
Στε σχετι-c νόμου «κύρωση της Συνθήκης 
■»·. 2 την Ανταρκτική» .

Ποος τη Βουλή ίων Ελ'/.ήνwv

_Υ;-ω της διαφαινομένης πλέον συνεχούς αντιμειωπισεως 
--J θέματος της Ανταρκτικής στις διεθνείς σχέσεις και της 
-ϊολιτικοποιήσεώς του ιδιαίτερα όμως λόγω της σημασίας πο- 
..... ...2 την τ/θρωποτητα η ακριβή τήρηση των διατάξεων 
Ι,; 2/,θήκης αυτής ώστε να αποτραπεί κάθε στρατιωτικο- 
τείτση της. Ανταρκτικής όπως ετίσης λόγω των σημαντικών 
επιστημονικών πληροφοριών σε έλους τους τομείς του προκυ- 
TTOUV ατό την Επιστημονική 'Ερεονα της Ανταρκτικής για 
όλα τα χράτη 7.α: ιδιαίτερα για τα κράτη που γίνονται μέρη 
ττη Συνθηκη αυτή χρίνετα: σκόπιμος η προσχώρηση της χω- 
:ας μας στη συνθήκη χυτή.

Στο προοίμιο της συνθήκης μεταξύ άλλων αναφερετα: ετ: 
η συνθήκη διασφαλίζει αφενός τη χρησιμοποίηση της Ανταρ- 
κτικής για ειρηνικούς σκοπούς αφετέρου εξασφαλίζει τη συνέ
χιση της αρμονίας στην Ανταρκτική και τροάγει τους σχοτούς 
και τις αρχές του είναι ενσωμχτομένες στον -καταστατικό 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Το άρθρο 1 τροόλέτε: την χρησιμοτοίηση της ητείρου αυ
τής μόνο για ειρηνικούς σχοτούς και χταγορεύει την εγκατά
σταση στρατιωτικών δόσεων, διενέργεια δομικών οτοιωνδήτοτε 
ότλων. διενέργεια στρατιωτικών γυμνασίων ως χαι την διε
νέργεια τυρηνικών δοκίμων . Έτσι η Ανταρκτική είναι μία 
ατοττρατικοτοιημένη περιοχή. χωρίς όμως να αταγορεύεται 
και η ταρουσία στρατιωτικού προσωπικού διενεργούντος έρευ
νες ειρηνικής φύσης.

Κατά το άρθρο 2 η ετιστημονική έρευνα στην Ανταοκτική 
είναι χ/οιχτή για όλα τα κράτη ανεξαιρέτως.

Το άρθρο 3 αναφερεται στην υτοχρεωση των κρατών μερών 
για ταροχη πληροφοριών σχετικά με Επιστημονικά προγράμμα
τα στην Ανταρκτική και τον τρόπο που -5α γίνονται οι επι
στημονικές ανταλλαγές.

Σύμφωνα επίσης μ: το άρθρο 4 τίποτα στη Συνθήκη αυτή 
δεν -5α ερμηνεύεται σχ/ αποποίηση ή περιορισμός προηγουμέ
νων θεμελιωμένων δικαιωμάτων ή διεκδικήσεων εδαφικής κυ
ριαρχίας στην Ανταρκτική ή ότι -S ίγε: την -5έση οποιοοδήποτε 
τυμόαλλόμενου μέρους ή οποιοοδήποτε άλλου Κράτους αναφο
ρικά με την αναγνώριση ή μη απαιτήσεων εδαφικής κυριαρ
χίας στην Ανταρκτική. Σύμφωνα επίσης με το ίσιο άρθρο απα
γορεύεται οποιαδήποτε νέα διεκδίκηση εδαφών κα-S’ όλο -το βιά
στηκα που -5α είναι η συνθήκη σε ισχύ, δηλαδή μέχρι το 1991.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε πυρη
νική έκρηξη και απόθεση ραδιοενεργών καταλοίπων στην 
Ανταρκτική. Διεθνείς δε συμφωνίες σχετικά με τη χρήση της 
πυρηνικής ενεργείας στις οποίες συμμετέχουν Κράτη μέρη της 
Συνθήκης αυτής θα εφαρμόζονται και επί της Ανταρκτι
κής.

Κατά το άρθρο 6 οι διατάξεις της συνθήκης εφαρμόζονται 
στη περιοχή νοτίως του 69ου παραλλήλου χωρίς να θίγονται 
η να προσβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα 
η η άσκηση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε κράτους στην ανοι
κτή θάλασσα της περιοχής αυτής όπως προβλέπεται από το 
Διεύνές Δίκαιο.

Τα άρθρα 7 και 8 προβλέπουν ένα σύστημα ελέγχου και 
--ιαόουλεύσεων για την τήρηση των διατάξεων της συνθήκης.

Οσον αφορά τη συμμετοχή κρατών—μελών της συνθήκης 
σε διασκέψεις για θέματα της Ανταρκτικής όπως:

—χρησιμοποίηση της Ανταρκτικής μόνο για ειρηνικούς τκο- 
πού;

οιευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας της Ανταρκτικής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ —διευκόλυνση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασία; στην 
Ανταρκτική
—διευκόλυνση τη; ασκήσεως των δικαιωμάτων ελέγχου που 
προολεποντα: στο άρθρο VII της Συνθήκης 
—θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δικαιοδοσίας στην 
Ανταρκτική
—διαφύλαξη και προστασία βιολογικών πόρων στην Ανταρ
κτική.

Κατα το άρθρο 9 είναι δυνατή η συμμετοχή του κράτους 
μέλους στις διασκέψεις αυτές μόνο εφόσον το συμβακκομενο 
μέρος αποδεικνύει το ενδιαφέρον του στην Ανταρκτική με διε
ξαγωγή ουσιαστικής δραστηριότητος επιστημονικής ερευνάς 
όπως η εγκατάσταση επιστημονικού σταθμού ή η αποστολή 
μιας επιστημονικής αποστολής στην Ανταρκτική.

Εξυπακούετα: φυσικά ότι σε αντίθετη περίπτωση τα συμ
βαλλόμενα μέρη εφοσον γίνουν δεκτά από την, ολομέλεια των 
διασκεύεων αυτών θα μπορούν να γίνουν δεκτά στις διασκέ
ψεις arj-ές σαν συμβαλλόμενα μέρη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το άρθρο 10 της συνθήκης ορίζει όδ: τα συμβαλλόμενα 
-κράτη μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε πρόσφορη προ
σπάθεια, σύμφωνη με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ώστε 
να μην αναλάβει κανείς στην Ανταρκτική οποιαοηποτε δραστη
ριότητα αντίθετη προς τις αρχές ή τους σκοπούς της συνθή- 
κης.

Το άρθρο 1! προβλέπει σαν τρόπο επιλύσεων διαφορών 
κρατών Μερών ειρηνικά μέσα όπως διαβουλεύσεις, μεσολά
βηση. συνδιαλλαγή, διαιτησία με το Διεθνές Δικαστήριο.

Το άρθρο 12 χιαφέρε: τον τρόπο με το οποίο μπορεί να 
τροποποιηθεί η συνθήκη τα δε άρθρα 13 και 14 αναφέρον- 
ται στη διαδικασία υπογραφής επικύρωσης και προσχώρησης 
στη συνθήκη.

Μέχρι τη 1.12.1939 ημέρα υπογραφής της συνθήκης είχαν 
στραφεί σε διεκδικήσεις εδαφών επί της Ανταρκτικής η Μ. 
ίβρεταννία (1938) η Αυστραλία (1933) η Αργεντινή 
(1939) η Γαλλία και η Ν. Αφρική.

Σχετικά με τις διεκδικήσεις αυτές διαφωνίες έχουν προ
κόψει μετά της Αργεντινής. Χιλής και Μ. Βρεταννιας.

Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση δεν αναγνωρίζουν ουδε- 
μία από της γενόμενες μέχρι τώρα διεκδικήσεις εδαφών.

Από την εφαρμογή του Νόμου χυτού δ·εν προκαλείται δαπάνη.
Στη νομοθετική κύρωση της συνθήκης αυτής αποβλέπει το 

σχέδιο νόμου που υποβάλλουμε.
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Κύρωση Συνθήκης για την Ανταρκτική.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζε: το άρθρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος η Συνθήκη για την Ανταρκτική, που υπο
γράφτηκε στην Ουάσιγκτων στις 1J12.1959, της οποίας το 
κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφρα
ση στην ελληνική έχε: ως εξής:


