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Ρα κέξε ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο, 
 

Έρνληαο επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δηεζλώλ πδαηνξεπκάησλ θαη ησλ 
ρξήζεώλ ηνπο, πιήλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ηε λαπζηπιντα, ζε πνιιέο πεξηνρέο 

ηνπ θόζκνπ,  
 
Ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην Άξζξν 13, παξάγξαθνο 1(α) ηνπ Θαηαζηαηηθνύ 

Σάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ην νπνίν πξνβιέπεη όηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζα 
αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα κειέηεο θαη ζα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο κε 

ζθνπό 
λα ελζαξξύλεη ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ηελ 
θσδηθνπνίεζή ηνπ, 

Θεσξώληαο όηη ε επηηπρήο θσδηθνπνίεζε θαη ε πξννδεπηηθή αλάπηπμε  
θαλόλσλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πνπ αθνξνύλ ζηηο, πιελ λαπζηπινταο,  ρξήζεηο 

ησλ δηεζλώλ πδαηνξεπκάησλ ζα  ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή θαη εθαξκνγή 
ησλ ζθνπώλ θαη αξρώλ πνπ ηίζεληαη ζηα Άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ 
Σάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

Ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ πνιιά δηεζλή 
πδαηνξεύκαηα, ηα νπνία  πξνθαινύληαη, κεηαμύ άιισλ, από ηελ απμαλόκελε 

δήηεζε θαη ηε ξύπαλζε, 

Δθθξάδνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη κία ζύκβαζε πιαίζην ζα δηαζθαιίζεη ηελ  

αμηνπνίεζε, αλάπηπμε, δηαηήξεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δηεζλώλ 
πδαηνξεπκάησλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο βέιηηζηεο θαη βηώζηκεο ρξήζεο ηνπο 
γηα ηελ παξνύζα θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο,  

Δπηβεβαηώλνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη θαιήο γεηηνλίαο ζε 
απηόλ ηνλ ηνκέα, 

Έρνληαο επίγλσζε ηεο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθώλ ησλ 
αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ,  

Ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο αξρέο θαη ζπζηάζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηε 

Γηεζλή Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ηνπ 1992 γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη ηελ 
Αλάπηπμε ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Οίν θαη ηελ Αηδέληα 21, 

Ιακβάλνληαο, επίζεο, ππ’ όςηλ ηηο ππάξρνπζεο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο πιελ λαπζηπινΐαο  ρξήζεηο ησλ δηεζλώλ 
πδαηνξεπκάησλ,  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ, 
θπβεξλεηηθώλ θαη κε θπβεξλεηηθώλ, ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη πξννδεπηηθή 

αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, 

Δθηηκώληαο ην έξγν πνπ έρεη ζπληειεζηεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνύο 
Γηθαίνπ γηα ην Γίθαην ησλ πιελ λαπζηπινΐαο  ρξήζεσλ ησλ δηεζλώλ 

πδαηνξεπκάησλ, 

Ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ απόθαζε 49/52 ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ εζλώλ  ηεο 9 Γεθεκβξίνπ 1994,  

Ππκθώλεζαλ ζηα αθόινπζα: 
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ΚΔΟΝΠ Η 

Δηζαγσγή 

Άξζξν 1 

Πθνπόο ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο 

1. Ζ παξνύζα Πύκβαζε έρεη εθαξκνγή ζηηο πιελ λαπζηπινΐαο ρξήζεηο ησλ 

δηεζλώλ πδαηνξεπκάησλ θαη ησλ πδάησλ ηνπο θαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο, 
δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξήζεηο απηώλ  ησλ 

παηνξεπκάησλ θαη ησλ πδάησλ ηνπο. 

2. Νη ρξήζεηο λαπζηπινΐαο ησλ δηεζλώλ πδαηνξεπκάησλ δελ εκπίπηνπλ ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο, εθηόο από πεξηπηώζεηο πνπ νη ρξήζεηο 

πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπζηπινΐα επεξεάδνπλ ηε λαπζηπινΐα ή 
επεξεάδνληαη από απηή .  

 

Άξζξν 2 

Νξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο: 

(α) «Υδαηόξεπκα» θαιείηαη έλα ζύζηεκα επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ 
ηα νπνία απνηεινύλ ιόγσ ηεο θπζηθήο ηνπο ζρέζεο,  έλα εληαίν ζύλνιν κε 

θαηά θαλόλα εθβνιή ζε θνηλό  θαηαιεθηηθό ζεκείν   

(β) «Γηεζλέο πδαηόξεπκα» θαιείηαη έλα πδαηόξεπκα, κέξε ηνπ νπνίνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά Θξάηε 

(γ) «Θξάηνο πδαηνξεύκαηνο» θαιείηαη έλα Θξάηνο Κέξνο ηεο  παξνύζαο 
Πύκβαζεο, ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ηκήκα δηεζλνύο 

πδαηνξεύκαηνο, ή έλα Ππκβαιιόκελν Κέξνο πνπ απνηειεί νξγαληζκό 
πεξηθεξηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ζην έδαθνο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

Θξαηώλ Κεξώλ ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη κέξνο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο 

(δ) «Νξγαληζκόο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο» είλαη έλαο 
νξγαληζκόο πνπ απνηειείηαη από θπξίαξρα Θξάηε κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο, 

ζηνλ νπνίν ηα Θξάηε Κέιε ηνπ έρνπλ κεηαβηβάζεη αξκνδηόηεηεο γηα ζέκαηα 
πνπ δηέπνληαη από ηελ παξνύζα Πύκβαζε, θαη ν νπνίνο έρεη δεόλησο 

εμνπζηνδνηεζεί ζύκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θαλνληζκό, λα ππνγξάθεη, λα 
επηθπξώλεη, λα απνδέρεηαη, λα εγθξίλεη ηε Πύκβαζε ή  λα πξνζρσξεί ζε 
απηήλ. 

Άξζξν 3 

Ππκθσλίεο πεξί πδαηνξεπκάησλ 

1. Διιείςεη αληίζεηεο ζπκθσλίαο, ηίπνηα απ’ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα 
Πύκβαζε δελ επεξεάδεη ηα δηθαηώκαηα ή ηηο ππνρξεώζεηο ελόο Θξάηνπο 
πδαηνξεύκαηνο  πνπ απνξξένπλ από ζπκθσλίεο πνπ ηζρύνπλ γη’ απηό θαηά 
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ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγηλε κέξνο ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο. Ξαξά 
ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζπκβαιιόκελα ζε ζπκθσλίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 κέξε   κπνξνύλ, όπνπ απαηηείηαη, λα εμεηάζνπλ ηελ 
ελαξκόληζε ηέηνησλ ζπκθσληώλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο 

3. Θξάηε πδαηνξεπκάησλ  κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο 
ζπκθσλίεο, εθεμήο θαινύκελεο «ζπκθσλίεο πεξί πδαηνξεπκάησλ» νη 
νπνίεο εθαξκόδνπλ θαη πξνζαξκόδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνύζαο 

Πύκβαζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ δηεζλνύο 
πδαηνξεύκαηνο ή κέξνπο απηνύ. 

4. Όπνπ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία πεξί πδαηνξεπκάησλ κεηαμύ δύν ή 
πεξηζζνηέξσλ Κξαηώλ πδαηνξεπκάησλ , ε ζπκθσλία ζα πξέπεη λα 
θαζνξίδεη ηα ύδαηα ζηα νπνία εθαξκόδεηαη. Κία ηέηνηα ζπκθσλία κπνξεί λα 

αθνξά νιόθιεξν ή ηκήκα ηνπ δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο, ή έλα 
ζπγθεθξηκέλν έξγν , πξόγξακκα ή ρξήζε, εθηόο εάλ ε ζπκθσλία επεξεάδεη 

δπζκελώο, ζε ζεκαληηθό βαζκό, ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνύ από έλα 
ή πεξηζζόηεξα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο, ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπο. 

5. Όηαλ έλα Κξάηνο  πδαηνξεύκαηνο θξίλεη όηη απαηηείηαη πξνζαξκνγή θαη 

εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο  ιόγσ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ρξήζεσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ δηεζλνύο 

πδαηνξεύκαηνο, ηα Κξάηε  ηνπ πδαηνξεύκαηνο  ζα πξέπεη λα 
δηαβνπιεύνληαη κε ζθνπό  λα δηαπξαγκαηεπζνύλ κε θαιή πίζηε απνζθνπώληαο 

ζηε ζύλαςε  ζπκθσλίαο ή ζπκθσληώλ  γηα ην πδαηόξεπκα. 

6. Όηαλ κεξηθά αιιά όρη όια ηα Κξάηε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ δηεζλνύο  
πδαηνξεύκαηνο απνηεινύλ κέξε κηαο ζπκθσλίαο, ηίπνηα από ηα 

αλαθεξόκελα ζε απηή ηε ζπκθσλία δελ ζα επεξεάζεη ηα δηθαηώκαηα θαη 
ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα Πύκβαζε γηα ηα Κξάηε ηνπ 

πδαηνξεύκαηνο πνπ δελ είλαη κέξε ηεο ελ ιόγσ  ζπκθσλίαο.  

Άξζξν 4 

Ππκβαιιόκελα Κέξε ησλ ζπκθσληώλ πεξί πδαηνξεπκάησλ 

1. Θάζε Θξάηνο πδαηνξεύκαηνο νο  δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαπξαγκάηεπζε θαη λα θαηαζηεί ζπκβαιιόκελν κέξνο ζε νπνηαδήπνηε 

ζπκθσλία πδαηνξεύκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη ζε νιόθιεξν ην δηεζλέο 
πδαηόξεπκα, θαζώο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο 
δηαβνπιεύζεηο. 

2. Έλα Κξάηνο  πδαηνξεύκαηνο ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε ελόο δηεζλνύο 
πδαηνξεύκαηνο κπνξεί λα επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ 

εθαξκνγή κηαο πξνηεηλόκελεο ζπκθσλίαο πνπ εθαξκόδεηαη κόλν ζε έλα 
ηκήκα ηνπ πδαηνξεύκαηνο ή ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν πξόγξακκα ή ρξήζε, 
δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηαβνπιεύζεηο ζρεηηθά κε απηή ηε ζπκθσλία θαη, 

όπνπ ρξεηάδεηαη, ζηε θαιόπηζηε δηαπξαγκάηεπζή ηεο  κε ζθνπό λα θαηαζηεί 
Κέξνο ηεο, ζηνλ βαζκό πνπ ε ρξήζε ηνπ επεξεάδεηαη από απηή. 
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ΚΔΟΝΠ ΗΗ 

Γεληθέο Αξρέο 

Άξζξν 5 

Γίθαηε θαη εύινγε ρξήζε θαη ζπκκεηνρή 

1. Ρα Θξάηε πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηεζλέο 
πδαηόξεπκα πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθόο ηνπο κε δίθαην θαη εύινγν ηξόπν. 

Ππγθεθξηκέλα, ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ελόο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο από 
ηα Θξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο  πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηε βέιηηζηε θαη βηώζηκε 

ρξήζε ηνπ  θαη ησλ σθειεκάησλ ηνπ ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα ζπκθέξνληα 
ησλ ελδηαθεξόκελσλ Κξαηώλ πδαηνξεύκαηνο θαη κε ηξόπν πνπ λα 
εμαζθαιίδεηηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ πδαηνξεύκαηνο. 

2. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξήζε, 
αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ελόο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο κε δίθαην θαη 

εύινγν ηξόπν. Απηή ε ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεη ηόζν ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
πδαηνξεύκαηνο, όζν θαη ην θαζήθνλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
αλάπηπμή ηνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα Πύκβαζε. 

Άξζξν 6 

Ξαξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηε δίθαηε θαη εύινγε ρξήζε 

1. Ζ ρξήζε ελόο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο κε δίθαην θαη εύινγν ηξόπν κε 
ηελ έλλνηαηνπ άξζξνπ 5 απαηηεί ηε ιήςε ππ’ όςηλ όισλ ησλ ζρεηηθώλ 
παξαγόλησλ θαη ζπλζεθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

α) Γεσγξαθηθώλ, πδξνγξαθηθώλ, πδξνινγηθώλ, θιηκαηηθώλ, νηθνινγηθώλ θαη 
άιισλ ζρεηηθώλ κε ηε θύζε παξαγόλησλ 

β) Ρσλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ εκπιεθνκέλσλ Κξαηώλ 

ηνπ πδαηνξεύκαηνο. 

γ) Ρνπ πιεζπζκνύ πνπ εμαξηάηαη από ην πδαηόξεπκα ζε θάζε Κξάηνο ηνπ 

πδαηνξεύκαηνο. 

δ)Ρσλ ζπλεπεηώλ επί ελόο Θξάηνπο ηεο ρξήζεο ή ρξήζεσλ ησλ 
πδαηνξεπκάησλ από έλα άιιν Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο. 

ε) Ρσλ πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθώλ ρξήζεσλ ηνπ πδαηνξεύκαηνο 

ζη) Ρεο δηαηήξεζεο, πξνζηαζίαο, αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο ηεο ρξήζεο ησλ 

πδαηηθώλ πόξσλ ηνπ πδαηνξεύκαηνο θαη ηνπ θόζηνπο ησλ κέηξσλ πνπ 
ιακβάλνληαη πξνο ηνύην 

δ) Ρεο δηαζεζηκόηεηαο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, ηζνδύλακεο αμίαο, ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλε ζρεδηαδόκελε ή πθηζηάκελε ρξήζε. 

2. Θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ, ηα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, όηαλ απαηηείηαη, λα 
πξνζέξρνληαη ζε δηαβνπιεύζεηο κε πλεύκα ζπλεξγαζίαο. 
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3. Ρν βάξνο πνπ πξέπεη λα δίδεηαη ζε θάζε παξάγνληα ζα θαζνξίδεηαη από ηε 
ζεκαζία ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο ζρεηηθνύο  παξάγνληεο. Θαηά ηνλ θαζνξηζκό 

ηεο δίθαηεο θαη εύινγεο ρξήζεο, όινη νη ζρεηηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα 
ζηαζκίδνληαη θαη λα εμάγεηαη ζπκπέξαζκα πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε όια ηα 

ζηνηρεία.  

Άξζξν 7 

πνρξέσζε κε πξόθιεζεο ζεκαληηθήο βιάβεο 

1. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ έλα δηεζλέο 
πδαηόξεπκα ζην έδαθόο ηνπο, λα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε 

λα απνηξέςνπλ ηελ πξόθιεζε ζεκαληηθήο βιάβεο ζε άιια Κξάηε ηνπ. 

2. Πε πεξίπησζε σζηόζν πνπ  πξνθιεζεί  ζεκαληηθή βιάβε ζε άιιν Κξάηνο 
ηνπ πδαηνξεύκαηνο, ηα Θξάηε πνπ πξνθαινύλ απηή ηε βιάβε θαηά ηε 

ρξήζε ησλ δηεζλώλ πδάησλ πξέπεη, εθόζνλ δελ έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία γη’ 
απηή ηε ρξήζε, λα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα 

ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6, ζε ζπκθσλία κε ην Θξάηνο πνπ 
επεξεάδεηαη, ώζηε λα εμαιείςνπλ ή λα κεηώζνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο 
βιάβεο  θαη όπνπ απαηηείηαη, λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο.  

Άξζξν 8 

Γεληθή ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο 

1. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη βάζεη ηεο 
θπξίαξρεο ηζόηεηαο, ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο, ηεο ακνηβαίαο σθέιεηαο θαη 

ηεο θαιήο πίζηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηε βέιηηζηε ρξήζε θαη ηελ 
επαξθή πξνζηαζία ελόο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο. 

2. Θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο κνξθήο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηα Κξάηε 

πδαηνξεύκαηνο κπνξνύλ λα εμεηάζνπλ ηελ ίδξπζε θνηλώλ κεραληζκώλ θαη 
επηηξνπώλ, εάλ θξηζεί αλαγθαίν, ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηε ζπλεξγαζία γηα ηε 

ιήςε ζρεηηθώλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ, ππό ην θσο ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπλ 
απνθνκίζεη από ηε κέρξη ηώξα ζπλεξγαζία ηνπο ζε πθηζηάκελνπο κεραληζκνύο 
θαη επηηξνπέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. 

Άξζξν 9 

Ραθηηθή αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ 

1. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8, ηα Κξάηε ηνπ πδαηνξέκαηνο πξέπεη ζε ηαθηηθή 
βάζε λα αληαιιάζζνπλ άκεζα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ πδαηνξεύκαηνο, ηδίσο ζηνηρεία πδξνινγηθήο, 

κεηεσξνινγηθήο, πδξνγεσινγηθήο θαη νηθνινγηθήο θύζεσο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ, θαζώο θαη κε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.  

2. Δάλ έλα Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο θαιείηαη από άιιν Κξάηνο ηνπ 
πδαηνξεύκαηνο λα παξάζρεη ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη άκεζα 
δηαζέζηκα, πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα λα ζπκκνξθσζεί κε ην 

αίηεκα αιιά κπνξεί λα ζέζεη σο όξν γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ ηελ θάιπςε από 
ην αηηνύλ Θξάηνο ησλ εύινγσλ δαπαλώλ ζπιινγήο θαη, όπνπ απαηηείηαη, 

επεμεξγαζίαο απηώλ ησλ ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ.  
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3. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα 
λα ζπιιέγνπλ θαη, όπνπ απαηηείηαη, λα επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο, θαηά ηξόπν πνπ λα δηεπθνιύλεη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο από ηα 
άιια Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξνο ηα νπνία απηά θνηλνπνηνύληαη. 

 

Άξζξν 10 

Πρέζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ρξήζεο 

1. Διιείςεη αληίζεηεο ζπκθσλίαο ή εζίκνπ, θακία ρξήζε ελόο δηεζλνύο 
πδαηνξεύκαηνο δελ απνιακβάλεη εγγελνύο πξνηεξαηόηεηαο έλαληη 

άιισλ ρξήζεσλ. 

2. Πε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ελόο δηεζλνύο 
πδαηνξεύκαηνο, απηή ζα επηιύεηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 5 έσο 7, ιακβάλνληαο 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ δσηηθώλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ.  

 

ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΕΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ 

Άξζξν 11 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνγξακκαηηδόκελα κέηξα 

Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

δηαβνπιεύνληαη κεηαμύ ηνπο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, λα δηαπξαγκαηεύνληαη γηα 
ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ ζηε θαηάζηαζε ελόο 
δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο. 

Άξζξν 12 

Δηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηα πξνγξακκαηηδόκελα κέηξα πνπ έρνπλ πηζαλέο 
δπζκελείο ζπλέπεηεο 

Έλα Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο, πξηλ εθαξκόζεη ή επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή 
ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζε άιια Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο, πξέπεη λα πξνβεί ζε έγθαηξε 
εηδνπνίεζε ησλ άιισλ Θξάηώλ ζρεηηθά κε απηά. Ζ εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα 
ζπλνδεύεηαη από δηαζέζηκα ηερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ, ώζηε λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηα εηδνπνηεζέληα Θξάηε λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ. 

Άξζξν 13 

Ξξνζεζκία απάληεζεο ζηελ εηδνπνίεζε 

Διιείςεη αληίζεηεο ζπκθσλίαο: 

(α) Έλα Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο πνπ πξνβαίλεη ζε εηδνπνίεζε ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 12 πξέπεη λα δίλεη ζηα εηδνπνηνύκελα Θξάηε κία πξνζεζκία έμη 
κελώλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πηζαλέο 
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ζπλέπεηεο ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ θαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηα 
πνξίζκαηά ηνπο ζε απηό 

(β) Ζ πεξίνδνο απηή κπνξεί, ύζηεξα από αίηεκα ηνπ εηδνπνηνύκελνπ Θξάηνπο 
γηα ην νπνίν ε αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξε δπζθνιία,λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα έμη κελώλ. 

 

Άξζξν 14 

πνρξεώζεηο ηνπ εηδνπνηνύληνο Θξάηνπο θαηά ηελ πξνζεζκία απάληεζεο 

Θαηά ηελ πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 13 πξνζεζκία, ην εηδνπνηνύλ Θξάηνο: 

(α) Ξξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα εηδνπνηνύκελα Θξάηε παξέρνληάο ηνπο, 
ύζηεξα από αίηεκά ηνπο, θάζε πξόζζεην ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ είλαη 
δηαζέζηκα θαη αλαγθαία γηα λα γίλεη νξζή αμηνιόγεζε, θαη 

(β) Ξξέπεη λα κελ εθαξκόδνπλ ή επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ Θξαηώλ πνπ 

εηδνπνηνύληαη. 

 

Άξζξν 15 

Απάληεζε ζηελ εηδνπνίεζε 

Ρα εηδνπνηεζέληα Θξάηε πξέπεη λα θνηλννπνηνύλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζην 

Θξάηνο πνπ πξνβαίλεη ζε εηδνπνίεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε κέζα ζηελ 
πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 13 πξνζεζκία. Αλ έλα εηδνπνηεζέλ Θξάηνο 

δηαπηηώζεη όηη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ είλαη αζύκβαηε 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 7, πξέπεη λα επηζπλάςεη ζην πόξηζκά ηνπ 
κία εκπεξηζηαησκέλε εμήγεζε, ζηελ νπνία λα δηαηππώλεη ηνπο ιόγνπο απηήο 

ηεο δηαπίζησζεο.  

Άξζξν 16 

Έιιεηςε απάληεζεο ζηελ εηδνπνίεζε 

1. Δάλ, εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 13 πξνζεζκίαο, ην εηδνπνηνύλ 
Θξάηνο  δελ ιάβεη γλσζηνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 15, 

κπνξεί, ππνθείκελν ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 7, λα πξνρσξήζεη 
ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ηελ 

εηδνπνίεζε θαη ηα άιια ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηα 
εηδνπνηεζέληα Θξάηε. 

2. Θάζε αμίσζε απνδεκίσζεο από έλα εηδνπνηεζέλ Θξάηνο ην νπνίν απέηπρε 

λα απαληήζεη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 13 πξνζεζκίαο κπνξεί λα 
αληηζηαζκίδεηαη από ηα έμνδα ζηα νπνία έρεη ππνβιειζεί ην Θξάηνο πνπ 

εηδνπνηεί γηα δξάζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
απάληεζεο θαη νη νπνίεο δελ ζα είραλ αλαιεθζεί εάλ ην εηδνπνηεζέλ Θξάηνο 
είρε πξνβάιεη αληηξξήζεηο εληόο ηεο πξνζεζκίαο. 

Άξζξν 17 
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Γηαβνπιεύζεηο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηα πξνγξακκαηηδόκελα κέηξα 

1. Δάλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15, γλσζηνπνηεζεί ην πόξηζκα όηη ε εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ είλαη αζύκβαηε κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηα 
άξζξα 5 ή 7, ην Θξάηνο πνπ πξνβαίλεη ζε εηδνπνίεζε θαη ην Θξάηνο πνπ 

γλσζηνπνηεί ηα πνξίζκαηά ηνπ πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζε δηαβνπιεύζεηο θαη, 
εάλ είλαη αλαγθαίν, δηαπξαγκαηεύζεηο κε ζηόρν λα θαηαιήμνπλ ζε δίθαηε 
επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. 

2. Θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηαβνπιεύζεσλ θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ θάζε Θξάηνο 
πξέπεη  θαιόπηζηα λα επηδεηθλύεη εύινγν ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηα θαη έλλνκα 

ζπκθέξνληα ηνπ άιινπ Θξάηνπο. 

3. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεύζεσλ θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ, ην 
εηδηνπνηνύλ Θξάηνο εθόζνλ δεηεζεί από ην εηδνπνηνύκελν Θξάηνο θαηά ηνλ 

ρξόλν πνπ πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηόο ηνπ, απέρεη από ηελ 
εθαξκνγή ή δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ 

γηα κηα πεξίνδν έμη κελώλ, εθηόο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά.  

Άξζξν 18 

Γηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο εηδνπνίεζεο 

1. Δάλ έλα Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο έρεη βάζηκνπο ιόγνπο λα πηζηεύεη 
όηη άιιν Θξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο  πξνγξακκαηίδεη κέηξα πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαληηθή δπζκελή επίπησζε ζε απηό, ην πξώην Θξάηνο κπνξεί λα 
δεηήζεη από ην δεύηεξν λα εθαξκόζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12. Ρν 

αίηεηεκα απηό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εκπεξηζηαησκέλε εμήγεζε πνπ λα 
δηαηππώλεη απηνύο ηνπο ιόγνπο. 

2. Πε πεξίπησζε πνπ ην Θξάηνο πνπ πξνγξακκαηίδεη ηα κέηξα ζεσξήζεη όηη 

παξ’όια απηά δελ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε εηδνπνίεζε ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 12, πξέπεη λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ην άιιν Θξάηνο, παξέρνληαο κία 

εκπεξηζηαησκέλε εμήγεζε πνπ λα αλαιύεη ηνπο ιόγνπο απηήο ηεο 
δηαπίζησζεο. Δάλ ε δηαπίζησζε απηή δελ ηθαλνπνηεί ην άιιν Θξάηνο, ηόηε 
ύζηεξα από αίηεκά ηνπ πξέπεη ηα δύν Θξάηε πξέπεη άκεζα λα πξνζέιζνπλ ζε 

δηαβνπιεύζεηο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο θαηά ηνλ ηξόπν πνπ ππνδεηθλύεηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17.  

3. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεύζεσλ θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ, ην Θξάηνο 
πνπ πξνγξακκαηίδεη ηα κέηξα πξέπεη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ην άιιν Θξάηνο 
θαηά ην δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε έλαξμε δηαβνπιεύζεσλ θαη 

δηαπξαγκαηεύζεσλ, λα απέρεη από ηελ εθαξκνγή ή λα κήλ επηηξέςεη ηελ 
εθαξκνγή απηώλ ησλ κέηξσλ γηα κηα πεξίνδν έμη κελώλ, εθηόο εάλ 

ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά.  

Άξζξν 19 

Δπείγνπζα εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ κέηξσλ 

1. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε λα εθαξκνζηνύλ ηα 
πξνγξακκαηηδόκελα κέηξα γηα λα πξνζηαηεπηεί ε αλζξώπηλε πγεία, ε δεκόζηα 

αζθάιεηα ή άιια εμίζνπ ζεκαληηθά ζπκθέξνληα, ην Θξάηνο πνπ 
πξνγξακκαηίδεη ηα κέηξα κπνξεί, κε ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 5 θαη 7, λα 
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πξνρσξήζεη ακέζσο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 
θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17. 

2. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα 
άιια Θξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 κία επίζεκε 

δηαθήξπμε ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ ζπλνδεπόκελε κε ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

3. Ρν Θξάηνο πνπ πξνγξακκαηίδεη ηα κέηξα πξέπεη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από 

νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 Θξάηε, λα μεθηλήζεη 
ακέζσο δηαβνπιεύζεηοζεηο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο κε απηά, όπσο ππνδεηθλύεηαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17. 

 

ΚΔΟΝΠ ΗV 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ, ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

Άξζξν 20 

Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη κεκνλσκέλα, θαη όπνπ απαηηείηαη από 
θνηλνύ, λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ δηεζλώλ 

πδαηνξεπκάησλ. 

Άξζξν 21 

Ξξόιεςε, κείσζε θαη έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο 

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, «ξύπαλζε ελόο δηεζλνύο 

πδαηνξεύκαηνο» θαιείηαη θάζε επηβιαβήο αιινίσζε ηεο ζύλζεζεο ή ηεο 
πνηόηεηαο ησλ πδάησλ ελόο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο, ε νπνία πξνέξρεηαη 
άκεζα ή έκκεζα από  αλζξσπνγελή δξαζηεξηόηεηα.  

2. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, κεκνλσκέλα, θαη όπνπ απαηηείηαη, 
από θνηλνύ λα πξνιακβάλνπλ, κεηώλνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ξύπαλζε ελόο 

δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή βιάβε ζε 
άιια Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο ή ζην πεξηβάιινλ ηνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βιάβεο ζηελ αλζξώπηλε δσή ή αζθάιεηα, ζηε 

ρξήζε ησλ πδάησλ γηα νπνηνλδήπνηε σθέιηκν ζθνπό ή ζηνπο δώληεο 
νξγαληζκνύο ηνπ πδαηνξεύκαηνο. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα 

ιάβνπλ κέηξα ώζηε λα ελαξκνλίζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζε απηή ηε 
θαηεύζπλζε.  

3. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, εθόζνλ  δεηεζεί  από νπνηνδήπνηε 

από απηά, λα ζπδεηνύλ κε ζθνπό λα θαηαιήμνπλ ζε ακνηβαία απνδεθηά κέηξα 
θαη κεζόδνπο πξόιεςεο, κείσζεο θαη ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο ελόο δηεζλνύο 
πδαηνξεύκαηνο όπσο: 

(α) Λα ζέζνπλ θνηλνύο ζηόρνπο θαη θξηηήξηα γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ, 

(β) Λα θαζηεξώζνπλ ηερληθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο  
ξύπαλζεο από ζεκεηαθέο θαη κε ζεκεηαθέο πεγέο 
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(γ) Λα θαζηεξώζνπλ θαηάινγν νπζηώλ ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή ζηα ύδαηα ελόο 
δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα απαγνξεύεηαη, πεξηνξίδεηαη, εξεπλάηαη ή 

παξαθνινπζείηαη. 

Άξζξν 22 

Δηζαγσγή μεληθώλ ή λέσλ εηδώλ 

Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα 
πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ εηζαγσγή εηδώλ, μεληθώλ ή λέσλ, ζε έλα 

δηεζλέο πδαηόξεπκα ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζην 
νηθνζύζηεκα ηνπ πδαηνξεύκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ πξόθιεζε ζεκαληηθήο 

βιάβεο ζε άιια Κξάηε ηνπ πδαηανξεύκαηνο. 

Άξζξν 23 

Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο 

Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη κεκνλσκέλα θαη όπνπ απαηηείηαη, ζε 
ζπλεξγαζία κε άιια Θξάηε, λα ιακβάλνπλ όια ηα κέηξα πνπ αθνξνύλ έλα 

δηεζλέο πδαηόξεπκα θαη ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
δηαηήξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθβνιώλ ησλ πνηακώλ, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο γεληθά απνδεθηνύο 

θαλόλεο θαη πξόηππα. 

Άξζξν 24 

Γηαρείξηζε 

1. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, εθόζνλ δεηεζεί από νπνηνδήπνηε 

από απηά, λα μεθηλήζνπλ δηαβνπιεύζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ελόο 
δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
θαζηέξσζε ελόο  θνηλνύ κεραληζκνύ δηαρείξηζεο. 

2. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, κε ηνλ όξν «δηαρείξηζε» λνείηαη, 
εηδηθόηεξα: 

(α) Ν ζρεδηαζκόο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ελόο δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο 

θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέκσλ κέηξσλ θαη 

(β) Ζ πξναγσγή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ηεο νξζνινγηθήο θαη βέιηηζηεο 
ρξήζεο, πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ηνπ πδαηνξεύκαηνο. 

Άξζξν 25 

Ούζκηζε 

1. Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, θαη όπνπ 
απαηηείηαη λα απνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ή ζηηο επθαηξίεο γηα ξύζκηζε ηεο ξνήο 
ησλ πδάησλ ηνπ δηεζλνύο πδαηνξεύκαηνο. 

2. Δάλ δελ ζπκθσλεζεί θάηη αληίζεην, ηα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη 
λα ζπκκεηέρνπλ επί ίζνηο όξνηο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ή ζηε 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ ξύζκηζεο, ηα νπνία ζπκθώλεζαλ λα εθηειέζνπλ. 

3. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο άξζξνπ σο «ξύζκηζε» λνείηαη ε ρξήζε 
πδξαπιηθώλ έξγσλ ή άιισλ ζπλερηδόκελσλ κέηξσλ πνπ κεηαβάιινπλ, 
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ηξνπνπνηνύλ, ή ειέγρνπλ  ηε ξνή ησλ πδάησλ ελόο δηεζλνύο 
πδαηνξεύκαηνο.  

Άξζξν 26 

Δγθαηαζηάζεηο 

1. Θάζε Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο, εληόο ησλ ρσξηθώλ ηνπ νξίσλ, 
πξέπεη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα  γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκώλ θαη άιισλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα δηεζλέο 

πδαηόξεπκα. 

2. Ρα Θξάηε ελόο πδαηνξεύκαηνο, ύζηεξα από αίηεκα θάπνηνπ εμ’ απηώλ, ην 

νπνίν έρεη εύινγε ππόλνηα λα πηζηεύεη όηη κπνξεί λα ππνζηεί ζεκαληηθέο 
δπζκελείο ζπλέπεηεο, πξνζέξρνληαη ζε  δηαβνπιεύζεηο πνπ απνζθνπνύλ: 

(α) Πηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκώλ ή 
άιισλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα δηεζλέο πδαηόξεπκα θαη 

(β) Πηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκώλ ή άιισλ έξγσλ από 
ελέξγεηεο εθ πξνζέζεσο ή εμ ακειείαο ή από ηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο. 

ΚΔΟΝΠ V 

ΔΠΙΒΛΑΒΔΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΘΡΑΘΡΝ ΑΛΑΓΘΖΠ 

Άξζξν 27 

Ξξόιεςε θαη κεηξηαζκόο ησλ επηβιαβώλ θαηαζηάζεσλ 

Ρα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, κεκνλσκέλα θαη, όπνπ απαηηείηαη από 

θνηλνύ, λα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα πξόιεςεο ή κεηξηαζκνύ ησλ 
πηζαλώλ επηβιαβώλ θαηαζηάζεσλ ζην δηεζλή πνηακό, είηε είλαη απνηέιεζκα 

θπζηθώλ αηηίσλ είηε αλζξσπίλσλ ελεξγεηώλ  όπσο πιεκκύξεο ή παγεηώλεο, 
αζζέλεηεο κεηαδηδόκελεο κε ην λεξό, κεηαθνξά θεξηώλ, δηάβξσζε, 
δηείζδπζε ζαιαζζηλνύ λεξνύ, μεξαζία ή απεξήκσζε. 

Άξζξν 28 

Θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο 

1. Γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ παξόληνο άξζξνπ σο «έθηαθηε αλάγθε» λνείηαη κία 
θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ή απνηειεί άκεζε απεηιή πξόθιεζεο, ζνβαξήο 
βιάβεο ζε Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο ή άιια Θξάηε θαη ε νπνία επέξρεηαη 

μαθληθά από θπζηθέο αηηίεο, όπσο πιεκκύξεο, ην ζπάζηκν ησλ πάγσλ, 
θαζηδήζεηο εδαθώλ ή ζεηζκνύο, ή από αλζξώπηλεο ελέξγεηεο, όπσο 

βηνκεραληθά αηπρήκαηα. 

2. Έλα Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη θαη κε 
ην ηαρύηεξν δπλαό δηαζέζηκν κέζν, λα εηδνπνηήζεη ηα πηζαλόλ 

επεξεαδόκελα Θξάηε θαη ηνπο αξκόδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο γηα 
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζπκβαίλεη ζην έδαθνο ηνπ. 

3. Έλα Κξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο ζηα ρσξηθά όξηα  ηνπ νπνίνπ 
δεκηνπξγείηαη θάπνηα θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο πξέπεη, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηα Θξάηε πνπ πηζαλώο επεξεάδνληαη θαη, όπνπ απαηηείηαη, κε ηνπο αξκόδηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνύο, λα ιάβεη άκεζα όια ηα ελδεδεηγκέλα από ηηο 



 13 

πεξηζηάζεηο κέηξα γηα ηελ πξόιεςε, ην κεηξηαζκό θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 
επηβιαβώλ επηπηώζεσλ ηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο. 

4. Όηαλ απηό απαηηείηαη, ηα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο, πξέπεη από θνηλνύ 
λα θαηαξηίδνπλ ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, ζε ζπλεξγαζία, όπνπ απαηηείηαη, κε άιια 
Θξάηε πνπ πηζαλώο επεξεάδνληαη θαη κε ηνπο αξκόδηνπο δηεζλείο 
νξγαληζκνύο. 

ΚΔΟΝΠ VI 

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Άξζξν 29 

Γηεζλή πδαηνξεύκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο 
ζύξξαμεο 

Ρα δηεζλή πδαηνξεύκαηα θαη νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο θαη άιια 
έξγα, απνιακβάλνπλ ηεο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο αξρέο θαη 

θαλόλεο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πνπ εθαξκόδνληαη ζε δηεζλείο θαη κε δηεζλείο 
έλνπιεο ζπξξάμεηο θαη απαγνξεύεηαη λαρξεζηκνπνηνύληαη θαηά παξάβαζε 
απηώλ ησλ αξρώλ θαη θαλόλσλ.  

Άξζξν 30 

Έκκεζεο δηαδηθαζίεο 

Πε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ  ζνβαξά εκπόδηα ζηελ άκεζε επαθή κεηαμύ 
ησλ Κξαηώλ ηνπ πδαηνξεύκαηνο, ηα ελ ιόγσ Θξάηε πξέπεη λα 

εθπιεξώλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 
Πύκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, 
ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ δηαβνπιεύζεσλ θαη 

δηαπξαγκαηεύζεσλ, κέζσ κηαο έκκεζεο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία έρνπλ 
απνδερηεί. 

Άξζξν 31 

Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή άκπλα ή αζθάιεηα 

Ρίπνηα από όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πύκβαζε δελ ππνρξεώλεη έλα 

Θξάηνο ηνπ πδαηνξεύκαηνο λα παξάζρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή ηνπ άκπλα ή αζθάιεηα. Ωζηόζν, απηό ην 

Θξάηνο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη θαιόπηζηα κε ηα άιια Θξάηε ηνπ 
πδαηνξεύκαηνο κε ζθνπό λα παξάζρεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο ππ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

Άξζξν 32 

Απαγόξεπζε δηαθξίζεσλ 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ πξνζώπσλ, θπζηθώλ ή λνκηθώλ, 
πνπ ππέζηεζαλ ή απεηινύληαη ζνβαξά λα ππνζηνύλ ζεκαληηθή δηαζπλνξηαθή 
βιάβε σο απνηέιεζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα δηεζλέο 

πδαηόξεπκα, ηα Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο δελ πξέπεη λα θάλνπλ 
δηαθξίζεηο βάζεη εζληθόηεηαο ή θαηνηθίαο ή ηόπνπ πξόθιεζεο ηεο βιάβεο, 
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πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ζε απηά ηα πξόζσπα, ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπο 
λνκηθό ζύζηεκα, πξόζβαζε ζε δηθαζηηθέο ή άιιεο δηαδηθαζίεο, ή ην δηθαίσκα 

λα αμηώζνπλ απνδεκίσζε ή άιιε ελίζρπζε ιόγσ ζεκαληηθήο βιάβεο πνπ 
πξνθιήζεθε από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έιαβαλ ρώξα ζην έδαθόο ηνπο, εθηόο 

αλ ηα ελ ιόγσ Κξάηε ηνπ πδαηνξεύκαηνο έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά. 

Άξζξν 33 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

1. Πε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ Κεξώλ ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο, ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, 

ειιείςεη εθαξκόζηκεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο, ζα αλαδεηήζνπλ λα επίιπζε 
ηεο δηαθνξάο ηνπο κε εηξεληθά κέζα ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο πξνβιέςεηο. 

2. Δάλ ηα ελδηαθεξόκελα κέξε δελ κπνξνύλ λα θαηαιήμνύλ ζε ζπκθσλία 

κέζσ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ δήηεζε έλα από απηά, κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ 
από θνηλνύ ηε βνήζεηα, δηακεζνιάβεζε ή ζπκβηβαζκό από έλα ηξίην Κέξνο, ή 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ απαηηείηαη, θάπνηνλ θνηλό ζεζκό πνπ έρνπλ ηπρόλ 
εγθαζηδξύζεη γηα ην πδαηόξεπκα ή λα ζπκθσλήζνπλ ζην λα ππνβιεζεί ε 
δηαθνξά ηνπο ζε δηαηηεζία ή ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην 3. Κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 10, εάλ κεηά  ην πέξαο ησλ έμη κελώλ από ηελ ππνβνιή 
αηηήκαηνο  δηαπξαγκαηεύζεσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2, ηα ελδηαθεξόκελα 

Κέξε δελ έρνπλ θαηνξζώζεη λα επηιύζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο κέζσ 
δηαπξαγκαηεύζεσλ ή άιισλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξάγξαθν 2 κέζσλ, ε 

δηαθνξά ζα ππνβάιιεηαη, αλ ην δεηήζεη νπνηνδήπνηε από ηα εκπιεθόκελα 
κέξε, , ζε επηηξνπή ακεξόιεπηεο εμέηαζεο ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 
έσο 9, εθηόο εάλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά.  

4. Θα ζπγθξνηεζεί εμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από έλα 
κέινο νξηζκέλν από θάζε ελδηαθεξόκελν Κέξνο θαη επηπιένλ έλα κέινο πνπ 

δελ ζα έρεη ηελ εζληθόηεηα θαλελόο  από ηα ελδηαθεξόκελα Κέξε, ην νπνίν ζα 
επηιεγεί από ηα δηνξηζκέλα κέιε, θαη ζα εθηειεί θαζήθνληα Ξξνέδξνπ. 

5. Δάλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ έρνπλ δηνξηζηεί από ηα Κέξε αδπλαηνύλ λα 

ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ νξηζκό ηνπ Ξξνέδξνπ εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ 
αίηεζε γηα ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο, νπνηνδήπνηε ελδηαθεξόκελν Κέξνο 

κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ 
Δζλώλ λα δηνξίζεη ηνλ Ξξόεδξν, ν νπνίνο δελ ζα έρεη ηελ εζληθόηεηα θαλελόο 
από ηα Κέξε ηεο δηαθνξάο ή θαλελόο παξόρζηνπ Θξάηνπο ηνπ ελ ιόγσ 

πδαηνξεύκαηνο. Δάλ έλα από ηα Κέξε δελ κπνξεί λα δηνξίζεη κέινο ηεο 
Δπηηξνπήο εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ αξρηθή αίηεζε ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3, νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξόκελν κέξνο κπνξεί λα δεηήζεη από 
ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ λα δηνξίζεη έλα 
πξόζσπν ην νπνίν δελ ζα έρεη ηελ εζληθόηεηα θαλελόο από ηα κέξε ηεο 

δηαθνξάο ή θαλελόο παξόρζηνπ Θξάηνπο ηνπ ελ ιόγσ πδαηνξεύκαηνο. Ρν 
πξόζσπν πνπ ζα δηνξηζηεί θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα απνηειεί ην κνλαδηθό 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 

6. Ζ Δπηηξνπή ζα θαζνξίδεη κόλε ηεο ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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7. Ρα ελδηαθεξόκελα κέξε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρνπλ ζηελ 
Δπηηξνπή ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο, θαη, αλ δεηεζεί, ην θαζέλα από απηά 

λα επηηξέςεη ζηελ Δπηηξνπή λα έρεη πξόζβαζε ζην έδαθόο ηνπ θαη λα 
επηζεσξήζεη νπνηεζδήπνηε ππνδνκέο, βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, 

εμνπιηζκνύο, θαηαζθεπέο ή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 
ζθνπνύο απηήο ηεο έξεπλαο. 

8. Ζ Δπηηξνπή πηνζεηεί ηελ έθζεζή ηεο θαηά πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο, εθηόο 

εάλ πξόθεηηαη γηα κνλνκειή Δπηηξνπή, θαη ππνβάιεη απηή ηελ έθζεζε ζηα 
Κέξε εθζέηνληαο ηα πνξίζκαηά ηεο θαη ηελ αηηηνινγία ζηελ νπνία απηά 

βαζίδνληαη θαη πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο πνπ θξίλεη ζθόπηκεο γηα κηα 
δίθαηε επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ηελ νπνία ηα ελδηαθεξόκελα Κέξε 
ππνρξενύληαη λα εμεηάζνπλ θαιόπηζηα.  

9. Ρα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο βαξύλνπλ εμίζνπ ηα ελδηαθεξόκελα 
Κέξε. 

10. Έλα κέξνο ην νπνίν δελ απνηειεί νξγαληζκό πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 
νινθιήξσζεο, θαηά ηελ θύξσζε, απνδνρή, έγθξηζε ή πξνζρώξεζε ζηελ 
παξνύζα Πύκβαζε ή νπνηεδήπνηε εθεμήο, κπνξεί λα θαηαζέζεη εγγξάθσο 

ζηνλ Θεκαηνθύιαθα όηη, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ δελ επηιύεηαη 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, αλαγλσξίδεη απηνδίθαηα θαη ρσξίο εηδηθή πξνο 

ηνύην ζπκθσλία κε νπνηνδήπνηε άιιν Κέξνο, όηη απνδέρεηαη ηελ ίδηα 
ππνρξέσζε: 

(α) Ρελ ππνβνιή ηεο δηαθνξάο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Σάγεο θαη/ή 

(β) Ζ δηαηηεζία από δηαηηεηηθό δηθαζηήξην πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο 
Πύκβαζεο, εθηόο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ Κεξώλ ηεο δηαθνξάο.  

Έλα κέξνο πνπ απνηειεί νξγαληζκό πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο 
κπνξεί λα θάλεη παξόκνηα δήισζε ζρεηηθά κε ηε δηαηηεζία ζύκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν (β).  

 

ΚΔΟΝΠ VII 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Άξζξν 34 

πνγξαθή 

Ζ παξνύζα Πύκβαζε ζα αλνηρηεί πξνο ππνγξαθή από όια ηα Θξάηε θαη ηνπο 
νξγαληζκνύο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο από ηηο 21 Καΐνπ 1997 

έσο ηηο 20 Καΐνπ 2000 ζηελ έδξα ηνπ ΝΖΔ ζηε Λέα όξθε. 

Άξζξν 35 

Θύξσζε, απνδνρή, έγθξηζε ή πξνζρώξεζε 

1. Ζ παξνύζα Πύκβαζε ππόθεηηαη ζε θύξσζε, απνδνρή, έγθξηζε ή 
πξνζρώξεζε από ηα Θξάηε θαη από ηνπο νξγαληζκνύο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Ρα έγγξαθα θύξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή 
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πξνζρώξεζεο ζα θαηαηεζνύλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Νξγαληζκνύ 
Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 

2. Θάζε νξγαληζκόο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, πνπ θαζίζηαηαη 
Κέξνο ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο ρσξίο θάπνην από ηα Θξάηε κέιε ηνπ λα είλαη 

Κέξνο, ζα δεζκεύεηαη από όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε 
Πύκβαζε. Πηελ πεξίπησζε ηέηνησλ νξγαληζκώλ, ησλ νπνίσλ έλα ή 
πεξηζζόηεξα Θξάηε κέιε είλαη Κέξε ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο, ν νξγαληζκόο 

θαη ηα Θξάηε κέιε ηνπ ζα απνθαζίζνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο επζύλεο ηνπο 
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

παξνύζα Πύκβαζε. Πε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν νξγαληζκόο θαη ηα Θξάηε κέιε 
δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθνύλ ηαπηόρξνλα ηα δηθαηώκαηά ηνπο πνπ 
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα Πύκβαζε. 

3. Πηα έγγξαθα θύξσζεο, έγθξηζεο, απνδνρήο ή πξνζρώξεζήο ηνπο, νη 
νξγαληζκνί πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζα δειώλνπλ ηελ 

έθηαζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο ζε όηη αθνξά ηα ζέκαηα πνπ δηέπνληαη από ηελ 
παξνύζα Πύκβαζε. Απηνί νη νξγαληζκνί ζα ελεκεξώλνπλ επίζεο ηνλ Γεληθό 
Γξακκαηέα ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 

νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ζηελ έθηαζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

Άξζξν 36 

Έλαξμε ηζρύνο 

1. Ζ παξνύζα Πύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ ελελεθνζηή εκέξα κεηά ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ηξηαθνζηνύ πέκπηνπ εγγξάθνπ θύξσζεο, 
απνδνρήο, έγθξηζεο ή πξνζρώξεζεο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Νξγαληζκνύ 
Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 

2. Γηα θάζε Θξάηνο ή νξγαληζκόο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο 
πνπ θπξώλεη, απνδέρεηαη ή εγθξίλεη ηε Πύκβαζε ή πξνζρσξεί ζε απηή κεηά 

από ηελ ππνβνιή ηνπ ηξηαθνζηνύ πέκπηνπ εγγξάθνπ θύξσζεο, απνδνρήο, 
έγθξηζεο ή πξνζρώξεζεο, ε Πύκβαζε ζα ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ ελελεθνζηή 
εκέξα κεηά από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ εγγξάθνπ θύξσζεο, 

απνδνρήο, έγθξηζεο ή πξνζρώξεζεο από απηό ην Θξάηνο ή ηνλ νξγαληζκό 
πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο.  

3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, 
νπνηνδήπνηε έγγξαθν θαηαηεζεί από νξγαληζκό πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 
νινθιήξσζεο δελ ζα ππνινγίδεηαη σο επηπξόζζεην ησλ όζσλ έρνπλ  

θαηαηεζεί από ηα Θξάηε κέιε ηνπ νξγαληζκνύ. 

Άξζξν 37 

Απζεληηθά θείκελα 

Ρν πξσηόηππν ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο, ηνπ νπνίνπ ην Αξαβηθό, Θηλεδηθό, 
Αγγιηθό, Γαιιηθό, Οσζηθό θαη Ηζπαληθό θείκελν είλαη εμίζνπ απζεληηθά, 

θαηαηίζεληαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 

ΠΔ ΞΗΠΡΩΠΖ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ νη ππνγεγξακκέλνη, δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλνη, 

ππέγξαςαλ ηε Πύκβαζε.  
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ΞΔΓΟΑΦΖ ζηε Λέα όξθε, ηελ εηθνζηή πξώηε εκέξα ηνπ Καΐνπ ηνπ έηνπο 
ρίιηα ελληαθόζηα ελελήληα επηά.  

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΓΗΑΗΡΖΠΗΑ 

Άξζξν 1 

Ζ δηαηηεζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 33 ηεο Πύκβαζεο, ζα δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηα 
άξζξα 2 έσο 14 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο, εθηόο εάλ ηα δηαθσλνύληα 

κέξε  ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. 

Άξζξν 2 

Ρν ελάγνλ Κέξνο ζα γλσζηνπνηήζεη ζην ελαγόκελν Κέξνο όηη ζα παξαπέκςεη 

κηα δηαθνξά ζε δηαηηεζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 33 ηεο Πύκβαζεο. Ζ 
γλσζηνπνίεζε ζα εθζέηεη ην ζέκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαηηεζίαο θαη ζα 

κλεκνλεύεη, ζπγθεθξηκέλα, ηα άξζξα ηεο Πύκβαζεο ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη 
ε εξκελεία ή εθαξκνγή. Δάλ ηα Κέξε δελ ζπκθσλνύλ σο πξνο ην ζέκα πνπ 
απνηειεί αληηθείκελν δηαηηεζίαο, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην ζα πξνζδηνξίζεη ην 

αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο.  

Άξζξν 3 

1. Πε δηαθνξέο κεηαμύ δύν κεξώλ, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην ζα απαξηίδεηαη 
από ηξία κέξε. Θαζέλα από ηα δηαθσλνύληα κέξε νξίδεη έλαλ δηαηηεηή θαη νη 

δύν επηιεγέληεο δηαηηεηέο νξίδνπλ θαηόπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ηνλ ηξίην 
δηαηηεηή, ν νπνίνο ζα είλαη Ξξόεδξνο ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. Ν 
Ξξόεδξνο δελ ζα είλαη ππήθννο ελόο ησλ δηαθσλνύλησλ κεξώλ, νύηε ελόο 

παξόρζηνπ Θξάηνπο ηνπ ππόςε πδαηνξεύκαηνο, νύηε έρεη ηνλ ζπλήζε ηόπν 
θαηνηθίαο ηνπ/ηεο ζηελ επηθξάηεηα ησλ ελ ιόγσ Κεξώλ ή παξόρζησλ Θξαηώλ, 

νύηε έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ππόζεζε απηή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν.  

2. Πε δηαθνξέο κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ Κεξώλ, ηα κέξε πνπ έρνπλ θνηλό 
ζπκθέξνλ δηνξίδνπλ έλαλ δηαηηεηή από θνηλνύ θαηόπηλ ζπκθσλίαο. 

3. Θάζε ρεξεύνπζα ζέζε πιεξνύηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 
αξρηθά δηνξηζκό.  

Άξζξν 4 

1. Δάλ ν Ξξόεδξνο ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ δελ δηνξηζζεί εληόο δύν 
κελώλ από ηνλ δηνξηζκό ηνπ δεύηεξνπ δηαηηεηή, ν Ξξόεδξνο ηνπ Γηεζλνύο 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Σάγεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ελόο κέξνπο, νξίδεη ηνλ Ξξόεδξν 
εληόο πεξαηηέξσ πξνζεζκίαο δύν κελώλ. 

2. Δάλ έλα εθ ησλ δηαθσλνύλησλ κεξώλ δελ δηνξίζεη δηαηηεηή εληόο δύν 
κελώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο, ην έηεξν κέξνο δύλαηαη λα 
ελεκεξώζεη ηνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηεζλνύο Γηθαζηεξίνπ ηεο Σάγεο, ν νπνίνο θάλεη 

ην δηνξηζκό  εληόο πεξαηηέξσ πξνζεζκίαο δύν κελώλ.  

Άξζξν 5 
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Ρν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην απνθαίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο 
Πύκβαζεο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ.  

 

 

Άξζξν 6 

Δθηόο εάλ ηα δηαθσλνύληα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά, ην δηαηηεηηθό 
δηθαζηήξην ζεζπίδεη ηνπο δηθνύο ηνπ εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο. 

Άξζξν 7 

Ρν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην δύλαηαη, θαηόπηλ αηηήκαηνο ελόο εθ ησλ Κεξώλ, λα 

ζπζηήζεη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο.  

Άξζξν 8 

1. Ρα δηαθσλνύληα κέξε δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 
ηνπο: 

α) Ρνπ παξέρνπλ όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιύλζεηο 

β)Ρν εμνπζηνδνηνύλ, όπνηε ρξεηάδεηαη, λα θαιέζεη κάξηπξεο θαη 
εκπεηξνγλώκνλεο θαη λα ιάβεη ηε καξηπξία ηνπο. 

2. Ρα Κέξε θαη νη δηαηηεηέο ππνρξενύληαη λα πξνζηαηεύνπλ ηνλ εκπηζηεπηηθό 
ραξαθηήξα θάζε απόξξεηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηνπο δηαβηβάδεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ.  

Άξζξν 9 

Δθηόο εάλ ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ιόγσ ησλ 
ηδηαηηέξσλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππόζεζεο, νη δαπάλεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζα 
επηκεξίδνληαη εμίζνπ ζηα δηαθσλνύληα Κέξε. Ρν δηθαζηήξην πξέπεη λα ηεξεί 

αξρείν όισλ ησλ δαπαλώλ ηνπ θαη λα πξνζθνκίδεη ζηα ελδηαθεξόκελα Κέξε 
ηειηθή έθζεζε.  

Άξζξν 10 

Νπνηνδήπνηε Κέξνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ επί ηνπ ζέκαηνο  πνπ απνηειεί 
αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο θαη ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζηγεί από ηελ απόθαζε 

επί ηεο ππνζέζεσο, δύλαηαη λα παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία κε ηε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Άξζξν 11 

Ρν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην δύλαηαη λα εμεηάζεη θαη λα εθδώζεη απόθαζε επί 
αληαμηώζεσλ πνπ απνξξένπλ άκεζα από ην ππό εμέηαζε ζέκα ηεο δηαθνξάο. 

Άξζξν 12 

Νη απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, ηόζν επί ηεο δηαδηθαζίαο, όζν θαη 

επί ηεο νπζίαο, ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ. 

Άξζξν 13 
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Δάλ έλα εθ ησλ δηαθσλνύλησλ Κεξώλ δελ εκθαληζζεί ελώπηνλ ηνπ 
δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ή παξαιείςεη λα ππεξαζπίζεη ηε ζέζε ηνπ, ην έηεξν 

Κέξνο δύλαηαη λα δεηήζεη από ην δηθαζηήξην λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο θαη λα 
εθδώζεη ηελ νξηζηηθή ηνπ απόθαζε. Απνπζία Κέξνπο ή παξάιεηςε Κέξνπο λα 

ππεξαζπίζεη ηε ζέζε ηνπ δελ ζπληζηά εκπόδην ζηηο εξγαζίεο. Ξξηλ από ηελ 
έθδνζε ηεο ηειηθήο απόθαζεο, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην πξέπεη λα βεβαησζεί 
όηη ε αμίσζε είλαη λόκσ θαη νπζία βάζηκε.  

Άξζξν 14 

1. Ρν δηθαζηήξην ζα εθδίδεη ηελ νξηζηηθή απόθαζε ηνπ εληόο πέληε κελώλ από 

ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε, εθηόο αλ θξίλεη όηη απαηηείηαη 
ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα πεξίνδν, πνπ όκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ηνπο πέληε επηπιένλ κήλεο.  

2. Ζ νξηζηηθή απόθαζε ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ζα πεξηνξίδεηαη ζην 

αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο θαη ζα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλε. Θα πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηα νλόκαηα ησλ κειώλ πνπ κεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ηελ 
εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο. Θάζε κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ θαηαρώξεζε κηαο ηδηαίηεξεο ή δηαθνξεηηθήο γλώκεο ζηελ νξηζηηθή 
απόθαζε. 

3. Ζ απόθαζε ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα Κέξε ηεο δηαθνξάο. Δπίζεο ζα είλαη 

αλέθθιεηνο, εθηόο εάλ ηα Κέξε ηεο δηαθνξάο έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
ζπκθσλήζεη ζρεηηθή δηαδηθαζία έθεζεο.  

4. Νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη κεηαμύ ησλ Κεξώλ, ζε 
ό,ηη αθνξά ηελ εξκελεία ή ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο, 
κπνξεί λα ππνβιεζεί, από νπνηνδήπνηε Κέξνο, πξνο επίιπζε ζην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε.  

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


