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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1187 της 16ης ΜΑΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί της Προστασίας της Παγκοσμίου Πολιτι
στικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 23 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜ'ΒΑ'ΣΙ'Ν ΠΕΡΙ ΤΗΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
τής Προστασίας τής Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής Κλήρο- τίτλος, 
νομίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1975. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν >έκ του κειμένου προκύπτη διά "Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» ση'μαίνει την Σύμβασιν περί τής Προστασίας τής 
Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, τής όποιας 
το κείμενον εν τω άγγλίκώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό Πρώτον πίναξ. 
Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει ε'ις την έλληνικήν είς τό πρώτον 
Δεύτερον Μέρος του ίΠίνακος : Μέρος. 

Μ } ι 5 Λ t ~ Δεύτερον 

Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δυο κειμένων Μέρος, 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 
3. Ή Σύμβασις, την οποίαν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει Κύρωσις 

τής όπ' άρ. 13.794 και ήμερομηνίαν 13.2.1975 'Αποφάσεως του άπε-
 Συ

μ
βάσεω

ς· 
φάσισεν δπως ή Κυπριακή Δημοκρατία άποδεχθή, διά του παρόντος 
Νόμου κυρουται. 

(477) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND 

CULTURAL ORGANIZATION 

Convention concerning the protection of the world cultural 
and natural heritage adopted by the General Conference at its seventeenth session, 

Paris, 16 Nov., 1972. 

The General Conference of the United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization meeting in Paris from 17 October to 21 November, 1972, 
at its seventeenth session, 

NOTING that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly 
threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but also 
by changing social and economic conditions which aggravate the situation with 
even more formidable phenomena of damage or destruction, 

■CONSIDERING that deterioration or disappearance of any item of the cultural 
or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all 
the nations of the world, 

CONSIDERING that protection of this heritage at the national level often 
remains incomplete because of the scale of the resources which it requires and of 
the insufficient economic, scientific and technical resources of the country where 
the property to be protected is situated, 

RECALLING that the Constitution of the Organization provides that it will 
maintain, increase and diffuse knowledge, by assuring the conservation and pro
tection of the world's heritage, and recommending to the nations concerned the 
necessary international conventions, 

CONSIDERING that the existing international conventions, recommendations 
and resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the import
ance, for all the peoples of the world, of safeguarding this unique and irreplace
able property, to whatever people it may belong. 

CONSIDERING that parts of the cultural or natural heritage are of out
standing interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage 
of mankind as a whole, 

CONSIDERING that, in view of the magnitude and gravity of the new 
dangers threatening them, it is incumbent on the international community as a 
whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage of out
standing universal value, by the granting of collective assistance which, although 
not taking the place of action by the State concerned, will serve as an effective 
complement thereto, 

CONSIDERING that it is essential for this purpose to adopt new provisions 
in the form of a convention establishing an effective system of collective protection 
of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on 
a permanent basis and in accordance with modern scientific methods, 

HAVING DECIDED, at its sixteenth session, that this question should be 
made the subject of an international convention, 

ADOPTS this sixteenth day of November, 1972, this Convention. 
I. DEFINITIONS OF THE CULTURAL AND THE NATURAL HERITAGE 

Article 1 
For the purposes of this Convention, the following shall be considered as 

" cultural heritage " : 
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monuments : architectural works, works of monumental sculpture and 
painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave 
dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal 
value from the point of view of history, art or science; 

groups of buildings : groups of separate or connected buildings which, 
because of their architecture, their homogeneity or their place in the land
scape, are of outstanding universal value from the point of view of history, 
art or science ; 

sites : works of man or the combined works of nature and of man, and 
areas including archaeological sites which are of outstanding universal value 
from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological points of view. 

Article 2 
For the purposes of this Convention, the following shall be considered as 

" natural heritage " : 
natural features consisting of physical and biological formations or groups 

of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic 
or scientific point of view; 

geological and physiographical formations and precisely delineated areas 
which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of 
outstanding universal value from the point of view of science or conservation ; 

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal 
value from the point of view of science, conservation or natural beauty. 

Article 3 
It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the 

different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above. 

II. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION 
OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

Article 4 
Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the 

identification, protection, conservation, presentation and transmission to future 
generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 
and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it 
can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with 
any international assistance and cooperation, in particular, financial, artistic, 
scientific and technical, which it may be able to obtain. 

Article 5 
To ensure that effective and active measures are taken for the protection, 

conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its 
territory, each State Party to this Convention shall endeavour, in so far as possible, 
and as appropriate for each country— 

(a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural 
heritage a function in the life of the community and to integrate the 
protection of that heritage into comprehensive planning programmes; 

(b) to set up within its territories, where such services do not exist, one or 
more services for the protection, conservation and presentation of .the 
cultural and natural heritage with an appropriate staff and possessing 
the means to discharge their functions ; 

(c) to develop scientific and technical studies and research and to work out 
such operating methods as will make the State capable of counteracting 
the dangers that threaten its cultural or natural heritage; 

(d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and 
financial measures necessary for the identification, protection, con
servation, presentation and rehabilitation of this heritage; and 
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(e) to foster the establishment or development of national or regional centres 
for training in the protection, conservation and presentation of the 
cultural and natural heritage and to encourage scientific research in 
this field. 

Article 6 
1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the 

cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without 
prejudice to property rights provided by national legislation, the States Parties 
to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for 
whose protection it is the duty of the international community as a whole to 
cooperate. 

2. The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this 
Convention, to give their help in the identification, protection, conservation and 
preservation of the cultural and natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 
of Article 11 if the States on whose territory it is situated so request. 

3. Each State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate 
measures which might damage directly or indirectly the cultural and natural 
heritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of other States 
Parties to this Convention. 

Article 7 
For the purpose of this Convention, international protection of the world 

cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of 
a system of international cooperation and assistance designed to support States 
Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage. 

III. INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION 
OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

Article 8 
1. An Intergovernmental Committee for the Protection of the Cultural and 

Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called " the World Heritage 
Committee ", is hereby established within the United Nations Educational, Scien
tific and Cultural Organization. It shall be composed of 15 States Parties to the 
Convention, elected by States Parties to the Convention meeting in general 
assembly during fhe ordinary session of the General Conference of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The number of States 
members of the Committee shall be increased to 21 as from the date of the ordinary 
session of the General Conference following the entry into force of this Con
vention for at least 40 States. 

2. Election of members of the Committee shall ensure an equitable repre
sentation of the different regions and cultures of the world. 

3. A representative of the International Centre for the Study of the Pre
servation and Restoration of Cultural Property (Rome Centre), a representative 
of the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and a repre
sentative of the International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN), to whom may be added, at the request of States Parties to 
the Convention meeting in general assembly during the ordinary sessions of the 
General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, representatives of other intergovernmental or nongovernmental 
organizations, with similar objectives, may attend the meetings of the Committee 
in an advisory capacity. 

Article 9 
1. The term of office of States members of the World Heritage Committee 

shall extend from the end of the ordinary session of the General Conference during 
which they are elected until the end of its third subsequent ordinary session. 
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2. The term of office of onethird of the members designated at the time of 
the first election shall, however, cease at the end of the first ordinary session of 
the General Conference following that at which they were elected; and the term 
of office of a further third of the members designated at the same time shall cease 
at the end of the second ordinary session of the General Conference following 
that at which they were elected. The names of these members shall be chosen 
by lot by the President of the General Conference of the United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural Organization after the first election. 

3. States members of the Committee shall choose as their representatives 
persons qualified in the field of the cultural or natural heritage. 

Article 10 
1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of Procedure. 
2. The Committee may at any time invite public or private organizations or 

individuals to participate in its meetings for consultation on particular problems. 
3. The Committee may create such consultative bodies as it deems necessary 

for the performance of its functions. 
Article 11 

1. Every State Party to this Convention shall, in so far as possible, submit 
to the World Heritage Committee an inventory of property forming part of the 
cultural and natural heritage, situated in its territory and suitable for inclusion 
in the list provided for in paragraph 2 of this Article. This inventory, which 
shall not be considered exhaustive, shall include documentation about the location 
of the property in question and its significance. 

2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with 
paragraph 1, the Committee shall establish, keep up to date and publish, under 
the title of " World Heritage List ", a fist of properties forming part of the cultural 
heritage and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, 
which it considers as having outstanding universal value in terms of such criteria 
as it shall have established. An updated list shall be distributed at least every 
two years. 

3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent 
of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, 
sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than one State shall 
in no way prejudice the rights of the parties to the dispute. 

4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever 
circumstances shall so require, under the title of " List of World Heritage in 
Danger", a list of the property appearing in the World Heritage List for the 
conservation of which major operations are necessary and for which assistance 
has been requested under this Convention. This list shall contain an estimate 
of the cost of such operations. The list may include only such property forming 
part of the cultural and natural heritage as is threatened by serious and specific 
dangers, such as the threat of disappearance caused by accelerated deterioration, 
largescale public or private projects or rapid urban or tourist development pro
jects ; destruction caused by changes in the use or ownership of the land; major 
alterations due to unknown causes; abandonment for any reason whatsoever; 
the outbreak or the threat of an armed conflict; calamities and cataclysms; 
serious fires, earthquakes, landslides ; volcanic eruptions ; changes in water level, 
floods, and tidal waves. The Committee may ;at any time, in case of urgent r̂ eed), 
make a new entry in the List of World Heritage in Danger and publicize such 
entry immediately. 

5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property 
belonging to the cultural or natural heritage may be included in either of the lists 
mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article. 

6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned 
in paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party 
in whose territory the cultural or natural property in question is situated. 
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7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co
ordinate and encourage the studies and research needed for the drawing up of the 
lists referred to in paragraphs 2 and 4 of this article. 

Article 12 
The fact that a property belonging to the cultural or natural heritage has not 

been included in either of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of 
Article 11 shall in no way be construed to mean that it does not have an out
standing universal value for purposes other than those resulting from inclusion 
in these lists. 

Article 13 
1. The World Heritage Committee shall receive and study requests for inter

national assistance formulated by States Parties to this Convention with respect 
to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their 
territories, and included or potentially suitable for inclusion in the lists referred 
to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such requests may be to 
secure the protection, conservation, presentation or rehabilitation of such property. 

2. Requests for international assistance under paragraph 1 of this article may 
also be concerned with identification of cultural or natural property defined in 
Articles 1 and 2, when preliminary investigations have shown that further inquiries 
would be justified. 

3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these 
requests, determine where appropriate, the nature arid extent of its assistance, and 
authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary arrangements with the 
government concerned. 

4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. 
It shall in so doing bear in mind the respective importance for the world cultural 
and natural heritage of the property requiring protection, the need to give inter
national assistance to the property most representative of a natural environment 
or of the genius and the history of the peoples of the world, the urgency of the 
work to be done, the resources available to the States on whose territory the 
threatened property is situated and in particular the extent to which they are able 
to safeguard such property by their own means. 

5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a fist of 
property for which international assistance has been granted. 

6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund 
established under Article 15 of this Convention. It shall seek ways of increasing 
these resources and shall take all useful steps to this end. 

7. The Committee shall cooperate with international and national govern
mental and nongovernmental organizations having objectives similar to those of 
this Convention. For the implementation of its programmes and projects, the 
Committee may call on such organizations, particularly the International Centre 
for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (the Rome 
Centre), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), 
as well as on public and private bodies and individuals. 

8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of twothirds 
of its members present and voting. A majority of the members of the Committee 
shall constitute a quorum. 

Article 14 
1. The World Heritage Committee shall be assisted by a Secretariat appointed 

by the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 
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2. The DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, utilizing to the fullest extent possible the services of the 
International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of 
Cultural Property (the Rome Centre), the International Council of Monuments 
and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN) in their respective areas of competence and capa
bility, shall prepare the Committee's documentation and the agenda of its meetings 
and shall have the responsibility for the implementation of its decisions. 

IV. FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL 
AND NATURAL HERITAGE 

Article 15 
1. A Fund for the Protection of the World Cultural arid Natural Heritage 

of Outstanding Universal Value, called " the World Heritage Fund ", is hereby 
established. 

2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions 
of the Financial Regulations of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

3. The resources of the Fund shall consist of : 
(a) compulsory and voluntary contributions made by the States Parties to 

this Convention, 
(b) contributions, gifts or bequests which may be made by : 

(i) other States; 
(ii) the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi

zation, other organizations of the United Nations system, particularly 
the United Nations Development Programme or other intergovern
mental organizations; 

(iii) public or private bodies or individuals; 
(c) any interest due on the resources of the Fund ; 
(d) funds raised by collections and receipts from events organized for the 

benefit of the Fund; arid 
(e) all other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn up 

by the World Heritage Committee. 
4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available 

to the Committee may be used only for such purposes as the Committee shall 
define. The Committee may accept contributions to be used only for a certain 
programme or project, provided that the Committee shall have decided on the 
implementation of such programme or project. No political conditions may be 
attached to contributions made to the Fund. 

Article 16 
1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States 

Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two years, to the 
World Heritage Fund, contributions, the amount of which, in the form of a uniform 
percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly 
of States Parties to the Convention, meeting during the sessions of the General 
Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi
zation. This decision of the General Assembly requires the majority of the States 
Parties present and voting, which have not made the declaration referred to in 
paragraph 2 of this Article. In no case shall the compulsory contribution of 
States Parties to the Convention exceed 1% of the contribution to the Regular 
Budget of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

2. However, each State referred to in Article 31 or in Article 32 of this 
Convention may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, 
acceptance or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 
of this Article. 
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3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred 
to in paragraph 2 of this Article may at any time withdraw the said declaration 
by notifying the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization. However, the withdrawal of the declaration shall not 
take effect in regard to the compulsory contribution due by the State until the 
date of the subsequent General Assembly of States Parties to the Convention. 

4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, 
the contributions of States Parties to this Convention which have made the decla
ration referred to in paragraph 2 of this Article, shall be paid on a regular basis, 
at least every two years, and should not be less than the contributions which they 
should have paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of 
this Article. 

5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment 
of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar 
year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World 
Heritage Committee, although this provision shall not apply to the first election. 

The terms of office of any such State which is already a member of the 
Committee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8, 
paragraph 1 of this Convention. 

Article 17 
The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establish

ment of national, public and private foundations or associations whose purpose 
is to invite donations for the protection of the cultural and natural heritage as 
defined in Articles 1 and 2 of this Convention. 

Article 18 
The States Parties to this Convention shall give their assistance to international 

fundraising campaigns organized for the World Heritage Fund under the auspices 
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. They 
shall facilitate collections made by the bodies mentioned in paragraph 3 of 
Article 15 for this purpose. 

V. CONDITIONS AND ARRANGEMENTS 
FOR INTERNATIONAL ASSISTANCE 

Article 19 
Any State Party to this Convention may request international assistance for 

property forming part of the cultural or natural heritage of outstanding universal 
value situated within its territory. It shall submit with its request such information 
and documentation provided for in Article 21 as it has in its possession and as 
will enable the Committee to come to a decision. 

Article 20 
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, subparagraph (c) of 

Article 22 and Article 23, international assistance provided for by this Convention 
may be granted only to property forming part of the cultural and natural heritage 
which the World Heritage Committee has decided, or may, decide, to enter in one 
of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11. 

Article 21 
1. The World Heritage Committee shall define the procedure by which 

requests to it for international assistance shall be considered and shall specify 
the content of the request, which should define the operation contemplated, the 
work that is necessary, the expected cost thereof, the degree of urgency and the 
reasons why the resources of the State requesting assistance do not allow it to 
meet all the expenses. Such requests must be supported by experts' reports 
whenever possible. 
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2. Requests based upon disasters or natural calamities should, by reasons 
of the urgent work which they may involve, be given immediate, priority con
sideration by the Committee, which should have a reserve fund at its disposal 
against such contingencies. 

3. Before coming to a decision, the Committee shall carry out such studies 
and consultations as it deems necessary. 

Article 22 
Assistance granted by the World Heritage Committee may take the following 

forms : 
(a) studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised 

by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the 
cultural and natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of 
Article 11 of this Convention ; 

(b) provision of experts, technicians and skilled labour to. ensure that the 
approved work is correctly Carried out; 

(c) training of staff and specialists at all levels in the field of identification, 
protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural 
and natural heritage; 

(d) supply of equipment which the State concerned does not possess or is 
not in a position to acquire; 

(e) lowinterest or interestfree loans which might be repayable on a long-
term basis ; 

(/) the granting, in exceptional cases and for special reasons, of non
repayable subsidies. 

Article 23 
The World Heritage Committee may also provide international assistance 

to national or regional centres for the training of staff and specialists at all levels 
in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation 
of the cultural and natural heritage. 

Article 24 
International assistance on a large scale shall be preceded by detailed scientific, 

economic and technical studies. These studies shall draw upon the most advanced 
techniques for the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the 
natural and cultural heritage and shall be consistent with the objectives of this 
Convention. The studies shall also seek means of making rational use of the 
resources available in the State concerned. 

Article 25 
As a general rule, only part of the cost of work necessary shall be borne by 

the international community. The contribution of the State benefiting from inter
national assistance shall constitute a substantial share of the resources devoted 
to each programme or project, unless its resources do not permit this. 

Article 26 
The World Heritage Committee and the recipient State shall define in the 

agreement, they conclude the conditions in which a .programme or project for 
which international assistance under the terms of this Convention is provided, shall 
be carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international 
assistance to continue to protect, conserve and present the property so safeguarded, 
in .observance of the conditions laid down by the agreement. 

VI. EDUCATIONAL PROGRAMMES 
Article 27 

1. The States Parties to this Convention shall endeavour by all appropriate 
means, and in particular by educational and information programmes, to strengthen 



Ν. 23/75 486 

appreciation and respect by their peoples of the cultural and natural heritage 
defined in Aftides 1 and 2 of the Convention. 

2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers 
threatening this heritage and of activities carried on in pursuance of this Con
vention. 

Article 28 
States Parties to this Convention which receive international assistance under 

the Convention shall take appropriate measures to make known the importance 
of the property for which assistance has been received arid the role played by 
such assistance. 

VII. REPORTS 
Article 29 

1. The States Parties to this Convention shall, in the reports which they 
submit to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization on dates arid in a manner to be determined by it, give 
information on the legislative and administrative provisions which they have 
adopted and other action which they have taken for the application of this Con
vention, together with details of the experience acquired in this field. 

2. These reports shall be brought to the attention of the World Heritage 
Committee. 

3. The Committee shall submit a report on its activities at each of the ordinary 
sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific 
arid Cultural Organization. 

VIII. FINAL CLAUSES 
Article 30 

This Convention is drawn up in Arabic, English, French, Russian and 
Spanish, the five texts being equally authoritative. 

Article 31 
1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States 

members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
m accordance with their respective constitutional procedures. 

2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the 
DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga
nization. 

Article 32 
1. This Convention shall be open to accession by all States not members of 

the United Nations Educational, Scientific arid Cultural Organization which are 
invited by the General Conference of the Organization to accede to it. 

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession 
with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific arid 
Cultural Organization. 

. . Article 33 
This Convention shall enter into force three months after the date of the 

deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance or accession, but 
only with respect to those States which have deposited their respective instruments 
of ratification, acceptance or accession on or before that date. It shall enter 
into force with respect to any other State three months after the deposit of its 
instrument of ratification, acceptance or accession. 

Article 34 
The following provisions shall apply to those States Parties to this Convention 

which have a federal nonunitary constitutional system : 
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(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of 
which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legisla
tive power, the obligations of the federal or central government shall be 

v the same as for those States Parties which are not federal States; 
(b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation 

of which comes under the legal jurisdiction of individual constituent 
States, countries, provinces or cantons that are not obliged by the con
stitutional system of the federation to take legislative measures, the 
federal government shall inform the competent authorities of such States, 
countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recom
mendation for their adoption. 

Article 35 
1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention. 
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited 

with the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the 
instrument of denunciation. It shall not affect the financial obligations of the 
denouncing State until the date on which the withdrawal takes effect. 

Article 36 
The DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization shall inform the States members of the Organization, the 
4 States not members of the Organization which are referred to in Article 32, as 

well as the United Nations, of the deposit of all trie instruments of ratification, 
acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, and of the denunciations 
provided for in Article 35. 

Article 37 
1. This Convention may be revised by the General Conference of the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision 
shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising 
convention. 

2. If the General Conference should adopt a new convention revising this 
Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, 
this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession, as 
from the date on which the new revising convention enters into force. 

Article 38 
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this 

Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the 
request of the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

Done in Paris, this twentythird day of November, 1972, in two authentic 
* copies bearing the signature of the President of the seventeenth session of the 

General Conference and of the DirectorGeneral of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified 

4* true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 31 
and 32 as well as to the United Nations. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕPOM 

ΣΥΜΒΑΣΓΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Ήί Γενική Συνέλευσις τοΰ. Έκπαιδ.ευτικοΰ, Έιτιστη<μονΐ'Κθΰ και Πολιτιστι
κού Όργάνισμοΰ των Ηνωμένων Εθνών συνε'λθοΰσα εν Παρισίοις μεταξύ 17ης 
'Οκτωβρίου και· 21ης Νοεμβρίου 1972, εν τη δεκάτη έβδομη συνόδω αυτής, 

ΔΙ ΑΠ Ι Σ ΤΟΥ Σ.Α ότι ή πολιτιστική και φυσική κληρονομιά όση'μέραι είς 
μεγαλύτερον βαθμόν απειλείται δια καταστροφής ουχί μόνον ένεκα τών παρα
δοσιακών φθοροποιών αιτίων, άλλ' ωσαύτως ένεκα της μεταβολής τών κοινω
νικών και οικονομικών συνθηκών αΐτινες έπιδεινοΰν τήν κατάστασιν δι' έτι 
περαιτέρω τρομακτικών φαινομένων βλάβης ή καταστροφής, 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥΠ' ΟΨΙ'Ν δτι ή φθορά ή έξαφάνισις οιουδήποτε αντι
κειμένου, πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς συνιστά έπιζήμιον έξασθένησιν 
τή'ς κληρονο'μίας πάντων τών εθνών του κόσμου, 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥΠ' ΟΨΙ'Ν δτι ή προστασία τής κληρονομιάς ταύτης έπί 
εθνικού επιπέδου συχνάκις παραμένει άτειλής, ένεκα άφ' ενός του μεγέθους 
τών απαιτουμένων πόρων καΐ άφ' ετέρου τών ανεπαρκών οικονομικών, επι
στημονικών και τεχνικών πόρων τής χώρας ένθα κείται ή χρήζουσα προστα
σίας περιουσία, 

ΥΠΕ'ΝΘΥΜΙΖΟΥΣ Α δτι το Καταστατικόν τοΰ 'Οργανισμού προνοεί δτι 
οδτος θά διατηρή, αύξάνη και διαδίδη τάς γνώσεις διά τής εξασφαλίσεως 
τής διατηρήσεως και προστασίας τής παγκοσμίου κληρονομιάς, ως καΐ διά 
τής εισηγήσεως προς τά ενδιαφερόμενα έθνη τών αναγκαίων διεθνών συμβά
σεων προς σύναψιν, 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ δτι αϊ ύφιστάμεναι διεθνείς συμβάσεις, συ
στάσεις και αποφάσεις αϊ άφορώσαι εις τήν πολιτιστικήν και φυσικήν περιου
σίαν προβάλλουν τήν σπουδαιότητα,, διά πάντας. τους λαούς του κόσμου, τής 
διαφυλάξεως, τής μοναδικής και αναντικατάστατου αυτής περιουσίας, εις οιον
δήποτε λαόν θέλει ανήκει αυτή, 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ δτι τμήματα τίνα τής πολιτιστικής ή φυσικής 
κληρονομίας εΐναι· εξαιρετικού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου απαιτείται ή 
διαφύλαξις αυτών ως τμήματος τής παγκοσμίου κληρονομιάς τής άνθρωπό
τητος ως συνόλου, 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ δτι, έν δψει του μεγέθους και τής σοβαρότητος 
τών έπαπειλούντων ταύτην νέων κινδύνων, εις τήν διεθνή κοινότητα ώς σύνο
λον άνή'κει ή ύποχρέωσις νά. συμμετάσχη ε'ις τήν προστασίαν τής εξαίρετου 
οικουμενικής αξίας πολιτιστικής και φυσικής, κληρονομιάς διά. τής παροχής 
συλλογικής βοηθείας ή όποια, καίτοι μή υποκαθιστούσα τήν εκ μέρους, του 
ενδιαφερομένου Κράτους λήψιν μέτρων, θέλει χρησιμεύσει ώς τελεσφόρον 
συμπλήρωμα αυτής, 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ δτι είναι ουσιώδης προς τον σκοπόν τοΰτον 
ή υιόθέτησις νέων διατάξεων ύπό τήν μορφήν συμβάσεως τίνος κάθιδρυούσης 
έν τελεσφόρον σύστημα, συλλογικής προστασίας τής εξαίρετου οίκουμενικής 
αξίας πολιτιστικής καΙ φυσι'κής κληρονο'μίας, συγκεκρο'τημένον έπι μονίμου 
βάσεως καΙ συμφώνως προς τάς νεωτέρας έπιστημονικάς μεθόδους, 

ΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙ Σ Ε Γ, έν τη. δεκάτη έκτη συνόδω αυτής, δτι το θέμα 
τούτο δέον νά άποτελέση άντι'κείμενον μιας διεθνούς συμβάσεως, 

ΥΙΟΘΕΤΕΙ σήμερον τη δεκάτη έκτη Νοεμβρίου 1972 τήν παρουσαν 
Σύμβασιν. 
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Ι. Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι ΤΗΣ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

"Αρθρον 1 
Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, τα κάτωθι θα θεωρώνται 

ώς «πολιτιστική κληρονομιά» : 
μνημεία : έργα αρχιτεκτονικής, έργα μνημειακής γλυπτικής και ζω

γραφικής, στοιχεία ή κατασκευαί αρχαιολογικού χαρακτήρος, μνημεια
κά! έπιγραφαί, σπήλαια χρησιμεύσαντα ώς κατοικίαι και συνδυασμός 
χαρακτηριστικών, άτινα εΐναι εξαίρετου οικουμενικής αξίας εξ έπόψεως 
Ιστορίας, τέχνης ή επιστήμης' 

οικοδομικά συμπλέγματα : συμπλέγματα κεχωρισμένων ή συνεχόμενων 
οικοδομών άτινα, λόγω τής αρχιτεκτονικής, τής ομοιογενείας ή της θέ
σεως αυτών εν τω τοπίω, είναι εξαίρετου οικουμενικής αξίας εξ έπόψεως 
ιστορίας, τέχνης ή επιστήμης" 

τοποθεσίαι : έργα άνθρωπου ή έργα συνδεδυασμένης ενεργείας φύσεως 
και άνθρωπου, ώς και περιοχαί περιλαμβανομένων και αρχαιολογικών 
τοποθεσιών, αΐτινες είναι εξαίρετου οικουμενικής αξίας έξ έπόψεως Ιστο
ρίας, αισθητικής, εθνολογίας ή ανθρωπολογίας. 

"Αρθρον 2 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, τά κάτωθι θά θεωρώνται ώς 

«φυσική κληρονομιά» : 
φυσικά χαρακτηριστικά συνιστάμενα έκ φυσικών καΐ βιολογικών δια

μορφώσεων ή συνδυασμού τοιούτων διαμορφώσεων, άτινα είναι εξαίρετου 
οικουμενικής άξιας έξ έπόψεως αισθητικής ή επιστήμης



γεωλογικά! ή φυσιογραφικαι διαμορφώσεις κα! σαφώς διαγεγραμμέναι 
περιοχαί άποτελουσαι τήν κατοικίαν απειλουμένων ειδών ζώων κα! φυτών 
εξαίρετου οικουμενικής άξιας έξ έπόψεως επιστήμης ή διατηρήσεως' 

φυσικά!· τοποθεσίαι ή σαφώς διαγεγραμμέναι φυσικά! περιοχαί εξαίρε
του οικουμενικής άξιας έξ έπόψεως επιστήμης, διατηρή'σεως ή φυσικής 
ώραιότητος. 

"Αρθρον 3 
Εις εκαστον Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως εναπόκειται ή έξα

κρίβωσις και (προσδιορισμός τών έπί του εδάφους αύτου κειμένων διαφόρων 
περιουσιών μνημονευομένων έν τοις ανωτέρω "Αρ'θροις 1 κα! 2. 

I L ΕΘΝΙΚΗ' ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α ΤΗΣ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 
ΚΑΙ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

"Αρθρον 4 
"Εκαστον Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως αναγνωρίζει δτι το 

καθή'κον προς έξασφάλισιν τής εξακριβώσεως, προστασίας, διατηρήσεως, αξιο
ποιήσεως κα! μεταβιβάσεως εις μέλλουσας γενεάς τής έν "Αρθροις 1 'κα! 2 
αναφερομένης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, κειμένης έπί του εδά
φους αύτου, ανήκει πρωτίστως εις τό έν λόγω Κράτος. Τούτο οφείλει νά 
πράττη παν δ,τι δύναται προς τον σκοπόν τούτον, τόσον διά τών Ίδιων τού
του έσχατων πόρων, δσον και, οσάκις είναι πρόσφορον, δι' οιασδήποτε διε
θνούς βοηθείας και συνεργασίας, ιδίως οικονομικής, καλλιτεχνικής, επιστη
μονικής κα! τεχνικής, ήτις καθίσταται δυνατόν νά έξασφαλισθή. 

"Αρθρον 5 
" Ι να εξασφάλιση δτι λαμβάνονται τελεσφόρα κα! δραστικά μέτρα προ

στασίας, διατηρήσεως κα! αξιοποιήσεως τής πολιτιστικής κα! φυσικής κληρο
νομιάς τής κειμένης έπί του εδάφους αυτού, εκαστον Κράτος^Μέρος τής πα
ρούσης Συμβάσεως θέλει καταίβάλει προσπάθειας, κάθ' δ μέτρον είναι δυνα
τόν και πρόσφορον εις έκάστην χώραν— 

(α) διά την υίοθέτησιν γενικής τίνος πολιτικής έχούσης ώς σκοπόν νά 
προσδώση εις τήν πολιτιστικήν κα! φυσικήν κληρονομίαν ώρι
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σμένην άποστολήν εις την κοινωνικήν ζωήν, ώς και δια την όλοκλή-
. ρωσιν της προστασίας της κληρονομιάς ταύτης εντός λεπτομερών 

και πλήρων χωροταξικών προγραμμάτων" 
(β) δια την σύστασιν εντός τών εδαφών αύτοϋ, οσάκις δεν υφίστανται 

τοιαΰται ύπηρεσίαι, μιας ή πλειόνων υπηρεσιών προστασίας, διατη
ρήσεως και αξιοποιήσεως της πολιτιστικής και φυσικής κληρονο
μιάς, στελεχουμένων δια τοΰ καταλλήλου προσωπικού καΐ κατε
χουσών τα μέσα εκπληρώσεως τής αποστολής αυτών" 

(γ) δια τήν προώθησιν επιστημονικών και τεχνικών μελετών και ερευ
νών, ώς και δια τήν έπεξεργασίαν τοιούτων μεθόδων λειτουργίας, 
αΐτινες θέλουν καταστήσει το Κράτος ίκανόν νά άντιμετωπίζη τους 
άπειλουντας τήν πολιτιστικήν και φυσικήν αύτοϋ* κληρονομίαν κιν
δύνους" 

(δ) δια τήν λήψιν τών καταλλήλων νομικών, επιστημονικών, τεχνικών, 
διοικητικών και οικονομικών μέτρων αναγκαίων δια τήν εξακρίβω
ση/, προστασίαν, διατήρησιν, άξιοποίησιν και άποκατάστασιν τής έν 
λόγω κληρονομιάς' και 

(ε) δια τήν ύποστήριξιν τής καθιδρύσεως ή αναπτύξεως εθνικών ή το
πικών κέντρων εκπαιδεύσεως δια τήν προστασίαν, διατήρησιν και 
άξιοποίησιν τής πολιτιστικής καΐ φυσικής κληρονομιάς και δια τήν 
ένθάρρυνσιν τής 'επιστημονικής έρεύνης εις τον τομέα τοΟτον. 

"Αρθρον 6 
1. Τα Κράτη—Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως, πλήρως σεβόμενα τήν κυ

ριαρχίαν τών Κρατών επί του εδάφους τών όποιων κείται ή έν αρθροις 1 και 
2 μνημονευομένη πολιτιστική .και φυσική κληρονομιά, άνευ δε επηρεασμού* τών 
υπό τής εθνικής νομοθεσίας παρεχομένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αναγνω
ρίζουν δτι ή τοιαύτη κληρονομιά συνιστά παγκόσμιον κληρονομίαν, δια τήν 
προστασίαν τής οποίας ή διεθνής κοινότης ώς σύνολον υπέχει καθήκον νά 
συνεργασθή. 

2. Τά Κράτη—Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, νά παρέχουν βοήθειαν έν τη εξακριβώ
σει, προστασία, διατηρήσει και διαφυλάξει τής έν παραγράφοις 2 καΙ 4 του 
"Αρθρου 11 αναφερομένης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, έφ' δσον 
ζητούν τούτο τά Κράτη επί του εδάφους τών οποίων αϋτη κείται. 

3. 'Έκαστον Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει τήν 
ύποχρέωσιν δπως μή προβαίνη εις τήν λήψιν οιωνδήποτε εκ προθέσεως μέτρων 
δυναμένων νά βλάψουν αμέσως ή εμμέσως τήν έν "Αρθροις 1 και 2 άναφερο
μένην πολιτιστικήν και φυσικήν κληρονομίαν κειμένην επί του εδάφους έτερων 
Κρατών—Μερών τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 7 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, ή φράσις «διεθνής προστα

σία τής παγκοσμίου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» εκλαμβάνεται ώς 
σημαίνουσα τήν καθίδρυσα/ ενός συστήματος διεθνούς συνεργασίας και βοη
θείας προωρισμένης νά ύποβοηθή Κράτη—Μέρη τής Συμβάσεως έν τη προσπά
θεια αυτών προς διατήρησιν καΙ έξακρίβωσιν τής κληρονομιάς ταύτης. 

I I I . ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 "Αρθρον 8 
1: Διά τής παρούσης καθιδρύεται εντός του Εκπαιδευτικού, Επιστημο

νικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών μία Διακυβερνη
τική 'Επιτροπή Προστασίας τής.'Εξαίρετου Οικουμενικής 'Αξίας Πολιτιστικής 
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και Φυσικής Κληρονομιάς, καλούμενη «ή Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς». 
Αϋτη θέλει συντίθεται εκ 15 'Κρατών—Μερών τής Συμβάσεως, εκλεγομένων 
υπό Κρατών—Μερών τής Συμβάσεως συνερχομένων είς γενικήν συνέλευσιν 
διαρκούσης τής τακτικής συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως τοΟ Εκπαιδευ
τικού, Επιστημονικού καΐ Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών. 
Ό αριθμός τών Κρατών—Μελών τής Επιτροπής θέλει αύξηθή είς 21 άπό τής 
ημερομηνίας τής τακτικής συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έπεται τής 
ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως ως προς 40 τουλάχιστον Κράτη. 

2. Ή έ'κλογή μελών τής Επιτροπής θέλει εξασφαλίζει ϊσην άντιπροσώ
πευσιν τών διαφόρων περιφερειών και πολιτισμών του κόσμου. 

3. Δύνανται να παρα·κάθηνται είς τάς συνεδριάσεις τής Επιτροπής ύπό 
συμβουλευτική ν ιδιότητα, εις αντιπρόσωπος του Διεθνούς Κέντρου Μελετών 
Διαφυλάξεως και 'Αποκαταστάσεως Πολιτιστικής Περιουσίας (Κέντρον τής 
Ρώμης), εις αντιπρόσωπος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθε
σιών (TCOMOS) καΐ εις αντιπρόσωπος τής Διεθνούς Ενώσεως Διατηρήσεως 
τής Φύσεως και τών Φυσικών Πόρων (IUCN). είζ τους οποίους δύνανται να 
προστεθοΟν, κατά παράκλησιν Κρατών—μερών τής Συμβάσεως συνερχομένων 
εις γενικήν συνέλευσιν διαρκούσης τής τακτικής συνόδου τής Γενικής Συνελεύ
σεως του 'Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών 
Ηνωμένων 'Εθνών, αντιπρόσωποι ετέρων διακυβερνητικών ή μη κυβερνητικών 
οργανισμών εχόντων παρομοίους στόχους. 

"Αρθρον 9 
1. Ή θητεία τών Κρατών—μελών τής 'Επιτροπής Παγκοσμίου Κληρονο

μιάς εκτείνεται άπό τής λήξεως τών ιέργασιών τής ταχτικής συνόδου τής Γενι
κής Συνελεύσεως, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας εκλέγονται, μέχρι τής λή
ξεως τών εργασιών τής τρίτης κατά συνέχειαν τακτικής συνόδου αυτής. 

2. Ή θητεία, εν τούτοις, τοΰ ενός τρίτου τών κατά τον χρόνον τής πρώ
της εκλογής υποδειχθέντων μελών τερματίζεται κατά τήν λήξιν τής πρώτης 
τακτικής συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έπεται εκείνης καθ' ην οδτοι 
εξελέγησαν' ή θητεία δε ενός περαιτέρω τρίτου τών κατά τον αυτόν χρόνον 
υποδειχθέντων μελών τερματίζεται κατά τήν λήξιν τής δευτέρας τα'κτικής 
συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έπεται εκείνης καθ' ήν οδτοι εξελέ
γησαν. Τά ονόματα τών εν λόγω μελών θά

 !
έπιλέγωνται διά κληρώσεως ύπό 

του Προέδρου τής Γενικής Συνελεύσεως του 'Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού 
καΐ Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών μετά την πρώτην έ'κλο
γήν. 

3. Τά Κράτη—μέλη τής 'Επιτροπής δέον νά επιλέγουν ως αντιπροσώπους 
αυτών πρόσωπα κατέχοντα προσόντα είς τον τομέα τής πολιτιστικής ή φυσικής 
κληρονομιάς. 

"Αρθρον 10 
1. Ή 'Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς θέλει υιοθετεί τον Έσωτερικόν 

αυτής Κανονισμόν. 
2. Ή 'Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε νά προσκαλή δημοσίους ή 'ιδιωτι

κούς οργανισμούς ή άτομα δπως συμμετέχουν είς τάς συνεδριάσεις αυτής διά 
διαβουλεύσεις επί ειδικών προβλημάτων. 

■ 3. Ή Επιτροπή δύναται νά προβαίνη ε'ις τήν σύστασιν τοιούτων συμβου
λευτικών σωμάτων, οία αυτή θεωρεί αναγκαία διά τήν έκπλήρωσιν τής απο
στολής της. 

"Αρθρον 11 
.1 . "Εκαστον Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως, εις ήν έκτασιν 

τούτο είναι έφικτόν, θέλει υποβάλει προς τήν Έπιτρο'πήν Παγκοσμίου Κληρο
νομιάς, μίαν. λεπτομερή άπογραφήν τής αποτελούσης τμήμα τής πολιτιστικής 
και. φυσικής κληρονομιάς περιουσίας, κειμένης εν τώ έδάφει αύτοΟ και καταλ
λήλου νά περιληφθή εις τον

 !
έν παραγράφω 2 τού παρόντος "Αρθρου προβλε
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πόμενον κατάλογον. Ή εν λόγω απογραφή, ήτις δεν δύναται νά θεωρηθή ώς 
εξαντλητική, θέλει περιέχει τεκμηριωμένα στοιχεία περί της τοποθεσίας της 
συγκεκριμένης περιουσίας και περί της σπου'δαιότητος αυτής. 

2. Έπί τη βάσει των υπό των Κρατών υποβαλλομένων απογραφών συμ
φώνως προς την παράγραφον 1, ή Επιτροπή θέλει καταρτίζει, διατηρεί ένημε
ρωμένον και δημοσιεύει, ύπό τον τίτλον «'Κατάλογος Παγκοσμίου Κληρονο
μιάς», κατάλογον τίνα τών περιουσιών τών άποτελουσών τμή'μα της πολιτι
στικής και φυσικής κληρονομιάς, ώς αϋτη (ή κληρονομιά) ορίζεται έν τοις 
"Αρθροις 1 και 2 τής παρούσης Συμβάσεως, τάς οποίας (περιουσίας) ή 'Επι
τροπή θεωρεί ώς έχουσας έξαίρετον οίκουμενικήν άξίαν κρινομένην επί τή βά
σει τοιούτων κριτηρίων οία αϋτη θέλει έχει καθιερώσει. Εις ενημερωμένος 
κατάλογος δέον δπως διανέμηται τουλάχιστον καθ' έ'κάστην διετίαν. 

3. Ή έν τω Καταλόγω Παγκοσμίου Κληρονομιάς συμπερίληψις περιου
σίας τινός χρήζει της συγκατάθέσεως του ενδιαφερομένου Κράτους. Ή συμπε
ρίληψις περιουσίας τινός κειμένης εντός εδάφους, έφ' οδ διεκδικείται κυριαρ
χία ή δικαιοδοσία υπό πλειόνων του ενός Κρατών, κατ' ούδένα τρόπον θέλει 
επηρεάζει τα δικαιώματα τών έριζόντων μερών. 

4. 'Οποτεδήποτε αϊ περιστάσεις οϋτω απαιτούν, ή Επιτροπή θέλει καταρ
τίζει, διατηρεί ένημερωμένον και δημοσιεύει, ύπό τον τίτλον «Κατάλογος Κιν
δυνευούσης Παγκοσμίου Κληρονομιάς», κατάλογον τίνα τών περιουσιών, έμ
φαινομένων έν τω Καταλόγω Παγκοσμίου Κληρονομιάς δια τήν διατήρησα/ 
τών όποιων απαιτούνται έκτεταμέναι επιχειρήσεις καΐ περί τών όποιων έζη
τήθη βοήθεια δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. Ό κατάλογος οδτος θέλει 
περιέχει ύπολογισμόν τίνα τής δαπάνης διά τάς έν λόγω επιχειρήσεις. Ό 
κατάλογος δύναται νά περιλαμβάνη μόνον τοιαύτην περιου'σίαν αποτελούσαν 
τμήμα τής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, οία απειλείται ύπό σοβαρών 
και συγκεκριμένων κινδύνων, ώς είναι ή απειλή τής εξαφανίσεως προκαλού
μενης εκ τής έπιταχυνομένης φθοράς, εκ τών μεγάλης κλίμακος δημοσίων ή 
ιδιωτικών έργων ή τής αποτόμου αστικής ή τουριστικής αναπτύξεως' κατα
στροφή προ'καλουμένη έκ τών αλλαγών είς τήν χρήσιν ή τήν κυριότητα τής 
γής" έκτεταμέναι μεταβολαί ενε'κα αγνώστων αίτιων' έγκατάλειψις ενεΐκα οιου
δήποτε λόγου' ή εκρηξις πολέμου ή ή απειλή ενόπλου συρράξεως' συμφοραί 
και κατακλυσμοί" σοδαραί πυρ'καϊαί, σεισμοί, κατολισθήσεις εδάφους' ύφαι
στειογενεΐς εκρήξεις' άλλαγαί τής στάθμης τών υδάτων, πλήμμυραι και παλιρ
ροιακά ρεύματα. Ή 'Επιτροπή δύναται έν παντί χρόνω, έν περιπτώσει επει
γούσης ανάγκης, νά προβαίνη εας νέαν έγγραφήν έν τω Καταλόγω Κινδυνευ
ούσης Παγκοσμίου Κληρονομιάς και δΟδη δημοσιότητα είς τήν τοιαύτην έγ
γραφήν αμέσως. 

5. Ή Επιτροπή θέλει καθορίζει τά 'κριτήρια έπί τή βάσει τών όποιων 
περιουσία τις άνή'κουσα είς τήν πολιτιστικήν ή φυσυκήν κληρονομίαν δύναται 
νά συμπεριληφθή είς &κάτερον τών ϊέν παραγράφοις 2 και 4 του παρόντος 
"Αρθρου μνημονευομένων καταλόγων. 

6. Πριν ή άρνηθή αϊτησιν συμπεριλήψεως εις ενα τών 'έν παραγράφοις 2 
και 4 του παρόντος "Αρθρου μνημονευομένων δύο καταλόγων, ή Επιτροπή 
οφείλει νά διαβουλευθή μετά του Κράτους—(Μέρους έν τω έδάφει οδτινος κείται 
ή συγκεκριμένη πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά. 

7. Συμφωνούντων τών ενδιαφερομένων Κρατών, ή 'Επιτροπή θέλει συν
τονίζει και ενθαρρύνει τάς άπαιτουμένας μελετάς και έρευνας διά τήν κατάρ
τισα/ τών έν παραγράφοις 2 και 4 του παρόντος "Αρθρου μνημονευομένων 
καταλόγων. 

"Αρθρον 12 
Το γεγονός δτι περιουσία τις ανήκουσα εις τήν πολιτιστικήν ή φυσικήν 

κληρονομίαν δεν συμπεριελή'φθη είς έ'κάτερον τών έν παραγράφοις 2 και 4 
του "Αρθρου Π μνημονευο'μένων δύο καταλόγων, κατ' ούδένα χρόπον θέλει 
ερμηνεύεται ύπό τήν εννοιαν 'δτι αυτή δεν είναι εξαίρετου οικουμενικής αξίας 
διά σκοπούς έτερους ή τους απορρέοντας έκ τής συμπέριλήψεως έν τοΐς κατα
λόγοις τούτοις. 
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"Αρθρον 13 
1. Ή Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς θέλει δέχεται και μελέτα αιτή

σεις περί διεθνούς βοηθείας διατυπουμένας υπό Κρατών—Μερών της παρούσης 
Συμβάσεως άνάφορικώς προς τίνα κειμένην εντός τών εδαφών των περιου
σίαν, ήτις αποτελεί τμήμα τής πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς και ήτις 
συμπεριελήφθη ή δυνατόν να είναι κατάλληλος προς συμπερίληψη/ έν τοις κα
ταλόγοις οΐτινες αναφέρονται έν παραγράφοις 2 και 4 του "Αρθρου 11. 

2. Αιτήσεις περί διεθνούς βοηθείας δυνάμει τής παραγράφου 1 τοΰ πα
ρόντος "Αρθρου δύνανται ωσαύτως νά αφορούν εις εξακρίβωσα/ πολιτιστικής 
ή φυσικής περιουσίας οριζόμενης έν "Αρθροις 1 καΐ 2, οσάκις προκαταρκτικά! 
μελέται έχουν καταδείξει οτι περαιτέρω ερευναι θα ήσαν δεδικαιολογημέναι. 

3. Ή Επιτροπή θέλει αποφασίζει περί τών ληφθησομένων μέτρων αναφο
ρικούς προς τάς έν λόγω αιτήσεις, καθορίζει οσάκις είναι πρόσφορον τήν φύσιν 
και τήν εκτασιν τής ύπ' αυτής παρασχεθησομένης βοηθείας καΐ εξουσιοδοτεί 
τήν σύναψιν, έν ονόματι αυτής, τών αναγκαίων διευθετήσεων μετά τής ενδια
φερόμενης Κυβερνήσεως. 

4. Ή Επιτροπή θέλει καθορίζει σειράν τίνα προτεραιοτήτων δια τάς επι
χειρήσεις αυτής. Προς τούτο αϋτη δέον νά λαμβάνη ύπ' δψιν τήν άντίστοιχον 
σημασίαν, τήν οποίαν ή χρήζουσα προστασίας περιουσία έχει διά τήν παγκό
σμιον πολιτιστικήν και φυσικήν κληρονομίαν, τήν ανάγκην παροχής διεθνούς 
βοηθείας εϊς τίνα περιουσίαν πλέον άντιπροσωπευτικήν του φυσικού περιβάλ
λοντος ή τών αντιλήψεων καΐ τής 'ιστορίας τών λαών του κόσμου, το κατε
πείγον τής εργασίας ήτις δέον νά έκτελεσθή, τους διαθέσιμους πόρους τών 
Κρατών επί του εδάφους τών οποίων κείται ή επαπειλούμενη περιουσία καΐ 
ιδιαιτέρως τήν εκτασιν τής προφυλάξεως τήν οποίαν ταύτα δύνανται νά πα
ράσχουν είς τήν έν λόγω περιουσίαν διά τών ίδιων αυτών μέσων. 

5. Ή 'Επιτροπή θέλει καταρτίζει , διατηρεί ένημερωμένον καΐ δίδει δημο
σιότητα είς 'κατάλογόν τίνα περιουσιών διά τάς οποίας έχορηγήθη διεθνής 
βοήθεια. 

6. Ή Επιτροπή θέλει αποφασίζει περί τής χρησιμοποιήσεως τών πόρων 
του δυνάμει του "Αρθρου 15 τής παρούσης Συμβάσεως καθ ιδρυομένου Τα
μείου. Αυτή θέλει αναζητεί τρόπους αυξήσεως τών πόρων τούτων και θέλει 
λαμβάνει προς τούτο παν χρήσιμον μέ'τρον. 

7. Ή Επιτροπή θέλει συνεργάζεται μετά διεθνών και εθνικών κυβερνη
τικών και μή κυβερνητικών οργανισμών εχόντων στόχους παρομοίους προς 
τους τής Συμβάσεως. Διά τήν έφαρμογήν τών προγραμμάτων και σχεδίων 
αυτής, ή 'Επιτροπή δύναται νά προσφεύγη είς τήν βοήθειαν τοιούτων οργανι
σμών, ιδιαιτέρως του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Προφυλάξεως καΐ 'Αποκα
ταστάσεως Πολιτιστικής Περιουσίας (Κέντρον τής Ρώμης), του Διεθνούς Συμ
βουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) και τής Διεθνούς Ενώσεως διά 
τήν Διατήρησιν τής Φύσεως καΐ τών Φυσικών Πόρων (IUCN), ως επίσης και 
είς τήν βοήθειαν τόσον δημοσίων και ιδιωτικών σωμάτων δσον και ατόμων. 

8. Αϊ αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τών δύο 
τρίτων τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών αυτής. Ή πλειοψηφία τών μελών 
τής Επιτροπής θέλει συνιστά άπαρτίαν. 

"Αρθρον 14 
1. Ή Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς θέλει υποβοηθείται ύπό Γραμ

ματείας διοριζόμενης ύπό του Γενικού Διευθυντού του Εκπαιδευτικού, 'Επι
στημονικού και ΠολιτιστικοΟ 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

2. Ό Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολι
τιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών, χρησιμοποιούν κατά τον πληρέ
στερον δυνατόν βαθμόν τάς είς τους αντιστοίχους αυτών τομείς αρμοδιότητος 
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και Ικανότητος υπηρεσίας του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Προφυλάξεως και 
Άποκαταστάσεως Πολιτιστικής Περιουσίας (Κέντρον Ρώμης), του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μνημείων καΐ Τοποθεσιών (ICOMOS) και της Διεθνούς Ενώσεως 
δια την Διατήρησιν της Φύσεως και των Φυσικών Πόρων (IUCN), θέλει ετοι
μάζει τα άφορώντα εις την τεκμηρίωσιν θέματα και την ήμερησίαν διάταξιν 
τών συνεδριάσεων της 'Επιτροπής και θέλει εΐναι υπεύθυνος δια την έφαρμο
γήν τών αποφάσεων αυτής. 

IV. ΤΑΜΕΪΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

"Αρθρον 15 
1. Δια της παρούσης καθιδρύεται Ταμεΐον Προστασίας της Εξαίρετου 

Οικουμενικής 'Αξίας Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, 
καλούμενον «το Ταμεΐον Παγκοσμίου Κληρονομιάς». 

2. Το Ταμεΐον λειτουργεί ώς έμπιστευτι'κόν ταμεΐον (TRUST FUND) εν 
συμφωνία προς τάς διατάξεις τών Οικονομικών Κανονισμών του Έ'κπαιδευ
τικοΟ, 'Επιστημονικού και ΠολιτιστικοΟ 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

3. Τους πόρους του ταμείου συνιστούν : 
(α) υποχρεωτικά! καί έκούσιαι εισφοραί τών Κρατών—Μερών τής πα

ρούσης Συμβάσεως, 
(β) εισφοραί, δωρεαί ή κληρο'δοσίαι, αΐτινες δύνανται νά πραγματο

ποιηθούν ύπό— 
(i) έτερων Κρατών 
(ii) τοΟ 'Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού καί Πολιτιστικού 'Οργα

νισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών, ετέρων 'Οργανισμών τών Ηνω
μένων 'Εθνών καί ιδίως του Προγράμματος 'Αναπτύξεως τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών ή έτερων διακυβερνητικών οργανισμών 

(iii) δημοσίων ή Ιδιωτικών σωμάτων ή ατόμων 
(γ) ο'ιοιδήπότε οφειλόμενοι τόκοι επί τών πόρων του Ταμείου" 
(6) χρηματικά ποσά συλλεγόμενα δι' εράνων και εισπράξεων έκ της 

διοργανώσεως εκδηλώσεων έπ' ωφελεία του Ταμείου* 
(ε) άπαντες οι λοιποί πόροι οΐτινες επιτρέπονται υπό τών κανονισμών 

του Ταμείου, ώς οδτοι συνέτάχθησαν ύπό της 'Επιτροπής Παγκο
σμίου Κληρονομιάς. 

4. Αί προς το Ταμεΐον εισφοραί καί αϊ προς την Έπιτροπήν προσφερό
μενοι ετεραι μορφαί βοη'θείας, δύνανται νά χρησιμοποιούνται μόνον διά τοιού
τους Σκοπούς οΐους ή 'Επιτροπή θέλει καθορίζει. Ή Επιτροπή δύναται νά 
άπο'δέχηται εισφοράς προς χρησιμοποίησα/ των αποκλειστικώς δι' ώρισμένον 
πρόγραμμα ή σχέδιον, νοουμένου δτι ή 'Επιτροπή έχει αποφασίσει περί τής 
εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος ή σχεδίου. Ουδείς πολιτικός δρος 
δύναται νά συνοδεύη τάς πραγματοποιουμένάς προς τό Ταμεΐον εισφοράς. 

"Αρθρον 16 
1. "Ανευ επηρεασμού οιασδήποτε συμπληρωματικής έ'κουσίας εισφοράς, 

τά Κράτη^Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν νά 
καταβάλλουν τακτικώς, καθ' έκαστη ν διετίαν, προς τό Ταμεΐον Παγκοσμίου 
Κληρονομιάς, εισφοράς τό ϋψος τών όποιων, εν 'εϊ'δει ομοιομόρφου ποσοστού 
εφαρμοζομένου έφ' απάντων τών Κρατών, θέλει αποφασίζεται ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών Κρατών—Μερών τής παρούσης Συμβάσεως, συνερχομένης 
κατά την διάρκειαν τών συνόδων τής Γενικής Συνελεύσεως του 'Εκπαιδευ
τικού, Επιστημονικού καί Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 
Ή άπόφασις αυτή τής Γενικής Συνελεύσεως χρήζει τής πλειοψηφίας τών πα
ρόντων καί ψηφιζόντων Κρατών—Μερών, άτινα δεν έχουν προβή ε'ις την εν 
παραγράφω 2 του παρόντος "Αρθρου δήλωσιν. Έ ν ουδεμία περιπτώσει δύνα
ται ή υποχρεωτική εισφορά τών Κρατών Μερών τής Συμβάσεως νά ύπερβαίνη 
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το 1% της εισφοράς προς τον Τακτικόν Προϋπολογισμό ν του ■Εκπαιδευτικού, 
Επιστημονικού καΐ Πολιτιστικού 'Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Έν τούτοις, εκαστον των εν "Αρθρω 31 η εν "Αρθρω 32 της παρούσης 
Συμβάσεως αναφερομένων Κρατών δύναται νά δήλωση, κατά τον χρόνον της 
καταθέσεως τών οικείων αύτου εγγράφων επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω
ρήσεως, δτι δεν θέλει δεσμεύεται υπό τών διατάξεων τής παραγράφου 1 του 
παρόντος "Αρθρου. 

3. Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως, δπερ προέβη ε'ίς την έν πα
ραγράφω 2 του παρόντος "Αρθρου δήλωσιν, δύναται κατά πάντα χρόνον νά 
άνα

ι
καλέση την ε'ιρημένην δήλωσιν διά γνωστοποιήσεως προς τον Γενικόν 

Διευθυντήν του 'Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Έν τούτοις ή άνάκλησις τής δηλώσεως δεν θέλει 
παράγει αποτέλεσμα, έν αναφορά προς την ύπό του Κράτους όφειλομένην ύπο
χρεωτικήν είσφοράν, μέχρι τής ημερομηνίας τής επομένης Γενικής Συνελεύ
σεως τών Κρατών—Μερών της Συμβάσεως. 

4. " Ι να δυνηθή ή 'Επιτροπή δπως προγραμματίζη τελεσφόρως τάς επιχει
ρήσεις αυτής, αϊ εισφορά! τών Κράτών^Μερών τής παρούσης Συμβάσεως, άτι
να προέβησαν εις την έν παραγράφω 2 του παρόντος "Αρθρου άναφερομένην 
δήλωσιν, δέον νά καταβάλλωνται επί τακτικής βάσεως, καθ' έκάστην διετίαν 
τουλάχιστον, και νά μη είναι όλιγώτεραι τών εισφορών εκείνων, άτινας θά 
κατέβαλλον εάν ταύτα έδεσμεύοντο ύπό τών διατάξεων τής παραγράφου 1 του 
παρόντος "Αρθρου. 

5. Πάν Κράτος—Μέρος τής Συμβάσεως, δπερ τελεΐ έν υπερημερία περί τήν 
καταβολήν τής υποχρεωτικής ή εκούσιας τούτου εισφοράς διά τό τρέχον έτος 
ώς και διά τό αμέσως προηγούμενον ήμερολογιακόν έτος, άδυνάτεΐ νά κα
ταστή ύποψήφιον διά τό αξίωμα του Μέλους τής 'Επιτροπής Παγκοσμίου Κλη
ρονομιάς, καίτοι ή παρούσα διάταξις δεν εφαρμόζεται ώς προς τήν πρώτην 
εκλογή ν. 

Ή θητεία παντός τοιούτου Κράτους, δπερ είναι ήιδη μέλος τής 'Επιτροπής, 
θέλει τερματίζεται κατά τον χρόνον τών έν παραγράφω 1 του "Αρθρου 8 τής 
παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων εκλογών. 

"Αρθρον 17 
Τά Κράτη—Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως δέον νά εξετάζουν ή ενθαρ

ρύνουν τήν δημιουργίαν εθνικών, δημοσίων και 'ιδιωτικών Ιδρυμάτων ή σωμα
τείων τών οποίων ό σκοπός είναι ή παρακίνησις πραγματοποιήσεως δωρεών 
διά τήν προστασίαν τής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ώς αυτή ορί
ζεται έν "Αρθροις 1 και 2 τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 18 
Τά Κράτη^Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως οφείλουν νά παρέχουν τήν 

βοήθειαν αυτών προς. τάς ύπό του Ταμείου Παγκοσμίου Κληρονομιάς διορ
γανουμένας διίεθνεΐς εκστρατείας συγκεντρώσεως χρημάτων ύπό τήν αιγ ίδα 
του 'Εκπαιδευτικού, ΈπιότημονικοΟ καΐ Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνω
μένων 'Εθνών. Ταΰ'τα οφείλουν νά διευκολύνουν εράνους πραγματοποιούμε
νους προς τούτο ύπό τών έν παραγράφω 3 του "Αρθρου 15 μνημονευομένων 
σωμάτων. 

V. ΟΡΟΙ ΚΑΙ Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α ΔΙΕΘΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑΝ 
"Αρθρον 19 

Παν Κράτος—Μέρος .τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά άίτήται διεθνή 
βοήθειαν διά περιουσίαν αποτελούσαν τμήμα τής εξαίρετου οικουμενικής αξίας 
πολιτιστικής καΐ φυσικής κληρονομιάς κειμένης εντός του εδάφους αύτοΟ. 
ΤοΟτο οφείλει νά ύποβάλλη όμου μετά τής αιτήσεως τοιούτον προβλεπόμενον 
έν "Αρθρω 21 πληροφοριοίκόν καΙ άποο'ει'κτικόν ύλικόν, οΤον ευρίσκεται έν τή 
κατοχή τούτου καΐ οίον θέλει επιτρέπει εις τήν Έπιτροπήν νά κατάληξη εις 
τίνα άπόφασιν. . . · ■  . · 
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"Αρθρον 20 
Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του "Αρθρου 13, της υπο

παραγράφου (γ) του "Αρθρου 22 καΐ του "Αρθρου 23, ή 6πό της παρούσης 
Συμβάσεως προβλεπομένη διεθνής βοήθεια δύναται να χορηγήται μόνον εις 
περιουσίαν αποτελούσαν τμήμα τής πολιτιστικής καΙ φυσι'κής κληρονομιάς, 
την οποίαν ή Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς άπεφάσισεν, ή δυνατόν να 
άποφασίση, νά έγγράψη εις ενα των εν παραγράφοις 2 και 4 του "Αρθρου 
11 μνημονευομένων καταλόγων. 

"Αρθρον 21 
1. Ή Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς θέλει καθορίζει τήν διαδικα

σίαν εξετάσεως των προς αυτήν απευθυνόμενων αιτήσεων περί διεθνούς βοη
θείας και θέλει διευκρινίζει τό περιεχόμενον τής αιτήσεως, όπερ δέον νά προσ
διορίζη την άναμενομένην έπιχείρησιν, τήν άπαιτουμένην έργασίαν, τήν πιθα
νήν δαπάνην αυτής, τον βαθμόν του κατεπείγοντος καΙ τους λόγους δι' ους 
ο'ι πόροι του αιτουμένου Κράτους δεν επιτρέπουν εις τούτο νά άνταποκριθή 
ε'ις πάσας τάς δαπανάς. Αϊ εν λόγω αιτήσεις δέον νά ύποστηρίζωνται υπό 
εκθέσεων έμπε ι ρογ νοημόνων οσάκις είναι έφϋκτόν. 

2. Εις αιτήσεις έρειδομένας επί θεομηνιών ή συμφορών δέον, λόγω τής 
επειγούσης εργασίας τήν οποίαν πιθανόν νά συνεπάγονται, νά παρέχηται 
άμεσος προτεραιότης εξετάσεως υπό τής Επιτροπής, ή οποία δέον νά εχη 
εις τήν διάθεσιν αυτής εν έφεδρικόν ταμεΐον προς άντιμετώπισιν των τοιούτων 
απροόπτων. 

3. Πριν ή κατάληξη ε'ίς τίνα άπόφασιν, ή Επιτροπή θέλει διεξάγει τοιαύ
τας μελετάς καΙ διαβουλεύσεις οίας αϋτη κρίνει απαραιτήτους. 

"Αρθρον 22 
Ή ύπό τής Επιτροπής Παγκοσμίου Κληρονομιάς χορηγούμενη βοήθεια 

δύναται νά λάβη τάς ακολούθους μορφάς : 
(α) Μελέται άφορώσαι εις τά καλλιτεχνικά, επιστημονικά και τεχνικά 

προβλήματα τά αναφυόμενα εκ τής προστασίας, διατηρήσεως, προ
φυλάξεως καΙ αποκαταστάσεως τής πολιτιστικής καΙ φυσικής κλη
ρονομιάς, ως αϋτη ορίζεται εν παραγράφοις 2 και 4 του "Αρ
θρου 11 τής παρούσης Συμβάσεως* 

(β) παροχή εμπειρογνωμόνων, τεχνικών καΙ ειδικευμένου εργατικού 
προς έξασφάλισιν δτι ή εγκεκριμένη εργασία ορθώς εκτελείται' 

(γ) έκπαίδευσις προσωπικού και ειδικών επί παντός επιπέδου ε'ίς τόν 
τομέα τής εξακριβώσεως, προστασίας, διατηρήσεως, προφυλάξεως 
και αποκαταστάσεως τής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς* 

(ιδ) προμήθεια έξοπλι'σμου τόν όποιον δεν κατέχει τό ένδιαφερόμενον 
Κράτος ή δεν είναι εις θέσιν νά απόκτηση' 

(ε) χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια άποπληρωτέα έπι μακροπροθέσμου 
βάσεως' 

(στ) ή χορήγησις, ε'ις έξαιρετικάς περιπτώσεις και δι' ειδικούς λόγους, 
μή άποπληρωτέων επιχορηγήσεων. 

"Αρθρον 23 
Ή Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς δύναται ωσαύτως νά παρέχη διε

θνή βοήθειαν προς εθνικά ή περιφερειακά κέντρα διά τήν έκπαίδευσιν προσω
πικού καΙ ειδικών επί παντός επιπέδου εις τόν τομέα τής εξακριβώσεως, προ
στασίας, διατηρήσεως, προφυλάξεως καΙ αποκαταστάσεως τής πολιτιστικής 
καΙ φυσικής κληρονομιάς. 

" "Αρθρον 24 ΐ· 
Τής επί μεγάλης, κλίμακας διεθνούς βοηθείας δέον νά προηγούνται λεπτο

μερείς επιστημονικού, οικονομικά^ και τεχνικά! μελέται. Αί μελέται αδται δέον 
νά επικαλούνται τήν βοήθειαν τών πλέον έξειλιγμένων μεθόδων διά τήν προ
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στασίαν, διατήρησιν, προφύλαξα/ καΐ άποκατάστασιν της πολιτιστικής καΐ φυ
σικής κληρονομιάς, ωσαύτως δε ιδέον νά εΐναι σύμφωνοι προς τους στόχους 
της παρούσης Συμβάσεως. Αί μελέται δέον ωσαύτως νά αναζητούν μέσα ορ
θολογιστικής χρησιμοποιήσεως τών διαθεσίμων πόρων τοϋ ενδιαφερομένου 
Κράτους. 

"Αρθρον 25 
Κατά γενικόν κανόνα, ή διεθνής κοινότης θέλει επωμίζεται μέρος μόνον 

της απαιτουμένης διά το έργον δαπάνης. Ή συμβολή του ωφελουμένου έκ της 
διεθνούς βοηθείας Κράτους δέον νά συνιστά ούσιαστίκόν μερίδιον τών διατι
θεμένων δι' εκαστον πρόγραμμα ή σχέδιον πόρων, εκτός έάν οί πόροι τούτου 
δεν επιτρέπουν τούτο. 

"Αρθρον 26 
Ή ' Επιτροπή Παγκοσμίου Κληρονομιάς και το λαμβάνον Κράτος θέλουν 

προσδιορίζει έν τη συνομολογουμένη ύπ' αυτών συμφωνία τους δρους ύφ' οϋς 
θέλει εκτελείται το πρόγραμμα η το σχέδιον, χάριν του οποίου παρέχεται ή 
δυνάμει τών δρων της παρούσης Συμβάσεως διεθνής βοήθεια. Εις τήν εύθύνην 
του λαμβάνοντος τήν τοιαύτην διεθνή βοήθειαν Κράτους θέλει υπάγεται ή συνέ
χισις της προστασίας, διατηρήσεως και αξιοποιήσεως της οϋτω διαφυλασσο
μένης περιουσίας, τοΟ Κράτους τούτου τηρουντος τους ύπό της συμφωνίας 
προβλεπόμενους δρους. 

VI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

"Αρθρον 27 
1. Τά Κράτη—'Μέρη της παρούσης Συμβάσεως θέλουν επιδιώξει διά παν

τός καταλλήλου μέσου, ιδιαιτέρως δε δι ' εκπαιδευτικών καΐ ενημερωτικών 
προγραμμάτων, νά ενισχύσουν τήν εκτίμησα/ και τον σεβασμόν τών λαών των 
προς τήν πολιτιο+υικήν και φυσικήν κληρονομίαν, ως αυτή ορίζεται έν "Αρ
θροις 1 και 2 της Συμβάσεως. 

2. Ταύτα θέλουν αναλάβει τήν ύποχρέωσιν δπως τηρούν τό κοινόν πλήρως 
ένημερωμένον περί τών έπάπειλούντων τήν τοιαύτην κληρονομίαν κινδύνων, 
ώς καΐ περί τών προωθούμενων δραστηριοτήτων συμφώνως προς τήν παρουσαν 
Σ ύμβασιν. 

"Αρθρον 28 
Κράτη—Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, λαμβάνοντα διεθνή βοήθειαν 

δυνάμει της Συμβάσεως, οφείλουν νά προβαίνουν εις τήν λήψιν καταλλήλων 
μέτρων ίνα καταστήσουν γνωστήν τήν σπουδαιότητα της περιουσίας χάριν της 
οποίας ελήφθη ή βοήθεια, ώς καΐ τον ρόλον τον όποιον διαδραματίζει ή έν 
λόγω βοήθεια. 

V I I . Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ 

"Αρθρον 29 
Ί . Τά Κράτη—Μέρη της παρούσης Συμβάσεως δέον δίχως, εις τάς υπο

βαλλόμενος ύπ' αυτών εκθέσεις προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν του 'Εκπαιδευ
τικού, 'Επιστημονικού καΐ Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
καΐ είς ημερομηνίας καΐ κατά τρόπον καθορισθησόμενον ύπ' αυτής, παρέχουν 
πληροφορίας περί τών ύπ' αυτών υίοθετηθεισών νομοθετικών καΐ διοικητικών 
διατάξεων, ώς κ α! περί έτερων μέτρων άτινα ελαβον προς έφαρμογήν της 
παρούσης Συμβάσεως, όμου μετά λεπτομερειών περί της αποκτηθείσης είς τον 
τομέα τούτον εμπειρίας. 

2. Αί έν λόγω εκθέσεις δέον νά φέρωνται ύπ' όψιν της Επιτροπής Ποτνκο
σμίου Κληρονομιάς. 

3. Ή 'Επιτροπή θέλει υποβάλλει εκθεσιν περί τών δραστηριοτήτων αυτής 
καθ' έκάστην τών τακτικών συνόδων της Γενικής Συνελεύσεως του Εκπα ι 
δευτικού, Έπιστημονι'κοΟ και Πολιτιστικοί) 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων Εθνών. 
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VII I . ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 30 

Ή παρούσα Σύμβασις συνετάχθη εις την Άραβικήν, Άγγλικήν, Γαλλικήν, 
Ίσπανικήν και Ρωσσικήν γλώσσαν, των εν λόγω πέντε κειμένων όντων έξ ίσου 
έπισή'μων. 

"Αρθρον 31 
1. Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν ή άπο'δοχήν ύΐΐό Κρα

τών—Μ'ελών τοΟ Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού 
τών Ηνωμένων 'Εθνών συμφώνως προς τάς αντιστοίχους αυτών συνταγματίκάς 
διαδικασίας. 

2. Τα έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής κατατίθενται παρά τω Γενικω 
Γραμματεΐ τοΰ 'Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού καΐ Πολιτιστικού 'Οργανισμού 
τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 32 
1. Ή παρούσα Σύμβασις εΐναι ανοικτή δια προσχώρησιν υπό πάντων τών 

Κρατών μη μελών του 'Εκπαιδευτικού, Έπιστη'μονικου και Πολιτιστικού 'Οργα
νισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών, άτινα καλούνται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
του 'Οργανισμού δπως προσχωρήσουν εις ταύτην. 

2. Ή προσχώρησις πραγματοποιείται δια τής καταθέσεως του εγγράφου 
προσχωρήσεως παρά τω Γενικω Διευθυντή του Έκ'παιδευτικσυ, 'Επιστημονικού 
και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 33 
Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή εν ισχύϊ τρεις μήνας μετά την ήμερομη

νίαν τής καταθέσεως του εικοστού εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσ
χωρήσεως, άλλα μόνον έναντι τών Κρατών εκείνων άτινα έχουν καταθέσει τά 
αντίστοιχα αυτών έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως κατά ή 
προ τής εν λόγω ή'μερο'μηνίας. "Εναντι παντός ετέρου Κράτους αϋτη θέλει 
τίθεται εν Ίσχύϊ τρεις μήνας μετά την κατάθεσιν του οικείου αύτου εγγράφου 
επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 34 
ΑΙ ακόλουθοι διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής επί εκείνων τών Κρατών— 

Μερών τής παρούσης Συμβάσεως, άτινα έχουν όμοσπονδιακόν ή μη ένιαΐον 
συνταγματικόν σύστημα, ήτοι— 

(α) 'έν σχάσει προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, ή εφαρ
μογή τών οποίων εμπίπτει εις τήν νόμιμον δικαιόδοσίαν τής ομο
σπονδιακής ή κεντρικής νομοθετικής εξουσίας, αί υποχρεώσεις .τής 
ομοσπονδιακής ή κεντρικής κυβερνήσεως θά είναι αί αύται, οΤαι 
εΐναι καΐ διά τά Κράτη—Μέρη άτινα δεν είναι ομόσπονδα Κράτη" 

(β) 'έν σχέσει προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, ή έφαρ
'μογή τών οποίων εμπίπτει εις την νόμιμον δικαιΟΌοσίαν τών έττι 
μέρους Κρατών, χωρών, επαρχιών ή καντονιών άτινα δεν υποχρεούν
ται ύπό τοΰ συνταγματικού συστήματος τής ομοσπονδίας νά προβούν 
εις τήν λήψιν νομοθετικών μέτρων, ή .ομοσπονδιακή κυβέρνησις θέλει 
πληροφορεί τάς αρμοδίας αρχάς τών έν λόγω Κρατών, χωρών, επαρ
χιών ή καντονιών περί τών έν λόγω διατάξεων, όμοΰ μετά τής ειση
γήσεως της προς υίοθέτησιν ύπ' αυτών. 

"Αρθρον 35 
1. "Εκαστον Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά καταγ

γείλη τήν Σύμ'βασιν. 
2. Ή καταγγελία δέον νά κοινοποιήται διά τίνος έγγραφου, κατατιθεμένου 

παρά τω Γενικω Διευθυντή του Έκπαιδέύτικοϋ, Επιστημονικού και Πολιτι
στικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών. 
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3. Ή καταγγελ ία παράγει αποτέλεσμα δώδεκα μήνας μετά την λήψιν 
του περί καταγγελίας εγγράφου. Αϋτη δεν θέλει επηρεάσει τάς ο'ικονομικάς 
υποχρεώσεις του καταγγέλλοντος Κράτους μέχρι της ημερομηνίας καθ' ήν ή 
άποχώρησις ήθελε λάβει ισχύ ν. 

"Αρθρον 36 
Ό Γενικός Διευθυντής του 'Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 

'Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θέλει πληροφορεί τα Κράτη—μέλη του 
'Οργανισμού, τα Κράτη μή μέλη του 'Οργανισμού άτινα αναφέρονται έν 
"Αρθρω 32, ώς επίσης και τα Ηνωμένα "Εθνη, περί τής καταθέσεως παντός 
προβλεπομένου έν "Αρθροις 31 και 32 έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή 
προσχωρήσεως, ώς και περί των προβλεπομένων έν "Αρθρω 35 καταγγελιών. 

"Αρθρον 37 
1. Ή Σύμβασις δύναται να άναθεωρήται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 

του Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού των Ηνω
μένων 'Εθνών. Πάσα τοιαύτη άναθεώρησις θέλει δεσμεύει, εντούτοις, μόνον 
τά Κράτη άτινα θέλουν καταστή Μέρη τής αναθεωρητικής Συμβάσεως. 

2. Έάν ή Γενική Συνέλευσις ήθελεν υιοθετήσει νέαν τινά Σύμβασιν ανα
θεωρούσαν πλήρως ή έν μέρει τήν παροΰσαν Σύμβασιν, τότε, έκτος έάν ή νέα 
Σύμβασις άλλως προνοή, ή παρούσα Σύμβασις θέλει παύει νά είναι ανοικτή
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δι ' έπικύρωσιν, άποδοχήν ή προσχώρησιν άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ή νέα 
αναθεωρητική Σύμβασις άρχεται ισχύουσα. 

"Αρθρον 38 
Συμφώνως προς τό "Αρθρον 102 του Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, ή 

παρούσα Σύμβασις θέλει καταχωρηθή παρά τη Γραμματεία τών Ηνωμένων 
'Εθνών τή αιτήσει του Γενικού Διευθυντού του 'Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού 
και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

Έγένετο έν Παρισίοις, σήμερον τήν ε'Ίκοστήν τρίτην τοΰ μηνός Νοεμβρίου 
1972, εις δύο επίσημα αντίγραφα φέροντα τήν ύπογραφήν του Προέδρου τής 
δεκάτης εβδόμης συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως και του Γενικού Διευθυν
τού του 'Εκπαιδευτικού, 'Επιστημονικού και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών 
Ηνωμένων 'Εθνών, άτινα θέλουν κατατεθή εις τά αρχεία τοΟ 'Εκπαιδευτικού, 
Επιστημονικού" και Πολιτιστικού 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών, κεκυ
ρωμένα δε αντίγραφα ταύτης θέλουν παράδοθή εις άπαντα τά έν "Αρθροις 31 
και 32 αναφερόμενα Κράτη, ώς επίσης και ε
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ίς τά Ηνωμένα "Εθνη. 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


