το- 1939 ορίζεται η γεωγρα- 
ρ:χη σε: ιοχη ισχύος του σρωτοχόλλου χα: ο: χερσαίες σηγέ; 
στις οτοίες έχε: εφαρμογή. Τα ν.ράτη μέλη αναλαμβάνουν 
την υσοχρέωση να εφαρμόσουν ατό κοινού ή ιεμονωμένα, ανά
λογα με την τερίττωση τα αναγκαία τρογράμματα χία: μέτρα 
χα: να διατυτώνουν χα: υιοθετούν τςοοί ευτιχά. σε συνεργα
σία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, κοινές κατευ
θυντήριες γραμμές χα: ανάλογα μ.ε την τερίττωση χοινά 
τρότυιτα (STANDARDS) ά κριτήρια, ώστε να τοοουλάξουν 
ατό τη ρύτανση νε ουσίες του οιίζονται ατα ταραρτήματα 
I χα: II του συνοδεύουν το τρωτόκολλο, την -εριοχή της Με· 
αογείου θαλάσσης.

Ο: ατορριθειτ χα: διαθέσεις υγρών ατο-ίλήτων των χερ
σαίων τηγών υτάχε:ντα: στη χορήγηση σχετικής αϊείας ατό 
τ:ς αρμόδιες αονές λα Ήανομένο» υσόύη του ταραοτήματος 
HI του τοωτοχόλλου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ετίσης ορίζεται- ότι τροί/τοθέσεις. η διαδικασία. τα γνω- 
μοόοτούντα όργανα γ:α τη/ έχ.όοση Ειέ:χων χα: Γενιχών 
άδειων ο: γεν.χές κατευθυντήριες τ:υ.ε: ατοόολής και %?"’ 
σι,ς του ατοόλέτουν στην εξάλειψη ρυτανσης της -θάλασσας 
ατό χερσαίες τηγες, ο: όρο: όημαουργισς, τροτοτοιησης ή κα
τάργησης των ορίων ή του νομικού καθεστώτος μιας 
τροστατευοχένης τεριοχής καθορίζονται με Προεδρικά Δια
τάγματα του εκδίδοντα: με τρόταση του Ττουσγού Περιδάλ- 
/-οντος Χωεοταξίας χα: Δημοσίων Έργων χα: των συναρ· 
μοδίων Ττουργών.

Αχόμη στο ίδιο άρθρο καθορίζονται ο: αρμόδιε: αρχές 
για τη λήώη μέτρων για τη ΐιασύλατη των τροστατευοχένω·· 
τεριοχων.

. Στο άρ-5ρο τρίτο χα-όορίζοντα: ο: υτοχρεώσεις των υτευ- 
-δόνων ρντανσης. η εΐασ,βάλοση ςων αταιτήσεων χα: η. ί:;· 
ϊιχασία ϊ:ατ:στώσεως ταραδάσεων. ρτιδολης χυρώσεων χα: 

.^ρπ«ς5ϊως ενότχων μέσων. Αχόμη στο fits άρ-Spc ορίζεται 0τ: 
ο: ο:ο:χητ:χές χυρώσε.ι: χα: η ::α;:χασία ετ.:ί:7ν·ής τους γ:α 
τους, ταραόάτες των ριατάίςεων του ανασέροντα: στις ε:ϊ.- 
χά τροστατευόμενες τεριοχές χσδοσίζεντα: χ· Προείειν-ά 
Δ:ατά-αεατα με τρόταση των Ττουργών Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας χα: Δημοσίων Έργων χα: Εμτοριχή; Ναυτιλίας.

Με το άρ·5ρο τέταρτο ταρέχετσ. η ϊυνατότητσ μ< Π ροε- 
οριχά Διατάγματα με τρόταση του Ττουργοό Περ:δά7.λο- 
ντος. Χωροταξίας χα: Δημοσίων Έργων χο: των χυναρμο- 
ίίων Ττουργών να .τρστρτοιούνται ή να συμτληοώνονται τϊ 
τρωτόχ.ολλα χα: τα ταραρτή,ματά τους του κυρώνονται με 
το Νόταο αυτόν. :υο-3ετώντας νεώτερες συαοωνίες, τρωτόχολ- 
λα ή ταραρτήματα του ρυθμίζουν ειίιχά λεττομερε:αχά -5έ-

Με το άρ-Spo τεμττο χα-3ορ!ζετα: η ϊ:α-:χασία ολ:χάς ή 
μεριχ.ής αναστολής εσασμογής των ϊιατάξεων του Niaoj 
αυτού σε τερίττωση. τολέυυου.

Τέλος .με το άρ·3ρο έχτο χα-3ορ:ζετα: η έναρξη ισχύο-ς του 
■Νόμου αυτού.

Α-3ήνα. 23 Δεχεμ'ίρίου 1985
Ετίσης τα μέρη ενεργώντας άνετα ή αε τη 6οή·3ε:α αρμο- 

ϊίων τερερερειαχών ή άλλων ο:ε-5νών οργανισχών ή ϊιμερώς 
συνεργάζονται για την εχτόνηοη χα: την χ-ατά το δυνατό^ 
τραγαατοτοίηση τρογριαμάτων όοή-υε:ας στ>: αναττυσσόμε- 
νες χιόρες ιοίως στον τομέα της ετιστήμης. της εχταίόευ- 
σης χα: τεχνολογίας γ:α την τρόλνύη της μόλυνσης ατό 
χερσαίες τηγές.

Με το τρωτόχολλο του 1982 «τερί των ειοιχ.ά τρυστα- 
τευομένων τεριοχών της Μεσογείου» τα συμόολλέμενα χρά- 
τη μέρη /.αμόάίουν μέτρα τροχεινένςυ να τροστατέψουν τ:τ 
-Sαλάσσ:ε: τεριοχές του είναι σην.αντικές για τη ϊίασύλαξη 
των συσιχών τόσων χα: των συσιχών γώρι·>ν της ζώνης της 
Μεσογείου Θαλάσσης χα-3ώς χα: γιο τη ϊιαρύλαξη της το-

κ.
•Ετωτεσεχών
Π ΑΠΟΤΛΙΑΣ

Ο: Ττουγροί
Ε-3ν·χής Ο’.χονο’αίας

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Τγείας, Πρόνοιας 

χα: Κοινών. Ατσαλίσεων
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ I'.·

Δικαιοσύνης
-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Γ εωρ-τας 
I. ΠΟΊΤΑΚΗΣ

IIεριάάλλοντος, Χωροταξίας 
χα: Δηχοσίων Έσγων
Ε. ΚΟΤΛΟΤΜΠΗΣ

Β:ου.ττχοτνίας, Ενέργειας 
χα: Τεχνολογίας 

Ε. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ
Μετατοοών και Ετ:χ/ν:ών
Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

Λ-.τιστϊχής τους κληρονομιάς στην τεσ:οχή.
Αναλυτικά οιαστέλλονσα· τ σι στάξεις του τρωτοχόλλου 

ατό τ:ο >:ατάξε:ς του Δ:ε3ντύο Δικαίου της -ίάλασσας.

Ε-χτοοιχής Ναυτιλίας 
ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΗΣ

Καθορίζεται η ;:αο:χοσία της ατό κοινού εσαρμογής μέ
τρων όταν τροστατευομενη τεσιοχτ ιςάττετσ· των τυνόσων 
ό των ορίων άλλου κράτους χόλους ή μτ> κέ/,ους. Ορίζοντα: 
τα υ.'ετσα του τρέτε: να ερατμόζοντα: στη/ τροστατευομενη 
τεσιοχή. λαμ.ίάνοντα: υτό^Τ ^το ί-θμό του είναι ϊυνατό. 
τ:τ ταραϊοσιαν.ές σραστηριότητες χα: τους τοτιχούς τλη- 
-3υτ//ού: τροσασινόζοντας ανάλογα τα μέτρα.

Ρ.ε άλλες ειατάξει: του εν-θαρρύνονται ο: δραστηριότη
τες ετ:στημον:κή: χα: τεχ·/:χή.ς έρευνας, σίεετα: σηαασία 
στην σλησορόρηση του κοινού, εφαρμόζοντας τρογράμματα 
συνεργασίας και αντελλάσσο·. τα: ετιστημονικές χα: τεχνικέ: 
τληρορορίες και τρογραμματίζεται αμοιβαία συνεροαή τρος 
τι·: αναττυσσόμενες χώρες.

Με τα υτό/Λίτα άρθρα του Νόαου ρυθμίζεται η εφαρμογή 
των ταρατάνω τρωτοχόλλων. Ειοιν-ότερα:

Στο άρ-θσο Δεύτερο χ.αθορίζονσα: ο: ασχόίιες αρχές για 
τη/ εφαρμογή του Νόαου. η ασμόϊσα αγ/τ γ:α τη χοοήγηση 
των Ειίιχών ή Γενικών αδειών χτόρ-ρηθης και διάθεσης 
υ-τών ατοί/.ήτων χα: η ταροχή τεριδαλ)οντίκών αδειών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση των τρωτοχόλλων 1980 «Για τη* τροστασια της 

Μεοογείου Θαλάσσης ατό τη ρύτσνση ατό χερσαίες τη
γές» χαι 1982 «Περί των ειδικά τροστατευομένων τεριο- 
χών της Μεσογείου».

Άρ-θρο τρώτο.
1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ του ορίζει το άρθρο 28 

ταρ. 1 του Συντάγματος:
α) Το τρωτόχολλο 1980 «Για την τροστασια της Μεσο

γείου Θαλάσσης ατό τη ρύτανση ατό χερσαίε: τηγές» χα. 
τα τεχνικά ταραστήματα I. II και ΠΙ αυτού, του υταγρά- 
ρτη/.αν στην Αθήνα την 17 Μαιου 1980 και

ί) Το τρωτόχολλο 1982 «Περί των ειδικά τροττατευο- 
μόνων τεριοχών της Μεσογείου» του υτογράρτηκε στη Γε
νεύη στις 3 Ατριλίου 1982.

2. Τα κείμενα των τρωτοχόλλων χα: των ταραρτημάτων 
σε τρωτάτ/το στη/ αγγλική γλώσσα χαι οχ μιετάιροαση στην 
ελληνική έχουν ωτ εξής:


