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Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ 
στις 15−17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις 29 
Νοεμβρίου − 3 Δεκεμβρίου 1999, του Πρωτοκόλλου 
του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/
1988 (ΦΕΚ 253 Α΄), σχετικά με τις ουσίες που κατα−
στρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρ−
θρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι τροποποιήσεις που 
έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15−17 Σεπτεμβρίου 1997 και 
στο Πεκίνο στις 29 Νοεμβρίου − 3 Δεκεμβρίου 1999, του 
Πρωτοκόλ λου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε 
με το ν. 1818/1988 (ΦΕΚ 253 Α΄), σχετικά με τις ουσίες 
που καταστρέ φουν τη στιβάδα του όζοντος, το κείμενο 
των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Α. Άρθρο 4 παράγραφος 1γ

Μετά την παράγραφο 1(β) του άρθρου 4 του πρωτο−
κόλλου προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1γ. Εντός ενός (1) έτους αφότου τεθεί σε ισχύ η 
παρούσα παράγραφος, κάθε Μέρος απαγορεύει την 
εισαγωγή της ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος 
Ε από Κράτη που δεν είναι Συμβαλλόμενα Μέρη του 
Πρωτοκόλλου.»

Β. Άρθρο 4 παράγραφος 2γ

Μετά την παράγραφο 2(β) του άρθρου 4 του Πρωτο−
κόλλου προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2γ. Ένα (1) έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
παραγράφου, κάθε Μέρος απαγορεύει την εξαγωγή 
της ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος Ε προς 
Κράτη που δεν είναι Συμβαλλόμενα Μέρη του Πρωτο−
κόλλου.»

Γ. Άρθρο 4 παράγραφοι 5, 6 και 7

Στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του Πρω−
τοκόλλου, οι λέξεις:

«και Ομάδα II του Παραρτήματος Γ»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:»
«Ομάδα II του παραρτήματος Γ και του παραρτήμα−

τος Ε»

Δ. Άρθρο 4 παράγραφος 8

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου, 
οι λέξεις:

«Άρθρο 2 Ζ»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2 Ζ και 2 Η»

Ε. Άρθρο 4 Α: Έλεγχος του εμπορίου
με τα Συμβαλλόμενα Μέρη

Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται στο Πρωτόκολλο 
ως Άρθρο 4 Α:

«1. Εάν, μετά την ημερομηνία σταδιακής κατάργησης 
που του έχει τεθεί για μια ελεγχόμενη ουσία, και μο−
λονότι έχει λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αντα−
ποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
Πρωτόκολλο, το Μέρος δεν είναι σε θέση να παύσει 
την παραγωγή της ουσίας για εγχώρια κατανάλωση, 
προοριζόμενη για χρήσεις άλλες πλην εκείνων που τα 
μέρη έχουν συμφωνήσει να θεωρούν ουσιαστικές, απα−
γορεύει τις εξαγωγές χρησιμοποιημένων, ανακυκλω−
μένων και ανακτημένων ποσοτήτων της ουσίας αυτής, 
εκτός εάν προορίζονται για καταστροφή.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ισχύει με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 της Σύμ−
βασης και της διαδικασίας μη συμμόρφωσης που προ−
βλέπεται στο Άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου.»

ΣΤ. Άρθρο 4Β: Έκδοση αδειών

Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται στο Πρωτόκολλο 
ως Άρθρο 4Β:

«1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2000 ή εντός τριών μηνών 
αφότου τεθεί σε ισχύ το παρόν άρθρο για το εκάστοτε 
Συμβαλλόμενο Μέρος, (όποια από τις δύο ημερομηνί−
ες είναι η μεταγενέστερη), το Μέρος καθιερώνει και 

εφαρμόζει ένα σύστημα έκδοσης αδειών εισαγωγής και 
εξαγωγής νέων, χρησιμοποιημένων, ανακυκλωμένων και 
ανακτημένων ελεγχόμενων ουσιών των Παραρτημάτων 
Α, Β, Γ και Ε.

2. Παρά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε 
Μέρος υπαγόμενο στις διατάξεις της παραγράφου 1 
του Άρθρου 5 που κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να κα−
θιερώσει και να θέσει σε εφαρμογή σύστημα έκδοσης 
αδειών εισαγωγής και εξαγωγής ελεγχόμενων ουσιών 
των παραρτημάτων Γ και Ε, μπορεί να αναβάλει τη 
λήψη των εν λόγω μέτρων έως την 1η Ιανουαρίου 2005 
και την 1η Ιανουαρίου 2002 αντιστοίχως.

3. Εντός τριών μηνών αφότου καθιερώσει σύστημα 
έκδοσης αδειών, το εκάστοτε Μέρος ενημερώνει τη 
Γραμματεία σχετικά με την καθιέρωση και τη λειτουρ−
γία του συστήματος.

4. Κατά τακτά διαστήματα, η Γραμματεία συντάσσει 
και διανέμει σε όλα τα Μέρη κατάλογο των Μερών που 
της έχουν υποβάλει έκθεση αναφορικά με τα συστή−
ματα έκδοσης αδειών, και διαβιβάζει την πληροφορία 
στην Εκτελεστική Επιτροπή για μελέτη και υποβολή 
κατάλληλων συστάσεων στα Μέρη».

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1992

Κανένα Κράτος ή Οργανισμός περιφερειακής οικονο−
μικής ολοκλήρωσης δεν μπορεί να καταθέσει έγγραφο 
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στην 
παρούσα Τροποποίηση, παρά μόνον εάν έχει, προηγου−
μένως ή ταυτοχρόνως, καταθέσει παρόμοιο έγγραφο 
για την Τροποποίηση που εγκρίθηκε κατά την Τέταρτη 
Σύνοδο των Μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
Κοπεγχάγη στις 25 Νοεμβρίου 1992.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Η παρούσα τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 1999, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
κατατεθεί μέχρι τότε είκοσι τουλάχιστον έγγραφα 
επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης στην Τροποποίηση 
από Κράτη ή Οργανισμούς περιφερειακής οικονομι−
κής ολοκλήρωσης που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη του 
Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που κατα−
στρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Στην περίπτωση 
που η προϋπόθεση αυτή δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία, η Τροποποίηση τίθεται σε ισχύ 
την ενενηκοστή ημέρα από τη ημερομηνία εκπλήρωσης 
της προϋπόθεσης αυτής.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε τέτοιο 
έγγραφο που κατατίθεται από Οργανισμό περιφερει−
ακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν υπολογίζεται επι−
πρόσθετα σε αυτά που έχουν κατατεθεί από τα Κράτη−
Μέλη του Οργανισμού αυτού.

3. Από τη στιγμή που η Τροπολογία αυτή τεθεί σε 
ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1, τίθεται σε ισχύ 
για κάθε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος του Πρωτοκόλ−
λου τη ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία 
κατάθεσης του εγγράφου του, επικύρωσης, αποδοχής 
ή έγκρισης.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ

ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Άρθρο 2, παράγραφος 5

Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου, 
οι λέξεις:

«Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2ΣΤ.»

Β. Άρθρο 2, παράγραφοι 8α και 11

Στις παραγράφους 8α και 11 του άρθρου 2 του Πρω−
τοκόλλου, οι λέξεις:

«Άρθρα 2Α μέχρι 2Η»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Θ.»

Γ. Άρθρο 2ΣΤ, παράγραφος 8

Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την πα−
ράγραφο 7 του Άρθρου 2ΣΤ του Πρωτοκόλλου:

«Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που παράγει μία ή πε−
ρισσότερες από αυτές τις ουσίες μεριμνά ώστε, κατά 
τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2004, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το 
υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής των ελεγχό−
μενων ουσιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ να 
μην υπερβαίνει, ετησίως, το μέσο όρο:

α) του αθροίσματος του υπολογιζόμενου επιπέδου 
του κατανάλωσης, κατά το 1989, των ελεγχόμενων ου−
σιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ και του 2,8 % 
του υπολογιζόμενου επιπέδου του κατανάλωσης, κατά 
το 1989, των ελεγχόμενων ουσιών της Ομάδας Ι του 
Παραρτήματος Α και

β) του αθροίσματος του υπολογιζόμενου επιπέδου 
του παραγωγής, κατά το 1989, των ελεγχόμενων ουσι−
ών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ και του 2,8 % 
του υπολογιζόμενου επιπέδου του παραγωγής, κατά 
το 1989, των ελεγχόμενων ουσιών της Ομάδας Ι του 
Παραρτήματος Α.

Εντούτοις, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι βασικές 
εγχώριες ανάγκες των Συμβαλλομένων Μερών που λει−
τουργούν στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
5, το υπολογιζόμενο επίπεδο του παραγωγής μπορεί 
να υπερβεί αυτό το όριο μέχρι του υπολογιζόμενου 
επιπέδου του παραγωγής των ελεγχόμενων ουσιών 
της Ομάδας Ι του παραρτήματος Γ, όπως καθορίζεται 
ανωτέρω.»

Δ. Άρθρο 2Θ

Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το Άρθρο 2Η 
του Πρωτοκόλλου:

«Άρθρο 2Θ: Βρωμοχλωρομεθάνιο
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μεριμνά ώστε, κατά τη 

δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2002, και για κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, το 
υπολογιζόμενο επίπεδο του κατανάλωσης και παρα−
γωγής της ελεγχόμενης ουσίας της Ομάδας III του 
Παραρτήματος Γ να μην υπερβαίνει τη μηδενική τιμή. 
Η παρούσα παράγραφος ισχύει στο βαθμό που τα Συμ−
βαλλόμενα Μέρη δεν αποφασίσουν να επιτρέψουν το 
επίπεδο παραγωγής ή κατανάλωσης που είναι απαραί−

τητο για να ικανοποιηθούν χρήσεις που έχουν συμφω−
νηθεί από αυτά ως βασικές.»

Ε. Άρθρο 3

Στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου, οι λέξεις:
«Άρθρα 2, 2Α μέχρι 2Η»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2, 2Α μέχρι 2Θ».

ΣΤ. Άρθρο 4, παράγραφοι 1δ και 1ε.

Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται στο Άρθρο 
4 του Πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 1γ:

«1δ. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος απαγορεύει την εισαγωγή των ελεγχόμενων ου−
σιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ από οποιοδή−
ποτε Κράτος το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος 
στο παρόν Πρωτόκολλο.

1ε. Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας παραγράφου, κάθε Συμβαλλό−
μενο Μέρος απαγορεύει την εισαγωγή της ελεγχόμε−
νης ουσίας της Ομάδας III του παραρτήματος Γ από 
οποιοδήποτε Κράτος το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο 
Μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο.»

Ζ. Άρθρο 4, παράγραφοι 2δ και 2ε.

Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται στο Άρθρο 
4 του Πρωτοκόλλου μετά την παράγραφο 2γ:

«2δ. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, κάθε Συμβαλλόμε−
νο Μέρος απαγορεύει την εξαγωγή των ελεγχόμενων 
ουσιών της Ομάδας Ι του Παραρτήματος Γ προς οποιο−
δήποτε κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στο παρόν Πρωτόκολλο.

2ε. Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας παραγράφου, κάθε Συμβαλλό−
μενο Μέρος απαγορεύει την εξαγωγή της ελεγχόμε−
νης ουσίας της Ομάδας III του παραρτήματος Γ προς 
οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο.»

Η. Άρθρο 4, παράγραφοι 5 έως 7

Στις παραγράφους 5 έως 7 του Άρθρου 4 του Πρω−
τοκόλλου, οι λέξεις:

«Παραρτήματα Α και Β, Ομάδα II του παραρτήματος 
Γ και παράρτημα Ε»

αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Παραρτήματα Α, Β, Γ και Ε»

Θ. Άρθρο 4, παράγραφος 8

Στην παράγραφο 8 του Άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου, 
οι λέξεις:

«Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε, Άρθρα 2Ζ και 2Η»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Θ».

Ι. Άρθρο 5, παράγραφος 4

Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου, 
οι λέξεις:

«Άρθρα 2Α μέχρι 2Η»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Θ».

Κ. Άρθρο 5, παράγραφοι 5 και 6

Στις παραγράφους 5 και 6 του Άρθρου 5 του Πρωτο−
κόλλου, οι λέξεις:
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«Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε και άρθρο 2Θ»

Λ. Άρθρο 5, παράγραφος 8β υποπαράγραφος (α)

Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στο τέλος της 
υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 8β του Άρθρου 
5 του Πρωτοκόλλου:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2016, κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος που υπάγεται στη παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, συμμορφώνεται με τα μέτρα ελέγχου που κα−
θορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2ΣΤ και, 
ως βάση για τη συμμόρφωσή του με αυτά τα μέτρα 
ελέγχου, χρησιμοποιεί τον μέσο όρο των υπολογιζόμε−
νων επιπέδων του παραγωγής και κατανάλωσης κατά 
το 2015.»

Μ. Άρθρο 6

Στο Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου, οι λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Η»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Θ»

Ν. Άρθρο 7, παράγραφος 2

Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου, 
οι λέξεις:

«Παραρτήματα Β και Γ»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:

«Παράρτημα Β και Ομάδες Ι και II του Παραρτήματος 
Γ»

Ξ. Άρθρο 7, παράγραφος 3

Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται μετά την πρώτη 
πρόταση της παραγράφου 3 του Άρθρου 7 του Πρω−
τοκόλλου:

«Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στη Γραμματεία 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ετήσια ποσότητα 
της ελεγχόμενης ουσίας του Παραρτήματος Ε η οποία 
χρησιμοποιείται για εφαρμογές υγειονομικής απομόνω−
σης και προετοιμασίας αποστολής φορτίου.»

Ο. Άρθρο 10

Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου, 
οι λέξεις:

«Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε»
αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Ε και άρθρο 2Θ»

Π. Άρθρο 17

Στο Άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «Άρθρα 
2Α μέχρι 2Η»

αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«Άρθρα 2Α μέχρι 2Θ»

Ρ. Παράρτημα Γ

Στο Παράρτημα Γ του Πρωτοκόλλου, προστίθεται η 
ακόλουθη Ομάδα:

 Ομάδα Ουσία Αριθμός ισομερών Δυναμικό καταστροφής
    του όζοντος

 Ομάδα III
 CH2BrCI Βρωμοχλωρομεθάνιο 1 0.12

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1997

Κανένα Κράτος ή Οργανισμός περιφερειακής οικονο−
μικής ολοκλήρωσης δεν μπορεί να καταθέσει έγγραφο 
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στην 
παρούσα Τροποποίηση, παρά μόνον εάν έχει, προηγου−
μένως ή ταυτοχρόνως, καταθέσει παρόμοιο έγγραφο 
για την Τροποποίηση που εγκρίθηκε κατά την Ένατη 
Σύνοδο των Μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Μόντρεαλ στις 17 Σεπτεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Η παρούσα τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2001, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
κατατεθεί μέχρι τότε είκοσι τουλάχιστον έγγραφα 
επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Τροποποίησης 
από Κράτη ή Οργανισμούς περιφερειακής οικονομι−
κής ολοκλήρωσης που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη του 

Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που κατα−
στρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Στην περίπτωση 
που η προϋπόθεση αυτή δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία, η Τροποποίηση τίθεται σε ισχύ 
την ενενηκοστή ημέρα από τη ημερομηνία εκπλήρωσης 
της προϋπόθεσης αυτής.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε τέτοιο 
έγγραφο που κατατίθεται από Οργανισμό περιφερει−
ακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν υπολογίζεται επι−
πρόσθετα σε αυτά που έχουν κατατεθεί από τα Κράτη−
Μέλη του Οργανισμού αυτού.

3. Από τη στιγμή που η Τροπολογία αυτή τεθεί σε 
ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1, τίθεται σε ισχύ 
για κάθε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος του Πρωτοκόλ−
λου την ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία 
κατάθεσης του εγγράφου του, επικύρωσης, αποδοχής 
ή έγκρισης.
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Άρθρο δεύτερο
Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έρ γων και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουρ−
γούς ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων 
του πα ρόντος νόμου και των κυρούμενων τροποποιή−
σεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες 
που κατα στρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, μεταξύ 
των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται και η λήψη συ−
μπληρωματικών μέτρων που αφορούν τη σύσταση και 
συγκρότηση διοι κητικών οργάνων, τον καθορισμό των 
αναγκαίων διαδι κασιών και τη θέσπιση διοικητικών κυ−
ρώσεων.

2. Με κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων και τους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουρ−
γούς, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διαδικα−
σιών, μπορεί να ενσωματώνονται και να θεσπίζονται 
μέτρα εφαρμο γής των αποφάσεων των Διασκέψεων 
των Μερών που ενεργούν ως Σύνοδοι των Συμβαλλό−
μενων Μερών του Πρωτοκόλλου, τα οποία αφορούν τις 
κυρούμενες τροπο ποιήσεις.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των τρο−
ποποιήσεων του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται από 
την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 3 των 
τροπο ποιήσεων αυτών.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


