
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί άπαγορεύσεως τής Άναπτύ- 
ξεως, Παραγωγής καί Άποθηκεύσεως βακτηριολογικών 
βιολογικών και τοςινικών οπλών και περί καταστροφής 
αύτών».

Ποος 7>/)■ Βονλην τών Ελλήνων

Δια τοϋ ύποβαλλομένου ύμΐν Σχεδίου Νόμου σκοπεΐται 
ή κύρωσις τής ύπογραφείσης την ΙΟην ’Απριλίου 1972 συμ- 
βάσεως, ύπογραφείσης καί υπό τής Ελλάδος.

Διά τής ώς άνω συμβάσεως, ή κύρωσις τής οποίας κρίνε - 
ται ώς αναγκαία, σκοπεΐται ή άπαγόρευσις τής άναπτύξεως, 
παραγωγής καί άποθηκεύσεως χημικών καί βακτηριολο
γιών (βιολογικών) όπλων καί ή έξάλειψις αύτών ήτις καί 
θά άποτελέση εν αποφασιστικόν βήμα διά την περαιτέρω 
έπίτευξιν γενικού καί πλήρους άφοπλισμοϋ.

Πρός τόν σκοπόν τούτον τα εμβαλλόμενα κράτη, τονί- 
σαντα έκ νέου την προσηλωσίν των εις τάς άρχάς καί τούς 
σκοπούς τού έν Γενεύη ύπογραφέντος τόν ’Ιούνιον τού 1925 
Πρωτοκόλλου, συνεφώνησαν άφ’ ένός όπως μή κατασκευά
σουν ή άποθηκεύσουν τά προαναφερΟέντα όπλα άφ’ ετέρου 
όπως καταστρέψουν ή διαθέσουν δι’ ειρηνικούς σκοπούς τά 
τυχόν . ύφισχάμ.ενα_. ΐαιαϋχα.______________________

Ύπό τής προαναφερθείσης συμβάσεως προβλέπεται επί
σης συνεννόησις καί συνεργασία μεταξύ τών συμβαλλομένων 
κρατών πρός πραγμάτωσιν τών ύπό τής συμφωνίας τεθέντων 
σκοπών καθώς επίσης προβλέπεται καί περίπτωσις προσφυ
γής είς τό Συμβούλιου ’Ασφαλείας τοϋ Ο.Η.Ε. εάν έν τών 
συμβαλλομένων κρατών ήθελε παραβιάσει όρον τινά τής 
συμφωνίας.

Ή ώς άνω έν τέλει Σύμβασις προβλέπει καί συνεργασίαν 
μεταξύ τών συμβαλλομένων κρατών διά την πληρεστέραν 
δυνατήν άνταλλαγην εξοπλισμού, ύλικών καί επιστημονικών 
πληροφοριών πρός χρήσιν, τών βακτηριολογικών (βιολογι
κών) στοιχείων καί τοξινών δΓ ειρηνικούς σκοπούς.

’Εν Άθήναις τή 16 Μαΐου 1975 

Οί Υπουργοί

Εξωτερικών ’Εθνικής Άμύνης

Λ Η.Μ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΤΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ 

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Ούασιγκτώνι, Αονδίνω καί Μόσχα 
ύπογραφείσης την ΙΟην ’Απριλίου 1972 Διεθνούς Συμβάσεως 
«περί άπαγορεύσεως τής άναπτύςεως, παραγωγής καί άπο
θηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) καί τοξινικών 
όπλων καί καταστροφής αύτών».

“Αρθρον Πρώτον

Κυροϋται καί κτάται ΐσχύν νόμου ή έν Ούασιγκτώνι, 
Αονδίνω καί Μόσχα ύπογραφεΐσα την ΙΟην ’Απριλίου 1972 
Σύμβασις περί άπαγορεύσεως τής άναπτύξεως, παραγωγής 
καί άποθηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) καί τοξι- 
νικών όπλων καί καταστροφής αύτών ής τό κείμενον έν 
πρωτοτυπώ εις την άγγλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει 
είς την έλληνικήν έχει ώς άκολούθως :


