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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμβάσεις περί Απαγορεύσεως τής Στρατιωτικής ή 
Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως Μεθόδων Αλλοιώσεως τοϋ Περιβάλ
λοντος (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 14 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥ

Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ "Η ΕΤΕΡΑΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗ

Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ ΜΕΘΟΔΩΝ Α Λ Λ Ο Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: — 

1. Ό παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί τής Συμβάσεως Συνοπτικός 
περί 'Απαγορεύσεως τής Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρη τίτλος, 
σιμοποιήσεως Μεθόδ.ων 'Αλλοιώσεως του Περιβάλλοντος (Κυρωτι
κός) Νόμος τοΰ 1978. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— · 

«Σύμβασις» σημαίνει την περί τής 'Απαγορεύσεως τής Στρατι
ωτικής ή Ετέρας 'Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως Μεθόδων 'Αλλοιώ
σεως του Περιβάλλοντος Σύμβασιν, την έγκριθεΐσαν ύπό τής Γενι
κής Συνελεύσεως τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών την ΙΟην 
Δεκεμβρίου, 1976, το κείμενον τής οποίας έν τω Ά γ γ λ ι κ ω Πρωτο
τυπώ εκτίθεται εις το ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος και έν μετά πίναξ. 
φράσει εις την Έλληνικήν ε'ις το ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πί
νακος. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει το είς το Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Ή Σύμβασις, τής οποίας ή έπικύρωσις ύπό τής Κυπριακής Κύρωσιςτης 
Δημοκρατίας απεφασίσθη δια τής ύπ' άρ. 16.136 'Αποφάσεως του Συμβάσεως. 
Υπουργικού Συμβουλίου, ήμερ. 1 Σεπτεμβρίου, 1977, διά του πα
ρόντος Νόμου κυρουται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION ON THE PROHIBITION OF MILITARY OR ANY 

OTHER HOSTILE USE OF ENVIRONMENT TECHNIQUES 
The States Parities to this Convention, 
Guided by the interest of consolidating peace, and wishing to contribute 

to the cause of halting the arms race, and of bringing about general and 
complete disarmament under strict and effective international control, and 
of saving mankind from the danger of using new means of welfare, 

Determined to continue negotiations with a view to achieving effective 
progress towards further measures in the field of disarmament, 

Recognizing that scientific and technical advances may open new 
possibilities with respect to modification of the environment, 

Recalling the Declaration of the United Nations Conference on the 
Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, 

Realizing that the use of environmental modification techniques for 
peaceful purposes could improve the inlterrelationship of man and nature 
and contribute to the preservation and improvement of the environment 
for the benefit of present and future generations, 

Recognizing, however, that military or any other hostile use of such 
techniques could have effects extremely harmful to human welfare, 

Desiring to prohibit effectively military or any other hostile use of 
environmental modification techniques in order to eliminate the dangers 
to mankind from such use, and affirming their willingness to work to
wards the achievement of this objective, 

Desiring also to contribute to the strengthening of trust among nations 
and to the further improvement of the international situation in accor
dance with the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations, 

Have agreed as follows : 
Article I 

1. Each State Party to this Convention undertakes not to engage in 
military or any other hostile use of environmental modification techniques 
having widespread, longlasting or severe effects as the means of destru
ction, damage or injury to any other State Parity. 

2. Each State Party to this Convention undertakes not to assist, 
encourage or induce any State, group of States or international organi
zation to engage in activities contrary to the provisions of paragraph 1 
of this article. 

Article II 
As used in article I, the term "environmental modification techni

ques" refers to any technique for changing — through the deliberate 
manipulation of natural processes — the dynamics, composition or stru
cture of the earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmo
sphere, or of outer space. 

Article III 
1. The provisions of this Convention shall not hinder the use of envi

ronmental modification techniques for peaceful purposes and shall be 
without prejudice' to the generally recognized principles and applicable 
rules of international law concerning such use. 
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2. The States Parties to this Convention undertake to facilitate, and 
have the right to participate, in, the fullest possible exchange of scientific 
and technological information on the use of environmental modification 
techniques for peaceful purposes. States Parties in a position to do so 
shall contribute, alone or together with other States or international 
organizations, to international economic and scientific cooperation in the 
preservation improvement and peaceful utilization of the environment, 
with due consideration for the needs of the developing areas of the world. 

Article IV 
Each State Party to this Convention undertakes to take any measures 

it considers necessary in accordance with its constitutional processes to 
prohibit and prevent any activity in violation of the provisions of the 
Convention anywhere under its jurisdiction or control. 

Article V 
1. The States Parties to this Convention undertake to consult one 

another and to cooperate in solving any problems which may arise in 
relation to the objectives of, or in the application of the provisions of, the 
Convention, Consultation and cooperation pursuant to this article may 
also be undertaken through appropriate international procedures within 
the framework of the United Nations and in accordance with its Charter. 
These international procedures may include the services of appropriate 
international organizations, as well as of a Consultative Committe of 
Experts as provided for in paragraph 2 of this article. 

2. For the purposes set forth in paragraph 1 of this article, the 
Depositary shall, within one month of the receipt of a request from any 
State Party to this Convention, convene a Consultative Committee of 
Experts. Any State Party may appoint an expert to the Committee whose 
functions and rules of procedure are set out in the annex, which consti
tutes an integral part of this Convention. The Committee shall transmit 
to the Depositary a summary of its findings of fact, incorporating all views 
and information presented to the Committee during its proceedings. The 
Depositary shall distribute the summary to all States Parties. 

3. Any State Party to this Convention which has reason to believe 
that any other State Party is acting in breach of obligations deriving from 
the provisions of the Convention may lodge a complaint with the Security 
Council of the United Nations. Such a complaint should include all rele
vant information as well as all possible evidence supporting its validity. 

4. Each State Party to this Convention undertakes to cooperate in 
carrying out any investigation which the Security Council may initiate, in 
accordance with the provisions of the Charter of the United Nations, on 
the basis of the complaint received by the Council. The Security Council 
shall inform the States Parties of the results of the investigation. 

5. Each State Party to this Convention undertakes to provide or 
support assistance, in accordance with the provisions of the Charter of 
the United Nations, to any State Party which so requests, if the Security 
Council decides that such Party has been harmed or,is likely to be harmed 
as a result of violation of the Convention. 

Article VI 
1. Any State Party to this Convention may propose amendments to 

the Convention. The text of any proposed amendment shall be submitted 
to the Depositary, who shall .promptly circulate it to all States Parties. 

2. An amendment shall enter into force for all States Parties to this 
Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary 
of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter 
it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit 
of its instruments of acceptance. 
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Article VII 

This Convention shall be of unlimited duration. 
Article VIII 

1. Five years after the entry into force of this Convention, a confe
rence of the States Parties to the Convention shall be convened by the 
Depositary at Geneva, Switzerland. The conference shall review the opera
tion of the Convention with a view to ensuring that its purposes and provi
sions are being realized, and shall in particular examine the effectiveness 
of the provisions of paragraph 1 of article I in eliminating the dangers of 
military or any other hostile use of environmental modification techniques. 

2. At intervals of not less than five years thereafter, a majority of 
the States Parties to this Convention may obtain, by submitting a proposal 
to this effect to the Depositary, the convening of a conference with the 
same objectives. 

3. If no conference has been convened pursuant to paragraph 2 of 
this article within ten years following the conclusion of a previous 
conference, the Depositary shall solicit the views of all States Parties to 
this Convention, concerning the convening of such a conference. If one 
third or ten of the States Parties, whichever number is less, respond 
affirmatively, the Depositary shall take immediate steps to convene the 
conference. 

Article IX 
1. This Convention shall be open to all States for signature. Any 

State which does not sign the Convention before its entry into force in 
accordance with, paragraph 3 of this article may accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to ratification by signatory States, 
Instruments of ratification or accession shall be deposited with the 
SecretaryGeneral of the United Nations. 

3. This Convention shall enter into force upon the deposit of instru
ments of ratification by twenty Governments in accordance with paragraph 
2 of this article. 

4. For those States whose instruments of ratification or accession are 
deposited after the entry into force of this Convention, it shall enter into 
force on the date of the deposit of their instruments of ratification or 
accession. 

5. The Depositary shall promptly inform all signatory and acceding 
States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument 
of ratification or accession and the date of the entry into force of this 
Convention and of any amendments thereto, as well as of the receipt of 
other notices. 

6. This Convention shall be registered by the Depositary in accor
dance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 

Article X 
This Convention, of which the English, Arabic, Chinese, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with 
the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall send duly 
certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding 
States. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized 
thereto by their, respective Governments, have signed this Convention, 
opened for signature at Geneva on the eighteenth day of May, one thousand 
nine hundred and seventyseven. 
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ANNEX TO THE CONVENTION 
Consultative Committee of Experts 

1·. The Consultative Committee of Experts shall undertake to make 
appropriate findings of fact and provide expert views relevant to any 
problem raised pursuant to paragraph 1 of article V of this Convention 
by the State Party requesting the convening of the Committee. 

2. The work of the Consultative Committee of Experts shall be orga
nized in such a way as to permit it to perform the functions set forth in 
paragraph 1 of this annex. The Committee shall decide procedural 
questions relative to the organization of its work, where possible by 
consensus, but otherwise by a majority of those present and voting. There 
shall be no voting on matters of substance. 

3. The Depositary or his representative shall serve as the Chairman 
of the Committee, 

4. Each expert may be assisted at meetings by one or more advisers. 
5. Each expert shall have the right, through the Chairman, to request 

from States, and from international organizations, such information and 
assistance as the expert considers desirable for the accomplishment of the 
Committee's work. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ "Η 
ΕΤΕΡΑΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τά Κράτη Μέρη, της παρούσης Συμβάσεως, 
'Οδηγούμενα ύπό του ενδιαφέροντος παγιώσέως της ειρήνης και επιθυμούντα 

να συμβάλουν ε'ις τήν ύπόθεσιν της καταπαύσεως του εξοπλιστικού ανταγωνι
σμού και της επιτεύξεως γενικού και πλήρους αφοπλισμού ύπό αύστηρόν καΐ 
λυσιτελή διεθνή έλεγχαν, ώς κάί τής διασώσεως τής άνθρωπότητος εκ του κιν
δύνου χρησιμοποιήσεως νέων πολεμικών μέσων, 

'Αποφασισμένα να συνεχίσουν.τάς διαπραγματεύσεις έπ! τω τέλει επιτεύξεως 
προόδου δια περαιτέρω μέτρων εις τον τομέα του αφοπλισμού, 

Αναγνωρίζοντα δτι αϊ επιστημονικά! καΐ τεχνικαί πρόοδοι δυνατόν να ανοί
ξουν νέας δυνατότητας δσον άφορα ε'ις την άλλοίωσιν του περιβάλλοντος, 

Ύπενθυμίζοντα τήν Διακήρυξιν τής Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών περί 
του 'Ανθρωπίνου Περιβάλλοντος, υίοθετηθεΐσαν έν Στοκχόλμη τήν 16ην 'Ιου
νίου, 1972, 

Κατανοουντα δτι ή χρησιμοποίησις μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος 
δι' ειρηνικούς σκοπούς θα ήδύνατο να βελτίωση" τήν άμοιβαίαν εξάρτησα άνθρω
που και φύσεως καΐ να συμβάλη εις την διατήρησιν και βελτίωσιν του περι
βάλλοντος έπ* ωφελεία των παρουσών και μελλουσών γενεών, 

'Αναγνωρίζοντα, εντούτοις, δτι στρατιωτική ή έτερα εχθρική χρησιμοποίησις 
τοιούτων μεθόδων θά ήδύνατο νά εχη εξαιρετικώς επιβλαβείς επιπτώσεις εις 
τήν ανθρωπινή ν εύημερίαν, 

Επιθυμούντα δπως απαγορεύσουν λυσιτελώς τήν στρατιωτικήν ή έτέραν 
εχθρικήν χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος έπι τω τέλει 
εξαλείψεως τών κινδύνων της άνθρωπότητος συνεπεία της τοιαύτης χρησιμο
ποιήσεως και έπιβεβαιοΟντα τήν επιθυμίαν των δπως εργασθούν δια τήν έπί
τευςίν του στόχου τούτου, 

'Επιθυμούντα επίσης νά συμβάλουν εις τήν ένίσχυσιν τής εμπιστοσύνης μεταξύ 
τών εθνών και εις τήν περαιτέρω βελτίωσιν της διεθνούς καταστάσεως συμφώ
νως προς τους σκοπούς και τάς αρχάς του Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών, 
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Συνεφώνησαν ώς ακολούθως: — 
" k ■ '■'.;.. r "Αρθρον Ι. 

1. "Εκαστον Κράτος Μέρος της Συμβάσεως αναλαμβάνει να μη προσφεύγη 
εις την στρατιωτικών ή έτερον, έχθρικήν χρησιμοποίησιν μεθόδων αλλοιώσεως 
του περιβάλλοντος έχούσης ευρείας, μακροχρόνιους ή σσβαράς συνεπείας ώς 
μέσον καταστροφής, ζημίας ή βλάβης οιουδήποτε ετέρου Κράτους Μέρους. 

2. "Εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει δπως μη 
βοηθή, ένθαρρύνη ή παροτρύνη οιονδήποτε Κράτος, ομάδα Κρατών ή διεθνή 
όργανισμόν να προσφυγή εις δραστηριότητας κατά παράβασιν των διατάξεων 
της παραγράφουΛ του παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον' I I . 
Ώ ς χρησιμοποιείται εν άρθρω Ι, ό δρος «μέθοδοι αλλοιώσεως του περιβάλ

λοντος» αναφέρεται εις οιανδήποτε μέθοδον μεταβολής  μέσω του εσκεμμένου 
χειρισμού φυσικών διεργασιών — της δυναμικής, τής συνθέσεως ή της δομής 
τής γής, περιλαμβανομένου του ζωϊκοΰ και φυτικού κόσμου αυτής, τής λιθο
σφαίρας, ύδροσφαίρας και ατμοσφαίρας αυτής, ή του απωτέρου διαστήματος. 

■.:·..·■■ ' "Αρθρον Ι ΓΙ ' 
1. Αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως κωλύουν την χρησιμοποίη

σα/ μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος δι5 ειρηνικούς σκοπούς καΐ τίθεν
ται άνευ επηρεασμού τών γενικώς παραδεδεγμένων αρχών και εφαρμοστέων 
καθ/όνων του διεθνούς δικαίου άναφορικώς προς την τοιαύτην χρησιμοποίησιν. 

2. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν δπως διευκο
λύνουν την πληρεστέραν δυνατή ν ανταλλαγή ν επιστημονικών και τεχνολογικών 
πληροφοριών περί τής χρησιμοποιήσεως μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλον
τος δι' ειρηνικούς σκοπούς, έχουν δε το δικαίωμα νά συμμετέχουν εις αυτήν. 
Τά Κράτη Μέρη άτινα είναι εις θέσιν νά πράξουν τοΰτο οφείλουν νά συμβά
λουν, μόνα ή από κρίνου μεθ' ετέρων Κροπτών ή διεθνών όργοη/ισμον, ε'ις την 
διεθνή οίκονομικήν και έπιστημονικήν συνεργασίαν διά την διατήρησιν, βελτίω
σιν και. είρηνικήν χρησιμοποίησιν τού περιβάλλοντος, λαμβοα/ομένών προση
κόντως ύπ' δψιν τών αναγκών τών αναπτυσσομένων περιοχών του κόσμου. 

· ' · · · ' . ' "Αρθρον IV 
"Εκαστον Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει νά πραβή 

είς τήν λήψιν οιωνδήποτε μέτρων άτινα κρίνει αναγκαία συμφώνως προς τάς 
συνταγ ματ ικάς αύτου διαδικασίας ίνα απαγόρευση και εμπόδιση πασαν κατά 
παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως δραστηριότητα πραγμα·
ταποιουμένην οπουδήποτε υπό τήν δικαιοδοσία^ ή τον ελεγχον αύτου. · 

"Αρθρον V 
1. Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν δπως διαβου, 

λεύωνται μεταξύ των. και συνεργάζωνται ε'ις τήν έπίλυσιν οιωνδήποτε προβλη
μάτων* άτινα δυνατόν νά προκύψουν εν σχέσει προς τους αντικειμενικούς στό
χους τής Συμβάσεως ή κατά τήν. έφαρμογήν τών διατάξεων αυτής. Διαβουλεύ
σεις και συνεργασία κατ' έφαρμογήν του παρόντος άρθρου δύνοα/ται ωσαύτως ν' 
άναλαμβάνωνται μέσω καταλλήλων διεθνών διαδικασιών εντός του πλαισίου 
τών Ηνωμένων 'Εθνών κα! συμφώνως προς τον Καταστατικόν Χάρτη ν αυτών. 
ΑΙ εν λόγω διεθνείς διαδικασίαι δυνατόν νά περιλαμβάνουν τάς υπηρεσίας 
καταλλήλων διεθνών οργανισμών, ώς επίσης Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων ώς προβλέπεται εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου. 

2. Διά τους εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου εκτιθεμένους σκοπούς, 
ό θεματσφύλάξ,. εντός μηνός από τής λήψεως σχετικής αιτήσεως οιουδήποτε 
Κράτους Μέρους τής Συμβάσεως, θά συγκάλεση μίαν Συμβουλευτικήν Έπι
τροπήν 'Εμπειρογνωμόνων. Πάν Κράτος Μέρος δύναται νά διορίση εμπειρο
γνώμονα εις. τήν έν λόγω Έπιτρρπήν τής όποιας αί αρμοδιότητες και οί κανό
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νες διαδικασίας εκτίθενται έν τω παραρτήματι, τό όποιον αποτελεί άναπόσπα
στον τμήμα της Συμβάσεως. Ή 'Επιτροπή θά διαβίβαση, εις τον θεματοφύλακα 
μίαν περίληψιν των πραγματικών πορισμάτων αυτής, περιέχουσας πάσας τάς 
απόψεις και πληροφορίας αΐτινες υπεβλήθησαν προς τήν 'Επιτροπήν διαρκούσης 
της διαδικασίας; Ό θεματοφύλαξ θά διάνείμη τήν περίληψιν προς άπαντα τά 
Κράτη Μέρη. 

3. Παν Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως έχον λόγους να πιστεύη 
ότι οιονδήποτε έτερον Κράτος Μέρος ενεργεί κατά παράβασιν των εκ των δια
τάξεων της παρούσης Συμβάσεως πηγάζουσών υποχρεώσεων δύναται νά ύπο
βάλη παράπονον εις'τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών; Τ ό έ ν 
λόγω παράπονον δέον νάπεριλάμβάνη πάσαν σχετικήν πληροφόρίαν, ως επίσης 
και πάσαν δυνατή ν μαρτυρίαν υποστηρίζουσαν τό βάσιμον αύτόυ. 

4. "Εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει όπως 
συνεργαζετοα εις τήν διεξαγωγήν οιουδήποτε ερευνητικού έργου τό όποιον 
ήθελε αρχίσει τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, συμφώνώς προς τάς διατάξεις του 
Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, επί τη βάσει του ληφθέντος υπό του Συμβου
λίου παραπόνου. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά πληροφορή τά Κράτη Μέρη 
περί τών αποτελεσμάτων τοΰ ερευνητικού έργου. :>'.;.

5. "Εκαστον Κράτος Μέρος της, παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει όπως 
παρέχη βοήθειαν ή ύποατηρίζη ταύτην, συμφώνως προς τάς διατάξεις του Χάρ
του τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, προς παν Κράτος Μέρος τό.όποιον ζητεί'τοιαύτην, 
έφ' όσον τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας αποφασίζει ότι τό έν. λόγω Κράτος Μέρος 
έχει βλαβή ή εΐναι πιθανόν να βλάβη συνεπεία της παραβάσεως της Σ υμβάσεως. 

"Αρθρον VI 
Τ. Παν Κράτος Μέρος δύναται να προτείνη τροποποιήσεις εις τήν παροΟσαν 

Σύμβασιν. Τόκείμενον πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως θά υποβάλλεται 
εις τον θεματοφύλακα, όστις θά κυκλοφορή τούτο αμέσως προς άπαντα τά 
Κράτη Μέρη. ' 

2. Ή τροποποίησις θά άρχίζη Ισχύουσα έναντι πάντων τών άποβεξαμένων 
ταύτην ΚρατώνΜερών άμα ώς κατατεθούν παρά τω θεματσφύλάκι τά έγγραφα 
αποδοχής ύπό της πλειονότητος τών Κρατών Μερών. Μετέπειτα δε έναντι ενός 
έκαστου τών υπολοίπων Κρατών Μερών αΰτη θά άρχίζη 'ισχύουσα από. της 
ημερομηνίας της καταθέσεως του οικείου αύτου Ιγγραφου αποδοχής. · 

"Αρθρον VII 
Ή παρούσα Σύμβασις θά εινάι απεριορίστου διαρκείας. 

; . . . .■· "' "Αρθρον VIII " 
1. Πέντε έτη μετά τήν έναρξιν ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θά συγκλήθη 

υπό του θεματοφύλακος έν Γενεύη* διάσκέψις τών Κρατών ^ ε ρ ώ ν της Συμβά
σεως. Ή διάσκεψις θά ανασκόπηση την λειτουργίαν της Συμβάσεως επί τω τέλει 
εξακριβώσεως κατά πόσον υλοποιούνται όί σκοποί και αϊ διατάξεις αυτής καΐ θά 
έξετάση Ιδιαιτέρως τήν αποτελεσματικότητα τών διατάξεων του άρθρου Ι, 
παράγραφος 1 άναφορικώς προς την έξάλειψιν τών "κινδύνων στρατιωτικής ή 
ετέρας εχθρικής χρησιμοποιήσεως μεθόδων αλλοιώσεως του περιβάλλοντος. 

2.. Κατά χρονικά διαστήματα ουχί μικρότερα τών πέντε ετών μεταταυτα, 
ή πλειονότης των Κρατών Μερών της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έπι
τυγχάνη, δι' υποβολής ε'ις τον θεματοφύλακα σχετικής προς τούτο προτάσεως, 
τήν σύγκλησιν διασκέψεως έχούσης τους αύτόύς αντικειμενικούς στόχους. 

3. Έάν εντός τών επομένων δέκα ετών άπό της λήξεως,προηγουμένης τινός 
προς άνασκόπησιν διασκέψεως ουδεμία νέα τοιαύτη έχη συγκληθή συμφώνως 
προς τήν παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου, δ θεματοφύλαξ θά ζήτηση τάς 
απόψεις πάντων τών Κρατών Μερών της παρούσης Συμβάσεως περί της συγ
κλήσεως τοιαύτης διασκέψεως. Έάν τό έν τρίτον ή δέκα εκ τών Κρατών Μερών, 
οιοσδήποτε τών αριθμών τούτων ήθελε είναι ό μικρότερος, απαντήσουν κατα
φατικώς, ό θεματοφύλαξ θά προβη εις άμεσα διαβήματα προς σύγκλησιν της 
διασκέψεως. 
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." "Αρθρον IX 
1. Ή παρούσα, Σ ύμβασις θα είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό πάντων των 

Κρατών.^ Παν Κράτος το όποιον δεν θέλει υπογράψει την Σύμβασίν προ της 
ενάρξεως ισχύος αυτής συμφώνώς προς την παράγραφον 3 του'παρόντος άρθρου 
δύναται νά προσχώρηση εις ταυτην καθ' οίονδήποτε χρόνον. 

2. Ή παρούσα Σ ύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν ύπό των ύπογραψάντών 
. ταυτην Κρατών. Τα έγγραφα επικυρώσεως καΐ προσχωρήσεως θά κάτατίθεν-

τα ι παρά τώ.Γενικώ Γραμματεΐ των Ηνωμένων 'Εθνών. 
'." 3. Ή παρούσα Σ ύμβασις .θέλει τεθή εν Ίσχύϊ άμα ως κατατεθούν παρά τω 
•θεματοφύλακι τά έγγραφα επικυρώσεως υπό είκοσι 'Κυβερνήσεων συμφώνως 
προς τήν παράγραφον 2 του* παρόντος άρθρου; 
;. .4. "Εναντι τών Κρατών τών οποίων τά έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρή
σεως κατατίθενται μετά τήν εναρξιν της παρούσης Συμβάσεως, αΰτη θέλει τεθή 
εν ίσχύί.'κατά τήν ήμερομηνίαντής καταθέσεως τών οικείων αυτών εγγράφων 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

5. Ό θεματοφυλάξ θά πλήροφορή αμέσως άπαντα τά υπογράφοντα καΐ 
προσχωρουντα Κράτη περί της ημερομηνίας εκάστης υπογραφής, τη ς ημερο
μηνίας της. καταθέσεως εκάστου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως καΐ 
της ημερομηνίας ενάρξεως 'ισχύος της παρούσης Συμβάσεως κα ι οιωνδήποτε 
τροποποιήσεων αυτής, ως επίσης κα ι περί της λήψεως έτερων γνωστοποιήσεων. 

"6. Ή,παρούσα Σΰμβασις θέλει καταχωρηθή ύπό του θεματοφύλακος συμφώ
νως προς το "Αρθρον 102 του Χάρτου των "Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον Χ 
' Ή παρούσα Σύμβασις, της οποίας τά είς τήν Ά ρ α β ι κ ή ν , Κινεζικήν, Ά γ γ λ ι 
κήν; Τάλλίκήν, Ρωσσικήν καΐ 'Ισπάνικήν κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά, θέλει 
κάτάτεθη παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, ό όποιος θά 
άποστέίλη δεόντως κεκυρωμένα αντίγραφα ταύτης προς τάς Κυβερνήσεις τών 
ύπογραψάντων κα ι προσχωρούντων Κρατών. 

Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτό 
εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων αυτών Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν 
παροΰσαν Σύμβασίν, άνοιγεΐσαν προς ύπογραφήν εν Γενεύη τήν δεκάτην 
όγδόην Μαΐου, του ετούς χ ίλ ια έννεακόσια έβδομήκοντα επτά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 
. Συμβουλευτική 'Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

1. Ή Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αναλαμβάνει νά προ
. βαίνη εις καταλλήλους διαπιστώσεις γεγονότων ,και νά παρέχη είδικάς από
ψεις έφ* οιουδήποτε προβλήματος έγειρομένου συμφώνως προς τήν παράγραφον 
1 του άρθρου V της παρούσης Συμβάσεως υπό του αιτουμένου' τήν σύγκλησιν 
,της Επιτροπής Κράτους Μέρους. ■ ■ '. ·■.·■ 
." 2. Τό έργον της Σ υμβουλευτικής Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων δέον νά 
διοργανωθή κατά τρόπον ώστε νά έπιτρέπη εις αυτήν νά έκτελη τάς έν παρα
γράφω .1 του παρόντος παραρτήματος εκτιθεμένας αρμοδιότητας. Ή 'Επιτροπή 
θά άποφασίζη επί διαδικαστικών θεμάτων σχετικών προς τήν διοργάνωσιν τοΟ 
έργου.αύτης, ένθα είναι δυνατόν κατόπιν συναινέσεως, έν εναντία δέ περι
πτώσει διά πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων. Δεν θά διεξάγετα ι 
ψηφοφορία επί ζητημάτων ουσίας. 

3. Ό θεματοφύλαξ.ή ό αντιπρόσωπος αύτου θά άσκη καθήκοντα Προέδρου 
της 'Επιτροπής. 

4. "Εκαστος εμπειρογνώμων δύναται νά ύποβοηθήται είς τάς συνεδριάσεις 
ύφ' ενός ή πλειόνων συμβούλων. .  '  . . 
. 5. "Εκαστος εμπειρογνώμων θά εχη τό δικαίωμα μέσω τοΟ Προέδρου, νά 
ζητή παρά τών Κρατών, ώς καΐ παρά διεθνών οργανισμών, τοιαύτας πληρο
φορίας και βοήθειαν οίας ό εμπειρογνώμων, κρίνει έπιθυμητάς διά τήν συμπλή
ρωσιν τοΟ έργου της Επιτροπής. 


