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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης μεταξύ των δύο Κρατών» 

 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

 

Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6.8.2020 και 

έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο 

κρατών.  

Το κείμενο της Συμφωνίας περιέχεται στο άρθρο πρώτο του σχεδίου Νόμου. Η Συμφωνία 

περιλαμβάνει Προοίμιο, πέντε άρθρα και δύο Παραρτήματα με το εξής περιεχόμενο: 

 

 Στο Προοίμιο οι δύο χώρες υπενθυμίζουν τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, εκφράζουν την επιθυμία τους να συμβάλουν στη σταθερότητα στην 

περιοχή με βάση την καλή πίστη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να ενισχύσουν τους 

δεσμούς καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ τους και αναγνωρίζουν τη σημασία της 

οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με σκοπό την ανάπτυξη των δυο χωρών. 

Αναγνωρίζουν, επίσης, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 

10ης Δεκεμβρίου 1982, που τέθηκε σε ισχύ την 16η Νοεμβρίου 1994 και στην οποία τα δύο 

Μέρη είναι Κράτη Μέρη.  

 

 Στο άρθρο 1, παράγραφος (α), προβλέπεται ότι με τη Συμφωνία αυτή τα δυο Μέρη ορίζουν 

μερική θαλάσσια οριοθετική γραμμή μεταξύ τους. Προβλέπουν δε, ότι η ολοκλήρωση της 

οριοθέτησης θα λάβει χώρα, όπου αρμόζει, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των δυο Μερών 

πέραν του σημείου (Α) και του σημείου (Ε), σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.  

Η παράγραφος (β) του άρθρου 1 προβλέπει ότι η γραμμή αυτή καθορίζεται ανατολικά από 

το σημείο Α και φτάνει δυτικά στο σημείο Ε. Παραπέμπει, επίσης, στον πίνακα 

συντεταγμένων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 και που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της Συμφωνίας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι το τμήμα αυτό της οριοθετικής γραμμής που 

έχει καθοριστεί μεταξύ των σημείων Α και Ε είναι δεσμευτικό και οριστικό. 

Η παράγραφος (γ) του άρθρου 1 προβλέπει ότι η ανωτέρω μερική οριοθετική γραμμή 

αποτυπώνεται στον Χάρτη που έχει συμπεριληφθεί ως Παράρτημα ΙΙ στη Συμφωνία και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του άρθρου 1, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ακραίων 

σημείων (Α) και (Ε), μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα Ανατολικά και προς τα Δυτικά 

αντίστοιχα, με συμφωνία μεταξύ των δυο Μερών, σε περίπτωση μελλοντικής οριοθέτησης 

της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με άλλα ενδιαφερόμενα γειτονικά κράτη. 

Διευκρινίζεται ότι η αναθεώρηση αυτή περιορίζεται στο σημείο (Α) προεκτεινόμενο προς τα 

Ανατολικά και στο σημείο (Ε) προεκτεινόμενο προς τα Δυτικά. 
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Στην παράγραφο (ε) του άρθρου 1 προβλέπεται ότι εάν οιοδήποτε από τα δυο Μέρη διεξάγει 

διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριοθέτηση της Αποκλειστικής του Οικονομικής Ζώνης με 

άλλο Κράτος που μοιράζεται με τα δυο Μέρη τις θαλάσσιες ζώνες τους, το Μέρος αυτό, 

προτού καταλήξει σε τελική συμφωνία με το τρίτο κράτος, θα ενημερώσει και θα 

διαβουλευθεί με το άλλο Μέρος. 

Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι, όταν υπάρχουν φυσικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των 

υδρογονανθράκων, που εκτείνονται από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του ενός 

Μέρους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του άλλου Μέρους, τα δύο Μέρη θα 

συνεργαστούν προκειμένου να συμφωνήσουν ως προς τους τρόπους εκμετάλλευσής τους.  

  

Στο άρθρο 3 της Συμφωνίας ορίζεται ότι κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που 

προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας θα επιλύεται μέσω της 

διπλωματικής οδού σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.  

 

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει ρήτρα σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να καταγγελθεί 

μονομερώς η Συμφωνία, ούτε να αποσυρθεί ένα Μέρος από αυτή, ούτε να την αναστείλει 

για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης προβλέπεται ότι η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο 

με συμφωνία των Μερών. 

 

Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι η Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση σύμφωνα με τις συνταγματικές 

διαδικασίες του καθενός από τα δυο Μέρη και ότι θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης.  

 

Η Συμφωνία περιλαμβάνει δύο Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το 

Παράρτημα 1 περιλαμβάνει πίνακα συντεταγμένων της οριοθετικής γραμμής (Α) έως (Ε), 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1(α) της Συμφωνίας και το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει Χάρτη της 

γραμμής αυτής.  

 

Με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου ορίζεται ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 

Ελληνικής Δημοκρατίας η περιοχή που οριοθετείται με την Συμφωνία που κυρώνεται, από 

της θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής. 

Επίσης, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου δεύτερου αναφέρει ότι τα κυριαρχικά 

δικαιώματα και η δικαιοδοσία εντός της οριζόμενης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 

ασκούνται με βάση τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 

Δεκεμβρίου 1982, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2321/1995 (Α΄ 136).  

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου δεύτερου προβλέπει ότι θέματα σχετικά με την υλοποίηση 

της Συμφωνίας που κυρώνεται, ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά 

από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Στο άρθρο τρίτο του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και της 

κυρούμενης Συμφωνίας. 
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                                                                                                                    Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020 

 

 

                   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 

       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

      ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ        

 

 

 

                     ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΕΝΔΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

     ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

 

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  
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