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«Με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τέθηκε χθες σε ισχύ το 

Προεδρικό Διάταγμα περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθείων γραμμών βάσης στη 

θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της 

Πελοποννήσου.» Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «το Προεδρικό 

Διάταγμα επισημαίνει ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές 

της Επικράτειάς της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη 

Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει  

το διεθνές εθιμικό δίκαιο.» Είχε προηγηθεί η έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας της 

επεκτάσεως των χωρικών υδάτων από τα έξι στα δώδεκα ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. «Η 

Ελλάδα θα αποφασίσει πότε και πώς θα ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με την 

εθνική της στρατηγική. Τούτο δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον απεμπόληση εκ μέρους 

της των δικαιωμάτων αυτών» προσθέτουν οι σύμβουλοι. Μετά την έγκριση του ΣτΕ το 

μόνο που απομένει είναι η επέκταση των χωρικών ως το ακρωτήριο Ταίναρο να γίνει και 

νόμος του κράτους. 

Η χάραξις ευθείων γραμμών βάσεως στο Ιόνιο και το κλείσιμο των κόλπων, καθώς και η 

επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, ανοίγουν τον δρόμο για την σύνταξη του 

συνυποσχετικού Ελλάδος-Αλβανίας για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης. Το ζήτημα είναι τα Διαπόντια νησιά, το νησιωτικό σύμπλεγμα που αποτελείται 



από τους Οθωνούς, την Ερείκουσσα και το Μαθράκι, και από ακατοίκητες βραχονησίδες. 

Συμφώνως προς το σχέδιο διατάγματος, κλείνουν οι 39 κόλποι και όρμοι που υπάρχουν 

στην επίμαχο περιοχή και χαράσσονται ευθείες γραμμές για την μέτρηση του εύρους της 

αιγιαλίτιδος ζώνης. 

Επιπλέον, τα ύδατα που περικλείονται από τις ακτές των κόλπων αυτών και τις ευθείες 

γραμμές προσδιορίζουν με τον τρόπο αυτό τα εσωτερικά ύδατα, στα οποία εφαρμόζεται 

η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 8 του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) 

που αναγνωρίζει «το δικαίωμα αβλαβούς διελεύσεως». 
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