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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ' "Αρ. 1045 τής 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Πρωτοκόλλου Τροποποιοΰντος την Ένια ίαν Σύμβασιν περί Ναρκω
τικών (Κυρωτικός) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 72 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΝΙΑΙΑΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961 

'Επειδή ή Ε ν ι α ί α Σύμβασις έπϊ των Ναρκωτικών της 30ης Μαρτίου Προοίμιον. 
1961, έκυρώθη ύιτό τοΰ Νόμου 7 τοΰ 1969 : 

Και επειδή έγένετο έν Γενεύη την 25ην Μαρτίου 1972, το Πρωτό

κολλον το Τροποποιούν την έν λ ό γ ω Σύμβασιν : 

Και επειδή δι' αποφάσεως ύπ' άρ. 11.818 και ήμερομηνίαν 2 Νοεμ
βρίου 1972, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ενέκρινε τήν εις το Πρωτό
κολλον προσχώρησιν της Δημοκρατίας : 

Δια ταΰτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Πρωτοκόλλου Τρο Συνοπτικός 
ποποιοΰντος τήν Ένια ίαν Σύμβασιν περί Ναρκωτικών (Κυρωτικός) τίΧ™^-
Νόμος τοΰ 1973 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί 'Εν ιαίας 
Συμβάσεως περί Ναρκωτικών (Κυρωτικοΰ) Νόμου τοΰ 1969. 7τοϋΐ969. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύ 'Ερμηνεία, 
πτη αντίθετος έννοια— 

«Πρωτόκολλον» σημαίνει τό Πρωτόκολλον τό Τροποποιούν τήν 
Ένια ίαν Σύμβασιν περί Ναρκωτικών τοΰ 1961 τό γενόμενον έν 
Γενεύη τήν 25ην Μαρτίου 1972. 
(2) "Οροι έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως οριζόμενοι θά έχωσι 

τήν εις τόν περί Ε ν ι α ί α ς Συμβάσεως περί Ναρκωτικών (Κυρωτικόν) 
Νόμον τοΰ 1969 άποδιδομένην εις αυτούς εννοιαν. 

3. Τό Πρωτόκολλον, τό κείμ&νον τοΰ όποιου εκτίθεται εις τόν Πίνα Κύμωσις 
κα (εις τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν γλώσσαν έν πρωτοτυπώ και ε'ις τήν Έλληνι  Πρ<«°κολλου
κήν έν μεταφράσει) , και ή εις αυτό προσχώρησις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας , διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰνται. 

(1109) 

7 τοϋ 1969. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
PROTOCOL AMENDING THE SINGLE CONVENTION 

ON NARCOTIC DRUGS, 1961 
PREAMBLE 

The Parties tu the present Protocol, 
Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, 

done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention), 
Desiring to amend the Single Convention, 
Have agreed as follows : 

Article 1 
Amendments to article 2, paragraphs 4, 6 and 7 of the Single Convention. 
Article 2, paragraphs 4, 6 and 7 of the Single Convention shall be amended 

to read as follows : 
4. Preparations in Schedule III are subject to the same measures of control 

as preparations containing drugs in Schedule II except that article 31 paragraphs 
1 (b) and 3 to 15 and, as regards their acquisition and retail distribution, article 
34, paragraph (b), need not apply, and that for the purpose of estimates (article 
19) and statistics (article 20) the information required shall be restricted to the 
quantities of drugs used in the manufacture of such preparations. 

6. In addition to the measures of control applicable to all drugs in Schedule I, 
opium is subject to the provisions of article 19, paragraph 1, subparagraph (f), 
and of articles 21 bis, 23 and 24, the coca leaf to those of articles 26 and 27 
and cannabis to those of article 28. 

7. The opium poppy, the coca bush, the cannabis plant, poppy straw and 
cannabis leaves are subject to the control measures prescribed in article 19, para
graph 1, subparagraph (e), article 20, paragraph 1, subparagraph (g), article 21 
bis and in articles 22 to 24; 22, 26 and 27; 22 and 28 ; 25 ; and 28, respectively. 

Article 2 
Amendments to the title of article 9 of the Single Convention and its para

graph 1 and insertion of new paragraphs 4 and 5. 
The title of article 9 of the Single Convention shall be amended to read as 

follows : 

COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE BOARD 
Article 9, paragraph 1 of the Single Convention shall be amended to read 

as follows: 
1. The Board shall consist of thirteen members to be elected by the Council 

as follows : 
(a) Three members with medical, pharmacological or pharmaceutical 

experience from a list of at least five persons nominated by the World 
Health Organization ; and 

(b) Ten members from a list of persons nominated by the Members of the 
United Nations and by Parties which are not Members of the United 
Nations. 
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The following new paragraphs shall be inserted after paragraph 3 of article 9 
of the Single Convention : 

4. The Board, in co-operation with Governments, and subject to the terms 
of this Convention, shall endeavour to limit the cultivation, production, manu
facture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific 
purposes, to ensure their availability for such purposes and to prevent illicit 
cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, 
drugs. 

5. All measures taken by the Board under this Convention shall be those most 
consistent with the intent to further the co-operation of Governments with the 
Board and to provide the mechanish for a continuing dialogue between Governments 
and the Board which will lend assistance to and facilitate effective national action 
to attain the aims of this Convention. 

Article 3 
Amendments to article 10, paragraphs 1 and 4 of the Single Convention 
Article 10, paragraphs 1 and 4 of the Single Convention shall be amended to 

read as follows: 
1. The members of the Board shall serve for a period of five years, and may 

be re-elected. 
4. The Council, on the recommendation of the Board, may dismiss a member 

of the Board who has ceased to fulfil the conditions required for membership by 
paragraph 2 of article 9. Such recommendation shall be made by an affirmative 
vote of nine members of the Board. 

Article 4 
Amendment to article 11, paragraph 3 of the Single Convention 

Article 11, paragraph 3 of the Single Convention shall be amended to read 
as follows: 

3. The quorum necessary as meetings of the Board shall consist of eight 
members. 

Article 5 
Amendment to article 12, paragraph 5 of the Single Convention 

Article 12, paragraph 5 of the Single Convention shall be amended to read 
as follows : 

5. The Board, with a view to limiting the use and distribution of drugs to an 
adequate amount required for medical and scientific purposes and to ensuring their 
availability for such purposes, shall as expeditiously as possible confirm the 
estimates, including supplementary estimates, or with the consent of the Govern
ment concerned, may amend such estimates. In case of a disagreement between 
the Government and the Board, the latter shall have the right to establish, com
municate and publish its own estimates, including supplementary estimates. 

Article 6 
Amendments to article 14, paragraphs 1 and 2 of the Single Convention 

Article 14, paragraphs 1 and 2 of the Single Convention shall be amended 
to read as follows : 

1.—(a) If, on the basis ofjts examination of information submitted by Govern
ments to the Board under the provisions of this Convention, or of information 
communicated by United Nations organs or by specialized agencies or, provided 
that they are approved by the Commission on the Board's recommendation, by 
either other intergovernmental organizations or international non-governmental 
organizations which have direct competence in the subject matter and which are in 

I 
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consultative status with the Economic and Social Council under Article 71 of the 
Charter of the United Nations or which enjoy a similar status by special agreement 
with the Council, the Board has objective reasons to believe that the aims of this 
Convention are being seriously endangered by reason of the failure of any Party, 
country or territory to carry out the provisions of this Convention, the Board shall 
have the right to propose to the Government concerned the opening of consultations 
or to request it to furnish explanations. If, without any failure in implementing the 
provisions of the Convention, a Farty or a country or territory has become, or if 
there exists evidence of a serious risk that it may become an important centre of 
illicit cultivation, production or manufacture of, or traffic on or consumption of 
drugs, the Board has the right to propose to the Government concerned the opening 
of consultations. Subject to the right of the Board to call the attention of the 
Parties, the Council and the Commission to the matter referred to in subparagraph 
(d) below, the Board shall treat as confidential a request for information and an 
explanation by a Government or ? proposal for consultations and the consultations 
held with a Government under tfis subparagraph. 

(b) After taking action undo subparagraph (a) above, the Board if satisfied 
that it is necessary to do so, may call upon the Government concerned to adopt 
such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for 
the execution of the provisions of this Convention. 

(c) The Board, may if it thinks such action necessary for the purpose of 
assessing a matter referred to in subparagraph (a) of this paragraph, propose to 
the Government concerned that ε. study of the matter be carried an in its terri
tory by such means as the Government deems appropriate. If the Government 
concerned decides to undertake this study, it may request the Board to make 
available the experties and the services of one or more persons with the requisite 
competence to assist the officials of the Government in the proposed study. The 
person or persons whom the Board intends to make available shall be subject to 
the approval of the Government. The modalities of this study and the timelimit 
within v/hich the study has to bt completed shall be determined by consultation 
between the Government and the Board. The Government shall communicate to 
the Board the results of the study and shall indicate the remedial measures that 
it considers necessary to take. 

(d) If the Board finds that the Government concerned has failed to give 
satisfactory explanations when called upon to do so under subparagraph (a) 
above, or has failed to adopt ary remedial measures which it has been called 
upon to take under subparagraph (b) above, or that there is a serious situation 
that needs cooperative action at the international level with a view to remedying 
it, may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the 
matter. The Board shall so act if the aims of this Convention are being seriously 
endangered and it has not been possible to resolve the matter satisfactorily in any 
other way. It shall also so act if it finds that there is a serious situation that 
needs cooperative action at the international level with a view to remedying it 
and the bringing such a situation to the notice of the Parties, the Council and the 
Commission is the most appropriate method of facilitating such cooperative 
action ; after considering the reports of the Board, and of the Commission if 
available on the matter, the Council may draw the attention of the General 
Assembly to the matter. 

2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the 
Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (d) above, may, if it is 
satisfied that such a course is necessary, recommend to Parties that they stop the 
import of drugs, the export of drugs, or both, from or to the country or territory 
concerned, either for a designated period or until the Board shall be satisfied as 
to the situation in that country or territory. The State concerned may bring the 
matter before the Council. 
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Article 7 
New article 14 bis 

The following new article shall be inserted after article 14 of the Single 
Convention : 

" Article 14 bis 
TECHNICAL AND FINANCIAL ASSISTANCE 

In cases which it considers appropriate and either in addition or as an 
alternative to measures set forth in article 14, paragraphs 1 and 2, the Board, 
with the agreement of the Government concerned, may recommend to the competent 
United Nations organs and to the specialized agencies that technical or financial 
assistance, or both, be provided to the Government in support of its efforts to 
carry out its obligations under this Convention, including those set out or referred 
to in article 2, 35, 38 and 38 bis ". 

Article 8 
Amendment to article 16 of the Single Convention 

Article 16 of the Single Convention shall be amended to read as follows : 
The secretariat services of the Commission and the Board shall be furnished 

by the Secretary-General. In particular, the Secretary of the Board shall be 
appointed by the Secretary-General in consultation with the Board. 

Article 9 
Amendments to article 19, paragraphs 1, 2 and 5 

of the Single Convention 
Article 19, paragraphs 1, 2 and 5 of the Single Convention shall be amended 

to read as follows : 
1. The Parties shall furnish to the Board each year for each of their territories, 

in the manner and form prescribed by the Board, estimates on forms supplied by 
it in respect of the following matters : 

(a) Quantities of drugs to be consumed for medical and scientific purposes ; 
(b) Quantities of drugs to be utilized for the manufacture of other drugs, 

of preparations in Schedule III, and of substances not covered by this 
Convention ; 

(c) Stocks of drugs to be held as at 31 December of the year to which 
the estimates relate; 

(d) Quantities of drugs necessary for addition to special stocks ; 
(e) The area (in hectares) and the geographical location of land to be used 

for the cultivation of the opium poppy; 
(f) Approximate quantity of opium to be produced ; 
(g) The number of industrial establishments which will manufacture 

synthetic drugs; and 
(h) The quantities of synthetic drugs to be manufactured by each of the 

establishments referred to in the preceding sub-paragraph. 
2.—(a) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, 

the total of the estimates for each territory and each drug except opium and 
synthetic drugs shall consist of the sum of the amounts specified under 
subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition 
of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of 
the preceding year to the level estimated as provided in sub-paragraph (c) of 
paragraph 1. 

(b) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21 regarding 
imports and in paragraph 2 of article 21 bis the total of the estimates for opium 
for each territory shall consist either of the sum of the amounts specified under 
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subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition 
of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of 
the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of 
paragraph 1, or of the amount specified under subparagraph (f) of paragraph 1 
of this article, whichever is higher. 

(c) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the 
total of the estimates for each territory for each synthetic drug shall consist either 
of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of 
paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring 
the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level 
estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1, or of the sum of the 
amounts specified under subparagraph (h) of paragraph 1 of this article, whichever 
is higher. 

(d) The estimates furnished under the preceding subparagraphs of this para
graph shall be appropriately modified to take into account any quantity seized and 
thereafter released for licit use as well as any quantity taken from special stocks 
for the requirements of the civilian population. 

5. Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, and 
account being taken where appropriate of the provisions of article 21 bis, the 
estimate shall not be exceeded. 

Article 10 
Amendments to article 20 of the Single Convention 

Article 20 of the Single Convention shall be amended to read as follows : 
1. The Parties shall furnish to the Board for each of their territories, in the 

manner and form prescribed by the Board, statistical returns on forms supplied 
by it in respect of the following matters : 

(a) Production or manufacture of drugs ; 
(b) Utilization of drugs for the manufacture of other drugs, of preparations 

in Schedule III and of substances not covered by this Convention, and 
utilization of poppy straw for the manufacture of drugs; 

(c) Consumption of drugs ; 
(d) Imports and exports of drugs and poppy straw; 
(e) Seizure of drugs and disposal thereof; 
(f) Stocks of drugs as at 31 December of the year to which the returns 

relate; and 
(g) Ascertainable area of cultivation of the opium poppy. 

2.—(a) The statistical returns in respect of the matters referred to in para
graph 1, except subparagraph (d), shall be prepared annually and shall be 
furnished to be Board not later than 30 June following the year to which they 
relate. 

(b) The statistical returns in respect to the matters referred to in subpara
graph (d) of paragraph 1 shall be prepared quarterly and shall be furnished to 
the Board within one month after the end of the quarter to which they relate. 

3. The Parties are not required to furnish statistical returns respecting special 
stocks, but shall furnish separately returns respecting drugs imported into or 
procured within the country or territory for special purposes, as well as quantities 
of drugs withdrawn from special stocks to meet the requirements of the civilian 
population. 

Article 11 
New article 21 bis 

The following new article shall be inserted after article 21 of the Single 
Convention. 
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Article 21 bis 
LIMITATION OF PRODUCTION OF OPIUM 

1. The production of opium by any country or territory shall be organized 
and controlled in such manner as to ensure that, as far as possible, the quantity 
produced in any one year shall not exceed the estimate of opium to be produced 
as established under paragraph 1 (f) of article 19. 

2 If the Board finds on the basis of information at its disposal in accordance 
with the provisions of this Convention that a Party which has submitted an 
estimate under paragraph 1 (f) of article 19 has not limited opium produced within 
its borders to licit purposes in accordance with relevant estimates and that a 
significant amount of opium produced, whether licitly or illicitly, within the 
borders of such a Party, has been introduced into the illicit traffic, it may, after 
studying the explanations of the Party concerned, which shall be submitted to 
it within one month after notification of the finding in question, decide to deduct 
all or a portion, of such an amount from the quantity to be produced and from 
the total of the estimates as defined in paragraph 2 (b) of article 19 for the next 
year in which such a deduction can be technically accomplished, taking into 
account the season of the year and contractual commitments to export °pium· 
This decision shall take effect ninety days after the Party concerned is notified 
thereof. 

3. After notifying the Party concerned of the decision it has taken under 
paragraph 2 above with regard to a deduction, the Board shall consult with that 
Party in order to resolve the situation satisfactorily. 

4. If the situation is not satisfactorily resolved, the Board may utilize the 
provisions of article 14 where appropriate. 

5. In taking its decision with regard to a deduction under paragraph 2 above, 
the Board shall take into account not only all relevant circumstances including 
those giving rise to the illicit traffic problem referred to in paragraph 2 above, but 
also any relevant new control measures which may have been adopted by the 
Party. 

Article 12 
Amendment to article 22 of the Single Convention 

Article 22 of the Single Convention shall be amended to read as follows: 
1 Whenever the prevailing conditions in the country or a territory of a 

Party render the prohibition of the cultivation of the opium poppy, the coca 
bush or the cannabis plant the most suitable measure, in its opinion, for protecting 
the public health and welfare and preventing the diversion of drugs into the illicit 
traffic, the Party concerned shall prohibit cultivation. 

2 A Party prohibiting cultivation of the opium poppy or the cannabis plant 
shall take appropriate measures to seize any plants illicitly cultivated and to 
destroy them, except for small quantities required by the Party for scientific or 
research purposes. 

Article 13 
Amendment to article 35 of the Single Convention 

Article 35 of the Single Convention shall be amended to read as follows : 
Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems, 

the Parties shall: 
(a) Make arrangements at the national level for coordination of preventive 

and repressive action against the illicit traffic; to this end they may 
usefully designate an appropriate agency responsible for such co
ordination ; 
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(b) Assist each other in the campaign against the illicit traffic in narcotic 
drugs ; 

(c) Cooperate closely with each other and with the competent international 
organizations of which they are members with a view to maintainins 
a coordinated campaign against the illicit traffic ; 

(d) Ensure that international cooperation between the appropriate agencies 
be conducted in an expeditious manner; 

(e) Ensure that where legal papers are transmitted internationally for the 
purposes of a prosecution, the transmittal be effected in an expeditious 
manner to the bodies designated by the Parties; this requirement 
shall be without prejudice to the right of a Party to require that lesal 
papers be sent to it through the diplomatic channel; 

(f) Furnish, if they deem it appropriate, to the Board and the Commission 
through the SecretaryGeneral, in addition to information required by 
article 18, information relating to illicit drug activity within their 
borders, including information on illicit cultivation, production, manu
facture and use of, and on illicit trafficking in, drugs ; and 

(g) Furnish the information referred to in the preceding paragraph as far 
as possible in such manner and by such dates as the Board may 
request; if requested by a Party, the Board may offer its advice to 
it in furnishing the information and in endeavouring to reduce the 
illicit drug activity within the borders of the Party. 

Article 14 
Amendment to article 36, paragraphs 1 and 2 of the Single Convention 
Article 36, paragraphs 1 and 2 of the Single Convention shall be amended 

to read as follows : 
I.—(a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall adopt such 

measures as will ensure that cultivation, production, manufacture, extraction, 
preparation, possession, offering for sale, distribution, purchase, sale, delivery on 
any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importa
tion and exportation of drugs contrary to the provisions of this Convention, and 
any other action which in the opinion of such Party may be contrary to the 
provisions of this Convention, shall be punishable offences when committed inten
tionally, and that serious offences shall be liable to adequate punishment particularly 
by imprisonment or other penalties of deprivation of liberty. 

(b) Notwithstanding the preceding subparagraph, when abusers of drugs have 
committed such offences, the Parties may provide, either as an alternative to 
conviction or punishment or in addition to conviction or punishment, that such 
abusers shall undergo measures of treatment, education, aftercare, rehabilitation 
and social reintegration in conformity with paragraph 1 of article 38. 

2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and 
domestic law, 

(a)—(0 Each of the offences enumerated in paragraph 1, if 'committed in 
different countries, shall be considered as a distinct offence ; 

(ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to commit, 
any of such offences, and preparatory acts and financial operations in connexion 
with the offences referred to in this article, shall be punishable offences as provided 
in paragraph 1 ; 

(iii) Foreign convictions for such offences shall be taken into account for the 
purpose of establishing recidivism ; and 

(iv) Serious offences heretofore referred to committed either by nationals or 
by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory the offence was 
committed, or or by the Party in whose territory the offender is found if 
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extradition is not acceptable in conformity with the law of the Party to which 
application is made, and if such offender has not already been prosecuted and 
judgement given. 

(b)—(i) Each of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) of 
this article shall be deemed to be included as an extraditable offence in any 
extradition tready existing between Parties. Parties undertake to include such 
offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between 
them. 

(ii) If a Party which makes extradition conditional on the existence of a 
treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no 
extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis 
for extradition in respect of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) 
(ii) of this article. Extradition shall be subject to the other conditions provided 
by the law of the requested Party. 

(iii) Parties which do not make extradition conditional on the existence of 
a treaty shall recognize the offences enumerated in paragraphs 1 and 2 (a) (ii) 
of this article as extraditable offences between themselves, subject to the conditions 
provided by the law of the requested Party. 

(iv) Extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to 
which application is made, and, not withstanding sub-paragraphs (b) (i), (ii) and 
(iii) of this paragraph, the Party shall have the right to refuse to grant the 
extradition in cases where the competent authorities consider that the offence is 
not sufficiently serious. 

Article 15 
Amendments to article 38 of the Single Convention and its title 

Article 38 of the Single Convention and its title shall be amended to read 
as follows : 

MEASURES AGAINST THE ABUSE OF DRUGS 
1. The Parties shall give special attention to and take all practicable measures 

for the prevention of abuse of drugs and for the early identification, treatment, 
education, aftercare, rehabilitation and social reintegration of the persons involved 
and shall co-ordinate their efforts to these ends. 

2. The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in 
the treatment, after-care, rehabilitation and social reintegration of abusers of drugs. 

3. The Parties shall take all practicable measures to assist persons whose work 
so requires to gain an understanding of the problems of abuse of drugs and of 
its prevention, and shall also promote such understanding among the general public 
if there is a risk that abuse of drugs will become widespread. 

Article 16 
New article 38 bis 

The following new article shall be inserted after article 38 of the Single 
Convention : 

Article 38 bis 
AGREEMENTS ON REGIONAL CENTRES 

If a Party considers it desirable as part of its action against the illicit traffic 
in drugs, having due regard to its constitutional, legal and administrative systems, 
and, if it so desires, with the technical advice of the Board' or the specialized 
agencies, it shall promote the establishment, in consultation with other interested 
Parties in the region, of agreements which contemplate the development of regional 
centres for scientific research and education to combat the problems resulting from 
the illicit use of arid traffic in drugs.' 
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Article 17 
Languages of the Protocol and procedure for signature, 

ratification and accession 
1. This Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish 

texts are equally authentic, shall be open for signature until 31 December 1972 
on behalf of any Party or signatory to the Single Convention. 

2. This Protocol is subject to ratification by States which have signed it and 
have ratified or acceded to the Single Convention. The instruments of ratification 
shall be deposited with the SecretaryGeneral. 

3. This Protocol shall be open after 31 December 1972 for accession by any 
Party to the Single Convention which has not signed this Protocol. The instruments 
of accession shall be deposited with the SecretaryGeneral. 

Article 18 
Entry into force 

1. This Protocol, together with the amendments which it contains, shall come 
into force on the thirtieth day followng the date on which the fortieth instrument 
of ratification or accession is deposited in accordance with article 17. 

2. In respect of any other State depositing an instrument of ratification or 
accession after the date of deposit of the said fortieth instrument, this Protocol 
shall come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its 
instrument of ratification or accession. 

Article 19 
Effect of entry into force 

Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry 
into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above shall, 
failing an expression of a different intention by that State : 

(a) be considered as a Party to the Single Convention as amended ; and 
(b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in 

relation to any Party to that Convention not bound by this Protocol. 

Article 20 
Transitional provisions 

1. The functions of the International Narcotic Control Board provided for 
η the amendments contained in this Protocol shall, as from the date of the coming 
nto force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be per

formed by the Board as constituted by the unamended Single Convention. 
2. The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board 

as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon 
its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect .o 
those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the 
treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, 
undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single 
Convention. 

3. Of the members elected at the first election after the increase in the 
membership of the Board from eleven to thirteen members the terms of six 
members shall exprire at the end of three years and the terms of the other seven 
members shall exprire at the end of five years. 

4. The members of the Board whose terms are to exprire at the end of the 
abovementioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn 
by the SecretaryGeneral immediately after the first election has been completed. 



1119 Ν. 72/73 

Article 21 
Reservations 

1. Any State may, at the time of signature or ratification of or accession to 
this Protocol, make a reservation in respect of any amendment contained herein 
other than the amendments to article 2, paragraphs 6 and 7 (article 1 of this 
Protocol), article 9, pa<g^|phs 1, 4 and 5 (article 2 of this Protocol), article 10, 
paragraphs 1 and 4 (a«ti#*e 3 of this Protocol), article 11 (article 4 of this 
Protocol), article 14 bis (article 7 of this Protocol), article 16 (article 8 of this 
Protocol), article 22 (article 12 of this Protocol), article 35 (article 13 of this 
Protocol), article 36, paragraph 1 (b) (article 14 of this Protocol), article 38 
(article 15 of this Protocol) and article 38 bis (article 16 of this Protocol). 

2. A State which has made reservation may at any time by notification in 
writing withdraw all or part of its reservations. 

Article 22 
The SecretaryGeneral shall transmit certified true copies of this Protocol to 

all the Parties and signatories to the Single Convention. When this Protocol has 
entered into force pursuant to paragraph 1 of article 18 above, the Secretary
General shall prepare a text of the Single Convention as amended by this Protocol, 
and shall transmit certified true copies of its to all States Parties or entitled to 
become Parties to the Convention as amended. 

DONE at Geneva, this twentyfifth day of March one thousand nine hundred 
and seventytwo, in a single copy, which shall be deposited in the archives of the 
United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this 
Protocol on behalf of their respective Governments. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π1ΝΑΞ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ EN1A1AN ΣΥΜΒΑΣΙΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 1961 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ, 
Λαμβάνοντα ύπ' δψιν τάς διατάξεις της 'Ενιαίας Συμβάσεως έπί τών 

Ναρκωτικών, 1961, συναφθείσης έν Νέα Υόρκη την 30ην Μαρτίου 1961 (έν τοΐς 
εφεξής καλούμενης ή «Ενιαία Σΰμβασις»), 

'Επιθυμούντα δπως τροποποιήσουν την Ένιαίαν Σΰμβασιν, 
Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Τροποποίησις τοΰ "Αρθρου 2, παράγραφοι 4, 6 και 7 της Ενιαίας Συμβάσεως. 
Τό "Αρθρον 2, παράγραφοι 4, 6 και 7 της Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται 

ώστε να άναγινώσκηται ώς ακολούθως : 
4. Τά εκτιθέμενα εις τόν Πίνακα 111 παρασκευάσματα υπόκεινται εις τά 

αυτά μέτρα έλεγχου εις οία υπόκεινται και τά παρασκευάσματα τά περιέ
χοντα ναρκωτικά, εκτιθέμενα εις τόν Πίνακα 11, ύπό την έξαίρεσιν δτι τό άρθρον 
31, παράγραφοι 1(β) καί 3 έ"ως 15 καί, καθ* δσον άφορα ε ίς την άπόκτησιν , 
και την διανομήν των λιανικώς, τό άρθρον 34, παράγραφος' (β), δέν απαιτείται 
δπως τυγχάνουν εφαρμογής καί δτι αϊ διά σκοπούς εκτιμήσεων (άρθρον 19) 
καί καταρτίσεως στατιστικών (άρθρον 20) άπαιτούμεναι πληροφορίαι θά πε
ριορίζονται είς τάς ποσότητας τών ναρκωτικών τών χρησιμοποιουμένων διά 
τήν κατασκευήν τών έν λόγω παρασκευασμάτων. 
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6. 'Επιπροσθέτως προς τ ά μέτρα έ λ ε γ χ ο υ τ α εφαρμοζόμενα έφ' δλων τών 
εκτ ιθεμένων ε ις τον Π ί ν α κ α 1 ναρκωτ ικών , τό δπιον υπόκε ι τα ι ε ις τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 
τοΟ άρθρου 19, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ( σ τ ) , τών άρθρων 21 δ ί ς , 2 3 
κ α ι 24, τό φύλλον της κόκας ε ις τάς το ιαύ τας τών άρθρων 26 κ α ι 27 κ α ι ή 
κάνναβις ε'ις τάς τ ο ι α ύ τ α ς τοΰ άρθρου 28. 

7. Ή μήκων ή ύπνοφόρος, ή κ ό κ α , τό φυτόν της καννάβεως, τ ά στελέχη 
της μήκωνος κ α ι τ ά φύλλα καννάβεως υπόκε ιν τα ι εις τ ά μέτρα έλεγχου τ ά 
καθορ ι ζόμενα αντ ιστο ίχως έν άρθρω 19, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ( ε ) , 
έν άρθρω 20, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ( ζ ) , έν άρθρω 21 δις κ α ι έν 
άρθρο ις 22 έως 24, 22, 26 κα ι 27' 22 κ α ι 28' 25' κ α ι 28. 

"Αρθρον 2 

Τροποποιήσεις τοΰ τ ί τ λου τοΰ άρθρου 9 της Ε ν ι α ί α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς κ α ι της 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 αύτοΰ κα'ι παρεμβολή νέων παραγράφων 4 κ α ι 5. 

Ό τ ί τ λ ο ς τοΰ άρθρου 9 της Ε ν ι α ί α ς Συμβάσεως τροποπο ιε ί τα ι ώστε νά 
ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ α ι ώς ακολούθως : 

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ι Σ Κ Α Ι Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α ΤΟΥ Ο Ρ Γ Α Ν Ο Υ 

Τό άρθρον 9, παράγραφος 1 της ' Εν ια ίας Συμβάσεως τροποπο ιε ί τα ι ώστε 
νά ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ α ι ώς ακολούθως : 

1. Τό "Οργανον συντ ίθετα ι εκ δεκατρ ιών μελών εκλεγομένων ύπό τοΰ 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ώς ακολούθως : 

( α ) Τ ρ ί α μέλη έχοντα Ίατρικήν, φ α ρ μ α κ ο λ ο γ ι κ ή ν ή φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή ν 
πείραν έκ κ α τ α λ ό γ ο υ περιέχοντος τουλάχ ιστον πέντε πρόσωπα υπο

δε ικνυόμενα ύπό της Π α γ κ ο σ μ ί ο υ 'Οργανώσεως Υ γ ε ί α ς " κ α ι 
(β) Δ έ κ α μέλη έκ κ α τ α λ ό γ ο υ προσώπων υποδεικνυομένων ύπό τών Μελών 

τών Ηνωμένων 'Εθνών κ α ι υπό Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ω ν Μερών ά τ ι ν α δεν 
ε ί ν α ι Μέλη τών 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν . 

Α Ι ακόλουθο ι νέα ι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι π α ρ ε μ β ά λ λ ο ν τ α ι μετά την παράγραφον 3 
τοΰ άρθρου 9 της Ε ν ι α ί α ς Συμβάσεως : 

4. Τό "Οργανον , έν συνεργασ ία μετά τών Κυβερνήσεων κ α ι τηρουμένων 
τών δρων της παρούσης Συμβάσεως , θέλε ι προσπαθήσει δπως περιορίση τήν 
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν , παραγωγήν , κατασκευήν κ α ι χρησιμοποίησιν τών ναρκωτ ι κών 
ε ις τήν άπαιτουμένην ί κανήν ποσότητα δ ι ' ι α τρ ικούς κα ί επιστημον ικούς σκο

πούς, δπως εξασφάλ ιση τήν ϋπαρξιν διαθεσίμων το ιούτων δ ιά τους άνω σκοπούς 
κα ϊ δπως εμπόδιση τήν παράνομον κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν , π α ρ α γ ω γ ή ν κα ί κατασκευήν 
ναρκωτ ικών , ωσαύτως δέ κα ί τήν παράνομον έμπορίαν κα ί χρησιμοποίησιν 
τούτων. 

5. " Α π α ν τ α τ ά λαμβανόμενα ύπό τοΰ 'Οργάνου μ έ τ ρ α δυνάμε ι της πα

ρούσης Σ υ μ β ά σ ε ω ς δέον δπως ε ί να ι τ ά περισσότερον ανταποκρ ινόμενα προς 
τον σκοπόν της προωθήσεως της συνεργασίας τών Κυβερνήσεων μ ε τ ά τοΰ 'Ορ

γ ά ν ο υ κ α ί της διατηρήσεως τοΰ μηχανισμοΰ δ ιά συνεχή δ ιάλογον μ ε τ α ξ ύ τών 
Κυβερνήσεων κα'ι τοΰ 'Οργάνου , τό όποιον θέλε ι βοηθήσει κα ί δ ι ευκολύνε ι 
άποτελεσματ ι κήν έθνικήν δράσιν προς έπίτευξ ιν τών σκοπών της παρούσης 
Συμβάσεως . 

"Αρθρον 3 

Τροποποιήσεις τοΰ άρθρου 10, π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 1 κα ί 4 
της ' Εν ια ίας Συμβάσεως 

Τό άρθρον 10, π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 1 κα ί 4 της ' Εν ια ίας Συμβάσεως , τροποπο ιε ί τα ι 
ώστε νά ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ α ι ώς ακολούθως : 

1. Τ ά μέλη τοΰ 'Οργάνου ύπηρετοΰν δ ιά περίοδον πέντε ετών κα ί δύναντα ι 
νά επανεκλέγουν . 



1121 Ν. 72/73 

4. Τό Συμβούλιον, κατόπιν συστάσεως τοΟ 'Οργάνου, δύναται νά παύση 
μέλος τ ι τοΰ 'Οργάνου, τό όποιον έπαυσε πλέον νά συγκεντρώνη τάς απαιτού
μενος προϋποθέσεις 'ιδιότητος μέλους δυνάμει της παραγράφου 2 τοΟ άρθρου 9. 
Ή έν λόγω σύστασις δέον δπως υιοθετήται διά της καταφατικής ψήφου 9 
μελών τοΰ 'Οργάνου. 

"Αρθρον 4 
Τροποποίησις τοΰ άρθρου 11, παράγραφος 3 

της Ενια ίας Συμβάσεως 
Τό άρθρον 11, παράγραφος 3 τής 'Ενιαίας Συμβάσεως, τροποποιείται ώστε 

νά άναγινώσκηται ώς ακολούθως : 
3. Ή απαιτουμένη απαρτία κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ 'Οργάνου συνίσταται 

εις τήν παρουσίαν οκτώ μελών. 

"Αρθρον 5 
Τροποποίησις τοΰ άρθρου 12, παράγραφος 5 

τής 'Ενιαίας Συμβάσεως 
Τό άρθρον 12, παράγραφος 5 τής 'Ενιαίας Συμβάσεως, τροποποιείται ώστε 

νά άναγινώσκηται ώς ακολούθως : 
5. Τό "Οργανον, προς τόν σκοπόν τοΰ περιορισμοΰ τής χρησιμοποιήσεως 

και διανομής τών ναρκωτικών εις την άπαιτουμένην Ίκανήν ποσότητα δι ' ιατρι
κούς και έπιστημοικούς σκοπούς και τής εξασφαλίσεως τής υπάρξεως δια
θεσίμων τοιούτων διά τους άνω σκοπούς, δέον δπως έπιβεβαιοΐ δσον τό δυνατόν 
τάχιστα τάς εκτιμήσεις, περιλαμβανομένων τών συμπληρωματικών τοιούτων, 
ή τη συγκαταθέσει τής ενδιαφερόμενης Κυβερνήσεως, δύναται νά τροποποιή 
ταύτας. 'Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως και τοΰ 'Οργάνου, 
τό τελευταΐον τοΰτο έχει τό δικαίωμα καταρτίσεως, κοινοποιήσεως και δημο
σιεύσεως τών 'ιδίων αύτοΰ εκτιμήσεων, περιλαμβανομένων τών συμπληρωματι
κών τοιούτων. 

"Αρθρον 6 
Τροποποιήσεις τοΰ άρθρου 14, παράγραφοι 1 καί 2 

τής 'Ενιαίας Συμβάσεως 
Τό άρθρον 14, παράγραφοι 1 καί 2 τής 'Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται 

ώστε νά άναγινώσκηται ώς ακολούθως : 
1.—(α) Έάν, έπί τη βάσει τής εξετάσεως τών πληροφοριών α'ι όποΐαι υπε

βλήθησαν ΰπό τών Κυβερνήσεων προς τό "Οργανον συμφώνως τών διατάξεων 
τής παρούσης Συμβάσεως, ή τής εξετάσεως τών πληροφοριών τών κοινοποιου
μένων ΰπό τών οργάνων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ή ύπό τών εξειδικευμένων 
υπηρεσιών ή, νοουμένου δτι έχουν έγκριθή ύπό τής 'Επιτροπής κατόπιν συστά
σεως τοΰ 'Οργάνου, εϊτε ΰπ' άλλων διακυβερνητικών οργανισμών είτε ύπό 
διεθνών μη διακυβερνητικών τοιούτων εχόντων άμεσον αρμοδιότητα επί τοΰ 
θέματος καί διατελούντων ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα όμοΰ μετά τοΰ Οικο
νομικού καί Κοινωνικοΰ Συμβουλίου συμφώνως προς τό "Αρθρον 71 τοΰ Χάρτου 
τών Ηνωμένων 'Εθνών ή απολαυόντων παρόμοιας ιδιότητος κατόπιν ειδικής 
συμφωνίας μετά τοΰ Συμβουλίου, τό "Οργοτνον έχει αντικειμενικούς λόγους 
νά πιστεύη δτι οι σκοποί τής παρούσης Συμβάσεως κινδυνεύουν σοβαρώς συ
νεπεία τής ύπό τίνος Συμβαλλομένου Μέρους, χώρας ή ιτεριοχής παραλείψεως 
εκτελέσεως τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, τότε τό "Οργανον θά 
δικαιούται νά προτείνη εις τήν ένοιαφερομένην Κυβέρνησιν τήν Μναρξιν δια
βουλεύσεων ή νά ζητήση παρ' αυτής την παροχήν εξηγήσεων. Έάν Συμβαλ
λόμενόν τ ι Μέρος ή χώρα ή περιοχή έχη καταστή, ή έάν ύπάρχη μαρτυρία περί 
σοβαροΰ κινδύνου δτι δυνατόν νά καταστή, σημαντικόν κέντρον παρανόμου 
καλλιέργειας, παραγωγής ή κατασκευής ή εμπορίας ή καταναλώσεως ναρκω
τικών άνευ οιασδήποτε έκ μέρους αυτής παραλείψεως έν τή εκτελέσει τών δια
τάξεων τής Συμβάσεως, τότε τό "Οργανον θά δικαιούται νά προτείνη εις τήν 
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ενδιαφερόμενη ν Κυβέρνησιν την έναρξιν διαβουλεύσεων. Ύπό την έπιφύλαξιν 
τοΰ δικαιώματος τοΰ Όργάνου δπως έφιστα τήν προσοχήν τών Συμβαλλομένων 
Μερών, του Συμβουλίου και της Επιτροπής έπϊ τοΰ θέματος του αναφερομένου 
έν τη κατωτέρω ύποπαραγράφω (δ), το "Οργανον δέον δπως θεωρη έμπι
στευτικήν τήν αΐτησιν παροχής πληροφοριών καΐ τήν διδομένην έξήγησιν ύπό 
της Κυβερνήσεως ή τήν πρότασιν δια διαβουλεύσεις και τάς λαβούσας χώραν 
διαβουλεύσεις μετά τής Κυβερνήσεως δυνάμει της παρούσης υποπαραγράφου. 

(β) Άφοΰ προβή εις τήν κατά τήν ανωτέρω ΰποπαράγραφον (α) ένέργειαν, 
τό "Οργανον δύναται, έάν Ίκανοποιήται δτι παρίσταται ανάγκη νά πράξη ούτω, 
νά καλέση τήν ενδιαφερόμενη ν Κυβέρνησιν δπως υιοθέτηση τοιαύτα θεραπευ
τικά μέτρα άτινα ήθελον φανή αναγκαία ύπό τάς περιστάσεις διά τήν έκτέλεσιν 
τών διατάξεων της παρΓύσης Συμβάσεως. 

(γ) Τό "Οργανον δύναται, έάν θεώρηση τοιαύτην ένέργειαν άναγκαίαν 
προς τον σκοπόν εκτιμήσεως θέματος τίνος αναφερομένου έν τη ύποπαραγράφω 
(α) της παρούσης παραγράφου, νά προτείνη εις τήν ένδιαφερομένην Κυβέρνη
σιν δπως διενεργηθή σχετική Ιρευνα έπί τοΰ θέματος έν τω έδάφει αυτής διά 
τοιούτων μέτρων οία ή Κυβέρνησις θεωρεί αρμόζοντα. Έάν ή ενδιαφερόμενη 
Κυβέρνησις άποφασίση νά άναλάβη τήν έν λόγω £ρευναν, δύναται νά αίτή
σηται παρά τοΰ Όργάνου δπως θέση εις τήν διάθεσιν αυτής τήν πείραν και 
τάς υπηρεσίας ενός ή πλειόνων προσώπων μέ τάς άπαιτουμένας Ικανότητας 
διά νά βοηθήσουν τους αξιωματούχους τής Κυβερνήσεως είς τήν σκοπουμένην 
έρευναν. Τό πρόσωπον ή πρόσωπα τά όποια προτίθεται τό "Οργανον νά θέση 
εις τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως θά υπόκεινται είς τήν Ιγκρισιν αύτης. Οι 
όροι. τής έν λόγω έρεύνης και τό χρονικόν δριον εντός τοΰ όποιου αυτή δέον 
δπως συμπληρωθή θά άποφασίζωνται διά διαβουλεύσεως μεταξύ της Κυβερ
νήσεως και τοΰ 'Οργάνου. Ή Κυβέρνησις θά κοινοποιή προς τό "Οργανον τά 
αποτελέσματα της έρεύνης και θά υποδεικνύη τά θεραπευτικά μέτρα τά όποια 
κρίνει αναγκαία δπως ληφθοΰν. 

(δ) Έάν τό "Οργανον διαπίστωση δτι ή ενδιαφερόμενη Κυβέρνησις παρέ
λειψε νά παράσχη "ικανοποιητικός εξηγήσεις δταν εκλήθη προς τοΰτο δυνάμει 
της υποπαραγράφου (α) ανωτέρω, ή παρέλειψε νά υιοθέτηση τά τυχόν θερα
πευτικά μέτρα oruva εκλήθη νά λάβη δυνάμει τής υποπαραγράφου (β) ανω
τέρω, ή δτι υπάρχει σοβαρά κατάστασις χρήζουσα συντονισμένων ενεργειών 
έπί διεθνοΰς επιπέδου προς τόν σκοπόν της αποκαταστάσεως της, δύναται τοΰτο 
νά έπιστήση τήν προσοχήν τών Συμβαλλομένων Μερών, τοΰ Συμβουλίου και 
τής Επιτροπής έπί τοΰ θέματος. Τό "Οργανον θά ενεργή κατά τόν αυτόν 
τρόπον οσάκις ο'ι σκοποί της παρούσης Συμβάσεως κινδυνεύουν σοβαρώς και 
δέν καθίσταται δυνατή ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον "ικανοποιητική έπίλυσις 
τοΰ ζητήματος. Τοΰτο θέλει ωσαύτως ενεργεί καθ' δμοιον τρόπον οσάκις δια
πίστωση δτι υφίσταται σοβαρά κατάστασις χρήζουσα συντονισμένης δράσεως 
έπί διεθνοΰς επιπέδου προς τόν σκοπόν αποκαταστάσεως της και δτι τό νά 
καταστήση γνωστήν τήν έν λόγω κατάστασιν εις τά Συμβαλλόμενα Μέρη, είς 
τό Συμβο'ύλιον και είς τήν Έπιτροπήν αποτελεί τήν πλέον άρμόζουσαν μέθοδον 
διευκολύνσεως της έν λόγω συντονισμένης δράσεως' τό Συμβούλιον, κατόπιν 
εξετάσεως τών εκθέσεων τοΰ 'Οργάνου και της Επιτροπής, έάν υπάρχουν έπί 
τοΰ θέματος, δύναται νά έπισύρη τήν προσοχήν της Γενικής Συνελεύσεως έπί 
τοΰ θέματος. 

2. Τό "Οργανον, οσάκις έφιστα τήν προσοχήν τών Συμβαλλομένων Μερών, 
τοΰ Συμβουλίου και τής Επιτροπής έπί θέματος τίνος συμφώνως προς τήν 
παράγραφον 1 (δ) ανωτέρω, δύναται, έάν θεωρη τοΰτο άναγκαΐον, νά συστήση 
προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη δπως παύσουν τήν ε'ισαγωγήν ναρκωτικών έκ 
της ενδιαφερόμενης χώρας ή περιοχής, ή τήν έξαγωγήν τούτων προς τήν έν 
λόγω χώραν, ή και άμφότέρας ταύτας, είτε δι* ώρισμένην τινά περίοδον.. είτε 
μέχρις οδ τό "Οργανον Ικανοποιηθη καθ' δσον άφορα είς τήν κατάστασιν ε'ις 
τήν έν λόγω χώραν ή περιοχήν. Τό ένδιαφερόμενον Κράτος δύναται νά έγείρη 
τό θέμα ενώπιον τοΰ Συμβουλίου. 
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"Αρθρον 7 
Νέον άρθρον 14 δϊς 

Το άκόλουθον νέον άρθρον θέλει τεθή μετά το άρθρον 14 της 'Ενιαίας 
Συμβάσεως : 

«"Αρθρον 14 δις 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Τό "Οργανον, εις περιπτώσεις άτινας κρίνει καταλλήλους και είτε επιπρο
σθέτως είτε διαζευκτικώς προς τά εκτιθέμενα έν άρθρω 14, παράγραφοι 1 κα'ι 
2, μέτρα, δύναται, τη συναινέσει της ενδιαφερόμενης Κυβερνήσεως, νά συ
στήση προς τά αρμόδια όργανα των Ηνωμένων 'Εθνών καί προς τάς εξειδι
κευμένος υπηρεσίας δπως χορηγήσουν τεχνικήν ή ο'ικονομικήν βοήθειαν, ή καί 
άμφοτέρας, προς τήν Κυβέρνησιν διά την ένίσχυσιν τών προσπαθειών αυτής προς 
έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, περιλαμ
βανομένων τών εκτιθεμένων ή αναφερομένων τοιούτων έν άρθροις 2, 35, 38 
καί 38 δις». 

"Αρθρον 8 
Τροποποίησις τοΰ άρθρου 16 της Ενιαίας Συμβάσεως 

Τό άρθρον 16 της Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται ώστε νά άναγινώ
σκηται ώς ακολούθως : 

Αϊ γραμματειακαί ύπηρεσίαι της 'Επιτροπής καί του 'Οργάνου θά παρέ
χωνται ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως. ΕΊδικώτερον, ό Γραμματεύς τοΰ 'Ορ
γάνου θά διορίζηται ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
'Οργάνου. 

"Αρθρον 9 
Τροποποιήσεις τοΰ άρθρου 19, παράγραφοι 1, 2 καί 5 

της 'Ενιαίας Συμβάσεως 
Τό άρθρον 19, παράγραφοι 1, 2 καί 5 της 'Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται 

ώστε νά άναγινώσκηται ώς ακολούθως : 
1. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά παρέχουν εις τό "Οργανον κατ' έτος καί 

δι' £ν Μκαστον τών εδαφών των, συμφώνως προς τόν καθορισθέντα ύπό τοΰ 
'Οργάνου τρόπον καί τύπον, εκτιμήσεις συντασσομένας έπί τών ΰπ' αΰτοΰ παρε
χομένων έντυπων σχετικάς προς τά ακόλουθα θέματα : 

(α) Ποσότητας ναρκωτικών καταναλωθησομένας δι' 'ιατρικούς καί επι
στημονικούς σκοπούς. 

(β) Ποσότητας ναρκωτικών χρησιμοποιηθησομένας διά τήν κατασκευήν 
έτερων ναρκωτικών, παρασκευασμάτων εκτιθεμένων είς τόν Πίνακα 
III καί ουσιών μή καλυπτομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως. 

(γ) 'Αποθέματα ναρκωτικών κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους εις δ 
άναφέρωνται αί εκτιμήσεις. 

(δ) Ποσότητας ναρκωτικών αναγκαίας δπως προστεθούν εις ειδικά απο
θέματα. 

(ε) Περιοχήν (εις εκτάρια) καί τήν γεωγραφικήν τοποθεσίαν της χρησι
μοποιηθησομένης γης διά τήν καλλιέργειαν της μή κώνος της ύπνο
φόρου. 

(στ) Τήν κατά προσέγγισιν ποσότητα οπίου ήτις αναμένεται νά παραχθή. 
(ζ) Τόν αριθμόν τών βιομηχανικών εγκαταστάσεων αί δποϊαι θά κατα

σκευάζουν συνθετικά ναρκωτικά' καί 
(η) Τάς ποσότητας συνθετικών ναρκωτικών τάς άναμενομένας νά κατα

σκευασθούν ύφ' έκαστης τών έν τη προηγουμένη ύποπαραγράφω μνη
μονευομένων εγκαταστάσεων. 
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2.—(α) Ύττό την έπιφύλαξιν των προβλεπομένων έν τη παραγράφω 3 τοΰ 
άρθρου 21 αφαιρέσεων, αϊ όλικαί εκτιμήσεις δι' έκάστην έδαφικήν έπικράτειαν 
και δι' εκαστον ναρκωτικόν, πλην τοΟ οπίου και των συνθετικών ναρκωτικών, 
συντίθενται έκ τοΰ αθροίσματος τών καθοριζομένων έν τοις ύποπαραγράφοις 
(α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου ποσοτήτων, προστι
θεμένης οιασδήποτε ποσότητος απαιτουμένης δπως άχθοΰν τά υφιστάμενα κατά 
την 31ην Δεκεμβρίου τοΰ προηγουμένου έτους πραγματικά αποθέματα, εις το 
ΰπολογιζόμενον συμφώνως προς τάς διατάξεις της υποπαραγράφου (γ) της 
παραγράφου 1 έπίπεδον. 

(β) Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών προβλεπομένων αφαιρέσεων έν παραγράφω 
3 τοΰ άρθρου 21 άφορώντος εις εϊσαγωγάς και έν παραγράφω 2 τοΰ άρθρου 
21 δις, αϊ όλικαί εκτιμήσεις τοΰ οπίου δι' έκάστην έδαφικήν έπικράτειαν συν
τίθενται, εϊτε έκ τοΰ αθροίσματος τών καθοριζομένων έν ταΐς ύποπαραγράφοις 
(α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου ποσοτήτων, προστι
θεμένης οιασδήποτε ποσότητος απαιτουμένης δπως άχθοΰν τά υφιστάμενα κατά 
τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ προηγουμένου έτους πραγματικά αποθέματα, εις το 
ΰπολογιζόμενον συμφώνως προς τήν ΰποπαράγραφον (γ) της παραγράφου 1 
έπίπεδον, εϊτε έκ της προβλεπομένης έν ΰποπαραγράφω (στ) της παραγράφου 1 
τοΰ παρόντος άρθρου ποσότητος, οποιαδήποτε τούτων είναι ή υψηλότερα. 

(γ) Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών προβλεπομένων έν παραγράφω 3 τοΰ άρθρου 
21 αφαιρέσεων, αϊ όλικαί εκτιμήσεις δι' έκάστην έδαφικήν έπικράτειαν δι' 
εκαστον συνθετικόν ναρκωτικόν συντίθενται, εϊτε έκ τοΰ αθροίσματος τών καθο
ριζομένων έν ταϊς υποπαράγραφοις (α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου ποσοτήτων, προστιθεμένης οιασδήποτε ποσότητος απαιτου
μένης δπως άχθοΰν τά υφιστάμενα κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ προηγου
μένου έτους πραγματικά αποθέματα, εις το ΰπολογιζόμενον συμφώνως προς 
τήν ΰποπαράγραφον (γ) της παραγράφου 1 έπίπεδον, εϊτε έκ τοΰ αθροίσματος 
τών προβλεπομένων έν ΰποπαραγράφω (η) της παραγράφου 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου ποσοτήτων, οποιαδήποτε τούτων είναι ή υψηλότερα. 

(δ) Αϊ συμφώνως προς τάς προγενεστέρας υποπαραγράφους τοΰ παρόντος 
άρθρου παρεχόμενοι εκτιμήσεις θά τροποποιούνται καταλλήλως οϋτως ώστε 
νά λαμβάνουν ύπ' δψιν οιανδήποτε κατασχομένην ποσότητα και μετά ταΰτα 
άπελευθερουμένην διά νόμιμον χρήσιν ώς επίσης και οιανδήποτε λαμβανομένην 
ποσότητα έκ τών ειδικών αποθεμάτων διά τάς άνάγκας τοΰ κοινοΰ. 

5. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών αναφερομένων έν παραγράφω 3 τοΰ άρθρου 21 
αφαιρέσεων και λαμβανομένων ύπ' δψιν, οσάκις ενδείκνυται, τών διατάξεων 
τοΰ άρθρου 21 δις, δέον δπως μή γίνηται ύπέρβασις τών εκτιμήσεων. 

"Αρθρον 10 
Τροποποιήσεις τοΰ άρθρου 20 της Ενιαίας Συμβάσεως 

Τό άρθρον 20 της Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται ώστε νά άναγινώ
σκηται ώς ακολούθως : 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά παρέχουν εις τό "Οργανον δι' εκαστον τών 
εδαφών των, συμφώνως προς τον καθορισθέντα ύπό τοΰ 'Οργάνου τρόπον και 
τύπον, στατιστικάς καταστάσεις συντασσόμενος έπί τών ύπ' αύτοΰ παρεχομένων 
έντυπων σχετικός προς τά ακόλουθα θέματα : 

(α) Τήν παραγωγήν ή κατασκευήν ναρκωτικών. 
(β) Τήν χρησιμοποίησα» ναρκωτικών διά τήν κατασκευήν έτερων τοιού

των, παρασκευασμάτων εκτιθεμένων εϊς τον Πίνακα Ι 11 και ουσιών 
μή καλυπτομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως, τήν χρησιμοποίησιν 
τών στελεχών της μήκωνος διά τήν κατασκευήν ναρκωτικών, 

(γ) Τήν κατανάλωσιν ναρκωτικών. 
(δ) Τάς είσαγωγάς και έξαγωγάς ναρκωτικών και στελεχών της μή

κωνος. 
(ε) Τάς κατασχέσεις ναρκωτικών και τήν διάθεσιν τούτων. 
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(στ) Τά αποθέματα ναρκωτικών κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους εις 
δ αϊ εκθέσεις αναφέρονται" και 

(ζ) Τήν δυναμένην νά έξακριβωθή περιοχήν καλλιέργειας της μήκωνος 
της ύπνοφόρου. 

2._(α) Αϊ στατιστικαί καταστάσεις αί σχετικαΐ προς τά έν παραγράφω 1 
αναφερόμενα θέματα, εξαιρέσει της υποπαραγράφου (δ), θά καταρτίζονται 
κατ έτος και θά παρέχωνται εις το "Οργανον ουχί άργότερον της 30ης 'Ιουνίου 
του έτους δπερ έπεται εκείνου εις το όποιον αναφέρονται. 

(β) Αί στατιστικαί καταστάσεις, αί σχετικαΐ προς τά έν ΰποπαραγράφω 
(δ) της παραγράφου 1 αναφερόμενα θέματα, θά καταρτίζονται άνά τρίμηνον 
και θά παρέχωνται εις τό "Οργανον εντός ενός μηνός άπό τοΰ τέλους τοΰ 
τριμήνου εις τό όποιον αναφέρονται. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, δεν υποχρεούνται νά παρέχουν στατιστικός 
καταστάσεις άφορώσας εις τά ειδικά αποθέματα, ούχ ήττον θά παρέχουν κεχω
ρισμένως καταστάσεις άφορώσας εις τά εισαγόμενα ή προμηθευόμενα ναρκω
τικά εντός της χώρας ή τοΰ εδάφους δι' ειδικούς σκοπούς, καθ' δμοιον δε τρόπον 
θά παρέχουν καταστάσεις άφορώσας εις τάς άποσυρομένας ποσότητας ναρκω
τικών έκ τών ειδικών αποθεμάτων προς άντιμετώπισιν τών αναγκών τοΰ κοινού. 

"Αρθρον 11 
Νέον άρθρον 21 δις 

Τό έπόμενον νέον άρθρον θέλει τεθή μετά τό άρθρον 21 τής 'Ενιαίας Συμ

βάσεως : 
«"Αρθρον 21 δις 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΙΟΥ 
1. Ή παραγωγή οπίου ύπό τίνος χώρας ή εδάφους δέον δπως όργανοΰται 

και έλέγχηται κατά τρόπον ώστε νά διασφαλίζηται, κατά τό δυνατόν, δτι ή 
παραγόμενη ποσότης καθ' οιονδήποτε έ'τος δεν θά ύπερβαίνη τήν έκτίμησιν τοΰ 
αναμενόμενου νά παραχθή οπίου ώς αυτή ύπελογίσθη συμφώνως προς τήν 
παράγραφον 1 (στ) τοΰ άρθρου 19. 

2. 'Εάν τό "Οργανον διαπίστωση έπί τη βάσει πληροφοριών, άτινας έχει 
εις τήν διάθεσίν του δυνάμει τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, δτι 
Μέρος τι της Συμβάσεως, τό όποιον ύπέβαλεν έκτίμησιν τίνα συμφώνως προς 
τήν παράγραφον 1 (στ) τοΰ άρθρου 19, δέν έχει περιορίσει τόπαραχθέν εντός 
τών συνόρων του δπιον εις νομίμους σκοπούς συμφώνως προς τάς σχετικάς 
εκτιμήσεις και δτι σημαντική ποσότης παραχθέντος οπίου, είτε νομίμως είτε 
παρανόμως, εντός τών συνόρων τοΰ'έν λόγω Συμβαλλομένου Μέρους, έχει διο
χετευθή ε'ις τήν παράνομον έμπορίαν, τοΰτο δύναται, κατόπιν εξετάσεως των 
εξηγήσεων τοΰ ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου Μέρους, αΐτινες θά ύποβληθοΰν 
προς τοΰτο εντός ενός μηνός άπό τής κοινοποιήσεως τής ύπό άναφοράν διαπι
στώσεως, νά άποφασίση νά αφαίρεση όλόκληρον τήν έν λόγω ποσότητα, ή μέρος 
αυτής, έκ της αναμενόμενης νά παραχθή τοιαύτης και έκ τών ολικών εκτιμή
σεων ώς καθωρίσθησαν έν παραγράφω 2(β) τοΰ άρθρου 19 διά τό έπόμενον 
έτος, καθ' δ ή έν λόγω άφαίρεσις δύναται τεχνικώς νά έπιτευχθή, λαμβανο
μένων ύπ' δψιν τής εποχής τοΰ έτους και τών συμβατικών αΰτοΰ δεσμεύσεων 
προς έξαγωγήν οπίου. Ή άπόφασις αϋτη θά λαμβάνη Ίσχύν ένενήκοντά ημέρας 
μετά τήν κοινοποίησίν της προς τό ένδιαφερόμενον Συμβαλλόμενον Μέρος. 

3. Τό "Οργανον, άφοΰ κοινοποίηση προς τό ένδιαφερόμενον Συμβαλλόμενον 
Μέρος τήν ληφθεΐσαν ύπ' αύτοΰ άπόφασιν δυνάμει τής παραγράφου 2 ανωτέρω 
άναφορικώς προς άφαίρεσίν τίνα, θά συσκεφθή μετά τοΰ έν λόγω Μέρους διά 
τήν ίκανοποιητικήν επίλυσιν τής καταστάσεως. 

4. 'Εάν ή κατάστασις δέν επιλύεται ικανοποιητικώς, τό "Οργανον δύναται 
νά ποιήται χρήσιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 14, δπου ενδείκνυται αϋτη. 
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5. Κατά την ληψιν της αποφάσεως αύτοΰ άναφορικώς προς άφαίρεσίν τίνα 
δυνάμει της παραγράφου 2 ανωτέρω, το "Οργανον θά λάδη ύπ' δψιν του ού 
μόνον πάσας τάς σχετικάς περιστάσεις περιλαμβανομένων και εκείνων αΐτινες 
δημιουργούν τό άναφερόμενον έν παραγράφω 2 ανωτέρω πρόβλημα της παρα
νόμου εμπορίας, άλλ' επίσης καί οιαδήποτε σχετικά νέα μέτρα έλεγχου άτινα 
δυνατόν νά έχουν υίοθετηθή υπό τοϋ Συμβαλλομένου Μέρους. 

"Αρθρον 12 
Τροποποίησις τοΰ άρθρου 22 της Ενιαίας Συμβάσεως 

Τό άρθρον 22 της Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται ώστε νά άναγινώ
σκηται ώς ακολούθως : 

1. "Οσάκις αϊ έπικρατοΰσαι συνθήκαι είς τίνα χώραν ή έδαφος Συμβαλλο
μένου τινός Μέρους καθιστούν τήν άπαγόρευσιν της καλλιέργειας της μήκωνος 
της ύπνοφόρου, της κόκας ή' τοΰ φυτοΰ της καννάβεως ώς τό πλέον κατάλληλον 
μετρον, κατά την κρίσιν αύτοΰ, διά την προστασίαν της δημοσίας υγείας και 
ευημερίας και διά τήν παρεμπόδισιν της παροχετεύσεως των ναρκωτικών είς 
τήν παράνομον έμπορίαν, τό ένδιαφερόμενον Συμβαλλόμενον Μέρος θά άπα
γορεύη τήν καλλιέργειαν τούτων. 

2. Τό Συμβαλλόμενον Μέρος, τό όποιον απαγορεύει τήν καλλιέργειαν της 
μη κώνος της ύπνοφόρου ή τοΰ φυτοΰ της καννάβεως, δέον δπως προβαίνη εις 
τήν ληψιν πάντων τών καταλλήλων μέτρων διά τήν κατάσχεσιν οιωνδήποτε 
παρανόμως καλλιεργούμενων φυτών καί διά τήν καταστροφήν τούτων, εξαι
ρέσει μικρών ποσοτήτων απαιτουμένων ύπό τοΰ Συμβαλλομένου Μέρους δι' 
επιστημονικούς σκοπούς ή διά σκοπούς έρεύνης. 

"Αρθρον 13 
Τροποποίησις τοΰ άρθρου 35 της Ενιαίας Συμβάσεως 

Τό άρθρον 35 της Ενιαίας Συμβάσεως τροποποιείται ώστε νά άναγινώ
σκηται ώς ακολούθως : 

^Λαμβανομένων δεόντως ύπ' όψιν τών συνταγματικών, νομικών καί διοικη
τικών αυτών συστημάτων, τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον δπως : 

(α) Διευθετούν έπί έθνικοΰ επιπέδου τόν συντονισμόν της προληπτικής 
καί κατασταλτικής δράσεως εναντίον της παρανόμου εμπορίας" προς 
τόν σκοπόν τοΰτον δύνανται επωφελώς νά ορίσουν άρμοδίαν τινά 
ύπηρεσίαν επιφορτισμένη ν μέ τόν συντονισμόν τοΰτον. 

(β) Παρέχουν είς άλληλα άμοιβαίαν συνδρομήν είς τόν αγώνα κατά της 
παρανόμου εμπορίας τών ναρκωτικών. 

(γ) Συνεργάζωνται στενώς μεταξύ των καί μετά τών αρμοδίων διεθνών 
οργανώσεων τών οποίων αποτελούν μέλη ίνα διατηρήσουν συντονι
σμένον αγώνα κατά της παρανόμου εμπορίας. 

(δ) 'Εξασφαλίζουν δτι ή διεθνής συνεργασία τών αρμοδίων υπηρεσιών 
διεξάγεται διά της ταχείας όδοΰ. 

(ε) Εξασφαλίζουν δτι, οσάκις νομικά έγγραφα διαβιβάζονται διεθνώς 
χάριν δικαστικής τίνος διώξεως, ή διαβίβασις θά ένεργήται διά τα
χέων μέσων,πρός τάς καθοριζομένας ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών 

ι αρχάς' ή διάταξις αΰτη δέν επηρεάζει τό δικαίωμα Συμβαλλομένου 
τινός Μέρους νά αΐτήσηται δπως τά νομικά έγγραφα άποστέλλωνται 
εις τοΰτο διά της διπλωματικής όδοΰ. 

(στ) Παρέχουν, έφ' δσον κρίνουν τοΰτο κατάλληλον, εις τό "Οργανον καί 
τήν Έπιτροπήν μέσω τοΰ Γενικού Γραμματέως, επιπροσθέτως τών 
απαιτουμένων κατά τό άρθρον 18 πληροφοριών, πληροφορίας άφο
ρώσας είς τήν παράνομον δραστηριότητα τήν σχετικήν προς τά ναρ
κωτικά εντός τών συνόρων των, περιλαμβανομένων πληροφοριών 
περί τής παρανόμου καλλιεργείας, παραγωγής, κατασκβαής καί χρη
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σιμοποιήσεως των ναρκωτικών, ωσαύτως δε και της παρανόμου έμ

•ποριάς τούτων' κα ι , 
(ζ) Παρέχουν τάς άναφερομένας εις τήν προηγουμενην ™ P « Y P £ T ° Y 
Κ) πληροφορίας, ει δυνατόν,, κατά τρόπον και εις ή^ρομηνιας ως το 

Οργανον ήθελε ζητήσει" έάν παρακληθη ύπό τίνος Σ ^ α λ λ ° μ ε ν ° υ 
Μέλους, τό '"Οργανον δύναται να προσφέρη την ™**™^™'* 
αυτό κατά τήν παροχήν τών πληροφοριών και έν τη προσπάθεια του 
δπως π έ ρ α σ η τήνπαράνομον δραστηριότητα τήν σχετικην προς 
τά ναρκωτικά εντός τών συνόρων τοΰ έν λόγω Μέρους. 

"Αρθρον 14 
Τροποποίησις τοΰ άρθρου 36, παράγραφοι 1 και 2 

της Ενια ίας Συμβάσεως 

Τό άρθρον 36, παράγραφοι 1 καί 2 της Ενια ίας Συμβάσεως τροποποιείται 
ώστε νά άναγινώσκηται ώς ακολούθως : 

1 -(a) Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών συνταγματικών αύτοΰ περιορισμών εκα
στον Συϊβαλλόμενον Μέρος θέλει υιοθετεί τοιαύτα μέτρα οία θέλουν διασφα
λ ίζε ι δτΓή καλλΓέργεια, ή'παραγωγή, ή κατασκευή, ή άπόσταξις,ή W ° « 4 
ί κατονή ή προσφορά προς πώλησιν, ή διανομή, ή αγορά ή πωλησις, ή παρά
δοση S2

3 οιουσδήποτε δρους, ή μεσιτεία, ή αποστολή, ή έν διαμετακομίσει απο
στολή ή S o p a ή εξαγωγή" και ή εξαγωγή ναρκωτικών κατά ™ P ^ « o c v 
?ών διατάξεων τ ΐ ς παρούσης Συμβάσεως και πάσα έτερα πραξις ήτις, κατά 
τήν κοΤσιν τοΰ 3 λόγω Συμβαλλομένου Μέρους, δυνατόν νά άντιβαινη προς 
τάς δ Κ ε Γ ς τής παρούσης Συμβάσεως, θά αποτελούν ποινικώς κολάσιμα 
α ϊ ^ μ α τ α δσάΐ ις ταΟτα διαπράττωνται έκ προθέσεως, ωσαύτως δε δτι τα 
σ τ α ρ ά ς μορφής αδικήματα θά επισύρουν άνάλογον τιμωριαν, ιδίως δε την 
πο?νήΓτής%υλακίσεως ή ετέρας στερητικός της ελευθέριας ποινάς. 

(β) Παρά τήν ΰπαρξιν της προηγουμένης υποπαραγράφου, τά^Συμδαλλο
αενα Μέρη δύνανται, οσάκις οι ποιούμενοι κατάχρησιν ναρκωτικών διάπρατ
τ ε τοΓαΰτα αδικήματα, νά προβλέψουν δτι οδτοι θά υποβάλλονται εις μέτρα 
θεραπείας δ ι α π α Χ 
κοινωνικής αποκαταστάσεως συμφώνως προς τήν παράγραφαν 1 του άρθρου 38 
ε 'ΓτεΓαλλακτ ικώς προς τήν καταδίκην ή τήν τιμωρίαν είτε επιπροσθέτως προς 
ταύτας. 

2 Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών συνταγματικών ορίων Συμβαλλομένου τίνος 
Μέρους, τοΰ νομικοΰ αύτοΰ συστήματος και της εθνικής αυτού νομοθεσίας : 

(α\-ίϊ) "Εκαστον τών έν παραγράφω 1 άπαριθμουμένων αδικημάτων 
έάν ήθελε διαπραχθή εις διαφόρους χώρας, θα θεωρηται ως ιδιαι

τερον αδίκημα. , 
f i n Ή εκ προθέσεως συμμετοχή εις οιονδήποτε των ανωτέρω άδικημα
W των ή συνωμοσία καί αί άπόπειραι διαπράξεως τούτων, ως και α ι 

προπαρασκευαστικά! πράξεις καί αϊ οΐκονομικαί ένέργειαι, α ι συνα
*etc προς τά έν τώ παρόντι άρθρω αναφερόμενα αδικήματα, θα 
σϋνιστοΰν ποινικώς' κολάσιμα αδικήματα ώς προβλέπετε εις την 
ποράγραφον 1. ■ 

f i i i ) ΑΙ άπαγγελθεΐσα1 εις τό έξωτερικόν διά τοιαύτα αδικήματα κατα
δ ίκα ι θά λαμβάνονται ύπ' δψιν προς άπόδειξιν της υποτροπής, 

(iv) Τά ηοορρηθέντα σοβαρά αδικήματα, είτε διεπράχθησαν_ ύπό των 
Ιδίων υπηκόων είτε ύπό αλλοδαπών, θά διωκωνται υπό του Συμβαλ
λομένου Μέρους έπί τοΰ εδάφους τοΰ όποιου διεπράχθη τό αδίκημα 
fl ύπό τοΰ Συμβαλλομένου Μέρους έπί τοΰ εδάφους του όποιου 
ευρίσκεται δ αοικοπραγήσας, έφ' δσον ή 6κδοσις αυτού δεν είναι 
αποδεκτή κατά τήν νομοθεσίαν τοΰ Συμβαλλομένου Μέρους προς 
τό όποιον απευθύνεται ή αίτησις καί έφ' δσον ό άδικοπραγήσας ούτος 
δέν έδι> χθη ήδη καί δέν έξεδικάσθη. 
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οόντοΓ TrZ · £Ως Τ α ς  π αΡ«νΡάΦους 1 και 2(α)(ϋ) τοϋ πα
ρόντος άρθρου απαριθμουμένων αδικημάτων θα θ ε ω ρ ί α δτι περι
λαμ6ανητα ι μεταξύ των αδικημάτων, δι" ά δυνατά νά χωρήση ίκ
δοσις, των προβλεπομένων έν οιαδήποτε ύφ.σταμένη μεταξύ των Συμ

S S V „ i P C } V σ υ  θ ή ^ TOpl έ κ δ ό ^ Τ* Συμβαλλόμενα 
Μέρη αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν δπως περιλαμβάνουν τά έν 
?κδοφο,^ · Κ η μ α Τ α μ ε Τ α ξ ύ ,Τ ώ ν abi*^™v, δι' ά δύναται νά χωρήση 
εκδόσεως ^ συνο^ολοΥ1θΠσοΗένΠ μ^αξύ αυτών συνθήκη περί 

( Π ) S 1δόσΡο ί σ ε ή 1 Συ^αλλ?^όν τι Μέρος, θέτον ώς προϋπόθεσιν 
πΐοί έκδόσ^Γ ^ ^ Ρ ° ς , τ θ υ τ ο

ν » ™ Ρ ί " συνθήκης, λαμβάνει αϊτησιν 
S , Ω ς π α ρ  έ τ ε ρ ° υ Συμβαλλομένου Μέρους μεθ' οδ δέν 
συνήψε συνθηκην περί εκδόσεως, δύναταΓνά έπιλέξη δπως θεώρηση 
σνΙσεΓποόΓ" ? υ ^ α σ ι ν £ ^ ν ™μι«ψ βάσιν διά'τήν 6 κ δ ο σ Μ 
afrrn fl Ρ ς έΥ ™P«YPa<P°^ 1 και 2 (α) (ϋ) τοϋ παρόντος άρθρου 
α π α ρ ι θ μ ο υ μ ε ν α α δ ι κ η μ σ τ α . Ή 6 κ δ θ α ^όκειτη έν τοιαύτη 
Χ Ρ Ι Γ Α ! 'Καΐ Ες Τ ° ? ς

 Ε
λ ^ ΐ π 0 ύ ς °Ρ° υ ς· τ ο ύ ζ προβλεπόμενους ύπό 

Μέρους ' ™ ^ ^ " ^ ^ **** έ κ δ ό σ ε ^ Συμβαλλομένου 
( ί Η ) I l f χ ^ α λ λ Λ μ ε ν α  Μ έ ρ ^ ' Tac Λ θ έ τ ° υ τ α ώ ^ προϋπόθεσιν της έκδό

τ ^ ^ „ η ρ π ρ θ ς τ ° υ τ θ ϋ π 0 ? ρ ξ ΐ ν συνθΊ·<ης. θέλουν άναγνωρζει, εις 
τας μεταξύ των σχέσεις, τά έν παραγράφοις 1 και 2(α) ( ί ί ) τοΰ πα 
ν Π ω ο ϊ Ρ · ° υ , ά π α ρ ΐ θ μ ° ύ μ ε ν α ά δ ί Κ ήμ«τα ώς τοιαύτα, δί"ά δύναται 
να χωρήση εκδοσις, τηρουμένων τών δρων τών προβλεπομένων ύπό 
της νομοθεσίας του προς δ ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους 

( 'V ) ^ Α Κ δ ° Γ ς ΘΜ , ^ Ρ ^ ™ 1 συμφώνως προς την νομοθεσίαν του Συμ
βαλλομένου Μέρους προς δ άπηυθύνθη ή αίτησις, και ανεξαρτήτως 
των υποπαραγράφων (β) (i), ( ί ί ) κ α 1 ' ^ , τής παρούσης παρΤγρά

Ικδο™ ^ Ι" Μ ε Ρ ° ς θ ά δ ι κ α ι ο ° ™ ° ™ ζ άρνηθήνά έπιτρέψηΥτήν 
l^TL· ^ ς 7 ε Ρ ^ ω σ ε ι ς αϊ άρμόδιαι άρχαί κρίνουν δτΓ τό αδί
κημα δεν είναι επαρκώς σοβαρόν. 

"Αρθρον 15 
Τροποποιήσεις τοΟ άρθρου 38 της Ενιαίας Συμβάσεως 

και τοΰ τίτλου αύτοΰ 

/ w
T o . d p , e p O V " ^ ς 'Ενιαίας Συμβάσεως και ό τίτλος αύτοΰ τροποποιούνται 

ώστε να άναγινώσκωνται ώς ακολούθως : τροποποιούνται 

«ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Χ ^ \ Ι ά * ? υ μ β α λ ^ 0 μ ε ν " Μ έ ρ η δ έ ο ν δ π ω ζ δ ί δ ο υ ν ϊδιαιτέραν προσονήν και 
δπως λαμβάνουν πάντα τά πρακτικά μέτρα διά τήν πρόληψη"της S r a S L ^ c 
των ναρκωτικών κα διά τήν έγκαιρον άνακάλυψιν, θ ε ρ α Τ ε ^ δ ι α π α Τ δ ί ί ώ ν η 
σιν, μεταθεραπευτικήν μέριμναν, άναμόρφωσιν και κοινωνικήν άΤκατάστασ?ν 
τ Τ σΓοΧπ7ν έτΧονΡ Ο σ ώ π ω ν· "  " " " 5 ^ « " « * ^ ο ^ Γ ^ ό ς 

2. Τά Συμβαλλόμεα Μέρη θά προωθούν κατά τό δυνατόν τήν εκπαίδευα,ν 
προσωπικού εις τήν δεραπείαν, μεταθεραπευτικήν μέριμναν ά ν Ζ ό ρ φ ω σ ι Ζ 
κοινωνικην άποκατάστασιν τών ποιούμενων κ α τ ά ^ ρ η σ ^ ^ α ρ κ ^ ώ ν ^ 

k V * Συμβαλλόμενα Μέρη θά λαμβάνουν πάντα τά πρακτικά μέτοα ίνα 
συνδράμουν_άτομα των οποίων ή εργασία ούτω απαιτεί, ίνα^αΰτα άποκτήσσοΐ 
άντιληψιν των έκ της καταχρήσεως ναρκωτικών και τών έκ της προλήΦεωο 
αυτής προκυπτόντων προβλημάτων, ωσαύτως δε θά άναπτύξου^'τήν^οιαύτην 
άντιληψιν μεταξύ του ευρέως κοινού έάν υφίσταται κίνδυνος δτι ή Τ α Χ ρ η σ ΐ 
των ναρκωτικών επεκτείνεται ευρύτατα.». ' ^ ^ Χ Ρ ^ ζ 
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"Αρθρον 16 
Νέον άρθρον 38 δις 

Το άκόλουθον νέον άρθρον θά τεθη μετά το άρθρον 38 της Ενιαίας Συμ

βάσεως : 
«"Αρθρον 38 δίς 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
Έάν Συμβαλλόμενόν τι Μέρος θεωρη τοΰτο εύκταϊον ώς μέρος τοΰ αγώνος 

αυτοΰ κατά της παρανόμου εμπορίας τών ναρκωτικών, λαμβανομένου δέ δεόν
τως ύπ' δψιν τοΰ συνταγματικού, νομικού και διοικητικού αύτοΰ συστήματος, 
καί, έάν ούτω έπιθυμη, τη τεχνική συμβουλή τοΰ 'Οργάνου ή τών εξειδικευ
μένων υπηρεσιών, τοΰτο δύναται νά προωθη την έγκαθίδρυσιν συμφωνιών, έν 
συνεννοήσει μεθ' έτερων ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών έν τη περιοχή, 
έχουσών ώς σκοπόν την άνάπτυξιν περιφερειακών κέντρων δι' έπιστημονικήν 
έρευναν καί έκπαίδευσιν προς καταπολέμησιν τών προκυπτόντων προβλημάτων 
έκ της παρανόμου χρησιμοποιήσεως τών ναρκωτικών ώς και τών έκ της παρα
νόμου εμπορίας τούτων.». 

"Αρθρον 17 
Γλώσσαι τοΰ Πρωτοκόλλου καί διαδικασία υπογραφής, 

επικυρώσεως καί προσχωρήσεως 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον, τοΰ οποίου το Άγγλικόν, Γαλλικόν, Ίσπανικόν, 

Κινεζικόν καί Ρωσσικόν κείμενον είναι έξ ίσου αυθεντικά, θά παραμείνη άνοι
κτόν προς ύπογραφήν μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1972 έν ονόματι παντός Συμ
βαλλομένου Μέρους ή ύπογράψαντος την Ένιαίαν Σύμβασιν Κράτους. 

2. Τό παρόν Πρωτόκολλον υπόκειται εις έπικύρωσιν υπό τών υπογραφόν
των τοΰτο Κρατών, ώς επίσης καί υπό τών έπικυρωσάντων ή" προσχωρησάντων 
εις τήν Ένιαίαν Σύμβασιν Κρατών. Τά έγγραφα της επικυρώσεως θά κατα
τίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ. 

3. Τό παρόν Πρωτόκολλον θά παραμείνη άνοικτόν μετά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1972 διά προσχώρησιν ύφ' οιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους έν τη 
Ενιαία Συμβάσει, τό όποιον δέν έχει υπογράψει τό παρόν Πρωτόκολλον. Τά 
Εγγραφα προσχωρήσεως θά κατατίθενται παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ. 

"Αρθρον 18 
"Εναρξις ισχύος 

1. Τό παρόν Πρωτόκολλον, όμοΰ μετά τών έν αύτώ περιεχομένων τροπο
ποιήσεων, θά τεθη έν Ίσχύΐ κατά την τριακοστήν ήμέραν άπό της ημερομηνίας 
καθ' ήν τό τεσσαρακοστόν έγ.γραφον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ήΈελε 
κατατεθη συμφώνως προς τό άρθρον 17. 

2. "Εναντι παντός έτερου Κράτους τό όποιον ήθελε καταθέσει έγγραφον 
επικυρώσεως ή1 προσχωρήσεως μετά τήν ήμερομηνίαν της καταθέσεως τοΰ ρη
θέντος τεσσαρακοστοΰ έγγραφου, τό παρόν Πρωτόκολλον θά λαμβάνη ίσχύν 
κατά τήν τριακοστήν ήμέραν άπό της καταθέσεως υπό τοΰ έν λόγω Κράτους 
τοΰ έγγραφου αύτοΰ επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 19 
'Αποτελέσματα ενάρξεως ισχύος 

Παν Κράτος καθιστάμενον Συμβαλλόμενόν Μέρος έν τη 'Ενιαία Συμβάσει 
μετά τήν έναρξιν της "ισχύος τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου συμφώνως προς τήν 
παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 18 ανωτέρω καί παραλεϊπον νά έκφραση διάφορον 
πρόθεσιν— 

(α) θά λογίζηται ώς Συμβαλλόμενόν Μέρος της Ενιαίας Συμβάσεως 
ώς αΰτη έτροποποιήθη' καί 

(β) θα λογίζηται ώς Συμβαλλόμενόν Μέρος της 'Ενιαίας Συμβάσεως, 
ώς αΰτη είχε προ της τροποποιήσεως, έν σχέσει προς παν Συμβαλ
λόμενόν Μέρος της είρημένης Συμβάσεως τό όποιον δέν δεσμεύεται 
ύπό τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου. 
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"Αρθρον 20 
Μεταβατικοί διατάξεις 

1. Τά καθήκοντα τοΰ Διεθνούς 'Οργάνου Έλεγχου Ναρκωτικών, άτινα προ
βλέπονται εις τάς έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ περιεχομένας τροποποιήσεις, θά 
άσκώνται ύπό τοΰ 'Οργάνου, ως τοΰτο συνεστήθη ύπό της 'Ενιαίας Συμβάσεως 
ως είχε πρό της τροποποιήσεως της, άπό της ημερομηνίας ενάρξεως τοΰ πα
ρόντος Πρωτοκόλλου δυνάμει της παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 18 ανωτέρω. 

2. Το ΟΊκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θά καθορίση τήν ήμερο
μηνίαν αναλήψεως των καθηκόντων ύπό τοΰ 'Οργάνου, ώς τοΰτο συνεστήθη 
δυνάμει τών έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ περιεχομένων τροποποιήσεων. Άπό 
της ημερομηνίας ταύτης τό οΰτω συσταθέν "Οργανον θέλει αναλάβει τά καθή
θήκοντα τοΰ 'Οργάνου τοΰ συσταθέντος δυνάμει της 'Ενιαίας Συμβάσεως ώς 
είχε πρό της τροποποιήσεως της, άναφορικώς προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
της 'Ενιαίας Συμβάσεως ώς είχε πρό της άνω τροποποιήσεως και προς τά 
Συμβαλλόμενα Μέρη τών συνθηκών τών άπαριθμουμένων εις τό άρθρον 44 
αύτης και τά όποια δεν είναι Συμβαλλόμενα Μέρη τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου. 

3. Ή θητεία τών εξ έκ τών έκλεγησομένων μελών κατά τήν πρώτην έκλο
γήν μετά τήν αυξησιν τοΰ άριθμοΰ τών μελών τοΰ 'Οργάνου άπό ένδεκα εις 
δεκατρία θά λήγη μετά παρέλευσιν τριετίας, ή δε θητεία τών έτερων επτά 
μελών θά λήγη μετά παρέλευσιν πενταετίας. 

4. Τά μέλη τοΰ 'Οργάνου τών οποίων ή θητεία θά λήγη εις τό τέλος της 
προαναφερθείσης αρχικής περιόδου τών τριών ετών θά επιλέγουν διά κληρώσεως 
διενεργούμενης ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως αμέσως μετά τήν συμπλήρωσιν 
της πρώτης εκλογής. 

"Αρθρον 21 
'Επιφυλάξεις 

1. Παν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον της υπογραφής ή τής, επικυρώσεως 
ή_τής προσχωρήσεως εις τό παρόν Πρωτόκολλον, νά προβή εις έπιφυλαξιν άφο
ρώσαν οιανδήποτε περιεχομένην εις τοΰτο τροποποίησιν έτέραν ή τών τροποποιή
σεων τοΰ άρθρου 2, παράγραφοι 6 καί 7 (άρθρον 1 τοΰ παρόντος Πρωτόκολλο^), 
τοΰ άρθρου 9, παράγραφοι 1,4 καί 5 (άρθρον 2 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), του 
άρθρου 10, παράγραφοι 1 καί 4 (άρθρον 3 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), τοΰ 
άρθρου 11 (άρθρον 4 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), τοΰ άρθρου 14 δις (άρθρον 
7 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), τοΰ άρθρου 16 (άρθρον 8 τοΰ παρόντος Πρωτο
κόλλου), τοΰ άρθρου 22 (άρθρον 12 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), τοΰ άρθρου 
35 (άρθρον 13 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), τοΰ άρθρου 36, παράγραφος 1 (β) 
(άρθρον 14 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου), τοΰ άρθρου 38 (άρθρον 15 τοΰ πα
ρόντος Πρωτοκόλλου) καί τοΰ άρθρου 38 δίς (άρθρον 16 τοΰ παρόντος Πρωτο
κόλλου) . 

2. Κράτος τι τό όποιον προέβη εις επιφυλάξεις δύναται κατά πάντα χρόνον, 
δι' έγγραφου γνωστοποιήσεως, νά άποσύρη πάσας ή μέρος τών επιφυλάξεων 
αύτοΰ. 

"Αρθρον 22 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά διαβιβάζη κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ παρόντος 

Πρωτοκόλλου προς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη καί προς τά ύπογράψαντα 
τήν Ένιαίαν Σύμβασιν. "Αμα τη ένάρξει της 'ισχύος τοΰ παρόντος Πρωτο
κόλλου συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 18 άνωτέρο, ό Γενικός 
Γραμματεύς θά κατάρτιση τό κείμενον της Ενιαίας Συμβάσεως ώ ; αοτη έτρο
ποποιήθη ύπό τοΰ παρήντος Πρωτοκόλλου καί θά διαβιβάζη κεκυρωμένα αντί
γραφα αϋτης προς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη Μέλη 'ή πρό" τά δικαιού
μενα νά καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη της τροποποιηθείσης Συμβάσεως. 

ΕΓΕΝΕΤΟ έν Γενεύη, σήμερον τη εικοστή πέμπτη ήμερα τοί". Μαρτίου τοΰ 
χίλια έννεακόσια έβδομήκοντο: δύο, είς άπλουν άντίγραφον, τό ό^οΐον θά <ατα
τεθη είς τά άρχεΐα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Ε\Σ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οί υπογεγραμμένοι, δεόντ< ς εξουσιοδοτη
μένοι, υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον έν ονόματι τών οίκ ων αυτών Κυ
βερνήσεων. ' 


