
Στό σχέδιο νόμου γιά τη κύρωση της Σύμβασης για την 
άπαγόρευση της στρατιωτικής ή όποιασδηποτε αλν,ης εχ
θρικής χρήσςς των τεχνικών μεθόδων μεταβολής τοϋ 
περιβάλλοντος πού ύπογράφηκε στη Γενεύη στις 18 
Μαίου 1977 μαζί μέ τό Παράρτημά της.

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
I. 'Η χρήση μεθόδων τροποποίησης τοϋ περιβάλλοντος 

μπορεΐ νά έχει τεράστιες καί άποφασιστικής σημασίας συνέ
πειες γιά τό άνθρώπινο γένος. Τέτοιες μέθοδοι υπάρχουν 
καί ή πρόοδος της βιολογίας μάς υπόσχεται άκόμα περισ
σότερες. Έάν χρησιμοποιηθούν γιά πολεμικούς σκοπούς 
μπορούν νά άποβοΰν καταστρεπτικές σέ βαθμό αδύνατο γιά 
τά συμβατικά πολεμικά μέσα ή ιδέα όμως τοϋ γενικού 
καί πλήρους αφοπλισμού κάτω άπό αύστηρό καί άποτελε- 
σματικό διεθνή ελεγχο σαγηνεύει ιδιαίτερα μιά σειρά άπό 
κράτη- μέλη τοϋ Ο Η Ε πού αποφασισμένα νά συνεχίσουν 
άκόμα περισσότερο τίς διαπραγματεύσεις ώστε νά επι
τυγχάνουν όλο καί περισσότερο ουσιαστική πρόοδο στη 
λήψη μέτρων στόν τομέα τοϋ άφοπλισμοϋ υπέγραψαν την 
σύμβαση γιά την άπαγόρευση της στρατιωτικής ή όποιασδή- 
ποτε άλλης ' έχθρικής χρήσης' των 'τεχνικών μεθόδων με
ταβολής τού περιβάλλοντος. Ή ειρηνική χρήση τών με
θόδων τροποποίησης τού περιβάλλοντος θά βοηθήσουν άντί- 
θετα, στήν βελτίωση τών οικολογικών όρων ζωής τοϋ άνθρώ- 
που. ,

Πρόκειται γιά διεθνή σύμβαση, πού μέ τό παράρτημά της 
κατατέθηκε στήν Γραμματεία τών Ηνωμένων Εθνών σέ 
περισσότερα πρωτότυπα : ’Αραβικό, Κινεζικό ’Αγγλικό, 
Γαλλικό Ρωσσικό καί 'Ισπανικό.

i ' II. Τό περιεχόμενο τών διατάξεων τής Σύμβασης έχει 
άναλυτικά ώς έξής : ' " V. ·’ '>;· ·ϋ,ν;;' » ■'·■'

Τό άρθρο 2 ορίζει τί είναι «μέθοδοί τροπόποιήσεως τού 
περιβάλλοντος», τών οποίων τή στρατιωτική ή άλλη εχθρική 
χρήση ή τήν παρακίνηση σέ τέτοιες ενέργειες άπό ένα κράτος 
-μέλος, άπαγορεύει τό άρθρο 1. ’Αντίθετα, επιτρέπεται καί 
μάλιστα ένισχύεται κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία γιά 
χρήση μεθόδων τροποποιήσεως τοϋ περιβάλλοντος γιά 
ειρηνικούς σκοπούς· τά κράτη μέλη αναλαμβάνουν τήν υπο
χρέωση νά άνταλλάσσουν μεταξύ τους επιστημονικές καί 
τεχνολ.ογικές πληροφορίες, καθώς καί νά συνεισφέρουν στήν 
διεθνή επιστημονική καί οικονομική συνεργασία σέ θέματα 
διατηρήσεως, βελτιώσεως καί ειρηνικής χρησιμοποιήσεως τοϋ 
.περιβίλλοντος (άρθρο 3). · ...... .

Κάθε κράτος-μέλος ύποχρεοΰται νά έ/εργήσει σύμφωνα μέ 
τίς διαδικασίες πού προβλέπει τό εσωτερικό του δίκαιο γιά 
τήν πραγματοποίηση τών σκοπών τής συμβάσεως στήν 
χώρα’ πρέπει επίσης νά συντονίζει τίς ένέργειές του μέ 
έκεϊνες τών άλλων κρατών μελών νά συνεργάζεται μαζί 
τους καί στά πλαίσια τοϋ χάρτου τοϋ Ο HE, νά χρησιμο
ποιεί τίς υπηρεσίες τών διεθνών όργανισμών τοϋ Θεματοφύ- 
λακος -καί τής ’Επιτροπής ’Εμπειρογνωμόνων. ' 'Τπάρχει 
ή δυνατότητα προσφυγής στό Συμβούλιο ’Ασφαλείας τοϋ 
Ο HE, όπου κάθε κράτος - μέλος ύποχρεοΰται νά συνδράμει 
στήν διεξαγωγή τών άνακρίσεων. ( άρθρα 4 καί 5).

Ή σύμβαση είναι άπεριόριστης διάρκειας καί επιδεκτική 
τροποποιήσεων ( άρθρα 6 καί 7 )

Δυνατότητα άναθεώρησης τών όρων τής σύμβασης μετά 
άπό τήν πρώτη περίοδο λειτουργείας της, δίδεται άπό τό 
άρθρο 8 πού ρυθμίζει καί τήν σ/ετική διαδικασία. ; '

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ" III. Τό παράρτημα τής σύμβασης προβλέπει τά σχετικ 
μέ τή/ Συμβουλευτική ’Επιτροπή ’Εμπειρογνωμόνων, έπι 
φορτισμένης μέ τά καθήκοντα εξακρίβωσές πραγματικών πε 
ριστατικών καί παροχής εμπεριστατωμένων άπόψεων γι 
προβλήματα πού θά δημιουργοϋνται στά πλαίσια σκοπών τή 
σύμβασης.

’Αθήνα, 15 ’Οκτωβρίου 1982 
Οί Υπουργοί

’Εθνικής Οικονομίας Εξωτερικών

’Εθνικής Άμύνης Χωροταξίας Οικισμού καί Περιβάλλοντο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Σύμβασης γιά τήν άπαγόρευση τής στρατιωτική 

ή όποιασδήποτε άλλης έχθρικής χρήσης τών τεχνικώ- 
μεθόδων μεταβολής τοϋ περιβάλλοντος.

Άρθρο πρώτο.
Κυ ρώνεται καί έχει τήν ίσχύ πού ορίζει τό άρθρο 21 

παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Σύμβαση γιά τήν άπαγόρευσ 
τής στρατιωτικής ή όποιασδήποτε άλλης έχθρικής χρήση. 
τών τεχνικών μεθόδων μεταβολής τοϋ περιβάλλοντος πο! 
υπογράφτηκε στή Γενεύη στις 18 Matou 1977 μαζί μι 
τό Παράρτημά της τής ό :οίας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στή· 
’Αγγλική γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν 'Ελληνική έχε; 
ώς έξής :

CONVENTION ON THE PROHIBITION . 
OF MILITARY OR ANY OTHER HOSTILE 
‘ , ; USE OF ENVIRONMENTAL ;

MODIFICATION TECHNIQUES /

The States’Parties to this Convention, ·
Guided by the interest of consolidating peace, and wi

shing 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 warfare,

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 modifica
tion of the environment.

Recalling the Declaration of the United Nations Con
ference on the Human Environment, adopted at Stock- 

' holm on 16 June 1972, ' - ·
. Realizing that the use of environmental modification 
techniques for peaceful purposes could improve the 
interrelationship of man and nature and contribute to 
the preservation and improvement of the environment 
for the benefit of present and future generations.


