
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νομού “Κύρωση της Συνθήκης cm των 
Ζυμβστικων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά των συνημμένων 
Τ συτη 8 Πρωτοκόλλων και Παραρτημάτων συτης~

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Συνθήκη επί των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευοώπη 
jTzcyoasn απο την Ελλάδα σε επίσημη τελετή στο Παρίσι 
ζτ\ς 19 Νσεμβοιου 1990.

Η Συνθήκη συτη θα τεθεί διεθνώς σε ισχύ με τη διαδικασία 
rtou προβλέπεται από το άρθρο 22 αυτής.

Η Συνθήκη εχη υπογράφει από 22 κράτη και αποτελεί τα 
£πο το προοίμιο. 23 άρθρα και 8 πρόσθετα Πρωτόκολλα.

Η Συνθήκη καθώς και τα συνημμένα Πρωτοκολλά αφορούν 
στον περιορισμό ορισμένων κατηγοριών συμβατικών οπλι
κών συστημάτων στην Ευρώπη, αρχή την οποία η Ελλάς 
πάντοτε υποστήριξε.

Τα οκτώ Πρωτοκολλά αναφέρσντοι ιδιαίτερα: 1) στους 
υςκσταμενους τύπους συμβατικών Οπλων κα υλικού. 2) στις 
ΐχοδικασιες .του διά πουν την αναταξινόμηαη συγκεκριμένων 
τύπων ποραλλαγών εκπαιδευτικών αεροσκαφών με μαχητι
κές ικανότητες. σε μη οπλισμένα εκπαιδευτικά αεροσκάφη, 
3) στις διαδιχοσίες που διέπουν τη μείωση των συμβατικών 
όπλων κα υλικού που περιορίζονται από τη Συνθήκη, 4) 
στις διεδικασίες που διέπουν την κατάταξη σε κατηγορίες 
των μαχητικών ελικοπτέρων και την ανακατάταξη σε 
κοτηγοριες των επιθετικών ελικοπτέρων πολλαπλού ρόλου, 
5) στις γνωστοποιήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών,

S) στην επιθεώοηση, 7) στην Κοινή Ομάδα Δ.οίν.··ι*λευοεων 
και 8) στην προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της 
Συνθήκης.

θέτοντας τα παραπάνω υπ ομκν σας. παρακαλοίΛΐε όπως 
. τύχα της εγκρίσεως της Βουλής.
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Αντώνης Σαμαράς Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συνθήκης επί των συμβατικών δυνάμεων 
στην Ευρώπη μετά των συνημμένων σ' αυτή (8) 
Πρωτοκόλλων και παραρτημάτων αυτής

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2S 
παρ.1 του Συντάγματος η Συνθήκη επί των συμβατικών 
δυνάμεων στην Ευρώπη μετά των συνημμένων σ' αυτή (8) 
Πρωτοκόλλων και Παραρτημάτων αυτής που υπογράφηκαν 
στο Παρίσι στις 19 Νοεμβρίου 1990 και των οποίων το 
κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην Ελληνική έχουν ως εξής:


