ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ APIΘ. 786/ΦΕΚ Α΄101/21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978
Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζεο πκθσλίαο,
κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, «πεξί ηεο
νξηνζεηήζεσο ησλ δσλώλ ηεο πθαινθξεπίδνο ησλ αλεθνπζώλ εηο εθάζησλ ησλ
δύν Κξαηώλ».
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ:
Άξζξνλ πξώηνλ.
Κπξνύηαη θαη έρεη ηζρύλ λόκνπ ή ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζα
πκθσλία, κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο «πεξί
νξηνζεηήζεσο ησλ δσλώλ ηεο πθαινθξεπίδνο ησλ αλεθνπζώλ εηο έθαζηνλ ησλ
δύν θξαηώλ» ηεο νπνίαο ην θείκελνλ ελ πξσηνηύπν εηο ηελ Γαιιηθήλ γιώζζαλ θαη
ελ κεηαθξάζεη εηο ηελ Διιεληθήλ έρεη σο έπεηαη:
ΤΜΦΧΝΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΙΣΑΛΙΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Πεξί ηεο νξηνζεηήζεσο ησλ δσλώλ ηεο πθαινθξεπίδνο ησλ αλεθνπζώλ εηο
έθαζηνλ ησλ δύν Κξαηώλ.
Σα δύν ζπκβαιιόκελα Μέξε, έρνληα απνθαζίζεη λα ραξάμνπλ ηελ δηαρσξηζηηθήλ
γξακκήλ κεηαμύ ησλ δσλώλ ηεο πθαινθξεπίδνο ησλ αλεθνπζώλ εηο έθαζηνλ ησλ
δύν Κξαηώλ επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηεο κέζεο γξακκήο, ζπλεθώλεζαλ επί ησλ
αθνινύζσλ:
Άξζξνλ I.
Δπί ησ ηέιεη εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο κέζεο γξακκήο ηεο κλεκνλεπνκέλεο
εηο ην πξννίκηνλ ηεο παξνύζεο πκθσλίαο θαη ιακβαλνκέλσλ ππ' όςηλ ησλ
ζπκθσλεζεηζώλ ακνηβαίσλ κηθξώλ δηαξξπζκίζεσλ, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή
κεηαμύ ησλ δσλώλ ηεο πθαινθξεπίδνο ησλ αλεθνπζώλ εηο έθαζηνλ ησλ δύν
Κξαηώλ θαζνξίδεηαη δηα ησλ ηόζσλ κεγίζηνπ θύθινπ ηα νπνία ζπλδένπλ ηα
αθόινπζα ζεκεία :
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2.

εκείνλ

Πιάηνο Β'

Μήθνο Α' Γθξήλνπτηο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

39°57',7
39°52',4
39°49',0
39°17',3
39°02',0
38°30',0
37ν52', 0
37°21',3
36°59',5
36ν54',4
36°45',0
36°26',5
36°24',1
36ν11',0
36°09',0
35ν34',2

18ν57',5
18ν56',1
18°54',9
18°55',6
18ν54',0
18°43',9
18°28',6
18°17',0
18ν19',1
18ν19',2
18ν18',6
18ν18',0
18ν17',7
18ν15',7
18ν15',7
18°20',7

Η

πξνκλεζζείζα

δηαρσξηζηηθή

γξακκή

ραξάζζεηαη

επί

ησλ

αθνινύζσλ ραξηώλ πξνζεξηεκέλσλ ηή παξνύζε πκθσλία :
α)

Διιεληθόο λαπηηθόο ράξηεο ππ' άξ. 11, έθδνζηο 1956, θιίκαμ 1

: 1.000.000 εηο 38°.
β) Ιηαιηθόο λαπηηθόο ράξηεο ππ' άξ. 436 L (C), έθδνζηο 1975, θιίκαμ
1 :1.000.000 εηο 41°.
3.

Σα ζπκβαιιόκελα Μέξε ζπκθσλνύλ όπσο πξνο ην παξόλ ή

νξηνζέηεζηο κε επεθηαζή, πξνο Βνξξάλ πέξαλ ηνπ ζεκείνπ 1 θαη πξνο Νόηνλ
πέξαλ ηνπ ζεκείνπ 16.
Η νξηνζέηεζηο απηή ζα επεθηαζή κεηαγελεζηέξσο πξνο ηαο απηάο
θαηεπζύλζεηο πξνο ηαο δύν πιεπξάο κέρξη ησλ ζεκείσλ ζπλαληήζεσο κεηά ησλ
δσλώλ ηεο πθαινθξεπίδαο ησλ αληηζηνίρσλ γεηηνληθώλ Υσξώλ.
Άξζξνλ II.
Δάλ θνίηαζκα ηη εμ νξπθηήο ύιεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκκσλ θαη
ησλ ραιίθσλ, δηακνηξάδεηαη ππό ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο θαη εάλ ην κέξνο ηνπ
θνηηάζκαηνο ην θείκελνλ εηο κίαλ ησλ πιεπξώλ ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο είλαη
εθκεηαιιεύζηκνλ ελ όισ ή ελ κέξεη εμ εγθαηαζηάζεσλ θεηκέλσλ εηο ηελ εηέξαλ
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πιεπξάλ ηαύηεο, αη δύν Κπβεξλήζεηο ζα επηδηώμνπλ, ελ ζπλελλνήζεη κεηά ησλ
θαηόρσλ κεηαιιεπηηθώλ ηίηισλ, εάλ πθίζηαληαη ηνηνύηνη, όπσο ζπκθσλήζνπλ επί
ησλ όξσλ ηεο εθκεηαιιεύζεσο ηνπ θνηηάζκαηνο, ηλα ε έθκεηάιιεπζηο απηή είλαη ε
θαηά ην δπλαηόλ απνδνηηθσηέξα θαη ηνηαύηεο θύζεσο ώζηε έθαζηνλ ησλ Μεξώλ
λα δηαηεξή ην ζύλνινλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ επί ησλ νξπθηώλ πόξσλ ηνπ βπζνύ
θαη ηνπ ππεδάθνπο ηεο πθαινθξεπίδνο απηνύ.
Δηο ηελ πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ ήζειελ ππάξμεη εθκεηάιιεπζηο ησλ
θπζηθώλ πόξσλ θνηηάζκαηνο θεηκέλνπ από ηελ κίαλ ή από ηελ άιιελ πιεπξάλ ηεο
δηαρσξηζηηθήο γξακκήο ηα πκβαιιόκελα Μέξε ζέινπλ θαηαβάιιεη πάζαλ
πξνζπάζεηαλ ίλα, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κεηά ησλ θαηόρσλ ησλ ηίηισλ
εθκεηαιιεύζεσο, εάλ πθίζηαληαη ηνηνύηνη, θαηαιήμνπλ εηο ζπκθσλίαλ επί κηαο
δηθαίαο απνδεκηώζεσο.
Άξζξνλ III.
Σα πκβαιιόκελα Μέξε ζέινπλ ιάβεη άπαληα ηα δπλαηά κέηξα ίλα
απνθύγνπλ όπσο ε εμεξεύλεζηο ησλ αληηζηνίρσλ δσλώλ ησλ ηεο πθαινθξεπίδνο
σο θαη ε εθκεηάιιεπζηο ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο ηειεπηαίαο ηαύηεο πξνζβάιινπλ
ηελ νηθνινγηθήλ ηζνξξνπίαλ ή εηέξαο λνκίκνπο ρξήζεηο ηεο ζαιάζζεο.
Άξζξνλ IV.
Σα πκβαιιόκελα Μέξε ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηεπζεηήζνπλ δηα ηεο
δηπισκαηηθήο νδνύ πάζαλ δηαθνξάλ ήηηο ζα εδύλαην λα αλαθπή σο πξνο ηελ
εξκελείαλ ή ηελ εθαξκνγήλ ηεο παξνύζεο πκθσλίαο.
Δάλ ε δηαθνξά δελ δηεπζεηεζή εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ κελώλ άθ'
όηνπ ην ελ ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξώλ γλσζηνπνηήζε ηελ πξόζεζίλ ηνπ όπσο
θηλήζε ηελ ππό ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ πξνβιεπνκέλελ δηαδηθαζίαλ, απηή
ζέιεη ππνβιεζή εηο ην Γηεζλέο Γηθαζηήξηνλ ηε αηηήζεη ελόο ησλ πκβαιινκέλσλ
Κξαηώλ, ή εηο πάζαλ εηέξαλ δηεζλή δηθαηνδνηηθήλ αξρήλ, ήηηο ήζειελ επηιεγή δηά
θνηλήο ζπκθσλίαο.
Άξζξνλ V.
Οπδεκία ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζεο πκθσλίαο ζίγεη ην θαζεζηώο ησλ
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ππεξθεηκέλσλ πδάησλ θαη ηνπ ελαεξίνπ ρώξνπ.
Άξζξνλ VI.
1.

Ή παξνύζα πκθσλία ζα ππνβιεζή εηο επηθύξσζηλ.

Σα όξγαλα επηθπξώζεσο ζα αληαιιαγνύλ ην ζπληνκώηεξνλ δπλαηόλ εηο Ρώκελ.
2.

Η παξνύζα πκθσλία ζα ηεζή ελ ηζρύη ηελ εκέξαλ ηεο αληαιιαγήο

ησλ νξγάλσλ επηθπξώζεσο.
Δγέλεην ελ Αζήλαηο ηε 24ε Μαΐνπ 1977, εηο δύν πξσηόηππα εηο ηελ γαιιηθήλ
γιώζζαλ, ησλ δύν θεηκέλσλ ερόλησλ ην απηό θύξνο.
Γηα ηελ Κπβέξλεζηλ
Γηα ηελ Κπβέξλεζηλ
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθηαηίαο
Γ. ΜΠΙΣΙΟ
Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ

ARNALDO FORLANI
Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ

Άξζξνλ δεύηεξνλ.
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο άξρεηαη από ηεο δεκνζηεύζεώο ηνπ δηά ηεο
Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο παξώλ λόκνο ςεθηζζείο ππό ηεο Βνπιήο θαη παξ' Ηκώλ ζήκεξνλ
θπξσζείο, δεκνζηεπζήησ δηά ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
εθηειεζζήησ σο λόκνο ηνπ Κξάηνπο.
Δλ Αζήλαηο ηε 20 Ινπλίνπ 1978
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΣΑΣΟ
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΗ

ΓΔΧΡΓΙΟ ΡΑΛΛΗ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΒΔΡΧΦ ΣΟΙΣΑ

Δζεσξήζε θαη εηέζε ε κεγάιε ηνπ Κξάηνπο ζθξαγίο.
Δλ Αζήλαηο ηε 21 Ινπλίνπ 1978
Ο ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΜΑΣΗ

5

ΜΔΟΓΔΙΟ ΘΑΛΑΑ
MEDITERRANEAN SEA

'=Λ ^β IT

COASTS OF GREECE

6

;

MARE MEDITERANEO
DAUO STREVTO DI MESSINA
AI DARDANELLI E Β RODHOS '
MARE ΙΟΝΙΟ E MARE EGEO

