Νόµος: 1818/88
Κύρωση της Σύµβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της στοιβάδας του
όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν
τη στοιβάδα του όζοντος.
(ΦΕΚ 253/Α/15-11-88)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος η
Σύµβαση της Βιέννης του 1985 για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και το
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του
όζοντος, τα κείµενα των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην
ελληνική έχουν ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΟΙΒΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αυτής της Σύµβασης, Συνειδητοποιώντας την ενδεχόµενα βλαβερή
επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από τη µεταβολή της στοιβάδας του
όζοντος, Ενθυµούµενα τις σχετικές διατάξεις της διακήρυξης της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων
Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον και ιδιαίτερα το άρθρο 21, που προβλέπει ότι "τα
Κράτη έχουν, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς
δικαίου, το πρωταρχικό δικαίωµα να εκµεταλλεύονται τα ίδια τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
τους σύµφωνα µε τη δική τους περιβαλλοντική πολιτική και την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι
οι δραστηριότητες στα πλαίσια της δικαιοδοσίας ή ελέγχου τους δεν προξενούν βλάβη στο
περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας".
Λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών,
Ενθυµούµενα την εργασία και τις µελέτες που προηγήθηκαν στα πλαίσια τόσο διεθνών όσο
και εθνικών οργανισµών, και ιδιαίτερα του Παγκόσµιου Σχεδίου ∆ράσης για τη Στοιβάδα του
Όζοντος, του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών,
Ενθυµούµενα επίσης τα προληπτικά µέτρα για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος που
έχουν ήδη ληφθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
Έχοντας συνείδηση ότι τα µέτρα για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος από
µεταβολές που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτούν διεθνή συνεργασία και
δράση και θα πρέπει να βασιστούν σε σχετικά επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα,
Έχοντας επίσης συνείδηση της ανάγκης για παραπέρα έρευνα και συστηµατικές
παρατηρήσεις για ν' αναπτυχθεί περαιτέρω η επιστηµονική γνώση για τη στοιβάδα του
όζοντος και τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις που προκύπτουν σαν αποτέλεσµα της
µεταβολής της,
Αποφασισµένα να προστατέψουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις δυσµενείς
επιπτώσεις που προκύπτουν σαν αποτέλεσµα των µεταβολών της στοιβάδας του όζοντος,
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς αυτής της Σύµβασης:

1. "Στοιβάδα του όζοντος" νοείται η στοιβάδα ατµοσφαιρικού όζοντος πάνω από την
πλανητική οριακή στοιβάδα.
2. "∆υσµενείς επιπτώσεις" νοούνται αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον ή biota
περιλαµβανοµένων αλλαγών στο κλίµα που έχουν σηµαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία ή στη σύνθεση, την προσαρµοστικότητα και την παραγωγικότητα των
φυσικών και διαχειριζόµενων οικοσυστηµάτων ή σε υλικά χρήσιµα στην ανθρωπότητα.
3. "Εναλλακτικές τεχνολογίες ή εξοπλισµοί" νοούνται τεχνολογίες ή εξοπλισµοί, η χρήση των
οποίων καθιστά δυνατή τη µείωση ή την αποτελεσµατική εξάλειψη των εκποµπών ουσιών
που έχουν ή είναι πιθανό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στη στοιβάδα του όζοντος.
4. "Εναλλακτικές ουσίες" νοούντα ουσίες που εξοντώνουν, εξαλείφουν ή αποτρέπουν
δυσµενείς επιπτώσεις στη στοιβάδα του όζοντος.
5. "Μέρη" νοούνται τα Μέλη αυτης της Σύµβασης, εκτός αν από το κείµενο συνάγεται κάτι
άλλο.
6. "Οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης" νοείται ένας οργανισµός που
αποτελείται από κυρίαρχα κράτη µιας δεδοµένης περιοχής, ο οποίος έχει αρµοδιότητα
σχετικά µε θέµατα που ρυθµίζονται µε αυτην τη Σύµβαση ή τα Πρωτόκολλά της, και έχει
εξουσιοδοτηθεί κανονικά, σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες, να υπογράφει, να
επικυρώνει, ν' αποδέχεται, να εγκρίνει ή να προσχωρεί στα σχετικά όργανα.
7. "Πρωτόκολλα" νοούνται τα πρωτόκολλα αυτής της Σύµβασης.
Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Τα Μέρη θα λάβουν κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της Σύµβασης και
αυτών των εν ισχύ πρωτοκόλλων στα οποία είναι Μέρη, να προστατέψουν την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον από δυσµενείς επιπτώσεις που προκύπτουν ή είναι δυνατό να
προκύψουν σαν αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων που µεταβάλλουν ή είναι πιθανό
να µεταβάλλουν τη στοιβάδα του όζοντος.
2. Για το σκοπό αυτόν τα Μέρη σύµφωνα µε τα µέσα που διαθέτουν και τις δυνατότητές
τους:
α. Θα συνεργαστούν δια συστηµατικής παρατήρησης, έρευνας και ανταλλαγής πληροφοριών
ώστε να κατανοήσουν καλύτερα και να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας στη στοιβάδα του όζοντος και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία κα, το
περιβάλλον που προκαλούνται από µεταβολές της στοιβάδας του όζοντος.
β. Θα υιοθετήσουν κατάλληλα νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα και θα συνεργαστούν
εναρµονίζοντας κατάλληλες πολιτικές για τον έλεγχο, περιορισµό, µείωση ή πρόληψη
ανθρώπινων δραστηριοτήτων υπό τη δικαιοδοσία ή έλεγχό τους εάν ανακαλυφθεί ότι οι
δραστηριότητες αυτές έχουν ή είναι δυνατό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις που προκύπτουν
από τη µεταβολή ή πιθανή µεταβολή της στοιβάδας του όζοντος.
γ. Θα συνεργασθούν στη διαµόρφωση συµφωνηµένων µέτρων, διαδικασιών και προτύπων
για την εφαρµογή της Σύµβασης αυτής, µε στόχο την υιοθέτηση πρωτοκόλλων και
παραρτηµάτων.
δ. Θα συνεργασθούν µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της Σύµβασης αυτής και των πρωτοκόλλων στα οποία είναι Συµβαλλόµενα Μέρη.
3. Οι διατάξεις της Σύµβασης αυτής δε θα περιορίζουν κατά κανένα τρόπο το δικαίωµα των
Μερών να υιοθετήσουν, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, εσωτερικά µέτρα επιπρόσθετα σ'
εκείνα που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, ούτε θα περιορίσουν
επιπρόσθετα εσωτερικά µέτρα που έχει ήδη λάβει κάποιο Μέρος, µε την προϋπόθεση ότι
τα µέτρα αυτά δεν είναι ασυµβίβαστα µε τις υποχρεώσεις τους, όπως προκύπτουν από τη
Σύµβαση αυτήν.
4. Η εφαρµογή του άρθρο αυτού θα βασίζεται σε σχετικά επιστηµονικά και τεχνικά
δεδοµένα.

Άρθρο 3
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα Μέρη αναλαµβάνουν, ανάλογα αν αναλάβουν πρωτοβουλία να συνεργασθούν, άµεσα ή
µέσα από αρµόδια διεθνή σώµατα, στη διεξαγωγή έρευνας και επιστηµονικών εκτιµήσεων
για:
α. Τις φυσικές και χηµικές διεργασίες, που µπορεί να επηρεάσουν τη στοιβάδα του όζοντος.
β. Την ανθρώπινη υγεία και άλλες βιολογικές επιπτώσεις που προέρχονται από οποιεσδήποτε
µεταβολές της στοιβάδας του όζοντος, ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από µεταβολές στην
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία που έχει βιολογικές επιπτώσεις (UV-B).
γ. Κλιµατολογικές επιπτώσεις που προέρχονται από οποιαδήποτε µεταβολή της στοιβάδας
του όζοντος.
δ. Επιπτώσεις που προέρχονται από οποιαδήποτε µεταβολή της στοιβάδας του όζοντος και
οποιαδήποτε επακόλουθη αλλαγή στην ακτινοβολία UV-Β στα χρήσιµα για την ανθρωπότητα
φυσικά και συνθετικά υλικά.
ε. Ουσίες, πρακτικές, διαδικασίες και δραστηριότητες που µπορεί να επηρεάσουν τη
στοιβάδα του όζοντος και τις συσσωρευµένες επιπτώσεις του.
στ. Εναλλακτικές ουσίες και τεχνολογίες.
ζ. Σχετικά κοινωνικο-οικονοµικά θέµατα και όπως αναφέρεται λεπτοµερώς παρακάτω στα
παράρτηµατα Ι και ΙΙ.
2. Τα Μέρη αναλαµβάνουν να προωθήσουν ή να εκπονήσουν, ανάλογα, άµεσα ή µέσα από
διεθνή αρµόδια σώµατα και λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την εθνική νοµοθεσία και τις
συναφείς δραστηριότητες σ' εξέλιξη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, κοινά ή
συµπληρωµατικά προγράµµατα για συστηµατική παρατήρηση της κατάστασης της στοιβάδας
του όζοντος και άλλων σχετικών παραµέτρων, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι.
3. Τα Μέρη αναλαµβάνουν να συνεργασθούν, άµεσα ή µέσα από αρµόδια διεθνή σώµατα, για
να εξασφαλίσουν τη συλλογή, την εκτίµηση και τη διαβίβαση στοιχείων έρευνας και
παρατήρησης µέσα από κατάλληλα παγκόσµιο κέντρα δεδοµένων µε τακτικό και επίκαιρο
τρόπο.
Άρθρο 4
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
1. Τα Μέρη θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επιστηµονικών, τεχνικών,
κοινωνικο-οικονοµικών, εµπορικών και νοµικών πληροφοριών, σχετικά µε αυτήν τη
Σύµβαση, όπως λεπτοµερέστερα αναφέρεται στο Παράστηµα ΙΙ. Αυτές οι πληροφορίες θα
παρέχονται σε σώµατα προσυµφωνηµένα από τα Μέρη. Οποιοδήποτε τέτοιο σώµα που
λαµβάνει πληροφορίες θεωρούµενες ως εµπιστευτικές από το Μέρος που τις παρέχει θα
διαβεβαιώσει ότι αυτές οι πληροφορίες δε θα αποκαλυφθούν και θα τις συσσωµατώσει για να
προστατέψει τον εµπιστευτικό τους χαρακτήρα πριν διατεθούν σε όλα τα Μέρη.
2. Τα Μέρη θα συνεργασθούν σύµφωνα µε τους εθνικούς τους νόµους, κανονισµούς και
πρακτικές και λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, για
την προώθηση, άµεσα ή µέσει από αρµόδια διεθνή σώµατα, της ανάπτυξης και της
µεταφοράς τεχνολογίας και γνώσης.
Αυτή η συνεργασία θα διεξαχθεί ιδιαίτερα µέσα από:
α) διευκόλυνση της απόκτησης εναλλακτικής τεχνολογίας από άλλα Μέρη.
β) ∆ιάθεση πληροφοριών πάνω σε εναλλακτικές τεχνολογίες και εξοπλισµό και προµήθεια
ειδικών εγχειριδίων και οδηγιών γι' αυτά.
γ) Την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού και εγκαταστάσεων για έρευνα και
συστηµατικές παρατηρήσεις.

δ) Κατάλληλη εκπαίδευση επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού.
Άρθρο 5
∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα Μέρη θα διαβιβάζουν µέσω της γραµµατείας στη Σύνοδο των Μερών που θεσπίζεται µε
το άρθρο 6 πληροφορίες για τα µέτρα που υιοθετούνται από αυτά σ' εφαρµογή αυτής της
Σύµβασης και των πρωτοκόλλων στα οποία είναι Μέρη κατά τον τρόπο και κατά τα χρονικά
διαστήµατα που θα καθορίσουν σε συσκέψεις των Μερών των σχετικών οργάνων.
Άρθρο 6
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
1. ∆ια του παρόντος θεσµοθετείται Σύνοδος των Μερών. Η πρώτη συνέλευση της Συνόδου
των Μερών θα συγκληθεί από τη γραµµατεία που ορίζεται σε προσωρινή βάση σύµφωνα µε
το άρθρο 7 το αργότερο ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος αυτής της Σύµβασης. Μετά από
αυτό θα γίνονται συνεδριάσεις της Συνόδου σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα
καθορισθούν από τη Σύνοδο κατά την πρώτη συνεδρίαση της.
2. Έκτακτες συνεδριάσεις της Συνόδου των Μερών θα γίνονται σε χρόνο που θα κρίνεται
αναγκαίος από τη Σύνοδο, ή µετά από γραπτή αίτηση οποιουδήποτε Μέρους, µε την
προϋπόθεση ότι η αίτηση υποστηρίζεται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών µέσα σε
έξι µήνες από την κοινοποίηση της αίτησης σ' αυτά από τη γραµµατεία.
3. Η Σύνοδος των Μερών θα συµφωνήσει οµόφωνα και θα υιοθετήσει διαδικαστικούς
κανόνες και χρηµατοδοτικούς κανόνες για την ίδια και για οποιαδήποτε βοηθητικά σώµατα
µπορεί να ιδρύσει, καθώς και χρηµατοδοτικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της
γραµµατείας.
4. Η Σύνοδος των Μερών θα επιβλέπει διαρκώς την εφαρµογή αυτής της Σύµβασης και επί
πλέον:
α) Θα καθιερώσει τον τύπο και τα χρονικά διαστήµατα, για να διαβιβάζονται οι πληροφορίες
σύµφωνα µε το άρθρο 5 και θα µελετά αυτές τις πληροφορίες, καθώς και εκθέσεις που θα
υποβληθούν από οποιοδήποτε βοηθητικό σώµα.
β) Θα αναθεωρεί τα επιστηµονικά στοιχεία για τη στοιβάδα του όζοντος, την πιθανή
µεταβολή της και για τις πιθανές επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας µεταβολής.
γ) Θα προωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 2, την εναρµόνιση των κατάλληλων πολιτικών
στρατηγικών και µέτρων, για να ελαχιστοποιηθεί η έκλυση ουσιών που προκαλούν ή είναι
πιθανό να προκαλέσουν µεταβολή της στοιβάδας του όζοντος και θα κάνουν συστάσεις για
οποιαδήποτε άλλα µέτρα σχετικά µε αυτήν τη Σύµβαση.
δ) Θα υιοθετήσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4, προγράµµατα έρευνας, συστηµατικής
παρατήρησης, επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και
τη µεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων.
ε) Θα µελετά και θα υιοθετεί, όπως απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10,
τροποποιήσεις αυτής της Σύµβασης και των παραρτηµάτων της.
στ) Θα µελετά τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε πρωτόκολλο, καθώς και σε οποιαδήποτε πλέον
παραρτήµατά του και, αν το αποφασίσει, θα συνιστά την υιοθέτηση τους στα Μέρη του εν
λόγω πρωτοκόλλου.
ζ) Θα µελετά και θα υιοθετεί, όπως απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 10, πρόσθετα
παραρτήµατα σ' αυτήν τη Σύµβαση.
η) Θα µελετά και θα υιοθετεί, όπως απαιτείται, πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
θ) Θα ιδρύσει τα βοηθητικά σώµατα εκείνα που θα κριθούν αναγκαία για την εφαρµογή
αυτής της Σύµβασης.

ι) Θα αναζητά, όπου πρέπει, τις υπηρεσίες των αρµοδίων διεθνών σωµάτων και
επιστηµονικών επιτροπών, ιδιαίτερα του Παγκόσµιου Οργανισµού Μετεωρολογίας και της
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Στοιβάδα
του Οζοντος, στην επιστηµονική έρευνα, τις συστηµατικές παρατηρήσεις και άλλες
δραστηριότητες σχετικές µε τους στόχους αυτής της Σύµβασης, και θα κάνει χρήση, όπως
απαιτείται, των πληροφοριών από αυτά τα Σώµατα και τις επιτροπές.
ια) Θα µελετά και θα αναλαµβάνει οποιαδήποτε δράση που θα απαιτηθεί επί πλεον για την
επίτευξη των σκοπών αυτής της Σύµβασης.
5. Τα Ηνωµένα Εθνη, οι ειδικευµένες υπηρεσίες και η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ατοµικής
Ενέργειας, καθώς και οποιοδήποτε Κράτος µη Μέρος αυτής της Σύµβασης, µπορούν να
εκπροσωπηθούν στις συνεδριάσεις της Συνόδου των Μερών από παρατηρητές. Οποιοδήποτε
σώµα ή υπηρεσία εθνικό ή διεθνές, κυβερνητικό ή µη, αρµόδιο σε τοµείς σχετιζόµενους µε
την προστασία της Στοιβάδας του Οζοντος, που έχει ενηµερώσει τη Γραµµατεία για την
πρόθεση του να εκπροσωπηθεί σε συνέλευση της Συνόδου των Μερών, µπορεί να γίνει
αποδεκτό σαν παρατηρητής, εκτός αν τουλάχιστον το ένα τρίτο των παρόντων Μερών
αντιτίθεται. Η αποδοχή και η συµµετοχή παρατηρητών θα υπόκειται στους διαδικαστικούς
κανόνες που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των Μερών.
Άρθρο 7
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1. Οι αρµοδιότητες της γραµµατείας θα είναι:
α) Να διοργανώσει και να εξυπηρετεί τις συνελεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6, 8, 9
και 10.
β) Να συντάσσει και να διαβιβάζει αναφορές βασισµένες σε στοιχεία που λαµβάνονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 καθώς και σε στοιχεία που προέρχονται από συνελεύσεις
βοηθητικών σωµάτων που ιδρύθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 6.
γ) Να ασκεί τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται από οποιοδήποτε πρωτόκολλο.
δ) Να συντάσσει εκθέσεις για τις δραστηριότητές της που διεξάγονται κατ εφαρµογή των
αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µ' αυτήν τη Σύµβαση και να τις παρουσιάζει στη Σύνοδο των
Μερών.
ε) Να διασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισµό µε άλλα συναφή διεθνή σώµατα και ιδιαίτερα να
υπεισέρχεται σ' αυτές τις διοικητικές και συµβατικές ρυθµίσεις που µπορεί ν' απαιτηθούν για
την αποτελεσµατική εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της.
στ) Να διεξάγει οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιότητες που µπορεί να της ανατίθενται από τη
Σύνοδο των Μερών.
2. Οι αρµοδιότητες της γραµµατείας θα διεξάγονται προσωρινά από το Πρόγραµµα
Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών µέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης τακτικής
συνέλευσης της Συνόδου των Μερών που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6. Στην πρώτη
τακτική συνέλευσή της η Σύνοδος των Μερών θα ορίσει τη γραµµατεία ανάµεσα στους
υφιστάµενους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους
να διεξάγουν τις αρµοδιότητες της γραµµατείας σύµφωνα µε αυτήν τη Σύµβαση.
Άρθρο 8
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
1. Η Σύνοδος των Μερών µπορεί σε συνεδρίασή της να υιοθετήσει πρωτόκολλα σύµφωνα µε
το άρθρο 2.
2. Το κείµενο οποιουδήποτε προτεινόµενου πρωτοκόλλου θα κοινοποιείται στα Μέρη από τη
γραµµατεία τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη συνεδρίαση.
Άρθρο 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
1. Οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να προτείνει τροποποίηση αυτής της Σύµβασης ή
οποιουδήποτε πρωτοκόλλου. Αυτές οι τροποποιήσεις θα λαµβάνουν δεόντως υπόψη, µεταξύ
άλλων, σχετικές επιστηµονικές και τεχνικές µελέτες.
2. Οι τροποποιήσεις αυτής της Σύµβασης θα υιοθετούνται σε συνεδρίαση της Συνόδου των
Μερών. Τροποποιήσεις οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θα υιοθετούνται σε συνεδρίαση των
Μερών του εν λόγω πρωτοκόλλου. Το κείµενο οποιασδήποτε προτεινόµενης τροποποίησης
αυτής της Σύµβασης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, εκτός αν άλλως προβλέπεται σ' αυτό το
πρωτόκολλο, θα κοινοποιείται στα Μέρη από τη γραµµατεία τουλάχιστον έξι µήνες πριν από
τη συνεδρίαση κατά την οποία προτείνεται για υιοθέτηση. Η γραµµατεία θα κοινοποιεί
επίσης προτεινόµενες τροποποιήσεις και στους εκπροσώπους των Κρατών που υπέγραψαν τη
Σύµβαση αυτή για πληροφόρηση.
3. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να καταλήξουν σε συµφωνία πάνω σε
οποιαδήποτε προτεινόµενη τροποποίηση αυτής της Σύµβασης οµόφωνα. Αν εξαντληθούν
όλες οι προσπάθειες για οµοφωνία και δεν επιτευχθεί συµφωνία, η τροποποίηση θα
υιοθετείται τελικά από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφιζόντων
στη συνεδρίαση Μερών και θα υποβάλλεται από το θεµατοφύλακα σε όλα τα Μέρη
για επικύρωση, έγκριση ή αποδοχή.
4. Η διαδικασία που αναφέρεται στη παραπάνω παράγραφο 3 θα εφαρµόζεται σε
τροποποιήσεις οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, µε τη διαφορά ότι µία πλειοψηφία των δύο
τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Μερών αυτού του πρωτοκόλλου στη συνεδρίαση θα
είναι αρκετή για την υιοθέτησή τους.
5. Η επικύρωση ή έγκριση ή η αποδοχή τροποποιήσεων θα γνωστοποιείται γραπτώς στο
θεµατοφύλακα. Τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 3
ή 4 θα τεθούν σε ισχύ µεταξύ των Μερών που τις εχουν αποδεχθεί την ενενηκοστή ηµέρα
µετά την παραλαβή από το θεµατοφύλακα ειδοποίησης για την επικύρωση, έγκριση, αποδοχή
τους από τουλάχιστον τρία τέταρτα των Μερών αυτής της Σύµβασης ή από τουλάχιστο δύο
τρίτα των Μερών του σχετικού πρωτοκόλλου, εκτός αν προβλέπεται άλλως σ' αυτό το
πρωτόκολλο. Μετά από αυτά οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ για οποιοδήποτε άλλο
Μέρος την ενενηκοστή ηµέρα µετά την παραλαβή από το θεµατοφύλακα ειδοποίησης για την
επικύρωση, έγκριση ή αποδοχή της.
6. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου "Μέρη παρόντα και ψηφίζοντα" νοούνται Μέρη
παρόντα και ψηφίζοντα θετικά ή αρνητικά.
Άρθρο 10
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1. Τα παραρτήµατα αυτής της Σύµβασης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θα αποτελέσουν
αναπόσπαστο Μέρος αυτής της Σύµβασης ή αυτού του πρωτοκόλλου, ανάλογα µε την
περίπτωση, και, εκτός αν ρητά προβλέπεται άλλως, αναφορά σ' αυτήν τη Σύµβαση ή τα
πρωτόκολλά της αποτελεί συγχρόνως αναφορά και σε οποιαδήποτε επί πλέον παραρτήµατά
τους. Τα παραρτήµατα αυτά θα περιορισθούν σε επιστηµονικά, τεχνικά και διοικητικά
θέµατα.
2. Εκτός αν προβλέπεται άλλως από οποιοδήποτε πρωτόκολλο σχετικά µε τα παραρτήµατά
του, θα εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία για την πρόταση, την υιοθέτηση και τη θέση σε
ισχύ πρόσθετων παραρτηµάτων αυτής της Σύµβασης ή παραρτηµάτων ενός πρωτοκόλλου:

α) Παραρτήµατα αυτής της Σύµβασης θα προτείνονται και θα υιοθετούνται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3, ενώ παραρτήµατα
οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θα προτείνονται και θα υιοθετούνται µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 4.
β) Οποιοδήποτε Μέρος αδυνατεί να εγκρίνει ένα πρόσθετο παράρτηµα αυτης της Σύµβασης ή
ένα παράρτηµα οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, στο οποίο είναι Μέρος, θα ενηµερώσει γραπτώς
γι' αυτό το θεµατοφύλακα, µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
υιοθέτησης από το θεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας, χωρίς καθυστέρηση, θα ενηµερώσει
όλα τα Μέρη για οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση λάβει. Ενα Μέρος µπορεί οποτεδήποτε να
αλλάξει µια προηγούµενη δήλωση άρνησης µε αποδοχή και αµέσως θ' αρχίσουν να ισχύουν
τα παραρτήµατα γι' αυτό το Μέρος.
γ) Μετά την πάροδο έξι µηνών απο την ηµεροµηνία της θέσης σε κυκλοφορία από το
θεµατοφύλακα της κοινοποίησης το παράρτηµα θ' αρχίσει να ισχύει για όλα τα Μέρη αυτής
της Σύµβασης ή οποιουδήποτε σχετικού πρωτοκόλλου που δεν έχουν υποβάλει ειδοποίηση
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραπάνω υποπαραγράφου (β))
3. Η πρόταση, υιοθέτηση και θέση σε ισχύ τροποποιήσεων παραρτηµάτων αυτής της
Σύµβασης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θα υπόκειται στην ίδια διαδικασία µε την πρόταση,
υιοθέτηση και θέση σε ισχύ παραρτηµάτων της Σύµβασης ή παραρτηµάτων ενός
πρωτοκόλλου. Επί πλέον τροποποιήσεις και παραρτήµατα θα λάβουν δεόντως υπόψη µεταξύ
άλλων σχετικές επιστηµονικές και τεχνικές µελέτες.
4. Αν ένα πρόσθετο παράρτηµα ή µία τροποποίηση παραρτήµατος συνεπιφέρει τροποποίηση
αυτής της Σύµβασης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, το πρόσθετο παράρτηµα ή
τροποποιηµένο παράρτηµα δε θα τεθεί σε ισχύ µέχρις οτου τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση
αυτής της Σύµβασης ή του πρωτοκόλλου που αφορά.
Άρθρο 11
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ Μερών που αφορά την ερµηνεία ή την εφαρµογή αυτής
της Σύµβασης, τα ενδιαφερόµενα Μέρη θ' αναζητήσουν λύση µέσω διαπραγµατεύσεων.
2. Αν τα ενδιαφερόµενα Μέρη δε µπορούν να φθάσουν σε συµφωνία µε διαπραγµατεύσεις,
τότε µπορούν ν' αναζητήσουν από κοινού τις καλές υπηρεσίες ενός τρίτου Μέρους ή να
ζητήσουν τη µεσολάβησή του.
3. Οταν επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί σ ' αυτήν τη Σύµβαση, ή σ'
οποιονδήποτε µετέπειτα χρόνο, ένα Κράτος ή οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής
ολοκλήρωσης µπορεί να δηλώσει γραπτώς στο θεµατοφύλακα ότι η διαφορά που δεν
επιλύθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο ή την παραπάνω παράγραφο 2 αποδέχεται ένα ή και
τα δύο από τα ακόλουθα µέσα επίλυσης διαφορών σαν υποχρεωτικά:
α) ∆ιαιτησία σύµφωνα µε διαδικασίες που θα υιοθετηθούν από τη Σύνοδο των Μερών κατά
την πρώτη τακτική συνεδρίαση της.
β) Υποβολή της διαφοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο.
4. Αν τα Μέρη δεν αποδεχθούν την ίδια διαδικασία, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο
3, ή οποιαδήποτε διαδικασία, η διαφορά θα υποβληθεί σε συµβιβασµό σύµφωνα µε την
παρακάτω παράγραφο 5, εκτός αν τα Μέρη συµφωνήσουν άλλως.
5. Θα δηµιουργηθεί επιτροπή συµβιβασµού µετά από αίτηση ενός από τα Μέρη της
διαφοράς. Η επιτροπή θ ' αποτελείται από ίσο αριθµό µελών που ορίζονται από κάθε
ενδιαφερόµενο Μέρος και πρόεδρο που επιλέγεται από κοινού από τα µέλη που ορίζονται
από κάθε Μέρος. Η επιτροπή θα υποβάλλει τελική και εισηγητική διαιτητική πρόταση, την
οποία τα Μέρη θα µελετήσουν µε καλή πίστη.

6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου θα εφαρµοσθούν σχετικά µε οποιοδήποτε πρωτόκολλο,
εκτός αν προβλέπεται άλλως στο σχετικό πρωτόκολλο.
Άρθρο 12
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Αυτή η Σύµβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από Κράτη και από οργανισµούς
περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών
Υποθέσεων της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας στη Βιέννη από τις 22 Μαρτίου 1985 έως τις 21
Σεπτεµβρίου 1985 και στην Εδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από τις 22
Σεπτεµβρίου 1985 έως τις 21 Μαρτίου 1986.
Άρθρο 13
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ ' Η ΕΓΚΡΙΣΗ
1. Αυτή η Σύµβαση καί οποιοδήποτε Πρωτόκολλο θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή
έγκριση από Κράτη και οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης. Τα όργανα
επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο θεµατοφύλακα.
2. Οποιοσδήποτε οργανισµός, αναφερόµενος στην παραπάνω παράγραφο 1, που γίνεται
Μέρος αυτής της Σύµβασης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, χωρίς οποιοδήποτε από τα Κράτη
Μέλη του να είναι Μέρος, θα δεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη
Σύµβαση ή το πρωτόκολλο, ανάλογα µε την περίπτωση. Στην περίπτωση τέτοιων
οργανισµών, των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη Μέλη είναι Μέρη στη Σύµβαση ή το
σχετικό πρωτόκολλο, ο οργανισµός και τα Κράτη Μέλη του θα αποφασίσουν τις αντίστοιχες
αρµοδιότητές τους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τους σύµφωνα µε τη Σύµβαση ή το
Πρωτόκολλο, ανάλογα µε την περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο οργανισµός και τα Κράτη
Μέλη δε θα µπορούν να εξασκούν δικαιώµατα σύµφωνα µε τη Σύµβαση ή το σχετικό
πρωτόκολλο κατά συντρέχοντα τρόπο.
3. Στα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής τους, οι οργανισµοί που αναφέρονται στην
παραπάνω παράγραφο 1 θα δηλώνουν την έκταση της αρµοδιότητάς τους σχετικά µε τα
θέµατα που ρυθµίζονται µε τη Σύµβαση ή το σχετικό πρωτόκολλο. Αυτοί οι οργανισµοί θα
ενηµερώνουν επίσης το θεµατοφύλακα για οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση των ορίων
της αρµοδιότητάς τους.
Άρθρο 14
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ
1. Αυτή η Σύµβαση και οποιαδήποτε πρωτόκολλα θα είναι ανοικτά για προσχώρηση κρατών
και οργανισµών περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης από την ηµεροµηνία κατά την
οποία η Σύµβαση ή το σχετικό πρωτόκολλο κλείνει για υπογραφή. Τα όργανα προσχώρησης
θα κατατίθενται στο θεµατοφύλακα.
2. Στα όργανα προσχώρησής τους οι οργανισµοί που αναφέρονται στην παραπάνω
παράγραφο 1 θα δηλώσουν την έκταση της αρµοδιότητάς τους σχετικά µε τα θέµατα που
ρυθµίζονται µε τη Σύµβαση ή το σχετικό πρωτόκολλο. Αυτοί οι οργανισµοί θα ενηµερώσουν
επίσης το θεµατοφύλακα για οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση των ορίων της
αρµοδιότητάς τους.
3. Οι διατάξεις του Άρθρου 13, παραγ. 2, θα ισχύουν για οργανισµούς περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης που προσχωρούν σ' αυτήν τη Σύµβαση ή οποιοδήποτε
πρωτόκολλο.

Άρθρο 15
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
1. Κάθε Μέρος αυτής της Σύµβασης ή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θα έχει µια ψήφο.
2. Οι οργανισµοί περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης σε θέµατα µέσα στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους θα εξασκήσουν το δικαίωµά τους για ψήφο µε αριθµό ψήφων ίσο µε τον
αριθµό των κρατών µελών τους που είναι Μέρη της Σύµβασης ή του σχετικού πρωτοκόλλου,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παραπάνω παράγραφο 1.
Οι οργανισµοί αυτοί δε θα ασκήσουν το δικαίωµά τους για ψήφους αν τα κράτη µέλη τους
ασκήσουν το δικό τους, και αντίστροφα.
Άρθρο 16
ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ
1. Ενα Κράτος ή ένας οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δε µπορεί να
γίνει µέρος σ ' ένα πρωτόκολλο, εκτός αν είναι ή αν γίνει ταυτόχρονα Μέρος της Σύµβασης.
2. Οι αποφάσεις που αφορούν οποιοδήποτε πρωτόκολλο θα ληφθούν µόνο από τα Μέρη του
σχετικού πρωτοκόλλου.
Άρθρο 17
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
1. Αυτή η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης
του εικοστού οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
2. Οποιοδήποτε πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία
κατάθεσης του ενδεκάτου οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης του πρωτοκόλλου
αυτού ή προσχώρησης σ' αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται στο πρωτόκολλο αυτό.
3. Για κάθε Μέρος που επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει αυτη τη Σύµβαση ή προσχωρεί σ'
αυτήν µετά την κατάθεση του εικοστού οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης, θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης από
αυτό το Μέρος του οργάνου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
4. Οποιοδήποτε πρωτόκολλο, εκτός αν άλλως ορίζεται σ' αυτό, θα τεθεί σε ισχύ για το Μέρος
που επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει αυτό το πρωτόκολλο ή προσχωρεί σ' αυτό µετά τη
θέση του σε ισχύ σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 2, την ενενηκοστή ηµέρα µετά την
ηµεροµηνία κατά την οποία αυτό το µέρος καταθέσει το οργανό του επικύρωσης, αποδοχής,
έγκρισης ή προσχώρησης ή την ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Σύµβαση για το
Μέρος αυτό, οποιαδήποτε είναι µεταγενέστερη.
5. Για τους σκοπούς των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 οποιοδήποτε όργανο κατατίθεται
από οργανισµό περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δε θα υπολογίζεται σαν πρόσθετο
σ' αυτά που κατατίθενται από Κράτη Μέλη αυτού του οργανισµού.
Άρθρο 18
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
∆εν µπορούν να διατυπωθούν επιφυλάξεις σ' αυτήν τη Σύµβαση.
Άρθρο 19
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
1. Οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ετέθη σε ισχύ αυτη η Σύµβαση για ένα Μέρος, το Μέρος αυτό µπορεί να
αποχωρήσει από τη Σύµβαση µε την επίδοση γραπτής ανακοίνωσης στο θεµατοφύλακα.
2. Εκτός αν προβλέπεται άλλως σε οποιοδήποτε πρωτόκολλο, οποιαδήποτε χρονική στιγµή
µετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία, κατά την οποία έχει τεθεί σε ισχύ

αυτό το πρωτόκολλο για ένα Μέρος, το Μέρος αυτό µπορεί να αποχωρήσει από το
πρωτόκολλο µε την επίδοση γραπτής ειδοποίησης στο θεµατοφύλακα.
3. Η οποιαδήποτε αποχώρηση θα ισχύσει µετά την παρέλευση ενός ετους µετά την
ηµεροµηνία λήψης της από το θεµατοφύλακα, ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα
καθορίζεται στην ανακοίνωση της αποχώρησης.
4. Οποιοδήποτε Μέρος αποχωρήσει από αυτήν τη Σύµβαση θα θεωρείται ότι έχει επίσης
αποχωρήσει από οποιοδήποτε πρωτόκολλο, στο οποίο είναι Μέρος.
Άρθρο 20
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
1. Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θα αναλάβει τις αρµοδιότητες του
θεµατοφύλακα αυτής της Σύµβασης και οποιωνδήποτε πρωτοκόλλων.
2. Ο θεµατοφύλακας θα ενηµερώνει τα Μέρη ιδιαίτερα για:
α) Την υπογραφή αυτής της Σύµβασης και οποιουδήποτε πρωτοκόλλου και την κατάθεση
οργάνων επικύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14.
β) Την ηµεροµηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η Σύµβαση και οποιοδήποτε πρωτόκολλο
σύµφωνα µε το άρθρο 17.
γ) Ανακοινώσεις αποχώρησης που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 19.
δ) Τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν όσον αφορά τη Σύµβαση ή οποιοδήποτε πρωτόκολλο,
την αποδοχή τους από τα Μέρη και την ηµεροµηνία θέσεώς τους σε ισχύ σύµφωνα µε το
άρθρο 9.
ε) Ολες τις κοινοποιήσεις που σχετίζονται µε την υιοθέτηση και έγκριση παραρτηµάτων και
µε την τροποποίηση παραρτηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 10.
στ) Ανακοινώσεις από οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης για την
έκταση της αρµοδιότητάς τους σχετικά µε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν τη Σύµβαση
και οποιαδήποτε πρωτόκολλα και οποιωνδήποτε τροποποιήσεών τους.
ζ) ∆ηλώσεις που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 παραγ. 3.
Άρθρο 21
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Το πρωτότυπο αυτής της Σύµβασης, της οποίας τα αραβικό, κινεζικό, αγγλικό, γαλλικό,
ρωσικό και ισπανικό κείµενα είναι εξ ίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραµµατέα
των Ηνωµένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ οι υπογράφοντες, δεόντως
εξουσιοδοτούµενοι για το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση.
Εγένετο στη Βιέννη την 22α Μαρτίου 1985
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα Μέρη αυτής της Σύµβασης αναγνωρίζουν ότι τα κυριότερα επιστηµονικά θέµατα είναι:
α) Μεταβολή της στοιβάδας του όζοντος που θα µπορούσε να καταλήξει σε αλλαγή της
ποσότητας ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας µε βιολογικές επιπτώσεις (UV-Β) που φθάνει
στην επιφάνεια της Γης και οι πιθανές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, στους οργανισµούς,
τα οικοσυστήµατα και τα χρήσιµα στην ανθρωπότητα υλικά.
β) Μεταβολή της κάθετης κατανοµής του όζοντος, που θα µπορούσε ν' αλλάξει τη
θερµοκρασιακή δοµή της ατµόσφαιρας και οι πιθανές συνέπειες για τον καιρό και το κλίµα.
2. Τα Μέρη της Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 3, θα συνεργασθούν στη διεξαγωγή
έρευνας και συστηµατικών παρατηρήσεων και στη διατύπωση συστάσεων για µελλοντική
έρευνα και παρατήρηση σε τοµείς όπως:
α) Ερευνα στη φυσική και χηµεία της ατµόσφαιρας:

Ι) Πλήρη θεωρητικά µοντέλα. Παραπέρα ανάπτυξη µοντέλων που εξετάζουν την
αλληλεπίδραση µεταξύ των διεργασιών ακτινοβολίας, δυναµικών και χηµικών, µελέτες των
ταυτόχρονων επιδράσεων των διαφόρων ανθρωπογενών και φυσικών ειδών στο όζον της
ατµόσφαιρας. Ερµηνεία των στοιχείων µετρήσεων δορυφορικών και µη εκτίµηση των
τάσεων των ατµοσφαιρικών και γεωφυσικών παραµέτρων και την ανάπτυξη µεθόδων για την
απόδοση αλλαγών αυτών των παραµέτρων σε συγκεκριµένα αίτια.
ΙΙ) Εργαστηριακές µελέτες: συντελεστών ταχυτήτων αντιδράσεων διατοµών απορρόφησης
και µηχανισµοί τροποσφαιρικών και στρατοσφαιρικών χηµικών και φωτοχηµικών
διεργασιών φασµατοσκοπικών στοιχείων για την υποστήριξη µετρήσεων πεδίου σε όλες τις
σχετικές φασµατικές περιοχές.
ΙΙΙ) Μετρήσεις πεδίου: η συγκέντρωση και ροή των κυρίως πρωτογενών αερίων τοσο
φυσικής όσο και ανθρωπογενούς προέλευσης, µελέτες δυναµικής της ατµόσφαιρας,
ταυτόχρονες µετρήσεις φωτοχηµικά σχετιζόµενων παραγόντων µε την οριακή πλανητική
στοιβάδα µε τη χρήση επιτόπιων οργάνων και οργάνων τηλεπισκόπησης, σύγκριση διαφόρων
αισθητήρων µεταξύ τους, περιλαµβανοµένων συντονισµένων συσχετισµένων µετρήσεων για
χρήση βορυφορικών επιστηµονικών οργάνων, τρισδιάστατα πεδία των κυριοτέρων
ατµοσφαιρικών ιχνοσυστατικών, ροές ηλιακού φάσµατος και µετεωρολογικές παράµετροι.
ΙV) Ανάπτυξη οργάνων, περιλαµβανοµένων δορυφορικών και µη δορυφορικών αισθητήρων
για ατµοσφαιρικά ιχνοσυστατικά ροής ηλιακής ακτινοβολίας και µετεωρολογικές
παραµέτρους.
β) Ερευνα για τις επιπτώσεις στην υγεία, τις βιολογικές επιπτώσεις και τις φωτοδιασπαστικές
επιπτώσεις.
Ι) Η σχέση ανάµεσα στην ανθρώπινη έκθεση σε ορατή και υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία α) η
ανάπτυξη καρκίνου του δέρµατος τύπου µελανώµατος και β) οι επιπτώσεις στο
ανοσοποιητικό σύστηµα.
ΙΙ) Επιπτώσεις ακτινοβολίας UV-Β, περιλαµβανοµένης της εξάρτησής της από το µήκος
κύµατος (α) στις αγροτικές εσοδείες, στα δάση και άλλα χερσαία οικοσυστήµατα και (β) στον
θαλάσσιο τροφικό ιστό και τα αλιεύµατα, καθώς και πιθανή παρεµπόδιση παραγωγής
οξυγόνου από το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν.
ΙΙΙ) Οι µηχανισµοί µε τους οποίους η ακτινοβολία UV-Β επιδρά σε βιολογικά υλικά, είδη και
οικοσυστήµατα, περιλαµβανοµένης της σχέσης µεταξύ δόσης, ρυθµού δόσης και
ανταπόκρισης, φωτοεπιδιόρθωση, προσαρµογή και προστασία.
IV) Μελέτες φασµάτων βιολογικής επίδρασης και η φασµατική
ανταπόκριση µε τη χρήση πολυχρωµατικής ακτινοβολίας, ούτως ώστε να περιληφθούν
πιθανές αλληλεπιδράσεις των διαφόρων περιοχών µήκους κύµατος.
V) Η επίδραση της ακτινοβολίας UV-Β πάνω: στις ευαισθησίες και δραστηριότητες
βιολογικών ειδών σηµαντικών για τη ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ισορροπία σε πρωταρχικές διεργασίες
όπως η φωτοσύνθεση και η βιοσύνθεση.
VI) Η επίδραση της ακτινοβολίας UV-Β στη φωτοδιάσπαση ρυπαντών, γεωργικών χηµικών
ουσιών και άλλων υλικών.
γ) Ερευνα για τις επιπτώσεις στο κλίµα.
Ι) Μελέτες θεωρητικές και παρατηρήσεων των επιδράσεων ακτινοβολίας του όζοντος και
άλλων ιχνο-ειδών και οι επιπτώσεις σε κλιµατολογικές παραµέτρους, όπως θερµοκρασίες
επιφανείας εδάφους και ωκεανού, πρότυπα µετεωρολογικών κατακρηµνίσεων, η ανταλλαγή
µεταξύ της τροποσφαίρας και της στρατοσφαίρας.
ΙΙ) Η διερεύνηση των συνεπειών αυτών των κλιµατολογικών επιπτώσεων σε διάφορες
πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας.
δ) Συστηµατικές παρατηρήσεις για:
Ι) Την κατάσταση της στοιβάδας του όζοντος (δηλαδή τη µεταβλητότητα, σε χώρο και χρόνο,
του συνολικού περιεχοµένου της στήλης και της κάθετης κατανοµής) µε τη δηµιουργία του
Παγκόσµιου Συστήµατος Παρατήρησης του Οζοντος, βασισµένου στην ολοκληρωµένη
χρήση δορυφόρων και επίγειων συστηµάτων πλήρως λειτουργούντων.

ΙΙ) Τις τροποσφαιρικές και στρατοσφαιρικές συγκεντρώσεις πρωτογενών αερίων για τις
οµάδες ΗΟχ, ΝΟχ, CΙΟχ και άνθρακα.
ΙΙΙ) Τη θερµοκρασία από το έδαφος µέχρι τη µεσόσφαιρα, µε τη χρησιµοποίηση τόσο
επίγειων, όσο και δορυφορικών συστηµάτων.
ΙV) Αναλυµένη σε µήκος κύµατος ηλιακή ροή που φθάνει στην ατµόσφαιρα της Γης και
θερµική ακτινοβολία που εξέρχεται από την ατµόσφαιρα, µε τη χρήση δορυφορικών
συστηµάτων.
ΙV) Αναλυµένη σε µήκος κύµατος ηλιακή ροή που φθάνει στην ατµόσφαιρα της Γης και
θερµική ακτινοβολία που εξέρχεται από την ατµόσφαιρα, µε τη χρήση δορυφορικών
µετρήσεων.
V) Αναλυµένη σε µήκος κύµατος ηλιακή ροή που φθάνει στην επιφάνεια της Γης στην
υπεριώδη φασµατική περιοχή που έχει βιολογικές επιπτώσεις (UV-Β).
VI) ιδιότητες σωµατιδιακής φύσης συστατικών (aerosols) και κατανοµή από το έδαφος έως
τη µεσόσφαιρα µε τη χρησιµοποίηση επίγειων, εναέριων και δορυφορικών συστηµάτων.
VΙΙ) Σηµαντικές κλιµατολογικά µεταβλητές µε την τήρηση προγραµµάτων επιφανειακών
µετεωρολογικών µετρήσεων υψηλής ποιότητας.
VΙΙΙ) Ιχνο-είδη, θερµοκρασίες, ηλιακές ροές και σωµατιδιακής φύσεως συστατικά (aerosols),
µε τη χρησιµοποίηση βελτιωµένων µεθόδων για την ανάλυση συνολικών στοιχείων.
3. Τα Μέρη της Σύµβασης θα συνεργασθούν, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών, στην προώθηση της κατάλληλης επιστηµονικής και τεχνικής
εκπαίδευσης που είναι απαραίτητη για να συµµετάσχουν στην ερευνα και τις συστηµατικές
παρατηρήσεις που περιγράφονται σύντοµα σ' αυτό το Παράρτηµα. Θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση στη διαβαθµονόµηση των οργάνων παρατήρησης και των µεθόδων µε
σκοπό να παράγονται συγκρίσιµες ή τυποποιηµένες οµάδες επιστηµονικών στοιχείων.
4. Οι ακόλουθες χηµικές ουσίες, φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης, που δεν
αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας, θεωρείται ότι εχουν τη δυνατότητα να µεταβάλουν
τη φυσική και χηµική σύσταση της στοιβάδας του όζοντος.
Α) Ουσίες άνθρακα
Ι) Μονοξείδιο του άνθρακος (CΟ)
Το µονοξείδιο του άνθρακος έχει σηµαντικές φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές και θεωρείται
ότι παίζει σηµαντικό άµεσο ρόλο στην τροποσφαιρική φωτοχηµεία και έµµεσο ρόλο στη
στρατοσφαιρική φωτοχηµεία.
ΙΙ) ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CΟ2)
Το διοξείδιο του άνθρακα έχει σηµαντικές φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές και επενεργεί
πάνω στο στρατοσφαιρικό όζον επηρεάζοντας τη θερµική δοµή της ατµόσφαιρας.
ΙΙΙ) Μεθάνιο (CΗ4)
Το µεθάνιο έχει τόσο φυσικές, όσο και ανθρωπογενείς πηγές και επιδρά τόσο πάνω στο
τροποσφαιρικό όσο και πάνω στο στρατοσφαιρικό όζον.
ΙV) Μη µεθανιούχα είδη υδρογονανθράκων.
Τα µη µεθανιούχα είδη υδρογονανθράκων, που αποτελούνται από µεγάλο αριθµό χηµικών
ουσιών, έχουν τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς πηγές, και παίζουν άµεσο ρόλο στην
τροποσφαιρική φωτοχηµεία και έµµεσο ρόλο στη στρατοσφαιρική φωτοχηµεία.
Β) Ουσίες αζώτου
Ι) Υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο)
Οι κύριες πηγές του Ν2Ο είναι φυσικές, αλλά και η ανθρωπογενής συµβολή αυξάνεται
σηµαντικά. Το υποξείδιο του αζώτου είναι η κύρια πηγή του στρατοσφαιρικού ΝΟχ, που
παίζει ζωτικό ρόλο στον έλεγχο της αναλογίας του στρατοσφαιρικού όζοντος.
ΙΙ) Οξείδια του αζώτου (ΝΟχ)
Οι επίγειες πηγές του ΝΟχ παίζουν άµεσο ρόλο στις τροποσφαιρικές φωτοχηµικές διεργασίες
και έµµεσο ρόλο στη στρατοσφαιρική φωτοχηµεία, ενώ εισαγωγή ΝΟ2 κοντά στην
τροπόπαυση µπορεί να οδηγήσει άµεσα προς αλλαγή στο ανώτερο τροποσφαιρικό και
στρατοσφαιρικό στρώµα όζοντος.

γ) Ουσίες χλωρίου
Ι) Πλήρως αλογονωµένα αλκάνια π.χ. CCI4, CFCI3 (CFC-11) CF2CI2(CFC-12),
C2F3CΙ3(CFC-113), C2F4CI2(CFC-114).
Τα πλήρως αλογονωµένα αλκάνια είναι ανθρωπογενή και ενεργούν σαν πηγή του CIOx, που
παίζει ζωτικό ρόλο στη φωτοχηµεία του όζοντος, ιδιαίτερα στην περιοχή υψόµετρου µέχρι
3Ο-5Ο χλµ.
ΙΙ) Μερικώς αλογονωµένα αλκάνια π.χ. CH3CI, CHF2CI(CFC-22), CH3CCI3, CHFCΙ2(CFC21).
Οι πηγές του CH2CI είναι φυσικές, ενώ τα άλλα µερικώς αλογονωµένα αλκάνια που
αναφέρονται παραπάνω είναι ανθρωπογενή στην προέλευση. Αυτά τα αέρια ενεργουν επίσης
σαν πηγή στρατοσφαιρικού CIOx.
δ) Ουσίες βρωµίου
Πλήρως αλογονωµένα αλκάνια π.χ. CF3 Br.
Αυτά τα αέρια είναι ανθρωπογενή και ενεργούν σαν πηγή BrOx, που συµπεριφέρονται κατά
τρόπο όµοιο µε το CIOx.
ε) Ουσίες υδρογόνου (Η2 )
Ι) Υδρογόνο (Η2)
Το υδρογόνο, η πηγή του οποίου είναι φυσική και ανθρωπογενής, παίζει ασήµαντο ρόλο στη
στρατοσφαιρική φωτοχηµεία.
ΙΙ) Υδωρ (Η2Ο)
Το ύδωρ, του οποίου η πηγή είναι φυσική, παίζει ζωτικό ρόλο τόσο στην τροποσφαιρική όσο
και στη στρατοσφαιρική φωτοχηµεία. Τοπικές πηγές υδρατµών στη στρατόσφαιρα
περιλαµβάνουν την οξείδωση του µεθανίου και, σε µικρότερη έκταση, υδρογόνου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Τα µέρη αυτής της Σύµβασης αναγνωρίζουν ότι η συλλογή και η συµµετοχή στην
πληροφόρηση είναι ένα σηµαντικό µέσο για θέση σε εφαρµογή των στόχων αυτής της
Σύµβασης και για διασφάλιση ότι οποιεσδήποτε ενέργειες και αν αναληφθούν θα είναι
κατάλληλες και δίκαιες. Εποµένως, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν επιστηµονικές, τεχνικές,
κοινωνικο-οικονοµικές, επιχειρηµατικές, εµπορικές και νοµικές πληροφορίες.
2. Τα Μέρη της Σύµβασης, αποφασίζοντας ποιες πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται και ν'
ανταλλάσσονται, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη χρησιµότητα των πληροφοριών και το
κόστος απόκτησής τους. Τα Μέρη επί πλέον αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία στα πλαίσια
αυτού του Παραρτήµατος θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους εθνικούς νόµους, κανονισµούς
και πρακτικές, όσον αφορά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά µυστικά και προστασία
εµπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών.
3. Επιστηµονικές πληροφορίες.
Αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για:
α) Σχεδιαζόµενη και εν εξελίξει έρευνα, τόσο κρατική όσο και ιδιωτική, για να διευκολύνεται
ο συντονισµός των ερευνητικών προγραµµάτων έτσι ώστε να γίνει το δυνατό
αποτελεσµατικότερη χρήση των διαθέσιµων εθνικών και διεθνών πόρων.
β) Τα στοιχεία εκποµπών που χρειάζονται για έρευνα.
γ) Επιστηµονικά αποτελέσµατα δηµοσιευµένα σε έγκυρα έντυπα για την κατανόηση της
φυσικής και της χηµικής σύστασης της ατµόσφαιράς της Γης και της επιδεκτικότητάς της σε
αλλαγή ιδιαίτερα για την κατάσταση της στοιβάδας του όζοντος και τις επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και το κλίµα, οι οποίες θα προκύψουν από αλλαγές σε όλες
τις χρονικές κλίµακες είτε στο συνολικό περιεχόµενο στήλης είτε στην κάθετη κατανοµή του
όζοντος.
δ) Την εκτίµηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και τις συστάσεις για µελλοντική έρευνα.
4. Τεχνικές πληροφορίες

Αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για:
α) τη διαθεσιµότητα και το κόστος χηµικών υποκατάστατων και εναλλακτικών τεχνολογιών
για τη µείωση των εκποµπών ουσιών που επηρεάζουν το όζον και σχετική σχεδιαζόµενη και
εν εξελίξει έρευνα.
β) Τους περιορισµούς και οποιουσδήποτε κινδύνους που εµπλέκονται στη χρήση χηµικών ή
άλλων υποκατάστατων και εναλλακτικών τεχνολογιών.
5. Κοινωνικο-οικονοµικές και εµπορικές πληροφορίες για τις ουσίες που αναφέρονται
Παράρτηµα Ι.
Αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για:
α) Παραγωγή και δυναµικότητα παραγωγής.
β) Χρήση και τύπους χρήσης.
γ) εισαγωγές / εξαγωγές.
δ) Το κόστος, τους κινδύνους και τα πλεονεκτήµατα ανθρώπινων δραστηριοτήτων
µπορεί έµµεσα να επηρεάσουν τη στοιβάδα του όζοντος και των επιπτώσεων
ρυθµιστικών ενεργειών αναλαµβάνονται ή µελετούνται για τον έλεγχο αυτών
δραστηριοτήτων.
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6. Νοµικές πληροφορίες.
Αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για:
α) Εθνικούς νόµους, διοικητικά µέτρα και νοµική έρευνα σχετική µε την προστασία της
στοιβάδας του όζοντος.
β) διεθνείς συµφωνίες, περιλαµβανοµένων διµερών συµφωνιών, σχετικά µε την προστασία
της στοιβάδας του όζοντος.
γ) Μέθοδοι και όροι έκδοσης αδειών και διαθεσιµότητας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά
µε την προστασία της στοιβάδας του όζοντος.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑ∆Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου,
Συµµετέχοντα στη Συνθήκη της Βιέννης για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος,
Λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη αυτή να λάβουν τα
απαραίτητα µέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις
επιβλαβείς συνέπειες που έχουν ή είναι πιθανόν να έχουν ανθρώπινες ενέργειες οι οποίες
επηρεάζουν ή πιθανό να επηρεάσουν τη στοιβάδα του όζοντος,
Αναγνωρίζοντας ότι οι παγκόσµιες εκποµπές ορισµένων ουσιών µπορεί να µειώσουν
σηµαντικά ή να επηρεάσουν µε άλλο τρόπο τη στοιβάδα του όζοντος, ούτως ώστε να
προκύψουν πιθανώς επιβλαβείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
Έχοντας επίγνωση των ενδεχόµενων κλιµατολογικών µεταβολών που θα επιφέρουν οι
εκποµπές αυτών των ουσιών,
Πιστεύοντας ότι τα µέτρα που θα ληφθούν για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος
από την καταστροφή θα πρέπει να βασίζονται σε σχετικά επιστηµονικά στοιχεία, αφού
ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί και οικονοµικοί παράγοντες,
Αποφασισµένα να προστατεύσουν τη στοιβάδα του όζοντος, λαµβάνοντας προληπτικά µέτρα
για να ελέγξουν δίκαια όλες τις παγκόσµιες εκποµπές στοιχείων που την καταστρέφουν, µε
απώτερο στόχο την εξάλειψή τους µε βάση τις εξελίξεις της επιστήµης, λαµβάνοντας υπόψη
τους τεχνικούς και οικονοµικούς παράγοντες,
Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ειδική πρόβλεψη για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών σε τέτοιες ουσίες,
Επισηµαίνοντας ότι εχουν ήδη ληφθεί προληπτικά µέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών
ορισµένων χλωροφθορανθάκων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
Εκτιµώντας τη σηµασία που έχει η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην ερευνα και
ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας όσον αφορά τον έλεγχο και της µείωση των

εκποµπών ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τις
ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, συµφώνησαν τα εξής :
Άρθρο 1
Ορισµος
Στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου:
1. Σαν "Συνθήκη" νοείται η Συνθήκη της Βιέννης για την Προστασία της στοιβάδας του
όζοντος που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 1985.
2. Σαν "Μέρη" νοούνται τα Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός αν στο
κείµενο ορίζεται διαφορετικά.
3 Σαν "Γραµµατεία" νοείται η γραµµατεία της Συνθήκης.
4. Σαν "Ελεγχόµενες ουσίες" νοούνται οι ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Α του
παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε αυτούσιες είτε σε µείγµα. Εξαιρούνται, εντούτοις, οι ουσίες ή
τα µείγµατα που περιέχονται σε βιοµηχανικά προϊόντα, εκτός των δοχείων που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ή αποθήκευση των εν λόγω ουσιών.
5. Σαν "παραγωγή" νοείται η ποσότητα των παραγόµενων ελεγχόµενων ουσιών πλην της
ποσότητας που καταστρέφεται µε τις τεχνικές µεθόδους που θα εγκρίνουν τα Συµβαλλόµενα
Μέρη.
6. Σαν "Κατανάλωση" νοείται το σύνολο της παραγωγής συν τις εισαγωγές µείον τις
εξαγωγές των ελεγχόµενων ουσιών.
7. Σαν "Υπολογιζόµενα επίπεδα" παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών και κατανάλωσης
νοούνται τα επίπεδα που καθορίζονται βάσει του άρθρου 3.
8. Σαν "Εξορθολογισµός της βιοµηχανικής παραγωγής" νοείται η µεταβίβαση όλου ή µέρους
του υπολογιζόµενου όγκου παραγωγής µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, µε σκοπό την
επίτευξη οικονοµικής αποτελεσµατικότητας ή την κάλυψη των αναµενόµενων ανεπαρκειών
στην προσφορά που θα προκύψουν από το κλείσιµο εργοστασίων.
Άρθρο 2
Μέτρα Ελέγχου
1. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µεριµνά ώστε, για το διάστηµα των δώδεκα µηνών από την
πρώτη µέρα του έβδοµου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος του
παρόντος πρωτοκόλλου και εφεξής για κάθε δώδεκα µήνες, το υπολογιζόµενο επίπεδο
κατανάλωσης σε ελεγχόµενες ουσίες της Οµάδας Ι του παραρτήµατος Α να µην
υπερβαίνει το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης του 1986.
Κατά το τέλος της εν λόγω περιόδου, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος που παράγει µία ή
περισσότερες από τις ουσίες αυτές µεριµνά, ώστε το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής
ουσιών να µην υπερβαίνει το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του 1986, εκτός αν αυτό το
επίπεδο δεν έχει αυξηθεί πάνω από δέκα τοις εκατό σε σχέση µε το επίπεδο του 1986. Η
αύξηση αυτή επιτρέπεται µόνο για την ικανοποίηση των βασικών εγχώριων αναγκών των
Συµβαλλοµένων Μερών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου και για τον
εξορθολογισµό της βιοµηχανικής παραγωγής µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών.
2. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µεριµνά ώστε, για το διάστηµα των δώδεκα µηνών, από την
πρώτη µέρα του τριακοστού έβδοµου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος
του παρόντος Πρωτοκόλλου και εφεξής για κάθε δώδεκα µήνες, το υπολογιζόµενο επίπεδο
κατανάλωσης σε ελεγχόµενες ουσίες που περιλαµβάνονται στην Οµάδα ΙΙ του Παραρτήµατος
Α να µην υπερβαίνει το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης του 1986. Κάθε Συµβαλλόµενο
Μέρος που παράγει µία ή περισσότερες από τις ουσίες αυτές µεριµνά ώστε το υπολογιζόµενο
επίπεδο παραγωγής ελεγχόµενων ουσιών να µην υπερβαίνει το υπολογιζόµενο επίπεδο
παραγωγής του 1986, εκτός αν αυτό το επίπεδο δεν έχει αυξηθεί πάνω από δέκα τοις εκατό,
σε σχέση µε το επίπεδο του 1986. Τέτοιου είδους αύξηση επιτρέπεται, µόνο για την
ικανοποίηση των βασικών εγχώριων αναγκών των Συµβαλλοµένων Μερών σύµφωνα µε το

άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου και για τον εξορθολογισµό της βιοµηχανικής παραγωγής µεταξύ
των Συµβαλλοµένων Μερών. Ο µηχανισµός, σύµφωνα µε τον οποίο θα εφαρµοστούν τα
παρόντα µέτρα, αποφασίζεται κατά την πρώτη σύσκεψη των Συµβαλλοµένων µερών, η οποία
θα συγκληθεί µετά τον πρώτο επιστηµονικό απολογισµό.
3. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µεριµνά ώστε, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1993 ως 30ής
Ιουνίου 1994 και εφεξής κάθε δώδεκα µήνες, το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης σε
ελεγχόµενες ουσίες που περιλαµβάνονται στην Οµάδα Ι του παραρτηµατος Α, να µην
υπερβαίνει ετησίως το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσης του
1986.
Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος που παράγει µία ή περισσότερες από τις εν λόγω ουσίες µεριµνά,
ώστε για τις εν λόγω περιόδους το υπολογιζόµενο επίπεδου παραγωγής των ελεγχόµενων
ουσιών δεν υπερβαίνει ετησίως το ογδόντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του 1986. Εν τούτοις, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής επιτρέπεται
να αυξηθεί και πάνω από το όριο αυτό µέχρι δέκα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου
παραγωγής του 1986, προκειµένου να καλυφθούν βασικές εγχώριες ανάγκες των
Συµβαλλοµένων Μερών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου και για λόγους
εξορθολογισµού της βιοµηχανικής παραγωγής µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών
4. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µεριµνά ώστε, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1998 ως 3Οής
Ιουνίου 1999 και κάθε δώδεκα µήνες εφεξής το υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης σε
ελεγχόµενες ουσίες που περιλαµβάνονται στην Οµάδα Ι του Παραρτήµατος Α να µην
υπερβαίνει ετησίως το πενήντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσης του
1986. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος που παράγει µία ή περισσότερες από τις ουσίες αυτές
µεριµνά, ώστε για τις εν λόγω περιόδους το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής των
ελεγχόµενων ουσιών να µην υπερβαίνει ετησίως το πενήντα τοις εκατό του υπολογιζόµενου
επιπέδου παραγωγής του 1986.
Εντούτοις, το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής επιτρέπεται να υπερβεί το όριο αυτό κατά
δεκαπέντε τα εκατό σε σχέση µε το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του 1986,
προκειµένου να καλυφθούν βασικές εσωτερικές ανάγκες των Συµβαλλοµένων Μερών που
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου και για λόγους εξορθολογισµού της βιοµηχανικής
παραγωγής µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών. Αυτή η παράγραφος εφαρµόζεται εφ' όσον
τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν αποφασίσουν διαφορετικά µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των
παρόντων και ψηφιζόντων, που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα τουλάχιστον του ολικού
υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσης των ελεγχόµενων ουσιών των Συµβαλλοµένων
Μερών.
Η απόφαση αυτή θα ληφθεί µε βάση τις εκτιµήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.
5. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, του οποίου το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής κατά το
1986 για τις ελεγχόµενες ουσίες που περιλαµβάνονται στην Οµάδα Ι του Παραρτήµατος Α
ήταν χαµηλότερο από εικοσιπέντε χιλιάδες τόνους, επιτρέπεται για λόγους εξορθολογισµού
της βιοµηχανικής παραγωγής να µεταφέρει ή να δεχτεί από κάθε άλλο Συµβαλλόµενο Μέρος
ένα ποσοστό παραγωγής, το οποίο υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους
1, 3 και 4, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά συνυπολογιζόµενα επίπεδα παραγωγής των
ενδιαφερόµενων Μερών δεν υπερβαίνουν τα όρια παραγωγής που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο. Κάθε τέτοια µεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας θα γνωστοποιείται στη
γραµµατεία, το αργότερο κατά το χρόνο της µεταφοράς.
6. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, στο οποίο δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου
και το οποίο υπό κατασκευή ή υπό ανάθεση έχει εγκαταστάσεις για την παραγωγή
ελεγχόµενων ουσιών πριν τις 16 Σεπτεµβρίου 1987, και εφ' όσον έχει προβλεφθεί σχετικά
στην εθνική νοµοθεσία πριν την 1η Ιανουαρίου 1987, µπορεί να προσθέσει την παραγωγή
που προέκυψε από αυτές τις εγκαταστάσεις στο σύνολο της παραγωγής ελεγχόµενων ουσιών
για το 1986, ώστε να καθοριστεί το υπολογιζόµενο επίπεδο παραγωγής του 1986, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτές οι εγκαταστάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί ως τις 31 ∆εκεµβρίου 1990

και ότι µία τέτοια παραγωγή δεν αυξάνει το ετήσιο υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης σε
ελεγχόµενες ουσίες του Συµβαλλοµένου Μέρους πάνω από 0,5 χιλιόγραµµα κατά κεφαλή.
7. Κάθε µεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 ή κάθε
προσθήκη στην παραγωγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 6, θα γνωστοποιείται στη
γραµµατεία, το αργότερο κατά το χρόνο της µεταφοράς ή της προσθήκης.
8.α) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, τα οποία είναι µέλη κάποιου οργανισµού περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 (6) της Συνθήκης δύνανται να
συµφωνήσουν ότι θα εκπληρώνουν από κοινού τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
κατανάλωση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό
συνυπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που ορίζονται στο παρόν
άρθρο.
β) Τα Μέρη που συµµετέχουν σε κάθε τέτοια συµφωνία ενηµερώνουν τη γραµµατεία για
τους όρους της συµφωνίας πριν την ηµεροµηνία µείωσης της κατανάλωσης, την οποία αφορά
η συµφωνία.
γ) Κάθε τέτοια συµφωνία ισχύει, µόνο αν όλα τα κράτη µέλη του οργανισµού περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης και ο ενδιαφερόµενος οργανισµός είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του
πρωτοκόλλου και έχουν ενηµερώσει τη γραµµατεία για τον τρόπο που σκοπεύουν να την
εφαρµόσουν.
9.α) Βάσει των εκτιµήσεων που γίνονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 6, τα Συµβαλλόµενα
Μέρη δύνανται να αποφασίσουν:
1) αν θα πρέπει να γίνουν προσαρµογές των παραγόντων καταστροφής του όζοντος που
ορίζονται στο παράρτηµα Α και, αν ναι, ποιες θα είναι αυτές οι προσαρµογές, και
2) αν θα πρέπει να προβούν σε περαιτέρω προσαρµογές και µειώσεις παραγωγής ή
κατανάλωσης ελεγχόµενων ουσιών από τα επίπεδα του 1986 και, αν ναι, ποιο θα είναι το
πεδίο, το ποσό και ο χρόνος της κάθε προσαρµογής και µείωσης.
β) Προτάσεις για τέτοιου είδους προσαρµογές γνωστοποιούνται στα Συµβαλλόµενα µέρη από
τη γραµµατεία τουλάχιστον έξη µήνες πριν τη συνεδρίαση των Μερών στην οποία και θα
προταθούν για έγκριση.
γ) Για την λήψη αυτών των αποφάσεων, τα Συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να καταβάλουν κάθε
προσπάθεια, ώστε να επέλθει συµφωνία µε συναίνεση. Αν όλες οι προσπάθειες για συναίνεση
αποβούν άκαρπες και δεν επέλθει συµφωνία, οι αποφάσεις θα λαµβάνονται, σαν τελευταία
λύση, µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων των παρόντων και ψηφιζόντων Μερών, που
αντιπροσωπεύουν το πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον της συνολικής κατανάλωσης σε
ελεγχόµενες ουσίες των Συµβαλλοµένων Μερών.
δ) Οι αποφάσεις, οι οποίες είναι δεσµευτικές για όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη, τους
γνωστοποιούνται αµέσως από το θεµατοφύλακα. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αποφάσεις
θα τεθούν σε ισχύ µετά την πάροδο έξη µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής της
ανακοίνωσης από το θεµατοφύλακα.
10. α) Βάσει των εκτιµήσεων που γίνονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου
και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης, τα Συµβαλλόµενα Μέρη
δύνανται να αποφασίσουν:
1) αν κάποιες ουσίες και ποιες θα πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από κάποιο
παράρτηµα του παρόντος πρωτοκόλλου, και
2) ποιος θα είναι ο µηχανισµός, ποιο το πεδίο και ποια η χρονική ρύθµιση που θα πρέπει να
ισχύει γι ' αυτές τις ουσίες.

β) Κάθε τέτοια απόφαση ισχύει µόνο αν γίνει δεκτή µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των
παρόντων και ψηφιζόντων Συµβαλλοµένων Μερών.
11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα Συµβαλλόµενα Μέρη
δύνανται να λάβουν αυστηρότερα µέτρα από αυτά που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για την εφαρµογή των άρθρων 2 και 5, τα Συµβαλλόµενα Μέρη προσδιορίζουν, για κάθε
οµάδα ουσιών που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α, τα υπολογιζόµενα επίπεδά τους :
α) της παραγωγής:
1. πολλαπλασιάζοντας την ετήσια παραγωγή τους κάθε ελεγχόµενης ουσίας µε τον
παράγοντα καταστροφής του όζοντος, όπως καθορίζεται σχετικά στο παράστηµα Α, και
2. προσθέτοντας, για κάθε τέτοια Οµάδα, τις τιµές που προκύπτουν.
β) Των εισαγωγών και εξαγωγών, αντίστοιχα, ακολουθώντας κατ' αναλογία τη διαδικασία
που ορίζεται στην υποπαράγραφο (α), και
γ) της κατανάλωσης, προσθέτοντας τα υπολογιζόµενα επίπεδά τους παραγωγής και
εισαγωγών και αφαιρώντας τα υπολογιζόµενα επίπεδά τους εξαγωγών, όπως καθορίστηκαν
σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους (α) και (β).
Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 1993, οι εξαγωγές ελεγχόµενων ουσιών σε κράτη που δεν
είναι Συµβαλλόµενα Μέρη δε θα αφαιρούνται, κατά τον υπολογισµό του επιπέδου
κατανάλωσης του Συµβαλλόµενου Μέρους που έκανε την εξαγωγή.
Άρθρο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
1. Μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε
Συµβαλλόµενο Μέρος θα απαγορεύσει την εισαγωγή ελεγχόµενων ουσιών από Κράτη που
δεν είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 1993 τα Συµβαλλόµενα Μέρη, στα οποία εφαρµόζεται η
παράγραφος 1 του άρθρου 5, δεν µπορούν να εξάγουν ελεγχόµενες ουσίες σε Κράτη που δεν
είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου.
3. Μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα
Συµβαλλόµενα µέρη, εφαρµόζοντας τη διαδικασία του άρθρου 10 της Συνθήκης, συντάσσουν
σε παράρτηµα έναν κατάλογο προϊόντων που περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες. Τα
Συµβαλλόµενα Μέρη, τα οποία αποδέχτηκαν αυτό το παράρτηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εν λόγω άρθρου, απαγορεύουν, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος του
Παραρτήµατος, την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται σ' αυτό, από Κράτη που δεν
είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου.
4. Μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τα
Συµβαλλόµενα Μέρη θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η απαγόρευση ή ο περιορισµός, από
κράτη που δε συµµετέχουν στο Πρωτόκολλο, της εισαγωγής προϊόντων τα οποία παράγονται
µε ελεγχόµενες ουσίες, αλλά δεν περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες. Αν αυτό κριθεί εφικτό, τα
Συµβαλλόµενα Μέρη, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 10 της Συνθήκης, θα
συντάξουν παράρτηµα µε κατάλογο αυτών των προϊόντων. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, τα
οποία συµφώνησαν, ακολουθώντας τις διαδικασίες αυτές, θα απαγορεύσουν ή θα
περιορίσουν, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος του Παραρτήµατος, την
εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από Κράτη που δεν είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος
Πρωτοκόλλου.

5. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα αποθαρρύνουν την εξαγωγή προς κράτη τα οποία δε
συµµετέχουν στο παρόν Πρωτόκολλο τεχνολογίας για την παραγωγή και χρήση ελεγχόµενων
ουσιών.
6. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα αποφεύγουν να δίνουν νέες επιδοτήσεις, ενισχύσεις,
πιστώσεις, εγγυητικά ή ασφαλιστικά προγράµµατα για την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισµού,
εγκαταστάσεων ή τεχνολογίας, που θα διευκόλυναν την παραγωγή ελεγχόµενων ουσιών, σε
Κράτη που δεν είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου.
7. Οι παράγραφοι 5 και 6 δεν εφαρµόζονται σε προϊόντα, εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή
τεχνολογία που βελτιώνουν τις δυνατότητες περιορισµού, ανάκτησης, ανακύκλωσης ή
καταστροφής ελεγχόµενων ουσιών, προωθούν την ανάπτυξη εναλλακτικών ουσιών ή
συµβάλλουν µε άλλο τρόπο στη µείωση των εκποµπών των ελεγχόµενων ουσιών.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εισαγωγές, στις οποίες
αναφέρονται οι παράγραφοι 1, 3 και 4, µπορούν να επιτραπούν από κάποιο κράτος που δεν
είναι Συµβαλλόµενο Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου, αν γι' αυτό το Κράτος έχει
αποφασισθεί σε συνάντηση των Συµβαλλοµένων µερών ότι είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 και του παρόντος άρθρου και έχει υποβάλει στοιχεία για το σκοπό
αυτόν, όπως ορίζεται στο άρθρο 7.
Άρθρο 5
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, το οποίο είναι αναπτυσσόµενη χώρα και του οποίου τα
ετήσια υπολογιζόµενα επίπεδα κατανάλωσης σε ελεγχόµενες ουσίες είναι χαµηλότερα από
0,3 χιλιόγραµµα κατά κεφαλή, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
πρωτοκόλλου ή κατά οποιοδήποτε χρόνο στα επόµενα δέκα χρόνια από την έναρξη της
ισχύος του Πρωτοκόλλου, για να καλύψει τις βασικές του εγχώριες ανάγκες, δικαιούται να
καθυστερήσει τη συµµόρφωσή µε τα µέτρα ελέγχου που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 4
του άρθρου 2 για δέκα χρόνια πέρα από τις προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους
αυτές.
Ωστόσο, αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν πρέπει να υπερβούν το ετήσιο υπολογιζόµενο
επίπεδο κατανάλωσης των 0,3 χιλιογράµµων κατά κεφαλή. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, που
είναι αναπτυσσόµενη χώρα, δικαιούται να χρησιµοποιεί είτε το µέσο όρο του ετήσιου
υπολογιζόµενου επιπέδου κατανάλωσης του για τη χρονική περίοδο 1955 ως και 1997 είτε
ένα υπολογιζόµενο επίπεδο κατανάλωσης των 0,3 χιλιογράµµων κατά κεφαλή, οποιοδήποτε
είναι χαµηλότερο, σαν βάση για τη συµµόρφωση του µε τα µέτρα ελέγχου.
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν να διευκολύνουν τα Συµβαλλόµενα Μέρη, που
είναι αναπτυσσόµενες χώρες, να εξασφαλίσουν περιβαλλοντικά ασφαλείς εναλλακτικές
ουσίες και τεχνολογικές γνώσεις και τους προσφέρουν τη βοήθειά τους, ώστε να κάνουν
ταχεία χρήση των εν λόγω εναλλακτικών ουσιών.
3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη διευκολύνουν διµερώς ή πολυµερώς τη χορήγηση στα
Συµβαλλόµενα Μέρη, που είναι αναπτυσσόµενες χώρες, επιδοτήσεων, ενισχύσεων,
πιστώσεων, εγγυητικών ή ασφαλιστικών προγραµµάτων για τη χρήση εναλλακτικής
τεχνολογίας και υποκατάστατων προϊόντων.
Άρθρο 6
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Από το 1990 και εφεξής κάθε τέσσερα τουλάχιστον χρόνια τα Συµβαλλόµενα Μέρη
προβαίνουν σε εκτίµηση των µέτρων ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2, βάσει των
διαθέσιµων επιστηµονικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων. Ενα
χρόνο τουλάχιστον πριν κάθε εκτίµηση, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συγκαλούν οµάδες
εµπειρογνωµόνων, ειδικευµένων στους προαναφερθέντες τοµείς και καθορίζουν τη σύνθεση
και τα πλαίσια αποστολής των οµάδων αυτών. Μέσα σε ένα χρόνο από τη σύγκλησή τους, οι
οµάδες αναφέρουν, µέσω της γραµµατείας, τα αποτελέσµατα των εργασιών τους στα
Συµβαλλόµενα Μέρη.

Άρθρο 7
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποβάλλουν στη γραµµατεία, µέσα σε τρεις µήνες από την
ηµεροµηνία προσχώ2ρησης τους στο Πρωτόκολλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν την
παραγωγή, τις εισαγωγές και εξαγωγές κάθε ελεγχόµενης ουσίας για το 1986, ή τις καλύτερες
δυνατές εκτιµήσεις, σε περίπτωση που δε διαθέτουν πραγµατικά στοιχεία.
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποβάλλουν στη γραµµατεία στατιστικά στοιχεία για την ετήσια
παραγωγή τους (µε ξεχωριστά στοιχεία για τις ποσότητες που καταστράφηκαν µε τεχνικές
µεθόδους που θα εγκρίνονται από τα Συµβαλλόµενα Μέρη), τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
σε Συµβαλλόµενα και µη Συµβαλλόµενα Μέρη, αντίστοιχα, ελεγχόµενων ουσιών για το έτος,
στη διάρκεια του οποίου προσχώρησαν στο Πρωτόκολλο και για κάθε χρόνο εφεξής.
∆ιαβιβάζουν τα στοιχεία, το αργότερο µέσα σε εννέα µήνες από το τέλος του έτους στο οποίο
αναφέρονται τα στοιχεία.
Άρθρο 8
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη κατά την πρώτη τους σύνοδο εξετάζουν και εγκρίνουν τη
διαδικασία και τους θεσµικούς µηχανισµούς µε τους οποίους καθορίζεται κατά πόσο
τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και η στάση που θα πρέπει να τηρηθεί
έναντι των Συµβαλλοµένων Μερών που δεν τηρούν τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 9
ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργασθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του εσωτερικού τους
δικαίου, κανονισµούς και πρακτικές, αφού λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών, για την προώθηση, άµεσα ή µέσω αρµόδιων διεθνών οργανισµών,
της έρευνας, της ανάπτυξης και ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν:
α) την καλύτερη δυνατή τεχνολογία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων περιορισµού,
ανάκτησης, ανακύκλωσης ή καταστροφής των ελεγχόµενων ουσιών ή για τη µείωση µε άλλο
τρόπο των εκποµπών τους,
β) τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για ελεγχόµενες ουσίες, για προϊόντα που περιέχουν
τέτοιες ουσίες και για προϊόντα που παρασκευάζονται µε τέτοιες ουσίες, και
γ) δαπάνες και οφέλη των σχετικών στρατηγικών ελέγχου.
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη µεµονωµένα, από κοινού ή µέσω αρµόδιων διεθνών οργανισµών,
θα συνεργασθούν για την προώθηση της ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τις συνέπειες
που έχουν στο περιβάλλον οι εκποµπές των ελεγχόµενων και άλλων ουσιών, οι οποίες
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.
3. Μέσα σε δυο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και κάθε δυο
χρόνια εφεξής κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος υποβάλλει στη γραµµατεία µια συνοπτική έκθεση
των δραστηριοτήτων του σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 10
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
1. Τα Συµβαλλόµενα µέρη, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 4 της Συνθήκης,
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, θα συνεργασθούν,
στην προώθηση τεχνικής συνδροµής για τη διευκόλυνση της συµµετοχής Κρατών στο
Πρωτόκολλο, όπως επίσης και στην εφαρµογή του Πρωτοκόλλου.

2. Κάθε Συµβαλλόµενο ή Υπογράφον Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου µπορεί να
υποβάλει αίτηση στη γραµµατεία, για παροχή τεχνικής συνδροµής που αποσκοπεί στην
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου ή στη συµµετοχή σ' αυτό.
3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, κατά την πρώτη τους σύνοδο, θα αρχίσουν να λαµβάνουν
αποφάσεις για τους τρόπους µε τους οποίους θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από το άρθρο 9 και τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου, περιλαµβανοµένης
της προετοιµασίας σχεδίων εργασίας.
Αυτά τα σχέδια εργασίας θα δίδουν ειδική έµφαση στη θέση και στις ανάγκες των
αναπτυσσόµενων χωρών. Τα Κράτη και οι οργανισµοί περιφερειακής οικονοµικής
ολοκλήρωσης, που δεν είναι Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στις δραστηριότητες που προβλέπουν τα προαναφερθέντα
σχέδια εργασίας.
Άρθρο 11
ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
1. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συνέρχονται σε τακτά διαστήµατα. Η γραµµατεία θα συγκαλέσει
την πρώτη σύνοδο των Συµβαλλοµένων Μερών, το αργότερο σε ένα χρόνο από την έναρξη
της ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, σε συνδυασµό µε τη συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης
των Συµβαλλοµένων Μερών της Συνθήκης, αν η συνεδρίαση της τελευταίας έχει
προγραµµατιστεί να γίνει µέσα σ' αυτό το διάστηµα.
2. Οι επόµενες τακτικές σύνοδοι των Συµβαλλοµένων Μερών γίνονται σε συνδυασµό µε τη
Συνδιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών της Συνθήκης, εκτός αν τα Συµβαλλόµενα µέρη
αποφασίσουν διαφορετικά. Εκτακτες σύνοδοι των Συµβαλλοµένων Μερών θα συγκαλούνται
όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από κάποια σύνοδο των Συµβαλλοµένων Μερών, ή ύστερα
από γραπτή αίτηση ενός Συµβαλλοµένου Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός έξη µηνών
από την κοινοποίηση της αίτησης στα υπόλοιπα µέρη µέσω της γραµµατείας, έχει την
υποστήριξη του ενός τρίτου τουλάχιστον των Συµβαλλοµένων Μερών.
3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, κατά την πρώτη τους σύνοδο:
α) θα εγκρίνουν µε συναίνεση τον εσωτερικό κανονισµό των συνεδριάσεών τους,
β) θα εγκρίνουν µε συναίνεση τις οικονοµικές διατάξεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 13
παράγραφος 2,
γ) θα συγκροτήσουν οµάδες εµπειρογνωµόνων και θα καθορίσουν τα πλαίσια της αποστολής
τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 6,
δ) θα εξετάσουν και θα εγκρίνουν τη διαδικασία και τους θεσµικούς µηχανισµούς που
προβλέπονται στο άρθρο 8, και
ε) θα αρχίσουν την κατάρτιση σχεδίων εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3.
4. Οι λειτουργίες των συνόδων των Συµβαλλοµένων Μερών θα είναι:
α) η ανασκόπηση της εφαρµογής του παρόντος Πρωτοκόλλου,
β) η λήψη αποφάσεων για τυχόν προσαρµογές ή µειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 9,
γ) η λήψη αποφάσεων για ενδεχόµενες προσθήκες, παρεµβολές ή αφαίρεση από κάθε
παράρτηµα ουσιών και σχετικών µέτρων ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 ,
δ) η χάραξη, οπου είναι απαραίτητο, κατευθυντήριων γραµµών ή η θέσπιση διαδικασιών για
την παροχή πληροφοριών, σύµφωνα µε το άρθρο 7 και το άρθρο 9 παράγραφος 3,
ε) η εξέταση των αιτήσεων για παροχή τεχνικής συνδροµής, σύµφωνα µε το άρθρο 10
παράγραφος 2,
στ) η εξέταση των εκθέσεων που συντάχθηκαν από τη γραµµατεία, σύµφωνα µε το άρθρο 12
υποπαράγραφος (γ),
ζ) η εκτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 6, των µέτρων ελέγχου, που προβλέπονται στο άρθρο 2,
η) η εξέταση και έγκριση, όπως απαιτείται, των προτάσεων για τροποποίηση του παρόντος
Πρωτοκόλλου ή κάθε Παραρτήµατός του ή για νέα Παραρτήµατα,
θ) η εξέταση και έγκριση του προϋπολογισµού, για την εφαρµογή του παρόντος
Πρωτοκόλλου,

ι) η εξέταση και λήψη κάθε πρόσθετου µέτρου που µπορεί να απαιτηθεί για την επίτευξη των
στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.
5. Τα Ηνωµένα Εθνη, οι ειδικευµένες υπηρεσίες τους και η ∆ιεθνής Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας, όπως επίσης και κάθε Κράτος που δεν είναι Συµβαλλόµενο Μέρος του παρόντος
Πρωτοκόλλου, µπορούν να εκπροσωπούνται στις συνόδους των Συµβαλλοµένων Μερών από
παρατηρητές. Κάθε φορέας ή οργάνωση που έχει χαρακτήρα εθνικό ή διεθνή, κρατικό ή
διακρατικό, µε ειδίκευση σε πεδία σχετικά µε την προστασία της στοιβάδας του όζοντος,
µπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις των Συµβαλλοµένων Μερών σαν παρατηρητής
αφού ενηµερώσει τη γραµµατεία σχετικά και εφ' όσον δεν προβάλει αντίρρηση το ένα τρίτο
τουλάχιστον των παρόντων Συµβαλλοµένων Μερών. Η αποδοχή και συµµετοχή των
παρατηρητών ρυθµίζεται βάσει του κανονισµού διαδικασίας που εγκρίνουν τα
Συµβαλλόµενα Μέρη.
Άρθρο 12
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, η γραµµατεία:
α) συγκαλεί και εξυπηρετεί τις συνεδριάσεις των Συµβαλλοµένων Μερών, όπως ορίζεται στο
άρθρο 11,
β) συγκεντρώνει και διαθέτει, ύστερα από αίτηση κάποιου Συµβαλλοµένου Μέρους, στοιχεία
σύµφωνα µε το άρθρο 7,
γ) ετοιµάζει και διανέµει τακτικά στα Συµβαλλόµενα. Μέρη εκθέσεις, οι οποίες βασίζονται
σε πληροφορίες που συγκέντρωσε σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9,
δ) κοινοποιεί στα Συµβαλλόµενα Μέρη κάθε αίτηση παροχής τεχνικής συνδροµής, την οποία
έλαβε σύµφωνα µε το άρθρο 10, ώστε να διευκολύνει τη χορήγηση της εν λόγω βοήθειας,
ε) προτρέπει µη Συµβαλλόµενα µέρη να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των
Συµβαλλοµένων Μερών σαν παρατηρητές και να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Πρωτοκόλλου,
στ) κοινοποιεί δεόντως τις πληροφορίες και τις αιτήσεις που αναφέρονται στις
υποπαραγράφους (γ) και (δ) στους παρατηρητές που δεν είναι Συµβαλλόµενα µέρη,
ζ) εκτελεί κάθε άλλο καθήκον, για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Πρωτοκόλλου, το
οποίο µπορεί να της ανατεθεί από τα Συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 13
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι πόροι που απαιτούνται για τη λειτουργία του παρόντος πρωτοκόλλου,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών για τη λειτουργία της γραµµατείας, λαµβάνονται
αποκλειστικά από τις εισφορές των Συµβαλλοµένων Μερών.
2. Τα Συµβαλλόµενα µέρη, κατά την πρώτη τους σύνοδο, θα εγκρίνουν µε συναίνεση τις
οικονοµικές διατάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 14
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
Εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόν Πρωτόκολλο, οι διατάξεις της Συνθήκης που
αναφέρονται στα πρωτόκολλα ισχύουν και για το παρόν Πρωτόκολλο.
Άρθρο 15
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραµείνει ανοικτό προς υπογραφή για τα κράτη και τους
οργανισµούς περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης στο Μόντρεαλ στις 16 Σεπτεµβρίου
1987, στην Οττάβα από τις 17 Σεπτεµβρίου 1987 ως τις 16 Ιανουαρίου 1988 και στην έδρα
των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από τις 17 Ιανουαρίου 1988 ως τις 15 Σεπτεµβρίου
1988.
Άρθρο 16
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1989, υπό την προϋπόθεση ότι,
έντεκα τουλάχιστον έγγραφα κυρώσεως, αποδοχής, έγκρισης του Πρωτοκόλλου ή
προσχώρησης σε αυτό, θα έχουν κατατεθεί από τα Κράτη ή τους οργανισµούς περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης, που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα τουλάχιστον της
υπολογιζοµένης συνολικής κατανάλωσης σε ελεγχόµενες ουσίες για το έτος 1986, και ότι θα
έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του αρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Σε περίπτωση που,
µέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις αυτές, το Πρωτόκολλο
θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία που θα πληρωθούν οι
προϋποθέσεις.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τους οργανισµούς
περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δεν θεωρούνται συµπληρωµατικά αυτών που
κατατέθηκαν από τα Κράτη - µέλη αυτών των οργανισµών.
3. Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε Κράτος ή οργανισµός
περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης καθίσταται Συµβαλλόµενο Μέρος, την ενενηκοστή
µέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης.
Άρθρο 17
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, κάθε Κράτος ή οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής
ολοκλήρωσης που καθίσταται Συµβαλλόµενο Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου µετά την
έναρξη της ισχύος του, εκπληρώνει αµέσως όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
άρθρα 2 και 4 και που ισχύουν τότε για τα κράτη και τους οργανισµούς περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης που έγιναν Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου από
την ηµέρα που αυτό τέθηκε σε ισχύ.
Άρθρο 18
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
∆εν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων έναντι του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 19
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Για την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι διατάξεις του άρθρου 19 της Συνθήκης
που αναφέρονται στην αποχώρηση θα ισχύουν και για το Πρωτόκολλο, µε εξαίρεση τα
Συµβαλλόµενα µέρη που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Αυτά τα Συµβαλλόµενα
Μέρη δύνανται να αποχωρήσουν από το Πρωτόκολλο, αφού ειδοποιήσουν εγγράφως το
θεµατοφύλακα, οποτεδήποτε µετά την πάροδο τεσσάρων ετών, κατά τα οποία εκπλήρωσαν
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 2, παραγράφους 1 έως 4. Η αποχώρηση αρχίζει να
ισχύει µετά πάροδο ενός χρόνου από την ηµεροµηνία που ο θεµατοφύλακας έλαβε την
ειδοποίηση ή κατά οποιοδήποτε µετέπειτα χρόνο που ορίζεται στην ειδοποίηση.
Άρθρο 20

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποίου τα κείµενα στην αραβική, κινεζική,
αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στη
Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών.
ΣΕ
ΠΙΣΤΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ
ΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ,
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ, ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

∆ΕΟΝΤΩΣ

ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΤΙΣ ∆ΕΚ ΕΞΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ
ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΦΤΑ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Οµάδα
Οµάδα Ι
CFCI3
CF2CI2
C2F3CI3
C2F4CI2
C2F5CI
Οµάδα ΙΙ
CF2BrCI
CF3Br
C2F4Br2

Ουσίες

Παράγων καταστροφής
Οζοντος*

(CFC-11)
(CFC-12)
(CFC-113)
(CFC-114)
(CFC-115)

1.0
1.0
0.8
1.0
0.6

(halon-1211)
(halon-1301)
(halon-2402)

3.0
10.0
(να προσδιοριστεί)

*Αυτοί οι παράγοντες καταστροφής του όζοντος αποτελούν εκτιµήσεις βασιζόµενες στην
υπάρχουσα γνώση και θα εξετάζονται και θα ενηµερώνονται περιοδικά.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
της Σύµβασης της Βιέννης από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 17 της Σύµβασης, του δε Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ από την ολοκλήρωση των
προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου.
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 1988
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤ. & ∆ΗΜ.ΕΡΓΩΝ

ΕΥ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΒΙΟΜ.ΕΝΕΡΓ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

Α.ΠΕΠΟΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ν.ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 1988
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

