
Στο Σχέδιο Κόμου «κύρωση Συνθήκη; για την απαγόρευ- 
ση τοποθετήσει·/; πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων 
μαζικής καταστροφή; στο βυθό των θαλασσών και ωκεα
νών και στο υπέδαφος αυτών».

Ποος τι/ Bor/ι; 7«/>' Ελλήνων

Το Νομοσχέδιο που υποβάλλουμε για ψήφιση, αποβλέ
πει στη νομοθετική κύρωση τη; παραπάνω Συνθήκης δια 
της οποίας αναγνωρίζεται το κοινό συμφέρον της ανθρωπό
τητας στη πρόοδο της εκμεταλλεύσεως και χρησιμοποιή
σεων του θαλάσσιου και ωκεάνιου βυθού για ειρηνικούς σκο
πούς, δια της παρεμποδίσεως του ανταγωνισμού των πυρη
νικών εξοπλισμών στο βυθό των θαλασσών και ωκεανών, 
ενέργεια που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της διατηρήσεως 
της παγκόσμιας ειρήνης, ελαττώνει τις διεθνείς εντάσεις 
και ενισχύει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των Κρατών και 
συντελεί ούτω στον αποκλεισμό του βυθού των θαλασσών 
και ωκεανών ως και του υπεδάφους αυτών από τον ανταγω
νισμό των εξοπλισμών με προοπτική για γενικό και πλήρη 
αφοπλισμό κάτω από αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή 
έλεγχο, ώστε η Συνθήκη να προωθήσει τους σκοπούς και 
τις αρχές του Χάρτη των Ενωμένων Εθνο/ν κατά τρόπο σύμ
φωνο προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου, χωρίς παραβίαση 
της ελευθερίας των ανοικτών θαλ.ασσών.

Οι διατάξεις της υπό κύρωση Συνθήκης, η οποία εκτός 
από το προοίμιο αποτελείται από 11 άρθρα, δεν μπορούν με. 
κανένα τρόπο να επηρεάσουν τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναληφθεί από Κράτη-Μέρη αυτής υπο τους όρους διεθνών 
οργάνων που εγκαθιστούν ζώνες απαλλαγμένες από πυρη
νικά όπλα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης αυτής, κάθε 
Συμβαλλόμενο Κράτος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει 
από τη Συνθήκη, εάν αποφασίσει ότι εξαιρετικά γεγονότα 
που σχετίζονται με το περιεχόμενο της Συνθήκης ' αυτής 
έχουν θέσει σε κίνδυνο ύψιστα συμφέροντά του, με τη προϋ
πόθεση ότι στη περίπτωση αυτή θα ειδοποιήση, εκθέτον 
συγχρόνως τα εξαιρετικά γεγονότα που το εξαναγκάζουν 
σε αποχώρησή του από τη Συνθήκη; τρεις μήνες ενωρίτερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ όλα τα Κράτη-Μέρη της Συνθήκης αυτή; ως και το Συμ
βούλιο ασφαλείας των Ενωμένων Εθνών.

Άλλες διατάξεις τη; Συμφωνίας προβλέπουν τις υπο
χρεώσεις των Κρατών-Μερών (άρθρο ί). τον έλεγχο τηρή- 
σεως των υποχρεώσεων αυτών (άρθρο III) το δικαίωμα 
προτάσεο/ς τροποποιήσεων στη Συνθήκη (άρθρο VI) to; και 
τον τρόπο αναθεωρήσεώς της (άρθρο VII).

Σημειούται τέλος ότι από την εφαρμογή του σχετικού 
Νομοσχεδίου ουδεμία προκαλείται δαπάνη ή μείωση των 
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επειδή το υποβαλλόμενο Σχέδιο Νόμου για τη κύρωση 
της Συνθήκης αυτής είναι σύμφωνο προς τη πολιτική θέση 
της Κυβέρνησης για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης 
ζο/νης, εισηγούμεθα τη ψήφισή του από τη Βουλή.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1983
Ο Πρωθυπουργός 

χαι Υπουογός Ε-3ν’·/.ής Άμυνας 
ΑΝΔΡ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ '

Ο Υπουργός Εξωτερικών 
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟ Γ
Κύρωση Συνθήκης για την απαγόρευση τοποθετήσεως πυ

ρηνικών όπλων και άλλον/ όπλων μαζικής καταστροφής 
στο βυθό των θαλάσσιόν και ωκεανών και στο υπέδαφος 
αυτών.

Άρθρο ΙΙρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος η Συνθήκη για την απαγόρευση τοπο
θέτησης πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής κατα
στροφής στο βυθό τον/ θαλασσών και ωκεανών και στο υπέ
δαφος αυτών που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτων, Λονδίνο 
και Μόσχα στις 11 Φεβρουάριου 1971, της οποίας το πρω
τότυπο κείμενο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής :


