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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* *Αρ. 1047 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Συμβάσεως έπί τών Ψυχοτρόπων Ουσιών (Κυρωτικός) Νόμος 
τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 81 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως έπί Συνοπτικός 

τών Ψυχοτρόπων Ουσιών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

_«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν έπί τών Ψυχοτρόπων Ουσιών 
της όποιας τό κείμενον έν τω Άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις 
τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος και έν μεταφράσει εις τήν έλληνι πίνας, 
κήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3. Ή Σύμβασις, εις τήν οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής Κύρωσις 
Δημοκρατίας απεφασίσθη διά της ύπ' αριθμόν 11.216 και ήμερομη Συμβάσεως. 
νίαν 23 Μαρτίοο 1972, 'Αποφάσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, 
διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

(1199) 
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Π1ΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

PREAMBLE 
The Parties, 
Being concerned with the health and welfare of mankind, 
Noting with concern the public health and social problems resulting from the 

abuse of certain psychotropic substances, 
Determined to prevent and combat abuse of such substances and the illicit 

traffic to which it gives rise, 
Considering that rigorous measures are necessary to restrict the use of such 

substances to legitimate purposes, 
Recognizing that the use of psychotropic substances for medical and scientific 

purposes is indispensable and that their availability for such purposes should not 
be unduly restricted, 

Believing that effective measures against abuse of such substances require co
ordination and universal action, 

Acknowledging the competence of the United Nations in the field of control 
of psychotropic substances and desirous that the international organs concerned 
should be within the framework of that Organization, 

Recognizing that an international convention is necessary to achieve these 
purposes, 

Agree as follows : 
ARTICLE 1 
Use of terms 

Except where otherwise expressly indicated, or where the context otherwise 
requires, the following terms in this Convention have the meanings given below : 

(a) " Council " means the Economic and Social Council of the United 
Nations. 

(b) " Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the 
Council. 

(c) " Board " means the International Narcotics Control Board provided 
for in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. 

(d) " SecretaryGeneral " means the SecretaryGeneral of the United 
Nations. 

(e) " Psychotropic substance " means any substance, natural or synthetic, 
or any natural material in Schedule I, II, III or IV. 

(f) " Preparation " means : 
(i) any solution or mixture, in whatever physical state, containing one 

or more psychotropic substances, or 
(ii) one or more psychotropic substances in dosage form. 

(g) " Schedule I ", " Schedule II ", " Schedule III " and " Schedule IV " 
mean the correspondingly numbered lists of psychotropic substances 
annexed to this Convention as altered in accordance with article 2. 

(h) " Export " and " import" mean in their respective connotations the 
physical transfer of a Psychotropic substance from one State to another 
State. 
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(i) " Manufacture " means all processes by which psychotropic substances 
may be obtained, and includes refining as well as the transformation 
of psychotropic substances into other psychotropic substances. The 
term also includes the making of preparations other than those made 
on prescription in pharmacies. 

(j) " Illicit traffic " means manufacture of or trafficking in psychotropic 
substances contrary to the provisions of this Convention. 

(k) " Region " means any part of a State wich pursuant to article 28 is 
treated as a separate entity for the purposes of this Convention. 

(1) " Premises" means buildings or parts of buildings including the 
appertaining land. 

ARTICLE 2 
Scope of control of substances 

1. If a Party or the World Health Organization has information relating to 
a substance not yet under international control which in its opinion may require 
the addition of that substance to any of the Schedules of this Convention, it shall 
notify the SecretaryGeneral and furnish him with the information in support of 
that notification. The foregoing procedure shall also apply when a party or the 
World Health Organization has information justifying the transfer of a substance 
from one Schedule to another among those Schedules, or the deletion of a sub
stance from the Schedules. 

2. The SecretaryGeneral shall transmit such notification, and any information 
which he considers relevant, to the Parties, to the Commission and, when the 
notification is made by a Party, to the World Health Organization. 

3. If the information transmitted with such a notification indicates that the 
substance is suitable for inclusion in Schedule I or Schedule II pursuant to para
graph 4, the Parties shall examine, in the light of all information available to 
them, the possibility of the provisional application to the substance of all measures 
of control applicable to substances in Schedule I of Schedule II, as appropriate. 

4. If the World Health Organization finds : 
(a) that the substance has the capacity to produce— 

(i)—(1) a state of dependance, and 
(2) central nervous system stimulation or depression, resulting 

in hallucinations or disturbances in motor function of thinking 
or behaviour or perception or mood, or 

(ii) similar abuse and similar ill effects as a substance in Schedule I, 
II, III or IV, and 

(b) that there is sufficient evidence that the substance is being or is likely 
to be abused so as to constitute a public health and social problem 
warranting the placing of the substance under international control, 

the World Health Organization shall communicate to the Commission an assesment 
of the substance, including the extent or likelihood of abuse, the degree of serious
ness of the public health and social problem and the degree of usefulness of the 
substance in medical therapy, together with recommendations on control measures, 
if any, that would be appropriate in the light of its assessment. 

5. The Commission taking into account the communication from the World 
Health Organization, whose assessments shall be determinative as to medical and 
scientific matters, and bearing in mind the economic, social, legal, administrative 
and other factors it may consider relevant, may add the substance to Schedule I, 
II, III or IV. The Commission may seek further information from the World 
Health Organization or from other appropriate sources. 
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6. If a notification under paragraph 1 relates to a substance already listed 
in one of the Schedules, the World Health Organization shall communicate to 
the Commission its new findings, any new assessment of the substance it may 
make in accordance with paragraph 4 and any new recommendations on control 
measures it may find appropriate in the light of that assessment. The Commission, 
taking into account the communication from the World Health Organization as 
under paragraph 5 and bearing in mind the factors referred to in that paragraph, 
may decide to transfer the substance from one Schedule to another or to delete it 
from the Schedules. 

7. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be 
communicated by the Secretary-General to all States Members of the United 
Nations, to non-member States Parties to this Convention to the World Health 
Organization and to the Board. Such decision shall become fully effective with 
respect to each Party 180 days after the date of such communication, except for 
any Party which, within that period, in respect of a decision adding a substance 
to a Schedule, has transmitted to the Secretary-General a written notice that, in 
view of exceptional circumstances, it is not in a position to give effect with 
respect to that substance to all of the provisions of the Convention applicable 
to substances in that Schedule. Such notice shall state the reasons for this 
exceptional action. Notwithstanding its notice, each Party shall apply, as a 
minimum, the control measures listed below : 

(a) A Party having given such notice with respect to a previously uncontrolled 
substance added to Schedule I shall take into account, as far as possible, the 
special control measures enumerated in article 6 and, with respect to that substance, 
shall; 

(i) require licences for manufacture, trade and distribution as provided in 
article 8 for substances in Schedule I I ; 

(ii) require medical prescriptions for supply or dispensing as provided in 
article 9 for substances in Schedule I I ; 

(iii) comply with the obligations relating to export and import provided 
in article 12, except in respect to another Party having given such 
notice for the substance in question; 

(iv) comply with the obligations provided in article 13 for substances in 
Schedule II in regard to prohibition of and restrictions on export and 
import; 

(v) furnish statistical reports to the Board in accordance with paragraph 
4 (a) of article 16 ; and 

(vi) adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts 
contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing 
obligations. 

(b) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled 
substance added to Schedule II shall, with respect to that substance : 

(i) require licences for manufacture, trade and distribution in accordance 
with article 8 ; 

(ii) require medical prescriptions for supply or dispensing in accordance 
with article 9 ; 

(iii) comply with the obligations relating to export and import provide^ in 
article 12, except in respect to another Party having given such notice 
for the substance in question; 

(iv) comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of 
and restrictions on export and import; 

(v) furnish statistical reports to the Board in accordance with paragraphs 
4 (a), (c) and (d) of article 16; and i. 

(vi) adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts 
contrary to laws or regulations adopted pursuant to thd foregoing 
obligations. 
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(c) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled 
substance added to Schedule III shall, with respect to that substance : 

(i) require licences for manufacture, trade and distribution in accordance 
with article 8 ; 

(ii) require medical prescriptions for supply or dispensing in accordance 
with article 9 ; 

(iii) comply with the obligations relating to export provided in article 12, 
except in respect to another Party having given such nptice for the 
substance in question ; 

(iv) comply with the obligations of article 13 in regard to prohibition of 
and restrictions on export and import; and 

(v) adopt measures in accordance with article 22 for the repression of acts 
contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing 
obligations. 

(d) A Party having given such notice with regard to a previously uncontrolled 
substance added to Schedule IV shall, with respect to that substance : 

(i) require licences for manufacture, trade and distribution in accordance 
with article 8 ; 

(ii) comply with obligations of article 13 in regard to prohibition of and 
restrictions on export and import; and 

(iii) adopt measures in accordance with article 22 for the repression of 
acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoing 
obligations. 

(e) A Party having given such notice with regard to a substance transferred 
to a Schedule providing stricter controls and obligations shall apply as a minimum 
all of the provisions of this Convention applicable to the Schedule from which it 
was transferred. 

8.—(a) The decisions of the Commission taken under this article shall be 
subject to review by the Council upon the request of any Party filed within 180 
days from receipt of notification of the decision. The request for review shall 
be sent to the SecretaryGeneral together with all relevant information upon which 
the request for review is based. 

(b) The SecretaryGeneral shall transmit copies of the request for review and 
the relevant information to the Commission, to the World Health Organization 
and to all the Parties, inviting them to submit comments within ninety days. All 
comments received shall be submitted to the Council for consideration. 

(c) The Council may confirm, alter or reverse the desision of the Commission. 
Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States Members 
of the United Nations, to nonmember States Parties to this Convention, to the 
Commission, to the World Health Organization and to the Board. 

(d) During pendency of the review, the original decision of the Commission 
shall, subject to paragraph 7, remain in effect. 

9. The Parties shall use their best endeavours to apply to substances which do 
not fall under this Convention, but which may be used in the illicit manufacture 
of psychotropic substances, such measures of supervision as may be practicable. 

ARTICLE 3 
Special provisions regarding thd< control of preparations 

1. Except as provided in the following paragraphs of this article, a preparation 
is subject to the same measures of control as the psychotropic substance which it 
contains, and if it contains more than one such substance, to the measures appli
cable to the most strictly controlled of those substances. 
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2. If a preparation containing a psychotropic substance other than a sub
stance in Schedule 1 is compounded in such a way that it presents no, or a 
negligible, risk of abuse and the substance cannot be recovered by readily appli
cable means in a quantity liable to abuse, so that the preparation does not give 
rise to a public health and social problem, the preparation may be exempted 
from certain of the measures of control provided in this Convention in accordance 
with paragraph 3. 

3. If a Party makes a finding under the preceding paragraph regarding a 
preparation, it may decide to exempt the preparation, in its country or in one 
of its regions, from any or all of the measures of control provided in this Con
vention except the requirements of: 

(a) article 8 (licences), as it applies to manufacture ; 
(b) article 11 (records), as it applies to exempt preparations ; 
(c) article 13 (prohibition of and restrictions on export and import); 
(d) article 15 (inspection), as it applies to manufacture; 
(e) article 16 (reports to be furnished by the Parties) as it applies to 

exempt preparations ; and 
(f) article 22 (penal provisions), to the extent necessary for the repression 

of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the 
foregoing obligations. 

A Party shall notify the SecretaryGeneral of any such decision, of the name 
and composition of the exempt preparation, and of the measures of control from 
which it is exempted. The SecretaryGeneral shall transmit the notification to the 
other Parties, to the World Health Organization and to the Board. 

4. If a Party or the World Health Organization has information regarding 
a preparation exempted pursuant to paragraph 3 which in its opinion may require 
the termination, in whole or in part, of the exemption, it shall notify the 
SecretaryGeneral and furnish him with the information in support of the notifi
cation. The SecretaryGeneral shall transmit such notification, and any information 
which he considers relevant, to the Parties, to the Commission and, when the 
notification is made by a Party, to the World Health Organization. The World 
Health Organization shall communicate to the Commission an assessment of the 
preparation in relation to the matters specified in paragraph 2, together with a 
recommendation of the control measures, if any, from which the preparation 
should cease to be exempted. The Commission, taking into account the commu
nication from the World Health Organization, whose assessment shall be deter
minative as to medical and scientific matters, and bearing in mind the economic, 
social, legal, administrative and other factors it may consider relevant, may decide 
to terminate the exemption of the preparation from any or all control measures 
Any decision of the Commission taken pursuant to this paragraph shall be com
municated by the SecretaryGeneral to all States Members of the United Nations 
to nonmember States Parties to this Convention, to the World Health Organi
zation and to the Board. All Parties shall take measures to terminate the 
exemption from the control measure or measures in question within 180 days of 
the date of the SecretaryGeneral's communication. 

ARTICLE 4 
Other special provisions regarding the scope of control 

In respect of psychotropic substances other than those in Schedule I, the 
Parties may permit. 

(a) the carrying by international travellers of small quantities of prepa
rations for personal use; each Party shall be entitled, however, to 
satisfy itself that these preparations have been lawfully obtained ; 
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(b) the use of such substances, in industry for the manufacture of non
psychotropic substances or products, subject to the application of the 
measures of control required by this Convention until the psychotropic 
substances come to be in such a condition that they will not in practice 
be abused or recovered ; 

(c) the use of such substances, subject to the application of the measures 
of control required by this Convention, for the capture of animals by 
persons specifically authorized by the competent authorities to use 
such substances for that purpose. 

ARTICLE 5 
Limitation of use to medical and scientific purposes 

1. Each Party shall limit the use of substances in Schedule Τ as provided in 
article 7. 

2. Each Party shall, except as provided in article 4, limit by such measures 
as it considers appropriate the manufacture, export, import, distribution and 
stocks of, trade in, and use and possession of, substances in Schedules II, III and 
IV to medical and scientific purposes. 

3. It is desirable that the Parties do not permit the possession of substances 
in Schedule II, III and IV except under legal Authority. 

ARTICLE 6 
Special administration 

It is desirable that for the purpose of applying the provisions of this Con
vention, each Party establish and maintain a special administration, which may 
with advantage be the same as, or work in close cooperation with, the special 
administration established pursuant to the provisions of conventions for the control 
of narcotic drugs. 

ARTICLE 7 
Special provisions regarding substances in Schedule I 

In respect of substances in Schedule I, the Parties shall : 
(a) prohibit all use except for scientific and very limited medical purposes 

by duly authorized persons, in medical or scientific establishments which 
are directly under the control of their Governments or specifically 
approved by them ; 

(b) require that manufacture, trade, distribution and possession be under 
a special licence or prior authorization ; 

(c) provide for close supervision of the activities and acts mentioned in 
paragraphs (a) and (b) ; 

(d) restrict the amount supplied to a duly authorized person to the quantity 
required for his authorized purpose; 

(e) require that persons performing medical or scientific functions keep 
records concerning the acquisition of the substances and the details 
of their use, such records to be preserved for at least two years after 
the last use recorded therein ; and 

(f) prohibit export and import except when both the exporter and importer 
are the competent authorities or agencies of the exporting and importing 
country or region, respectively, or other persons or enterprises which 
are specifically authorized by the competent authorities of their country 
or region for the purpose. The requirements of paragraph 1 of 
article 12 for export and import authorizations for substances in 
Schedule II shall also apply to substances in Schedule I. 



Ν. 81/73 1206 

ARTICLE 8 
Licences 

1. The Parties shall require that the manufacture of, trade (including export 
and import trade) in, and distribution of substances listed in Schedules II, III 
and IV be under licence or other similar control measure. 

2. The Parties shall : 
(a) control all duly authorized persons and enterprises carrying on or 

engaged in the manufacture of, trade (including export and import 
trade) in, or distribution of substances referred to in paragraph 1 ; 

(b) control under licence or other similar control measure the establishments 
and premises in which such manufacture, trade or distribution may 
take place ; and 

(c) provide that security measures be taken with regard to such establish
ments and premises in order to prevent theft or other diversion of 
stocks. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article relating to licensing 
or other similar control measures need not apply to persons duly authorized to 
perform and while performing therapeutic or scientific functions. 

4. The Parties shall require that all persons who obtain licences in accordance 
with this Convention or who are otherwise authorized pursuant to paragraph 1 
of this article or subparagraph (b) of rticle 7 shall be adequately qualified for 
the effective and faithful execution of the provisions of such laws and regulations 
as are enacted in pursuante of this Convention. 

ARTICLE 9 
Prescriptions 

1. The Parties shall require that substances in Schedules II, III and IV be 
supplied or dispensed for use by individuals pursuant to medical prescription only, 
except when individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer such 
substances in the duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions. 

2. The Parties shall take measures to ensure that prescriptions for substances 
in Schedules II, III and IV are issued in accordance with sound medical practice 
and subject to such regulation, particularly as to the number of times they may 
be refilled and the duration of their validity, as will protect the public health and 
welfare. 

3. Notwithstanding paragraph 1, a Party may, if in its opinion local 
circumstances so require and under such conditions, including recordkeeping, as 
it may prescribe, authorize licensed pharmacists or other licensed retail distributors 
designated by the authorities responsible for public health in its country or part 
thereof to supply, at their discretion and without prescription, for use for medical 
purposes by individuals in exceptional cases, small quantities, within limits to be 
defined by the Parties, of substances in Schedules III and IV. 

ARTICLE 10 
Warnings on packages, and advertising 

1. Each Party small require, taking into account any relevant regulations or 
recommendations of the World Health Organization, such directions for use, 
including cautions and warnings, to be indicated on the labels where practicable 
and in any case on the accompanying leaflet of retail packages of psychotropic 
substances, as in its opinion are necessary for the safety of the user. 

2. Each Party shall, with due regard to its constitutional provisions, prohibit 
the advertisement of such substances to the general public. 
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ARTICLE 11 
1. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule I, manu

facturers and all other persons authorized under article 7 to trade in and distribute 
those substances keep records, as may be determined by each Party, showing 
details of the quantities manufactured, the quantities held in stock, and for each 
acquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient. 

2. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedules II 
and III, manufacturers, wholesale distributors, exporters and importers keep 
records, as may be determined by each Party, showing details of the quantities 
manufactured and, for each acquisition and disposal, details of the quantity, date, 
supplier and recipient. 

3. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule II, 
retail distributors, institutions for hospitalization and care and scientific institutions 
keep records, as may be determined by each Party, showing, for each acquisition 
and disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient. 

4. The Parties shall ensure, through appropriate methods and taking into 
account the professional and trade practices in their countries, that information 
regarding acquisition and disposal of substances in Schedule III by retail distribu
tors, institutions for hospitalization and care and scientific institutions is readily 
available. 

5. The Parties shall require that, in respect of substances in Schedule IV, 
manufacturers, exporters and importers keep records, as may be determined by 
each Party,' showing the quantities manufactured, exported and imported. 

6. The Parties shall require manufacturers of preparations exempted under 
paragraph 3 of article 3 to keep records as to the quantity of each psychotropic 
substance used in the manufacture of an exempt preparation, and as to the nature, 
total quantity and initial disposal of the exempt preparation manufactured 
therefrom. 

7. The Parties shall ensure that the records and information referred to in 
this article which are required for purposes of reports under article 16 shall be 
preserved for at least two years. 

ARTICLE 12 
Provisions relating to international trade 

1.—(a) Every Party permitting the export or import of substances in Schedule 
I or II shall require a separate import or export authorization, on a form to be 
established by the Commission, to be obtained for each such export or import 
whether it consists of one or more substances. 

(b) Such authorization shall state the international nonproprietary name, or, 
lacking such a name, the designation of the substance in the Schedule, the quantity 
to be exported or imported, the pharmaceutical form, the name and address of 
the exporter and importer, and the period within which the export or import must 
be effected. If the substance is exported or imported in the form of a prepa
ration, the name of the preparation, if any, shall additionally be furnished. The 
export authorization shall also state the number and date of the import authori
zation and the authority by whom it has been issued. 

(c) Before issuing an export authorization the Parties shall require an import 
authorization, issued by the competent authority of the importing country or region 
and certifying that the importation of the substance or substances referred to 
therein is approved, and such an*authorization shall be produced by the person 
or establishment applying for the export authorization. 

(d) A copy of the export authorization shall accompany each consignment, 
and the Government issuing the export authorization shall send a copy to the 
Government of the importing country or region. 



Ν. 81/73 1208 

(e) The Government of the mporting country or region, when the importation 
has been effected, shall return the export authorization with an endorsement 
certifying the amount actually imported, to the Government of the exportin" 
country or region. s 

2-—<a) T h e Parties shall require that for each export of substances in 
Schedule III exporters shall draw up a declaration in triplicate, on a form to be 
established by the Commission, containing the following information : 

(i) the name and address of the exporter and importer; 
(ii) the i'lternational nonproprietary name, or, failing such a name, the 

designation of the substance in the Schedule; 
(iii) the quantity and pharmaceutical form in which the substance is 

exported, and if in the form of a preparation, the name of the prepa
ration, if any; and 

(iv) the date of despatch. 
(b) Exporters shall furnish the competent suthorities of their country or region 

with two copies of the declaration. They shall attach the third copy to their 
consignment. 

• (c) A Party from whose territory a substance in Schedule III has been 
exported shall, as soon as possible but not later than ninety days after the date 
of despatch, send to the competent authorities of the importing counrty or region, 
by registered mail with return of receipt requested, one copy of the declaration 
received from the exporter. 

(d) The Parties may require that, on receipt of the consignment, the importer 
shall transmit the copy accompanying the consignment, duly endorsed stating the 
quantities received and the date of receipt, to the competent authorities of his 
country or region. 

3. In respect of substances in Schedules I and II the following additional 
provisions shall apply. 

(a) The Parties shall exercise in free ports and zones the same supervision and 
control as in other parts of their territory, provided, however, that they may apply 
more drastic measures. 

(b) Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the account 
of a person other than the pen on named in the export authorization, shall be 
prohibited. 

(c) Exports to bonded warehouses of consignments of substances in Schedule I 
are prohibited. Exports of consignments of substances in Schedule II to a bonded 
warehouse are prohibited unless the Government of the importing country certifies 
on the import authorization, produced by the person or establishment applying 
for the export authorization, that it has approved the importation for the purpose 
of being placed in a bonded warehouse. In such case the export authorization 
shall certify that the consignment is exported for such purpose. Each withdrawal 
from the bonded warehouse shall require a permit from the authorities having 
jurisdiction over the warehouse and, in the case of a foreign destination, shall 
be treated as if it were a new export within the meaning of this Convention. 

(d) Consignments entering or leaving the territory of a Party not accompanied 
by an export authorization shall be detained by the competent authorities. 

(e) A Party shall not permit any substances consigned to another country to 
pass through its territory, whether or not the consignment is removed from the 
conveyance in which it is carried, unless a coppy of the export authorization for 
consignment is produced to the competent authorities of such Party. 

(f) The competent authorities of any country or region through which a 
consignment of substances is permitted to pass shall take all due measures to 
prevent the diversion of the consignment to a destination other than that named 
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in the accompanying copy of the export authorization, unless the Government of 
the country or region through which the consignment is passing authorizes the 
diversion. The Government of the country or region of transit shall treat any 
requested diversion as if the diversion were an export from the country or region 
of transit to the country or region of new destination. If the diversion is autho
rized, the provisions of paragraph 1 (e) shall also apply between the country or 
region of transit and the country or region which originally exported the 
consignment. 

(g) No consignment of substances, while in transit or whilst being stored in 
a bonded warehouse, may be subjected to any process which would change the 
nature of the substance in question. The packing may not be altered without 
the permission of the competent authorities. 

(h) The provisions of subparagraphs (e) to (g) relating to the passage of 
substances through the territory of a Party do not apply where the consignment 
in question is transported by aircraft which does not land in the country or region 
of transit. If the aircraft lands in any such country or region, those provisions 
shall be applied so far as circumstances require. 

(i) The provisions of this paragraph are without prejudice to the provisions 
of any international agreements which limit the control which may be exercised 
by any of the Parties over such substances in transit. 

ARTICLE 13 
Prohibition of and restrictions on export and import 

1. A Party may notify all the other Parties through the SecretaryGeneral 
that it prohibits the import into its country or into one of its regions of one or 
more substances in Schedule II, III or IV, specified in its notification. Any such 
notification shall specify the name of the substance as designated in Schedule Π, 
III or IV. 

2. If a Party has been notified of a prohibition pursuant to paragraph 1, 
it shall take measures to ensure that none of the substances specified in the 
notification is exported to the country or one of the regions of the notifying 
Party. 

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, a Party which 
has given notification pursuant to paragraph 1 may authorize by special import 
licence in each case the import of specified quantities of the substances in question 
or preparations containing such substances. The issuing authority of the importing 
country shall send two copies of the special import licence, indicating the name 
and address of the importer and the exporter, to the competent authority of the 
exporting country or region, which may then authorize the exporter to make the 
shipment. One copy of the special import licence, duly endorsed by the competent 
authority of the exporting country or region, shall accompany the shipment. 

ARTICLE 14 
Special provisions concerning the carriage of psychotropic substances 

in firstaid kits of ships, aircraft or other forms of public 
transport engaged in international traffic 

1. The international carriage by ships, aircraft or other forms of international 
public transport, such as international railway trains and motor coaches, of such 
limited quantities of substances in Schedule II, III or IV as may be needed during 
their journey or voyage for firstaid purposes or emergency cases shall not be 
considered to be export, import or^passage through a country within the meaning 
of this Convention. 

2. Appropriate safe guards shall be taken by the country of registry to 
prevent the improper use of the substances referred to in paragraph 1 or their 
diversion for illicit purposes. The Commission, in consultation with the appro
priate international organizations, shall recommend such safeguards. 
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3. Substances carried by ships, aircraft or other forms of international public 
transport, such as international ralway trains and motor coaches, in accordance 
with paragraph 1 shall be subject to the laws, regulations, permits and licences 
ot the country of registry, without prejudice to any rights of the competent local 
authorities to carry out checks, inspections and other control measures on board 
these conveyances. The administration of such substances in the case of emergency 
shall not be considered a violation of the requirements of paragraph 1 of article 9. 

ARTICLE 15 
Inspection 

The Parties shall maintain a system of inspection of manufactures exporters 
importers, and wholesale and retail distributors of psychotropic substances and of 
medical and scientific institutions which use such substances. They shall provide 
for inspections, which shall be made as frequently as they consider necessary of 
the premises and of stocks and records. 

ARTILE 16 
Reports to be furnished by the Parties 

l . T h e Parties shall furnish to the SecretaryGeneral such information as the 
Commission may request as being necessary ior the performance of its functions 
and in particular an annual report regarding the working of the Convention in 
ujeir territories including information on : 

(a) important changes in their laws and regulations concerning psychotropic 
substances; and 

(b) significant developments in the abuse of and the illicit traffic in 
psychotropic substances within their territories. 

I J J 2 T h e / a , r t i e s s h a 1 1 also notify the SecretaryGeneral of the names and 
addresses of the governmental authorities referred to in subparagraph (f) of 
article 7, in article 12 and in paragraph 3 of article 13. Such information shall 
be made available to all Parties by the SecretaryGeneral. 

3. The Parties shall furnish, as soon as possible after the event, a report 
to the SecretaryGeneral in respect of any case of illicit traffic in psychotropic 
substances or seizure from such illicit traffic which they consider important because 

(a) new trends disclosed ; 
(b) the quantities involved ; 
(c) the light thrown on the sources from which the substances are obtained ■ 

or 
(d) the methods employed by illicit traffickers. 

Copies of the report shall be communicated in accordance with subparagraph 
(b) of article 21. ^ 

4. The Parties shall furnish to the Board annual statistical reports in accor
dance with forms prepared by the Board : 

(a) in regard to each substance in Schedules I and II, on quantities manu
factured, exported to and imported from each country or region as 
well as on stocks held by manufactures; 

(b) in regard to each substance in Schedules III and IV, on quantities 
manufactured, as well as on total quantities exported and imported ; 

(c) in regard to each substance in Schedule II and III, on quantities used 
in the manufacture of exempt preparations; and 

(d) in regard to each substance other than a substance in Schedule I, on 
quantities used for industrial purposes in accordance with subparagraph 
(b) of article 4, F 
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The quantities manufactured which are referred to in subparagraphs (a) and 
(b) of this paragraph do not include the quantities of preparations manufactured. 

5 A Party shall furnish the Board, on its request, with supplementary 
statistical information relating to future periods on the quantities of any individual 
substances in Schedules III and IV exported to and imported from each country 
or region That Party may request that the Board treat as confidential both its 
request for information and the information given under this paragraph. 

6 The Parties shall furnish the information referred to in paragraphs 1 and 
4 in such a manner and by such dates as the Commission or the Board may 
request. 

ARTICLE 17 
Functions of the Commission 

1 The Commission may consider all matters pertaining to the aims of this 
Convention and to the implementation of its provisions, and may make recommen

dations relating thereto. 
2 The decisions of the Commission provided for in articles 2 and 3 shall 

be taken by a twothirds majority of the members of the Commission. 

ARTICLE 18 
Reports of the Board 

1 The Board shall prepare annual reports on its work containing an analysb. 
of the statistical information at its disposal, and, in appropriate cases, an account 
ο he expfana lnTi f any, given by or required of Governments together wit* 
any observations and recommendations which the Board desires to make The 
Board may make such additional reports as it considers necessary. The reports 
fhah be submitted to the Council through the Commission, which may make such 
comments as it sees fit. 

2 The reports of the Board shall be communicated to the Parties and sub

sequently published by the SecretaryGeneral. The Parties shall perm.t their 
unrestricted distribution. 

ARTICLE 19 
Measures by the Board to ensure the execution 

of the provisions of the Convention 
ι —tn) If on the basis of its examination of information submitted by govern

ment ί to theBoardTor of information communicated by United Nations organs 
me Board has reason to believe that the aims of this Convention are being 
seriouX endangered by reason of the failure of a country or region or carry 
ou t h e ^ r o v l S s of this Convention, the Board shall have the right to ask for 
Sana t ionsΓ from the Government of the country or region in question Subject 
to the right ο ' t h e Board to call the attention of the Part es the Council and the 
Commission to the matter referred to in subparagraph (c) below, it shall treat 
as coTfidential a request for information or an explanation by a government under 
this subparagraph. , 

(b) After taking action under subparagraph (a), the Board, if satisfied that 
it is necelsarv to do so, may call upon the Government concerned to adopt such 
remedS meSures as shall soon under the circumstances to be necessary for the 
execution of the provisions of this Convention. 

Μ Tf the Board finds that the Government concerned has tailed to give 
sat isfactν explanatkms when called* upon to do so under subparagraph a) or 
h t f S e ^ t o adopt any remedial measures which it has been called upon to take 
S e r s u t p a r f g r g h ^ it may e l l the attention of the Parties, the Council and 
the Commission to the matter. 
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2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the 
Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (c), may, if it is satisfied 
that such a course is necessary, recommend to the Parties that they stop the 
export, import, or both, of particular psychotropic substances, from or to the 
country or region concerned, either for a designated period or until the Board 
shall be satisfied as to the situation in that country or reeion. The State concerned 
may bring the matter before the Council. 

3. The Board shall have the right to publish a report on any matter dealt 
with under the provisions of this article, and communicate it to the Council which 
shall forward it to all Parties. If the Board publishes in this report a decision 
aken under this article or any information relating thereto, it shall also publish 

therein the views ot the Government concerned if the latter so requests. 
4. If in any case a decision of the Board which is published under this 

article is not unanimous, the views of the minority shall be stated. 
5. Any State shall be invited to be represented at a meeting of the Board 

at which a question directly interesting it is considered under this article. 
6. Decisions of the Board under this article shall be taken by a twothirds 

majority of the whole number of the Board. 
7. The provisions of the above paragraphs shall also apply if the Board has 

reason to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered 
as a result of a decision taken by a Party under paragraph 7 of article 2. 

ARTICLE 20 
Measures against the abuse of psychotropic subou.i.ces 

1. The Parties shall take all practicable measures for the prevention of abuse 
ot psychotropic substances and for the early identification, treatment education 
aftercare, rehabilitation and social reintegration of the persons involved 
and shall coordinate their efforts to these ends. 

2. The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in 
the treatment, aftercare, rehabilitation and social reintegration of abusers of 
psychotropic substances. 

3. The Parties shall assist persons whose work so requires to gain an under
standing of the problems of abuse of psychotropic substances and of its prevention 
and shall also promote such understanding among the general public if there is 
a risk that abuse of such substances will become widespread. 

ARTICLE 21 
Action against the illicit traffic 

Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems 
the Parties shall: 

(a) make arrangements at the national level for the coordination of preventive 
and repressive action against the illicit traffic ; to this and they may usefully 
designate an appropriate agency responsible for such coordination ; 

(b) assist each other in the campaign against the illicit traffic in psychotropic 
substances, and in particular immediately transmit, through the diplomatic channel 
or the competent authorities designated by the Parlies for this purpose, to the 
other Parties directly concerned, a copy of any report addressed to the Secretary
General under article 16 in connexion with the discovery of a case of illicit traffic 
or a seizure ; 

(c) cooperate closely with each other and with the competent international 
organizations of which they are members with a view to maintaining a co
ordinated campaign against the illicit traffic ; 

(d) ensure that international cooperation between the appropriate agencies be 
conducted in an expeditious manner; and 
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(e) ensure that, where legal papers are transmitted internationally for the 
purpose of judicial proceedings, the transmittal be effected in an expeditious 
manner to the bodies designated by the Parties ; this requirement shall be without 
prejudice to the right of a Party to require that legal papers be sent to in through 
the diplomatic channel. 

ARTICLE 22 
Penal provisions 

1.—(a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall treat as a 
punishable offence, when committed intentionally, any action contrary to a law 
or regulation adopted in pursuant of its obligations under this Convention, and 
shall ensure that serious offences shall be liable to adequate punishment, 
particularly by imprisonment or other penalty of deprivation of liberty. 

(b) Notwithstanding the preceding sup-paragraph, when abusers of psychotropic 
substances have committed such offences, the Parties may provide, either as an 
alternative to conviction of punishment or in addition to punishment, that such 
abusers undergo measures of treatment, education, after-care, rehabilitation and 
social reintegration in conformity with paragraph 1 of article 20. 

2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and 
domestic law : 

(a)—(i) if a series of related actions constituting offences under paragraph 
1 has been committed in different countries, each of them shall 
be treated as a distinct offence; 
intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to 
commit, any of such offences, and preparatory acts and financial 
operations in connexion with the offences referred to in this 
article, shall be punishable offences as provided in paragraph 1 ; 
foreign convictions for such offences shall be taken into account 
for the purpose of establishing recidivism ; and 
serious offences heretofore referred to committed either by nationals 
or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory 
the offence was committed, or by the Party in whose territory the 
offender is found if extradition is not acceptable in conformity 
with the law of the Party to which application is made, and if 
such offender has not already been prosecuted and judgement given. 

(b) It is desirable that the offences referred to in paragraph 1 and paragraph 2 
(a) (ii) be included as extradition crimes in any extradition treaty which has been 
or may hereafter be concluded between any of the Parties, and, as between any 
of the Parties which do not make extradition conditional on the existence of a 
treaty or on reciprocity, be recognized as extradition crimes; provided that 
extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to which 
application is made, and that the Party shall have the right to refuse to effect 
the arrest or grant the extradition in cases where the competent authorities 
consider that the offence is not sufficiently serious. 

3. Any psychotropic substance or other substance, as well as any equipment, 
used in or intended for the commission of any of the offences referred to in 
paragraphs 1 and 2 shall be liable to seizure and confiscation. 

4. The provisions of this article shall be subject to the provisions of the 
domestic law of the Party concerned on questions of jurisdiction. 

5. Nothing contained in this article shall affect the principle that the offences 
to which it refers shall be defined, prosecuted and punished in conformity with 
the domestic law of a Party. 

(ii) 

(iii) 

(iv) 
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ARTICLE 23 
Application of stricter control measures than those 

required by this Convention 
A Party may adopt more strict or severe measures of control than those 

provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or 
necessary for the protection of the public health and welfare. 

ARTICLE 24 
Expenses of international organs incurred in administering 

the provisions of the Convention 
The expenses of the Commission and the Board in carrying out their 

respective functions under this Convention shall be borne by the United Nations 
in such manner as shall be decided by the General Assembly. The Parties which 
are not Members of the United Nations shall contribute to these expenses such 
amounts as the General Assembly finds equitable and assesses from time to time 
after consultation with the Governments of these Parties. 

ARTICLE 25 
Procedure for admission, signature, ratification and accession 

1. Members of the United Nations, States not Members of the United Nations 
which are members of a specialized agency of the United Nations or of the 
International Atomic Energy Agensy or Parties to the Statute of the International 
Court of Justice, and any other State invited by the Council, may become Parties 
to this Convention : 

(a) by signing i t ; or 
(b) by ratifying it after signing it subject to ratification ; or 
(c) by acceding to it. 

2. The Convention shall be open for signature until 1 January 1972 inclusive. 
Thereafter it shall be open for accession. 

3. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the 
SecretaryGeneral. 

ARTICLE 26 
Entry into force 

1. The Convention shall come into force on the ninetieth day after forty of 
the States referred to in paragraph 1 of article 25 have signed it without reserva
tion of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession. 

2. For any other State signing without reservation of ratification, or depositing 
an instrument of ratification or accession after the last signature or deposit referred 
to in the preceding paragraph, the Convention shall enter into force on the 
ninetieth day following the date of its signature or deposit of its instrument of 
ratification or accession. 

ARTICLE 27 
Territorial application 

The Convention shall apply to all nonmetropolitan territories for the inter
national relations of which any Party is responsible except where the previous 
consent of such a territory is required by the Constitution of the Party or of the 
territory concerned, or required by custom. In such a case the Party shall 
endeavour to secure the needed consent of the territory within the shortest period 
possible, Juid when the consent is obtained the Party shall notify the Secretary-
General. * The Convention shall apply to the territory or territories named in such 
a notification from the date of its receipt by the Secretary-General. In those 
cases where the previous consent of the non-metropolitan territory is not required, 
the Party concerned!,, shall, at the time of signature, ratification or accession, 
declare the non-metropolitan territory or territories to which this Convention 
applies. 
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ARTICLE 28 
Regions for the purposes of this Convention 

1. Any Party may notify the SecretaryGeneral that, for the purposes of 
this Convention, its territory is divided into two or more regions, or that two or 
more of its regions are consolidated into a single region. 

2. Two or more Parties may notify the SecretaryGeneral that, as the result 
of the establishment of a customs union between them, those Parties constitute 
a region for the purposes of this Convention. 

3. Any notification under paragraph 1 or 2 shall take effect on 1 January of 
the year following the year in which the notification was made. 

ARTICLE 29 
Denunciation 

1. After the expiry of two years from the date of the coming into force of 
this Convention any Party may, on its own behalf or on behalf of a territory for 
which it has international responsibility, and which has withdrawn its consent 
given in accordance with article 27, denounce this Convention by an instrument 
in writing deposited with the SecretaryGeneral. 

2. The denunciation, if received by the SecretaryGeneral on or before the 
first day of July of any year, shall take effect on the first day of January of the 
succeeding year, and if received after the first day of July it shall take effect as 
if it had been received on or before the first day of July in the succeeding year. 

3. The Convention shall be terminated if, as a result of denunciations made 
in accordance with paragraphs 1 and 2, the conditions for its coming into force 
as laid down in paragraph 1 of article 26 cease to exist. 

ARTICLE 30 
Amendments 

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of 
any such amendment and the reasons therefor shall be communicated to the 
SecretaryGeneral, who shall communicate them to the Parties and to the Council. 
The Council may decide either : 

(a) that a conference shall be called in accordance with paragraph 4 of 
Article 62 of the Charter of the United Nations to consider the 
proposed amendment; or 

(b) that the Parties shall be asked whether they accept the proposed 
amendment and also asked to submit to the Council any comments on 
the proposal. 

2. If a proposed amendment circulated under paragraph 1 (b) has not been 
rejected by any Party within eighteen months after it has been circulated, it shall 
thereupon enter into force. If however a proposed amendment is rejected by any 
Party, the Council may decide, in the light of comments received from Parties, 
whether a conference shall be called to consider such amendment. 

ARTICLE 31 
Disputes 

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the 
interpretation or application of this Convention, the said Parties shall consult 
together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, investigation, 
mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or 
other peaceful means of their own choice. 

2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed shall 
be referred, at the request of any one of the parties to the dispute, to the Inter
national Court of Justice for decisioji. 
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ARTICLE 32 

Reservations 

1. No reservation other than those made in accordance with paragraphs 2, 
3 and 4 of the present article shall be permitted. 

2. Any State may at the time of signature, ratification or accession make 
reservations in respect of the following provisions of the present Convention : 

(a) article 19, paragraphs 1 and 2 ; 
(b) article 27 ; and 
(c) article 31. 

3. A State which desires to become a Party but wishes to be authorized to 
make reservations other than those made in accordance with paragraphs 2 and 4 
may inform the SecretaryGeneral of such intention. Unless by the end of twelve 
months after the date of the SecretaryGeneral's communication of the reservation 
concerned, this reservation has been objected to by one third of the States that 
have signed without reservation of ratification, ratified or acceded to this Conven
tion before the and of that period, it shall be deemed to be permitted, it being 
understood however that States which have objected to the reservation need not 
assume towards the reserving State any legal obligation under this Convention 
which is affected by the reservation. 

4. A State on whose territory there are plants growing wild which contain 
psychotropic substances from among those in Schedule I and which are tradi
tionally used by certain small, clearly determined groups in magical or religious 
rites, may, at the time of signature, ratification or accession, make reservations 
concerning these plants, in respect of the provisions of article 7, except for the 
provisions relating to international trade. 

5. A State which has made reservations may at any time by notification in 
writing to the SecretaryGeneral withdraw all or part of its reservations. 

ARTICLE 33 

Notifications 

The SecretaryGeneral shall notify to all the States referred to in paragraph 1 
of article 25 ; 

(a) signatures, ratifications and accessions in accordance with article 25 ; 
(b) the date upon which this Convention enters into force in accordance 

with article 26 ; 
(c) denunciations in accordance with article 29 ; and 
(d) declarations and notifications under article 27, 28, 30 and 32. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this 
Convention on behalf of their respective Governments. 

DONE AT VIENNA, this twentyfirst day of February one thousand nine 
hundred and seventy one, in a single copy in the Chinese, English, French, Russian 
and Spanish languages, each being equally authentic. The Convention shall be 
deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall transmit 
certified true copies thereof to all the Members of the United Nations and to the 
other States referred to in paragraph 1 of article 25. 
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LIST OF SUBSTANCES IN THE SCHEDULES * 

10. 

LIST OF SUBSTANCES IN SCHEDULE I 
INN 

I. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Other non-proprietary 
or trivial names 

DET 
DMHP 

( + )—LYSERGIDE 

Chemical Name 

N, N-diethyltryptamine 
3-(l, 2-dimethylheptyl)-l-

hydroxy-7, 8, 9, 10 tetrahy-

dro-6, 6, 9-trimethyl-6H-di-

benzo [b, d] pyran 
N, N-dimethyltryptamine 
( + )-N,_N-diethyllyserga-

mide (d-lysergic acid 
diethylamide) 
3, 4, 5-trimethoxyphenethy-
lamine 
3-hexyl-l-hydroxy-7, 8, 9, 
10-tetrahydro-6, 6, 9-tri-
methyl-6H-dibenzo [b, d] 
pyran 
3-(2-dimethylaminoethyl)-
4-hydroxyindole 
3-(2-dimethylaminoethyl) 
indol-4-yl dihydrogen 
phosphate 
2-amino-l-(2, 5-dimethoxy 
-4-methyl) phenyl-
propane 
l-hydroxy-3-pentyl-6a, 7, 
10, 10a-tetrahydro-6, 6, 9-
trimethyl-6-H-dibenzo 
[b, d] pyran 

The names printed in capitals in the left hand column are the International 
Non-Proprietary Names (INN). With one exception ((4-))—LYSERGIDE), 
other non-proprietary or trivial names are given only where no INN has yet 
been proposed. 

8. PSILOCYB1NE 

DMT 
LSD, LSD—25 

mescaline 

parahexyl 

psilocine, 
psilotsin 

STP, DOM 

tetrahydrocannabinols, 
all isomers 

LIST OF SUBSTANCES IN SCHEDULE II 
INN 

1. AMPHETAMINE 

2. DEXAMPHETAMINE 

3. METHAMPHE-
TAMINE 

4. METHYLPHENIDATE 

5. PHENCYCLIDINE 

6. PHENMATRAZINE 

Other non-proprietary 
or trivial names 

Chemical name 

(+)-2-amino-l-
phenylpropane 

(4-)-2-amino-l-
phenylpropane 

(+)-2-methylamino-1 -
phenylpropane. 

2-phenyl-2-(2-piperidyl) 
acetic acid, methyl ester 

1 -(1 -phenylcyclohexyl) 
piperidine 

3 -methyl-2-phenyl-
morpholine 
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INN 

1. AMOBARBITAL 

LIST OF SUBSTANCES IN SCHEDULE III 

Chemical name Other non-proprietary 
of trivial names 

2. CYCLOBARBITAL 

3. CLUTETHIMIDE 
4. PENTOBARBITAL 

5. SECOBARBITAL 

5-ethyl-5-(3-methylbutyl) 
barbituric acid 
5-(l-cyclohexen-l-y])-5-
ethylbarbituric acid 
2-ethyl-2-phonylglutarinide 
5-ethyl-5-(l-methylbutyl) 
barbituric acid 
5-allyl-5-(l-methylbutyl) 
barbituric acid 

LIST OF SUBSTANCES IN SCHEDULE IV 

INN 

1. AMFEPRAMONE 

Other non-proprietary 
or trivial names 

Chemical name 

2. BARBITAL 

3. 

4. ETHINAMATE 

5. MEPROBAMATE 

6. METHAQUALONE 

7. METHYLPHENO-
BARBITAL 

8. METHYPRYLON 

9. PHENOBARBITAL 

10. HPRADROL 

11. 

ethchlorvynel 

SPA 

2-(diethylamine) 
propieophenone 
5, 5-diethylbarbituric acid 
ethyl-2-chlorovinylethinyl-
carbinol 
1 -ethynylcyclohexanolcar-
bamate 
2-methyl-2-propyl-l, 3-
propanediol dicarbamate 
2-methyl-3o-tolyl-4(3H)-
quinazolinone 
5-ethyl-1 -methyl-5-phenyl-
barbituric acid 
3, 3-diethyl-5-methyl-2, 4-
piperidine-dione 
5-ethyl-5-phenylbarbituric 
acid 
1, 1-diphonyl-l-l (2-pipe-
ridyl) methanol 
(—)-l-dimethylamino-l-, 2 
diphenylethane 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 
Ενδιαφερόμενα διά την ύγείαν και εύημερίαν της άνθρωπότητος, 
ΣημειοΟντα μετ' ανησυχίας τα έκ της καταχρήσεως ώρισμένων ουσιών 

προκύπτοντα προβλήματα δημοσίας υγείας ώς και τά κοινωνικά^οιαΰτα 

η , ^ , ^ π ° Φ — Ι σ μ έ ν α V a π Ρ 0 \ ά β ο υ ν ΚΟί να καταπολεμήσουν την κατάχρησιν τών 
ουσιών αυτών και την παράνομον έμπορίαν είς την οποίαν αυτή οδηγεί, 
v o , s ^ V O V - a ά ,να>:κα ίαΥ τ ιΊν λήψιν αυστηρών μέτρων δια τόν περιορισμόν της 
χρήσεως των ουσιών τούτων δια νομίμους σκοπούς, ' 

Άναγνωρίζοντα δτι ή χρησιμοποίησις τών ψυχοτρόπων ουσιών δι' ίατρι

unfef«? „ έ π ι σ ? 1 ^ ο ν ι κ ο ^ σ κ ο ™ ύ ς είναι απαραίτητος και δτι ή δυνατότης προ

λογήτως ^ ^ * * σ Κ ° π ° ύ ς σ ύ τ ° ύ ς δ έ ν π Ρ έ π ε ι ν ά ^ρ\ορισθη άδικαιο

Πιστεύοντο; δτι τά αποτελεσματικά μέτρα κατά της καταχρήσεως τών έν 
λόγω ουσιών απαιτούν συντονισμόν καϊ παγκόσμιον κινητοποίίσιν, 

, Άναγνωρίζοντα την αρμοδιότητα τών Ηνωμένων Εθνών είς τόν τομέα του 
έλεγχου των ψυχοτρόπων ουσιών και επιθυμούντα δπως τά ενδιαφερόμενα διε
θνή όργανα ενεργούν έν τω πλαισίω της οργανώσεως ταύτης, 

Άναγνωρίζοντα δτι είναι απαραίτητος μία διεθνής σύμβασις διά τΛν ποα
γματοποίησιν τών σκοπών τούτων, μ ^ υ ι ς υια την πρα 

Συμφωνούν τά ακόλουθα : 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

Όρισμοί 

Λ Λ ™ Ε Τ 0 ς έ ά ν ?λ}ω£ ^ Α δ ε ι κ ν υ , π α ι , ί) όπου έκ τοΰ κειμένου συνάγηται διά

δ Τ ο μ ' έ ν α Τ έ ν ^ Γ υ θ ° 1 8 Ρ ° 1 ' Χ Ο υ ν £ ί ς Tf,V π α ρ ° ° σ α ν σ ύ ^ β α σ ΐ ν ^ 3 * Λ 
(α) «Γενικός Γραμματεύς» σημαίνει τόν Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνω

μένων Εθνών. r rr * "·™» 
(β) «Εγκαταστάσεις» σημαίνει τά κτίρια, τά τμήματα τών κτιρίων, περι

λαμβανομένης της γης ή οποία ανήκει εις αύτάς 
(γ) « Εξαγωγή» και «εισαγωγή» σημαίνει, έκαστη ύπό τήν οίκείαν αύτης 

Κρνατο"υςΐις £ $ • " " Τ " * " « " * ψ υ χ θ τ ρ 0 ™ ° ύ ^ ^ ™ * 
(δ) «Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν Ναρκωτικών τοΰ Συμβουλίου, 
(ε) «Κατασκευή» σημαίνει πάσας τάς επεξεργασίας διά τών οποίων ψυχο

τρόποι ουσιαι δύνανται να αποκτώνται και περιλαμβάνεΐ τόν καθα
ρισμόνως και τήν μετατροπήν ψυχοτρόπων ουσιών είς ετέρας τοιαύ
τ α ς Ο δρος ούτος περιλαμβάνει επίσης τήν κατασκευήν παρασκευα
σμάτων πλην εκείνων τά οποία γίνονται είς τά φαρμακεία, βάσει 
ιατρικής συνταγής. r r r » >*u" 

( σ Τ ) Ά Ί Ζ Τ ^ " Ρ 8 1 Τό δ 4 ε θ ν έ ς "Οργανον έλεγχου ναρκωτικών, 
ιδρυθέν βάσει της Ενιαίας Συμβάσεως έπί τών ναρκωτικών τοΰ 1961 

(ζ) «Παράνομος _έμπορια» σημαίνει τήν κατασκευήν f) τό έμπόριον ψυχο
τρόπων ουσιών, διεξαγόμενον αντιθέτως προς τά< δ ρ ά ξ ε ι ς τηα πα
ρούσης Συμβάσεως. s s | S 

(η) «Παρασκευύασμα» σημαίνει— 
(i) πάν διάλυμα ή μίγμα, οίασδήποτε φυσικής καταστάσεως, πε

ριέχον μίαν ή περισσοτέρας ψυχοτρόπους ουσίας· f) 
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(ϋ) μίαν ή περισσοτέρας ψυχοτρόπους ουσίας διηρημένας εις μο
νάδας λήψεως, 

(θ) «Περιοχή» σημαίνει οιονδήποτε τμήμα Κράτους τινός το όποιον δυ
νάμει τοΰ άρθρου 28 θεωρείται ως διακεκριμένη όντότης διά τους 
σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, 

(ι) «Πίναξ 1», «Πίναξ II», «Πίναξ III» και «Πίναξ IV» σημαίνει τους 
συνημμένους εις την παροϋσαν Σύμβασιν και αντιστοίχως ήριθμη
μένους καταλόγους ψυχοτρόπων ουσιών ώς ούτοι τροποποιούνται 
εκάστοτε συμφώνως προς το άρθρον 2. 

(ια) «Συμβούλιον» σημαίνει το Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον 
των 'Ηνωμένων Εθνών, 

(ιβ) «Ψυχοτρόπος ουσία» σημαίνει πασαν οΰσίαν, φυσικής ή συνθετικής 
προελεύσεως, ή πάν φυσικόν προϊόν περιλαμβανόμενον εις τους 
Πίνακας Ι, II, III ή IV. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Πεδίον εφαρμογής έλεγχου ουσιών 

1. 'Εάν Συμβαλλόμενόν τι Μέρος ή ή Παγκόσμιος Όργάνωσις 'Υγείας 
έχουν πληροφορίας περί μιας ουσίας, μή ούσης εισέτι ύπό διεθνή έλεγχον, 
ή όποια κατά την γνώμην των, δυνατόν νά χρήζη κατατάξεως εις ένα τών 
Πινάκων τής παρούσης Συμβάσεως, θά γνωστοποιή ταύτη ν προς τόν Γενικόν 
Γραμματέα και θά παρέχη εις τοΰτον τάς πληροφορίας τάς στηρίζουσας τήν 
τοιαύτην γνωστοποίησιν. Ή ανωτέρω διαδικασία θέλει ωσαύτως εφαρμόζεται 
οσάκις Συμβαλλόμενόν τι Μέρος ή ή Παγκόσμιος Όργάνωσις 'Υγείας κατέχη 
πληροφορίας δικαιολογούσας την μετάθεσιν μιας ουσίας άπό ένα Πίνακα εις 
άλλον, ή την διαγραφήν της έκ τών Πινάκων. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς θά διαδιβάζη τήν γνωστοποίησιν, καθώς και 
τάς πληροφορίας τάς οποίας θεωρεί σχετικάς, προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη, 
προς τήν Έπιτροπήν και, έάν ή γνωστοποίησις έγένετο ύπό ενός Συμβαλλο
μένου Μέρους, προς τήν Παγκόσμιον Όργάνωσιν 'Υγείας. 

3. Έάν ή διαβιβαζομένη πληροφορία μετά τής γνωστοποιήσεως ΰποδεικνύη 
δτι ή έν λόγω ουσία είναι κατάλληλος διά κατάταξιν ε'ις τόν Πίνακα Ι ή 
Πίνακα II τής παρούσης Συμβάσεως δυνάμει τής παραγράφου 4, τά Συμβαλ
λόμενα Μέρη θά εξετάσουν, ύπό τό φώς δλων τών διαθεσίμων πληροφοριών, 
τήν δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής έπί τής ουσίας αυτής δλων τών μέτρων 
έλεγχου τών εφαρμοζομένων έπί τών ουσιών τών κατεταγμένων εις τόν Πίνακα 
Ι ή εις τόν Πίνακα 11, αναλόγως τής περιπτώσεως. 

4. Έάν ή Παγκόσμιος Όργάνωσις 'Υγείας διαπίστωση— 
(α) δτι ή έν λόγω ουσία δύναται νά προκαλέση— 

(i) —(1) κατάστασιν εξαρτήσεως' καΐ 
(2) διέγερσιν ή κατάπτωσιν τοϋ κεντρικού νευρικού συστή

ματος, μέ αποτέλεσμα νά προκληθούν παραισθήσεις ή 
άνωμαλίαι τών κινητικών λειτουργιών ή τής κρίσεως ή τής 
συμπεριφοράς ή τής αντιλήψεως ή τής διαθέσεως' ή 

(ii) κατάχρησιν και νοσηρά αποτελέσματα παρόμοια τών προκα
λουμένων εξουσίας κατεταγμένης εις τόν Πίνακα Ι, II, III 
ή I V και 

(β) δτι υπάρχει ικανή μαρτυρία δτι γίνεται ή πιθανόν νά γίνη κατά
χρησις της έν λόγω ουσίας κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δημιουργή 
πρόβλημα δημοσίας υγείας ώς και κοινωνικόν τοιούτον δικαιολο
γούν τήν ύπαγωγήν της εις διεθνή έλεγχον, 

ή Παγκόσμιος Όργάνωσις 'Υγείας θά κοινοποιή προς τήν Έπιτροπήν,· μίαν 
έκτίμησιν τής έν λόγω ουσίας, περιλαμβάνουσαν τήν έκτασιν ή τήν πιθανότητα 
τής καταχρήσεως, τόν βαθμόν σοβαρότητος τοΟ προβλήματος τής δημοσίας 
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υ γ ε ί α ς ωσαύτως δέ κ α ι τοϋ κο ινων ικού το ιούτου κα ΐ τδν δαθμον X W * £ * " 1 ™ J 
Χ ουσίας ε ις την θεραπευτ ικήν, όμοΰ μετά των τυχόν συστάσεων Μ των μέ

τρων έ λ ε γ χ ο υ ! τ ά όποια θα ήσαν ενδεδε ι γμένα υπό τό φως της εκτ ιμήσεως της . 
5 Ή Ε π ι τ ρ ο π ή , λαμβάνουσα υπ όψιν την κοινοποίησιν της Π α γ κ ο σ μ ί ο υ 

'Οργανώσεως Υ γ ε ί α ς , α ϊ εκ τ ιμήσε ι ς της όποιας θα ε ί να ι αποφασ ιστ ι κο ί όσον 
άφορα "Γς ι α τ ρ ι κ ά κά ί επ ιστημον ικά θέματα , καθώς κ α ι τους ο ικονομ ικούς 
ι ω ν ι κ ο ύ ς ν ο μ ι κ ο ύ ς , δ ιο ι κη τ ι κούς κ α ι λοιπούς π α ρ ά γ ο ν τ α ς τους οποίους 
ήθελε κρ ίνε ι σχετ ικούς, δ ύ ν α τ α ι νά πρόσθεση την έν λ ό γ ω ουσιαν ε ις τον 
Π ί ν α κ α Ι I I Ν 1 ή I V . Αϋτη δύνατα ι νά ζητή συμπληρωματ ι κός πληροφο

ρ ία? π α ρ ά τής Π α γ κ ο σ μ ί ο υ ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς Υ γ ε ί α ς ή παρ άλλων αρμοδίων 

πηγών. 
6. Έάν ή γνωστοποίηση δυνάμει τής παραγράφου 1. αφορ« , ^ς ?"

σ ι
«ν 

τινά ήδη κατεταγμένην εις ενα των Πινάκων, ή Παγκόσμιος ΟρΥανωσις 
"Υγείας \ά διαδιδαζη' προς τήν Έπιτροπήν τά νέα αυτής ^ σ μ α τ α καθώς 
και πασαν νέον έκτίμησιν τής έν λόγω ουσίας εις την όποιον ήθελε προδη 
σΐμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 4 και πάσας τας νέας συστ£ 
σεΓς επί των μέτρων έλεγχου άτινα ήθελε θεωρήσει κατάλληλα υπο το φως 
τής έν λόγω εκτιμήσεως. Ή Επιτροπή, λαμβάνουσα ύπ' όψιν την κοινοποίησιν 
τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας συμφώνως προς την παράγραφο 5, 
έλουσα δέ Ζ όψιν ίούς έν τη παραγράφω ταύτη  α φ ε ρ σ μ έ ^ παράγο τας 
δύναται νά άποφασίζη τήν μετάθεσιν τής ουσίας αυτής έξ ενός Πινακος εις 
έτερον ή τήν διαγραφήν της έκ των Πινάκων. 

7. Πάσα άπόφασις τής Επιτροπής, λαμβανομένη δυνάμει τοΰ βρόντος 
άρθρου, θά κοινοποιήται ύπό του Γενικού Γραμματέως προς πάντα.τα Κράτη 
Μέλη τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προς τά Κράτη μη μέλη Συμβάλ
λ ε Μ έ ρ Γ έ ν τή

μ παρούσ^ Συμδάσει, προς τήν Παγκόσμιον Όργανωσιν 
Ύγ

μ
εΤας και προς τό'"Οργανον. Ή άπόφασις αυτή θά ίσχύη πλήρως δι εκαστον 

Συμδαλλόμενον Μέρος 180 ημέρας μετά τήν ήμερομηνίαν κοινοποιήσεως, πλην 
τοΟ Συμβαλλομένου Μέρους'εκείνου, τό όποιον εντός της άνω ^ρ ιοδου προ
κειμένου περί αποφάσεως προσθήκης μιας ουσίας εις τίνα Πίνακα, ήθελε πλη
ροΓορήσεΓ γραπτώς τον Γενικδν Γραμματέα δτι, λόγω εξαιρετικών συνθηκών 
δ έ ί ε ΐ ί α Γ εΓς

Ρ
θέσιν νά προσδώση ίσχύν, έν σχέσει προς τήν ουσιαν αυτήν, εις 

πάσας ?άς διατάξεις τής Συμβάσεως τάς εφαρμοζόμενος έπι των ουσιών του 
έΓλόνω Πίνακος Ή τοιαύτη είδοποίησις θέλει εκθέτει τους λόγους της εξαί
ρ ε τ η αυτής αποφάσεως. Καϊπερ δοθείσης τοιαύτης 

δ ο
™ Τ ^ ·  ^ Γ 

Συμδαλλόμενον Μέρος δέον δπως έφαρμόζη τουλάχιστον τα κάτωθι αναφερο
μένα μέτρα έλεγχου : , 

(α) Τό Συμδαλλόμενον Μέρος, τό όποιον δίδει τοιαυτην ειδοποιησιν έν 
σνέσει προς τίνα άνέλεγκτον προηγουμένως ουσιαν προστιθεμενην είς τάν 
πίνακα Ι θέλει λαμβάνει ύπ όψιν "του, κατά τό δυνατόν, τά ειδικά μέτρα 
έλεγχου τά άπαριθμούμενα έν άρθρω 6, ωσαύτως δέ έν σχέσει προς την ουσιαν 

αυτήν ^ δ π ω ς ^ ^ κ α τ α σ κ ε υ ή ς , έ μ π ο ρ ί α ς κ α 1 διανομής ώς προβλέπεται 
έν άρθρω 8 διά τάς ουσίας τοϋ Πίνακος 11 

(π) άπαιτή Ιατρικός συνταγάς διά τήν προμήθειαν ή διανομήν ως προ

βλέπεται έν άρθρω 9 διά τάς ουσίας του Πινακος 11 
(iii) συμμορφοϋται προς τάς έν άρθρω 12 προβλεπόμενος υποχρεώσεις τας 

• άφορώσας εις τήν είσαγωγήν και έξαγωγήν πλην έν σχέσει προς 
έτερον Συμδαλλόμενον Μέρος, τό όποιον απέστειλε τοιαυτην ειδο
ποιησιν διά τήν έν λόγω ούσίαν 

(iv) συμμορφοϋται προς τάς έν άρθρω 13 προβλεπόμενος υποχρεώσεις 
U τάς αναφερόμενος εις τάς ουσίας τοΰ Πίνακος I I έν σχέσει προς 

άπαγόρευσιν και περιορισμόν τής εισαγωγής ή εξαγωγής 
(ν) διοβιδάζη προς τό "Οργανον στατιστικάς εκθέσεις συμφώνως προς 

την παράγραφον 4 (α) τοΰ άρθρου 16" και 
ίνΠ υ οθετή μέτρο συμφώνως προς τό άρθρον 22 διά τήν, κοταστολήν 
Κ πράξεων αντιθέτων προς τους νόμους και τους κανονισμούς τους 

υΐοθετηθέντας συμφώνως προς τάς ανωτέρω υποχρεώσεις. 
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(β) To Συμβαλλόμενον Μέρος τό όποιον δίδει τοιαύτην είδοποίησιν έν 
σχέσει προς τίνα άνελεγκτον προηγουμένως οόσίαν προστιθεμένην εις τόν Πί
νακα 11 δέον δπως άναφορικώς προς την ούσίαν ταυτην

(i) άποατη άδεύχς κατασκευής, εμπορίας καί διανομής συμφώνως προς 

(ii) άπαιτή Ιατρικάς συνταγάς διά την προμήθειαν ή διανομήν συμφώνως 
προς το άρθρον 9' '

 r T ^ 
(iii) συμμορφοΰται προς τάς έν άρθρω 12 προβλεπόμενος υποχρεώσεις 

περί εισαγωγής καί εξαγωγής πλην έν σχέσει προς έτερον Συμβολ
λόμενον Μέρος τό όποιον Ιίδωσε τοιαύτην είδοποίησιν διά την έν λόνω 
ουσιαν ' ' ' ' 

(iv) συμμορφοΰται προς τάς υποχρεώσεις τοϋ άρθρου 13 άναφορικώς 
προς την άπαγόρευσιν ή περιορισμόν της εισαγωγής καί εξαγωγής

(ν) παρέχη εις τό "Οργανον στατιστικάς εκθέσεις συμφώνως προς τάς 
παραγράφους 4(α), (γ) καί (δ) του άρθρου 16" καί 

(νι) υίοθετή μέτρα συμφώνως προς τό άρθρον 22 διά την καταστολήν 
πράξεων αντίθετων προς τους νόμους, ή τους κανονισμούς τους θεσπι

σθέντος συμφωνως προς τάς ανωτέρω υποχρεώσεις, 
(γ) Τό Συμβαλλόμενον Μέρος τό όποιον δίδει τοιαύτην είδοποίησιν έν 

σχέσει προς τίνα άνελεγκτον προηγουμένως ούσίαν προστιθεμένην εις τον Πί

νακα i l l , δέον δπως άναφορικώς προς την ούσίαν ταύτην— 
(i) άποατή άδειας κατασκευής, εμπορίας καί διανομής συμφώνως προς 

(ii) άπαιτή ίατρικάς συνταγάς διά την προμήθειαν ή διανομήν συμφώνως 
προς τό άρθρον 9' '

 r T 

(iii) συμμορφοΰται προς τάς έν άρθρω 12 προβλεπόμενος υποχρεώσεις 
περί εξαγωγής, πλην έν σχέσει προς έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος 
τό όποιον έδωσε τοιαύτην είδοποίησιν διά τήν έν λόγω ούσίαν 

(iv) συμμορφοΰται προς τάς υποχρεώσεις του άρθρου 13, άναφορικώς 
προς τηναπαγόρευσιν ή περιορισμόν τής εισαγωγής καί εξαγωγής· 

(ν) υίοθετή μέτρα συμφώνως προς τό άρθρον 22 διά τήν καταστολήν 
πράξεων αντιθέτων προς τους νόμους ή τους κανονισμούς τους θεσπι

σθέντος συμφώνως προς τάς ανωτέρω υποχρεώσεις. 

(δ) Τό Συμδαλλόμενον Μέρος τό όποιον δίδει τοιαύτην είδοποίησιν έν 
σχέσει προς τίνα άνελεγκτον προηγουμένως ούσίαν προστιθεμένην εις τόν Πί
νακα IV δέον δπως άναφορικώς προς την ούσίαν ταύτην— 

(i) άπαιτή άδειας κατασκευής εμπορίας καί διανομής συμφώνως προς 

(ii) συμμορφοΰται προς τάς υποχρεώσεις τοΰ άρθρου 13 άναφορικώς 
προς την άπαγόρευσιν ή περιορισμόν τής εισαγωγής καί εξαγωγής· 

(iii) υίοθετή μέτρα συμφώνως προς τό άρθρον 22 διά τήν καταστολήν 
πράξεων αντιθέτων προς τους νόμους ή τους κανονισμούς τους θεσπι

σθέντος συμφώνως προς τάς ανωτέρω υποχρεώσεις, 
(ε) Τό Συμδαλλόμενον Μέρος, τό όποιον δίδει τοιαύτην είδοποίησιν έν 

σχέσει προς ουσιαν. τινά μετατεθεισαν είς τίνα Πίνακα προβλέποντα αύστηρό

τερον έλεγχον και υποχρεώσεις, θέλει εφαρμόζει κατ' ελάχιστον πάσας τάς 
διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αϊ όποϊαι εφαρμόζονται διά τόν Πίνακα 
έκ του όποιου ή ουσία μετετέθη. 

Λ
 β

·(?>
 A t λ

«Η
βο:νό

μεναι ύπό τής Επιτροπής αποφάσεις δυνάμει τοΰ πα

θόντος άρθρου^ υπόκεινται εις άναθεώρησιν ύπό τοΰ Συμβουλίου κατόπιν 
χίτήσεως οΐβιαδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους εντός 180 ήμερων από τής λή

ρεως της γνωστοποιήσεως τής αποφάσεως. Ή αίτησις αναθεωρήσεως δέον 
5πως αποστέλλητοχ προς τόν Γενικόν Γραμματέα όμοϋ μεθ' δλωνΐβν σχετικών 
ιληροφοριων έφ'φν αΰτη βασίζεται. , ^

 F ' 
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(β) Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει διαβιβάζει αντίγραφα της αιτήσεως ανα
θεωρήσεως και των σχετικών πληροφοριών προς την Επιτροπή ν την Πάγκο · 
σμιον Όργάνωσιν Υγείας και προς πάντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη κάλων 
ταύτα δπως υποβάλουν παρατηρήσεις εντός 90 ήμερων. Πασαι αι λαμβανό
μενοι παρατηρήσεις υποβάλλονται προς τό Συμβούλων δι έςέτασιν. 

(γ) Τό Συμβούλιον δύναται νά επικύρωση, τροποποίηση ή ακύρωση την 
άπόφασιν της Επιτροπής. Ή άπόφασίς του άνακοινοΰται προς πάντα τα: Κράτη 
Μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών, προς τά Κράτη μή Μέλη Συμβαλλόμενα Μέρη 
έν τή παρούση Συμβάσει, προς τήν Έπιτροπήν, προς την Παγκόσμιον Οργά
νωσιν Υγείας και πρός.τό "Οργανον. 

(δ) Εκκρεμούσης τΑς διαδικασίας αναθεωρήσεως, ή αρχική άπόφασις της 
Επιτροπής, θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ ύπό τήν έπιφύλαξιν της παραγράφου 7. 

9 Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν καταβάλει πασαν προσπάθειαν διά τήν 
έΦαρμονήν τοιούτων πρακτικών μέτρων έλεγχου έπί τών ουσιών, αϊ όποιαι δεν 
εμπίπτουν εντός της παρούσης Συμβάσεως, αλλ' αΐτινες δύνανται να χρησιμο
ποιηθούν διά τήν παράνομον κατασκευήν ψυχοτρόπων ουσιών. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
ΕΊδικαί διατάξεις άφορώσαι εις τον έλεγχον 

τών παρασκευασμάτων , 
1 Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διαλαμβανομένων εις τάς έπομένας παραγρά

φους τοΰ παρόντος άρθρου, παρασκεύασμα τι υποβάλλεται εις τά αύτα μέτρα 
έλεγχου εις οΤα υποβάλλεται ή ψυχοτρόπος ουσία τήν όποιον περιέχει και, 
έάν τούτο περιέχη περισσοτέρας της μιας τοιούτων ουσιών, εις τά μέτρα τα 
εφαρμοζόμενα έπί τών αυστηρότερων ελεγχομένων έκ των τοιούτων ουσιών. | 

2. Έάν παρασκεύασμα τι, περιέχον ψυχότροπον ούσίαν έτερον ή τών εκτι
θεμένων εις τόν Πίνακα 1, συντίθεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να συνεπώ | 
νηται ούδένα ή άμελητέον κίνδυνον καταχρήσεως, προς τούτοις δέ ή ουσία να Ι 
μή δύναται νά άνακτηθή δι' ευκόλως εφαρμόσιμων μέσων εις ποσότητα ένε
νουσαν τόν ανωτέρω κίνδυνον, ώστε τό παρασκεύασμα να μη προκαλη ούτε 
πρόβλημα δημοσίας υγείας οϋτε κοινωνικόν τοιούτον, τότε το έν λόγφ παρα
σκεύασμα δύναται νά έξαιρεθη ώρισμένων έκ τών μέτρων έλεγχου των προ
βλεπομένων έν τή παρούση Συμβάσει συμφώνως προς την παράγραφον 5. 

3 Έάν Συμβαλλόμενόν τι Μέρος εύρίσκη δτι εν παρασκεύασμα υπάγεται 
είς τάς διατάξεις τής προγενεστέρας παραγράφου, δύνοααι νά αποφασιση_ την 
έξαίρεσίν του, ε'ίτε είς τήν χώραν αύτοΰ είτε εις μιαν των περιοχών αυτού, εκ 
τίνος ή πάντων τών μέτρων έλεγχου τών προβλεπομένων έν τη παρούση Συμ ; 
βάσει πλην τών απαιτήσεων τοΰ— { 

(α) άρθρου 8 (άδειαι) ώς εφαρμόζεται εις τήν κατασκευήν . 
(Ρ) άρθρου 11 (βιβλία καταχωρήσεως) ώς εφαρμόζεται είς τά έξαιρου

μένα παρασκευάσματα" 
(ν) άρθρου 13 (άπαγόρευσις και περιορισμοί εξαγωγής και εισαγωγής)· 
(δ) άρθρου 15 (έπιθεώρησις) ώς εφαρμόζεται είς τήν κατασκευήν 
(ε. άρθρου 16 (εκθέσεις παρασχετέαι ύπό τών Συμβαλλομένων Μέρων) ; 

ώς εφαρμόζεται είς τά έξαιρεθέντα παρασκευάσματα· και | 
(στ) ϊρθρου 22 (ποινικαί διατάξεις) καθ' ήν εκτασιν είναι άναγκαϊαι διά ; 

τήν καταστολήν πράξεων αντιθέτων προς τους Νόμους και τους κανό; 
νπμούς τους θεσπιζόμενους συμφώνως προς τάς ανωτέρω υπο: 
χρώσεις. 

Τό Συμβολλόμενον Μέρος θέλει γνωστοποιεί προς τόν Γενικόν Γραμματέα 
πάσας τάς αποφάσεις τοΰ είδους αύτου καθώς και τό βνομα και την συνθεσιν 
τοΰ έξαιρεθέντος παρασκευάσματος, ωσαύτως δέ και τά μέτρα έλεγχου έκ 
τών δποΐων έξη^έθη Ό Γενικός Γραμματεύς θά διαβιβάζη τήν γνωστοποίηαιν 
προς τά Μτ^ρα Συμβαλλόμενα Μέρη, προς τήν Παγκόσμιον 'Οργάνωσα και 
προς τό "Οργούν . 

f 
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4. Έάν Συμβαλλόμενον τι Μέρος ή ή Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας 
κατεχη πληροφορίας άφορώσας παρασκεύασμα τι έξαιρεθέν συμφώνως προς 
την παράγραφον 3, αϊτινες κατά την γνώμην των δυνατόν να απαιτούν τον 

Α Ρ Π Ι1 ^ Ρ ι κ ο , ν τερματισμόν της εξαιρέσεως, δέον δπως γνωστοποιοΟν τοϋτο 
προς τόν Γενικον Γραμματέα και δπως παράσχουν αύτώ τάς πληροφορίας αϊ 
°πο'αρ

ι ,^οστηριζουν την γνωστοποίησιν αυτήν. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει 
διαβιβάζει την έν λόγω γνωστοποίησιν, μεθ' δλων των πληροφοριών άτινας 
θεωρεί σχετικας, προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προς την Έπιτροπήν καί, εφ
όσον η γνωστοποιησις έγένετο ύπό ενός Μέρους, προς την Παγκόσμιον Όργά
νωσιν Υγείας. Η Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας κοινοποιεί προς την Έπι
τροπήν μιαν εκτιμησιν του παρασκευάσματος άναφορικώς προς τα έν παρα
γράφω 2 ^ειδικευόμενα θέματα, όμοϋ μετά συστάσεως των τυχόν μέτρων έλεγ
χ ο υ έ κ των οποίων τό έν λόγω παρασκεύασμα δέον νά παύση έξαιρούμενον 
Μ Επιτροπή, λαμβάνουσα ύπ' όψιν την κοινοποίησιν της Παγκοσμίου 'Οργα
νώσεως Υγείας ή εκτίμηση της οποίας θά είναι αποφασιστική δσον άφορα 
εις ιατρικά και επιστημονικά ζητήματα, και έχουσα κατά νουν τους οικονομι
κούς, κοινωνικούς, νομικούς, διοικητικούς και άλλους παράγοντας, τους όποιους 
ήθελε κρίνει σχετικούς, δύναται νά άποφασίση τόν τερματισμόν της εξαιρέσεως 
του παρασκευάσματος εκ τίνος ή πάντων των μέτρων έλεγχου. Πάσα άπό
φασις της Επιτροπής λαμβανομένη συμφώνως της παρούσης παραγράφου 

~ ι «νακο ινουται υπό του Γενικού Γραμματέως προς πάντα τά Κράτη Μέλη 
των Ηνωμένων Εθνών, προς τά κράτη μή Μέλη Συμβαλλόμενα Μέρη έν τη 
παρουση Συμβασει, προς τήν Παγκόσμιον Όργάνωσιν Υγείας καί προς τό 
Οργανον. Πάντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν προβή εις τήν ληψιν μέτρων 

προς τερματισμόν της εξαιρέσεως έκ του έν λόγω μέτρου ή των μέτρων έλεγ
χου εντός 180 ήμερων άπό της ημερομηνίας της κοινοποιήσεως του Γενικού 
Γραμματέως. ' 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
"Ετεραι είδικαί διατάξεις άφορώσαι εις τό πεδίον 

εφαρμογής τοΰ έλεγχου 
Έν αναφορ | προς τάς ψυχοτρόπους ουσίας πλην τών εκτιθεμένων εις τόν 

Ιΐινακα Ι, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά έπιτρέπουν

(α) την μεταφοράν ύπό διεθνούς κινήσεως ταξειδιωτών μικρών ποσο
τήτων παρασκευασμάτων, διά προσωπικήν των χρήσιν. "Εκαστον 
Συμβαλλόμενον Μέρος δικαιούται, έν τούτοις, νά βεβαιοΰται ότι 
τά παρασκευάσματα ταύτα έχουν ληφθή νομίμως' 

(β) τήν χρησιμοποίησιν τών ουσιών αυτών εις τήν βιομηχανίαν διά τήν 
κατασκευήν ουσιών ή προϊόντων ουχί ψυχοτρόπων, ύπό τήν έπιφύ
ξιν της εφαρμογής των απαιτουμένων ύπό τής παρούσης Συμβάσεως 
μέτρων έλεγχου μέχρις δτου ή κατάστασις τών ψυχοτρόπων ουσιών 
καταστή τοιαύτη, ώστε έν τη πράξει νά μή υφίσταται δυνατότης 
καταχρήσεως ή έπανακτήσεώς των' 

(γ) τήν χρησιμοποίησιν τών ουσιών τούτων, ύπό τήν έπιφύλαξιν της 
εφαρμογής τών ύπό τής παρούσης Συμβάσεως απαιτουμένων μέτρων 
έλεγχου, διά τήν σύλληψιν ζώων ύπό προσώπων ειδικώς εξουσιοδο
τημένων ύπό τών αρμοδίων άρχων νά χρησιμοποιούν τάς έν λόγω 
ουσίας προς τόν σκοπόν τούτον. ■ 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
Περιορισμός χρησιμοποιήσεως δι' ιατρικούς καί 

επιστημονικούς σκοπούς 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον δπως περιορίση τήν νρησιμο

ποιησιν ουσιών τοΰ Πίνακος Ι ώς προβλέπεται έν άρθρω 7. · 
2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον δπως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ 

άρθρου 4, περιορίση διά τοιούτων μέτρων, άτινα ήθελε κρίνει κατάλληλα την 
κατασκευήν, έξαγωγήν, εϊσαγωγήν, διανομήν, αποθέματα, έμπορίαν χρησιμο
ποησιν και κατοχήν τών ουσιών τών Πινάκων II, III και IV δ»' ι α τρ ικο ί 
καί επιστημονικούς σκοπούς. r 
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3. Εύκταΐον είναι όπως τά μέρη μη επιτρέπουν την κατοχήν των εκτιθε
μένων ε'ις τους Πίνακας 11, 111 και IV ουσιών, έκτος κατόπιν νομίμου εξου
σιοδοτήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
Ειδική Διοίκησις 

Εύκταΐον είναι, προς τον σκοπόν εφαρμογής των διατάξεων τής παρούσης 
Συμβάσεως, δπως εκαστον Συμδαλλόμενον Μέρος συστήση καί διατήρηση 
είδικήν τίνα διοίκησιν, ήτις κατά πλεονέκτημα δύναται να είναι ή ιδία προς 
τήν είδικήν διοίκησιν τήν συσταθεϊσαν δυνάμει των διατάξεων των συμβάσεων 
περί ελέγχου ναρκωτικών ή νά συνεργάζηται στενώς μετ' αυτής. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Είδικαί διατάξεις άφορώσαι εις ουσίας έν τω Πίνακι Ι 

Έν σχέσει προς τάς έν τω Πίνακι 1 ουσίας, τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον 
δπως— 

(α) απαγορεύουν πάσαν χρησιμοποίησιν τούτων πλην τής δι' επιστημο
νικούς καί λίαν περιωρισμένους ιατρικούς σκοπούς ύπό δεόντως 
εξουσιοδοτημένων ατόμων εις τά ιατρικά καί επιστημονικά καταστή
ματα, άτινα υπάγονται αμέσως ύπό τόν έλεγχαν τών Κυβερνήσεων 
των ή ειδικώς εγκεκριμένων ύπ' αυτών 

(β) απαιτούν δπως ή παρασκευή, τό έμπόριον, ή διανομή καί ή κατοχή 
τών ουσιών τούτων διεξάγηται κατόπιν ειδικής άδειας ή προγενε
στέρας εξουσιοδοτήσεως" 

(γ) προνοούν περί στενής παρακολουθήσεως τών δραστηριοτήτων καί 
ενεργειών τών αναφερομένων εις τάς παραγράφους (α) καί (β) ' 

(δ) περιορίζουν τήν παρεχομένην ποσότητα εις τό δεόντως έξουσιοδο
τούμενον πρόσωπον εις τήν άναγκαίαν τοιαύτην διά τόν σκοπόν δι' 
δν εδόθη ή έξουσιοδότησις' 

(ε) απαιτούν δπως τά άτομα τά ασκούντα ιατρικά ή επιστημονικά λει
τουργήματα τηρούν βιβλία καταχωρήσεων άφορώντα εις τήν άπό
κτησιν τών ουσιών καί τάς λεπτομέρειας τής χρησιμοποιήσεως των, 
ταύτα δε νά διατηρούνται τουλάχιστον έπί διετίαν άπό της τελευ
ταίας καταχωρήσεως χρήσεως εντός αυτών καί 

(στ) απαγορεύουν τήν έξαγωγήν καί είσαγωγήν τών ουσιών τούτων πλην 
οσάκις αμφότεροι, ό εξαγωγεύς καί ό είσαγωγεύς, είναι αί άρμό
διαι άρχαί ή ύπηρεσίαι της έξαγούσης καί είσαγούσης χώρας ή 
περιοχής αντιστοίχως, ή έτερα άτομα ή επιχειρήσεις αί όποϊαι έχουν 
ειδικώς έξουσιοδοτηθή παρά τών αρμοδίων άρχων της χώρας των 
ή της περιοχής των προς τόν σκοπόν τούτον. ΑΊ απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 12 άφορώσαι εις εξουσιοδοτήσεις εξα
γωγής καί εισαγωγής ουσιών τοΰ Πίνακος 11 εφαρμόζονται ωσαύτως 
έπί ουσιών τοΰ Πίνακος Ι. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
"Αδειαι 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά απαιτούν δπως ή κατασκευή, τό έμπό
ριον (περιλαμβανομένου τοΰ εξαγωγικού καί εισαγωγικού τοιούτου) καί ή 
διανομή τών ουσιών τοΰ Πίνακος 11, III καί IV διεξάγηται κατόπιν αδείας 
ή έτερου παρομοίου μέτρου έλεγχου. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά— 
(α) άσκοΰν Μλεγχον έφ' δλων τών δεόντως εξουσιοδοτημένων προσώπων 

καί επιχειρήσεων διεξαγόμενων ή απασχολουμένων εις τήν κατα
σκευήν, έμπόριον (περιλαμβανομένου τοΰ έξαγωγικοΰ καί εισαγω
γικού τοιούτου) ή τήν διανομήν τών ουσιών τών αναφερομένων έν 
τη παραγράφω Τ 
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(β) ελέγχουν δι' επιβολής άδειας ή έτερου παρομοίου μέτρου έλεγχου 
τας εγκαταστάσεις και τα κτίρια εις τα όποια τοιαύτη κατασκευή 
έμποριον η διανομή δύναται να λάβη χώραν και 

(γ) μεριμνούν διά τήν λήψιν μέτρων ασφαλείας εις τάς ως άνω εγκατα
στάσεις και κτίρια διά τήν πρόληψιν κλοπής f) ετέρας παροχετεύσεως 
των αποθεμάτων. Λ 

3. ΑΙ διατάξεις τών παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αϊ άφορώσαι 
εις, τηνπαροχην άδειας και άλλα παρόμοια μέτρα έλεγχου δέν απαιτείται δπως 
εφαρμόζονται έπι προσώπων δεόντως εξουσιοδοτημένων δπως εκτελούν θεοα
πευτικα και επιστημονικά λειτουργήματα καί έν δσω εκτελούν ταύτα. 

4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θ' απαιτούν δπως πάντα τά πρόσωπα, εις τά 
όποια έχορηγήθησαν άδειαι κατ' έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως ft τά 
όποια έχουν έξουσιοδοτηθη κατ' άλλον τρόπον συμφώνως προς τήν παράγρα
φαν 1 του παρόντος άρθρου ή της υποπαραγράφου (β) τοΰ άρθρου 7, διαθέτουν 
τα απαιτούμενα _προσοντα διά τήν άποτελεσματικήν και πιστή ν έκπλήρωσιν 
των διατάξεων των νομών καί κανονισμών, τών θεσπιζόμενων κατ' έφαρμογήν 
της παρούσης Συμβάσεως. r γ «*«7η" 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
Συνταγαί 'ιατρών 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά απαιτούν δπως αϊ έκτιθέμεναι εις τους 
Πίνακας II, III και IV ούσίαι διατίθενται ή διανέμωνται προς χρησιν υπό 
ιδιωτών μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής, έκτος τών περιπτώσεων κατά τάς 
όποιας οι ιδιωται δύνανται νομίμως νά αποκτούν, νά χρησιμοποιούν, νά διανέ
μουν η νά χορηγούν τας ουσίας αύτάς έν τη ασκήσει δεόντως εγκεκριμένων 
θεραπευτικών ή επιστημονικών σκοπών. ^ 

1 }■ Τ α Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν προβή εις τήν λήψιν μέτρων ίνα δια
σφαλίζουν δτι αϊ συνταγαί δι' ουσίας εκτιθεμένας εις τους Πίνακας9 11, 111 καί 
™ J ■ σ ΐ σ υ ^ ω ν ω ζ π Ρ ό ζ ^ παραδεδεγμένην Ιατρικήν πρακτικήν καί 
τηρουμένου τοιούτου κανονισμού, Ιδία ως προς τόν αριθμόν τών επιτρεπομένων 
ανανεώσεων και την διάρκειαν της ισχύος των, ώστε νά προστατεύηται ή δημο
σία υγεία και ευημερία. ' ' "' ' l·1" 

3. Παρά τήν ϋπαρξιν της παραγράφου 1, Σ υμβαλλόμενόν τι Μέρος δύναται 
να έπιτρεψη, έάν κατά την κρίσιν του αϊ τοπικαί συνθήκαι τό απαιτούν καί ύπό 
τοιούτους όρους οίους ήθελε καθορίσει, περιλαμβανομένης τής τηρήσεως βι
βλίων καταχωρήσεων εϊς αδειούχους φαρμακοποιούς ή άλλους αδειούχους 
ΪΤΙΤΈ λίαν,ικ^ ^ Μ σ ε ω ς ύποδειχθέντας ύπό τών άρχων τών υπευθύνων 
διά τήν δημόσιον υγειαν έν τη χώρα ή μέρος ταύτης, δπως χορηγούν κατά τήν 
κρίσιν των και άνευ συνταγής μικράς ποσότητας ουσιών τών Πινάκων 111 κάί 
IV εντός καθορισθησομένων ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών ορίων uooc 
χρησιν υπό Ιδιωτών εις έξαιρετικάς περιπτώσεις δι' Ιατρικούς σκοπούτ.' 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
Προειδοποιήσεις έπί της συσκευασίας καί διαφήμισις 

 1. "Εκαστον Σ υμβαλλόμενόν Μέρος θά άπαιτη, λαμβανομένων ύπ' δψιν 
των σχετικών κανονισμών ή συστάσεων τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας 
δπως αναγράφονται έπί τών έτικεττών, οσάκις είναι ευχερές κσ έν πάση περι
πτώσει έπι του συνοδεύοντος τήν συσκευασίαν τών προοριζομένων όιά λιανικήν 
πώλησιν ψυχοτρόπων ουσιών φυλλαδίου, τόιαυται όδηγίαι χρήσ; ως περιλαμβα
νομένων των προειδοποιήσεων καί τών ληπτέων προφυλάξεων οΤαι κατά τήν 
κρίσιν του είναι αναγκαίοι διά τήν άσφάλειαν τοΰ καταναλω.οϋ. 

i w χ, " Ε κ ? σ τ ο ν Σ υμβαλλόμενόν Μέρος θά άπαγορεύη, λαμβανομένων δεόντως 
υπ δψιν των συνταγματικών αύτου διατάξεων, τήν διαφήμ,ην τών έν λόγω 
ουσιών προς τό ευρύ κοινόν. ' ' 
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ΑΡΘΡΟΝ 11 
Βιβλία καταχωρήσεων 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαιτούν διτως, έν σχέσει προς τάς εκτι
θεμένας εις τον Πίνακα Ι ουσίας, οί κατασκευαταΐ και πας εξουσιοδοτούμενος 
δυνάμει τοΰ άρθρου 7 νά έμπορεύηται και διανέμη τάς έν λόγω ουσίας, τηροϋν 
βιβλία καταχωρήσεων, οία ήθελεν αποφασίζει εκαστον Συμβαλλόμενοι Μέρος, 
έμφαίνοντα λεπτομέρειας περί τών κατασκευαζόμενων ποσοτήτων, τών κατε
χομένων ποσοτήτων είς αποθέματα καί, δι* έκαστη ν παραλαβήν και διάθεσιν, 
λεπτομέρειας περί της ποσότητος, ημερομηνίας, τοΰ προμηθευτού καί τοΰ 
παραλήπτου. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θά απαιτούν δπως, έν σχέσει προς τάς εκτι
θεμένας εις τους Πίνακας' II καί III ουσίας, οί κατασκευασταί, οί διανομείς 
χονδρικής πωλήσεως;' οί εξαγωγείς καί οί εισαγωγείς τηρούν βιβλία κατα
χωρήσεων, οία ήθελεν αποφασίζει εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος, έμφαίνοντα 
λεπτομέρειας περί τών κατασκευαζόμενων ποσοτήτων καί, δι* έκάστην j tapa
λαδήν καί διάθεσιν, λεπτομέρειας περί της ποσότητος, ημερομηνίας, του προ
μηθευτού καί τοΰ παραλήπτου. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά άπαιτοΰν δπως, έν σχέσει προς τάς εκτι
θεμένας είς τόν Πίνακα 11 ουσίας, οί διαθέτοντες λιανικώς ταύτας, τά νοση
λευτικά ιδρύματα, τά θεραπευτικά κέντρα, καί τά επιστημονικά 'ινστιτούτα 
τηροΰν διδλία καταχωρήσεων, οία ήθελεν αποφασίζει εκαστον Συμβαλλόμενον 
Μέρος, έμφαίνοντα δι' έκάστην παραλαδήν καί διάθεσιν, λεπτομέρειας περί 
τών ποσοτήτων, ημερομηνίας, προμηθευτού καί παραλήπτου. 

4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον δπως διασφαλίζουν, δι' ενδεδειγμένων 
μεθόδων καί λαμβανομένων υπ' δψιν τών έν τή χώρα των επαγγελματικών καί 
εμπορικών συνηθειών, ώστε αί πληροφορίαι αϊ άφορώσαι την παραλαδήν καί 
διάθεσιν τών ουσιών τοΰ Πίνακος 111 ύπό τών διανομέων λιανικής πωλήσεως, 
τών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τών θεραπευτικών κέντρων καί τών επιστημο
νικών ινστιτούτων, νά είναι ευκόλως διαθέσιμοι. 

5. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά άπαιτοΰν δπως, έν σχέσει προς τάς έκτι
' θεμένας είς τόν Πίνακα IV ουσίας, οί κατασκευασταί, οί εξαγωγείς καί οί 

εισαγωγείς τηροΰν βιβλία καταχωρήσεων, οία ήθελεν αποφασίζει εκαστον Συμ
δαλλόμενον Μέρος, έμφαίνοντα τάς κατασκευαζόμενος, είσαγομένας καί έξα
γομένας ποσότητας. 

6. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά άπαιτοΰν δπως οί κατασκευασταί παρα
σκευασμάτων εξαιρουμένων δυνάμει της παραγράφου 3 τοΰ "Αρθρου 3, τηροΰν 
βιβλία καταχωρήσεων της χρησιμοποιούμενης ποσότητος έκαστης ψυχοτρόπου 
ουσίας διά την κατασκευήν τοΰ εξαιρουμένου παρασκευάσματος, της φύσεως, 
της ολικής ποσότητος καί της αρχικής τοιαύτης έξ ής κατεσκευάσθη το εξαι
ρούμενο ν παρασκεύασμα. 

7. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά μεριμνούν ώστε τά βιβλία καταχωρήσεων 
καί αϊ έν τώ παρόντι άρθρω μνημονερόμεναι πληροφορίαι, αΐτινες είναι απα
ραίτητοι διά την κατάρτισιν τών έν άρθρω 16 προβλεπομένων εκθέσεων, νά 
διατηροΰντοπ. έπί διετίαν τουλάχιστον. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
Διατάξεις άφορώσαι εις τό διεθνές έμπόριον 

1  ( a ) "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος, επιτρέπον την έξαγωγήν ή τήν 
εΐσαγωγήν τών εκτιθεμένων εις τόν Πίνακα Ι ή II ουσιών, δέον_νά άπαιτη 
τήν έξααφάλιαι,ν !&αιτέρας εξουσιοδοτήσεως εισαγωγής ή εξαγωγής δι έκά
στην έξαγωγήν ft είσαγωγήν ανεξαρτήτως τοΰ έάν αϋτη άποτελήται έκ μιας 
ή περισσοτέρων ουσιών, της άνω εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης έπι έντυπου 
υΙοθετουμένου Οπό της Επιτροπής. , , 
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(Ρ) 'Η έξουσιοδότησις αϋτη δέον δπως άναφέρη την διεθνή κοινήν όνο
μασίαν της ουσίας η, ελλείψει τοιαύτης ονομασίας, τήν εις τόν Πίνακα όνο
μασίαν της ουσίας, τήν εΐσαχθησομένην ή έξαχθησομένην ποσότητα, τόν φαρμα
κευτικόν τύπον, το δνομα και τήν διεύθυνσιν του εξαγωγέως και του είσα
γωγέως και την περίοδον εντός τής όποιας θα λάβη χώραν ή εισαγωγή και 
η εξαγωγή. Εαν ή ουσία είσάγηται ή έξάγηται ύπό μορφήν παρασκευάσματος, 
η ονομασία του παρασκευάσματος, έάν ύπάρχη τοιαύτη, δέον επιπροσθέτως 
να παρεχηται. Η έξουσιοδότησις εξαγωγής δέον επίσης νά άναφέρη τόν αρι
θμόν _και την ημερομηνίαν τής εξουσιοδοτήσεως εισαγωγής και τήν άογΛν 
υπό της όποιας εξεδόθη. ' ™ ' 
„ , (>) Π Ρ° ""% εκδόσεως τής εξουσιοδοτήσεως εξαγωγής τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη δέον δπως απαιτούν έξουσιοδότησιν εισαγωγής, έκδιδομένην ύπό τής 
αρμοδίας αρχής τής είσαγούσης χώρας ή περιοχής και πιστοποιούσαν δτι ή 
εισαγωγή της ουσίας ή των ουσιών τών έν αύτη αναφερομένων ενεκρίθη Ή 
έξουσιοδότησις αϋτη θά προσκομίζηται ύπό του προσώπου ή τοΰ ιδρύματος 
του αιτούντος τήν έξουσιοδότησιν εξαγωγής. 

(δ) Άντίγραφον τής εξουσιοδοτήσεως εξαγωγής θά συνοδεύη έκάστην 
άποστολήν, και ή Κυβέρνησις ή έκδώσασα τήν έξουσιοδότησιν έξοίγωγης θά 
αποστειλη έν άντίγραφον εις τήν Κυβέρνησιν τής είσαγούσης χώρας ή περιοχής. 

(ε) "Όταν πραγματοποιηθη ή εξαγωγή, ή Κυβέρνησις τής είσαγούσης 
χωράς J] περιοχής θά έπιστρέψη εις τήν Κυβέρνησιν τής έξαγούσης χώρας ή 
περιοχής την έξουσιοδότησιν εξαγωγής μετά βεβαιώσεως πιστοποιούσης τήν 
πράγματι είσαχθεΐσαν ποσότητα. 

_ 2  ( α ) Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά απαιτούν δπως, δι' έκάστην έξανωγήν 
των εκτιθεμένων εις τόν Πίνακα Ι Ι Ι ουσιών, οι εξαγωγείς συντάσσουν μίαν 
δηλωσιν εις τριπλούν, έπί έντυπου υιοθετουμένου ύπό τής 'Επιτροπής περιέ
χουσαν τάς ακολούθους πληροφορίας : 

(i) τό δνομα και τήν διεύθυνσιν τοΰ εξαγωγέως και είσαγωγέως' 
(ii) τήν διεθνή κοινήν όνομασίαν ή, ελλείψει τοιαύτης, τήν έπί τοΰ Πίνακος 

όνομασίαν τής ουσίας' 
(iii) τήν ποσότητα και τήν φαρμακευτικήν μορφήν ύπό τήν οποίαν εξήχθη 

ή ούσία_καί, έάν εξήχθη ύπό μορφήν παρασκευάσματος, τήν όνομα
σίαν τοΰ παρασκευάσματος τούτου, έάν ύπάρχη' και 

(iv) τήν ημερομηνίαν αποστολής. 
(β)_Οί εξαγωγείς θά προσκομίζουν ε'ις τάς αρμοδίας αρχάς τής χώρας 

των ή της περιοχής δύο αντίτυπα τής δηλώσεως ταύτης. Τό τρίτον άντίτυπον 
θα το επισυνάπτουν εις τήν άποστολήν των. 

(γ) Τό Συμβαλλόμενον Μέρος έκ τής επικρατείας τοΰ οποίου εξήχθη ουσία 
τις εκτιθέμενη ε'ις τόν Πίνακα III , οφείλει τό ταχύτερον δυνατόν άλλ' ουχί 
αργοτερον των ένενήκοντα ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής αποστολής, νά 
αποστειλη προς τάς αρμοδίας αρχάς τής είσαγούσης χώρας ή περιοχής, διά 
συστημένης επιστολής μετ' επιστροφής τής ζητηθείσης αποδείξεως, gV άντίτυπον 
της δηλώσεως της ληφθείσης παρά τοΰ εξαγωγέως. 

(δ) Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά απαιτούν δπως, έπί τή λήψει τής 
αποστολής, ό είσαγωγεύς προσκομίζη εις τάς αρμοδίας αρχάς τής'χώρας του 
η της περιοχής του τό'συνοδεϋον τήν άποστολήν άντίτυπον δεόντως όπισθο
γραφημένον και έμφαΐνον τήν ληφθεϊσαν ποσότητα και τήν ημερομηνίαν λήψεως. 

3. Έ ν σχέσει προς τάς εκτιθεμένας εις τους Πίνακας Ι και 11 ουσίας θά 
εφαρμοζωνται αί ακόλουθοι επιπρόσθετοι διατάξεις : 

ι ί?^ 2 ? Σ υ ^ δ α λ λ ό μ ε ν « Μέρη θά άσκοΰν εις τους ελευθέρους λιμένας και 
τ ? ζ ελευθέρας ζώνας τήν ιδίαν έποπτείαν και τόν ίδιον Μλεγχον δπως και εις 
τα άλλη μέρη τής επικρατείας των, νοουμένου δμως δτι θά δύναντσ* νά έφαρ
μόζουν περισσότερον δραστικά μέτρα. 
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(β) θ ά απαγορεύονται αί έξαγωγαι υπό μορφήν αποστολών απευθυνό
μενων εις ταχυδρομικήν θυρίδα ή Τράπεζαν δια λογαριασμόν άτομου έτερου 
ή τοΰ αναγραφομένου είς την έξουτιοδότησιν εξαγωγής. 

(γ) ΑΊ έξαγωγαι τών ουσιών τών αναγραφομένων εις τόν Πίνακα Ι ΰπό 
μορφήν αποστολών προς τελωνειακός άποθήκας απαγορεύονται. At έξαγωγαι 
ουσιών αναγραφομένων εις τόν Πίνακα 11 ύπό μορφήν αποστολών προς τελω
νειακάς άποθήκας θά απαγορεύονται, πλην έάν ή Κυβέρνησις της είσαγούσης 
χώρας πιστοποιή επί της εξουσιοδοτήσεως εισαγωγής, ήτις προσάγεται ύπό 
τοΰ αιτούντος, τήν έξουσιοδότησιν εξαγωγής προσώπου ή ιδρύματος, δτι ενέ
κρινε τήν είσαγωγήν προς τόν σκοπόν τής εναποθέσεως εις τελωνειακήν άπο
θήκην. Έν τοιαύτη περιπτώσει, ή έξουσιοδότησις εξαγωγής θέλει πιστοποιεί 
δτι ή αποστολή εξάγεται προς τόν σκοπόν τοΰτον. Πάσα παραλαβή έκ τής 
τελωνειακής αποθήκης θά χρήζη άδειας εκδιδομένης ύπό τών άρχων τών εχόν
των δικαιοδοσίαν έπί τής αποθήκης, και εις περίπτωσιν αποστολής προωρισμένης 
διά τήν άλλοδαπήν, αυτή θά θεωρήται ώς έάν ήτο νέα εξαγωγή εντός της 
έννοιας της παρούσης Συμβάσεως. 

(δ) ΆποστολαΙ είσερχόμεναι ή έξερχόμεναι έκ τής επικρατείας Συμβαλλο
μένου τινός Μέρους και μή συνοδευόμενοι ύπό εξουσιοδοτήσεως εξαγωγής θά 
κατακρατώνται ΰπό τών αρμοδίων άρχων. 

(ε) Συμβαλλόμενόν τι Μέρος δεν θά έπιτρέπη τήν διέλευσιν έκ τής επι
κρατείας αύτοΰ οίωνδήποτε ουσιών αποστελλομένων εις έτέραν χώραν, ανεξαρ
τήτως τοΰ έάν ή αποστολή έκφορτωθή ή μή έκ τοΰ μεταφέροντος αυτήν μέσου, 
έκτος έάν άντίγραφον τής εξουσιοδοτήσεως εξαγωγής τής αποστολής προ
σαχθή είς τάς 'Αρμοδίας 'Αρχάς τοΰ έν λόγω Συμβαλλομένου Μέρους. 

(στ) Αί άρμόδιαι άρχαι οιασδήποτε χώρας ή περιοχής διά μέσου τής 
όποιας επετράπη ή διέλευσις μιας τοιαύτης άποστο?*.ής ουσιών, θέλουν προβή 
είς τήν λήψιν πάντων τών απαιτουμένων μέτρων ίνα εμποδίσουν τήν παροχέ
τευσιν τής αποστολής προς κατεύθυνσιν έτέραν ή τήν κατονομαζομένην είς τό 
συνοδεΰον ταύτην άντίγραφον τής εξουσιοδοτήσεως εξαγωγής, έκτος έάν ή 
Κυβέρνησις τής χώρας ή τής περιοχής διά μέσου τής όποιας διέρχεται ή έν 
λόγω αποστολή έγκρίνη τήν άλλαγήν κατευθύνσεως. Ή Κυβέρνησις τής χώρας 
ή τής περιοχής διελεύσεως θά χειρισθη πάσαν αΐτησιν αλλαγής κατευθύνσεως 
ώς έάν επρόκειτο περί εξαγωγής έκ τής χώρας ή τής περιοχής διελεύσεως προς 
τήν χώραν ή τήν περιοχήν τοΰ νέου προορισμού. Έάν ή αλλαγή κατευθύνσεως 
έπιτραπή, αί διατάξεις τής παραγράφου 1 (ε) θέλουν ωσαύτως έφαρμοσθή με
ταξύ τής χώρας ή τής περιοχής διελεύσεως και τής χώρας ή τής περιοχής έκ 
τής όποιας εξήχθη αρχικώς ή αποστολή αΰτη. 

(ζ) Ουδεμία αποστολή ουσιών, ύπό διαμετακόμισιν ή εύρισκομένην είς 
άποθήκην τελωνείου, δύναται νά ύποβληθή εις οιανδήποτε έπεξεργασίαν συνε
παγομένην άλλοίωσιν τής φύσεως τών έν λόγω ουσιών. Ή συσκευασία δέν 
δύναται νά μετατραπή άνευ άδειας τών αρμοδίων άρχων. 

(η) Αί διατάξεις τών υποπαραγράφων (ε) έ'ως (ζ) αί άφορώσαι εις τήν 
διέλευσιν τών ουσιών διά μέσου τής επικρατείας Συμβαλλομένου τινός Μέρους 
δέν εφαρμόζονται οσάκις ή αποστολή μεταφέρεται ύπό αεροσκάφους τό όποιον 
δέν προσγειοΰται είς τήν χώραν ή τήν περιοχήν διελεύσεως. Έάν τό αεροσκά
φος προσγειοΰται είς οιανδήποτε τοιαύτην χώραν ή περιοχήν, αί διατάξεις αδται 
θά έφαρμόζωνται έν τω μέτρω καθ' 6 άπαιτοΰν αί συνθήκαι. 

(θ) ΑΊ διατάξεις τής παρούσης παραγράφου τίθενται άνευ επηρεασμού 
τών διατάξεων οίωνδήποτε διεθνών συμφωνιών περιοριζουσών τόν ελεγχον ό 
όποιος δύναται νά άσκήται ύφ' οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών έπΐ 
τών ευρισκομένων ύπό διαμετακόμισιν ουσιών. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
Άπαγόρευσις και περιορισμοί εξαγωγής και εισαγωγής 

1. Συμβαλλόμενόν τι Μέρος δύναται νά γνωστοκ Γ ρός πάντα τά λοιπά 
Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως ότι απαγορεύει τήν είσα
γωγήν είς τήν χώραν αύτοΰ ή είς μίαν τών περιοχών αύτοΰ μιας ή περισσοτέρων 
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ουσιών εις τους Πίνακας II, III ή IV, καθοριζομένων έν τη γνωστοποιήσει 
αύτοΰ. Ή γνωστοποίησις αυτή θέλει καθορίζει τό δνομα της ουσίας ώς τοΰτο 
αποδίδεται εις τόν Πίνακα II, III και IV. 

2. Έάν Συμβαλλόμενόν τι Μέρος λάβη γνωστοποίησιν απαγορεύσεως συμ
φώνως τη παραγράφω 1, τοΰτο θέλει προβή εις την λήψιν μέτρων προς δια
σφάλισιν δτι ουδεμία έκ τών καθοριζομένων έν τη γνωστοποιήσει ουσιών θά 
έξαγηται προς τήν χώραν ή προς μίαν τών περιοχών τοΰ γνωστοποιοΰντος 
Μέρους. 

3. Παρά τήν Οπαρξιν τών διατάξεων τών προγενεστέρων παραγράφων, 
Συμβαλλόμενόν τι Μέρος τό όποιον προέβη εις γνωστοποίησιν συμφώνως προς 
τήν παράγραφον 1 δύναται, έκδίδον εις έκάστην περίπτωσιν είδικήν αδειαν εισα
γωγής, νά έγκρίνη τήν είσαγωγήν καθωρισμένων ποσοτήτων τών προειρημένων 
ουσιών καί παρασκευασμάτων τά όποια περιέχουν τοιαύτας. Ή έκδοΰσα αρχή 
της είσαγοόσης χώρας θά άποστείλη δύο αντίτυπα της ειδικής ταύτης αδείας, 
εις τά όποια θά έμφαίνηται τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ είσαγωγέως και 
τοΰ εξαγωγέως, εις τήν άρμοδίαν αρχήν της έξαγούσης χώρας ή περιοχής 
ή οποία κατόπιν δύναται νά εξουσιοδότηση τόν εξαγωγέα δπως προδή εις 
τήν άποστολήν. "Εν άντίτυπον της ειδικής ταύτης αδείας, δεόντως όπισθο
γραφημένον ύπό τών αρμοδίων αρχών τής έξαγούσης χώρας ή περιοχής, θά 
συνοδεύη τήν άποστολήν. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
ΕΊδικαί διατάξεις άφορώσαι είς τήν μεταφοράν ψυχοτρόπων ουσιών 

εις τά κυτία πρώτων βοηθειών τών πλοίων, αεροσκαφών καί λοιπών μορφών 
δημοσίων μεταφορών πραγματοποιούντων διεθνή διακίνησιν 

1. Ή διεθνής μεταφορά ύπό πλοίων, αεροσκαφών καί λοιπών μορφών διε
, θνών δημοσίων μεταφορών, ώς είναι οί διεθνείς σιδηρόδρομοι καί τά διεθνή 
ιλεωφορεΐα, περιωρισμένων ποσοτήτων ουσιών εκτιθεμένων εις τους Πίνακας II, 
III ft IV α'ι όποΐαι δυνατόν νά χρειασθούν κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξειδίου 
διά την παροχήν πρώτων βοηθειών ή διά τήν άντιμετώπισιν επειγόντων περιστα
τικών δεν θεωρείται εξαγωγή, εισαγωγή ή διέλευσις διά μέσου χώρας τινός 
ύπό τήν έννοιαν τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Δέον νά λαμβάνωνται τά προσήκοντα προφυλακτικά μέτρα ύπό της 
χώρας, είς τά μητρώα τής οποίας τά έν λόγω μεταφορικά μέσα είναι εγγε
γραμμένα, προς παρεμπόδισιν τής άτοπου χρήσεως ή της παροχετεύσεως διά 
παρανόμους σκοπούς τών έν τη παραγράφω 1 μνημονευομένων ουσιών. Ή 
Επιτροπή θά συνιστά τοιαύτα προφυλακτικά μέτρα κατόπιν διαβουλεύσεων 
μετά τών αρμοδίων διεθνών 'Οργανισμών. 

3. Αϊ μεταφερόμεναι ούσίαι ύπό πλοίων, αεροσκαφών καί λοιπών μορφών 
διεθνών δημοσίων μεταφορών, ώς είναι οί διεθνείς σιδηρόδρομοι καί τά διεθνή 
λεωφορεία, συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 1, διέπονται ύπό 
τών νόμων, τών κανονισμών καί τών άδειων τής χώρας εις τά μητρώα της 
όποια ταΰτα είναι εγγεγραμμένα άνευ έπηρεασμοΰ τών δικαιωμάτων τών 
αρμοδίων τοπικών άρχων δπως διενεργούν έλεγχους, επιθεωρήσεις καί ετέρας 
πράξεις έλεγχου έπί τών μεταφορικών τούτων μέσων. Ή χορήγησις τών ουσιών 
τούτων είς περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης δεν θεωρείται ώς παραβίασις τών 
απαιτήσεων της παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 9. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
Έπιθεώρησις 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά διατηρούν σύστημα επιθεωρήσεως τών κατα
σκευαστών, τών εξαγωγέων, τών εισαγωγέων καί τών διανομέων χονδρικής 
καί λιανικής πωλήσεως ψυχοτρόπων ουσιών καθώς καί τών ιατρικών καί επι
στημονικών ιδρυμάτων, τά όποΐα χρησιμοποιούν τοιαύτας ουσίας. Τά Μέρη 
θά μεριμνοΰν περί· τών επιθεωρήσεων τών εγκαταστάσεων,. τω>> αποθεμάτων 
καί τών βιβλίων καταχωρήσεων, αί όπαΐαι δέον δπως διει^Ιργσΰνται είς,τοι
αύτην συχνότητα, οΐαν ήβελον θεωρήσει άναγκαίαν. 
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ΑΡΘΡΟΝ 16 
Εκθέσεις αϊ όποια., δέον νά παρέχωνται 

υπό των Συμβαλλομένων Μερών 
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν προς τόν Γενικόν Γραμματέα 

τάς ύπό της Επιτροπής αϊτουμένας πληροφορίας, αϊ όποΐαι είναι άναγκαΐαι 
δια την έκπλήρωσιν τοΰ έργου της, Ιδίως δε θά υποβάλλουν μίαν έτησίαν £κθε
σιν άφορώσαν εις τά της λειτουργίας της Συμβάσεως εις την έπικράτειάν των, 
περιλαμβανομένων πληροφοριών περί— 

(α) σημαντικών μεταβολών τών οικείων αυτών νόμων και κανονισμών 
περί ψυχοτρόπων ουσιών καΐ 

(Ρ) σημαντικής εξαπλώσεως της καταχρήσεως ψυχοτρόπων ουσιών και 
τής παρανόμου εμπορίας τούτων εντός τής επικρατείας των. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά γνωστοποιούν επίσης εις τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών κυβερνητικών αρχών τών ανα
φερομένων εις τήν ΰποπαράγραφον (στ) του άρθρου 7, εϊς το άρθρον 12 και 
εις τήν παράγραφον 3 τοΰ άρθρου 13. Αϊ πληροφορίαι αύται θά άνακοινοΰνται 
προς άτιαντα τά Μέρη ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά παρέχουν, το ταχύτερον δυνατόν 
μετά τό γεγονός, £κθεσιν προς τόν Γενικόν Γραμματέα άφορώσαν εις παν 
περιστατικόν παρανόμου εμπορίας ψυχοτρόπων ουσιών ή κατασχέσεως τίνος 
κατόπιν τοιαύτης παρανόμου εμπορίας, τό όποιον θεωρούν σημαντικόν ένεκα— 

(α) τής άποκαλύψεως νέων τάσεων 
(Ρ) τών ενεχομένων ποσοτήτων 
(γ) τής άποκαλύψεως τών πηγών προμηθείας τών ουσιών τούτων' ή 
(δ) τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών λαθρεμπόρων μεθόδων. 

'Αντίγραφα τής εκθέσεως θά κοινοποιούνται συμφώνως προς τήν ΰποπα
ράγραφον (β) τοΰ άρθρου 21. 

4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά υποβάλλουν προς τό "Οργανον ετησίας 
στατιστικάς εκθέσεις συμφώνως προς τους έτοιμαζομένους ύπ" αύτοΰ τύπους— 

(α) έν σχέσει προς έκάστην ούσίαν έκτιθεμένην εις τους Πίνακας Ι καϊ 
II, περϊ τών κατασκευαζόμενων ποσοτήτων, τών εξαγομένων και 
εισαγομένων έξ έκαστης χώρας ή περιοχής καθώς καϊ περϊ τών 
κατεχομένων ύπό τών κατασκευαστών αποθεμάτων' 

(Ρ) έν σχέσει προς έκάστην ούσίαν έκτιθεμένην εις τους Πίνακας 111 καϊ 
IV, περί τών κατασκευαζόμενων ποσοτήτων καθώς και περί τοΰ 
συνόλου τών εξαγομένων και εϊσαγομένων ποσοτήτων 

(γ) έν σχέσει προς έκάστην ούσίαν έκτιθεμένην είς τους Πίνακας 11 
και III , περί τών χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων διά τήν κατασκευήν 
εξαιρουμένων παρασκευασμάτων και 

(δ) έν σχέσει προς έκάστην ούσίοτν πλην τών εκτιθεμένων είς τόν Πίνακα 
Ι, περί τών χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων διά βιομηχανικούς σκο ' 
πους συμφώνως προς τήν ΰποπαράγραφον (β) τοΰ άρθρου 4. 

Αϊ κατασκευαζόμενοι ποσότητες αϊ άναφερόμεναι εις τάς υποπαραγρά
φους (α) καϊ (β) τής παρούσης παραγράφου δέν περιλαμβάνουν τάς ποσό
τητας τών κατασκευαζόμενων παρασκευασμάτων. 

5. Συμδαλλόμενόν τι Μέρος οφείλει νά παρέχη είς τό "Οργανον, τη αιτήσει 
του, συμπληρωματικάς στατιστικάς πληροφορίας, έν σχέσει προς μελλοντικάς 
περιόδους, περί τών εξαγομένων και εισαγομένων έξ έκαστης χώρας ή περιοχής 
ποσοτήτων έκ μιας έκαστης τών εκτιθεμένων είς τους Πίνακας III και IV 
ουσιών. Τό έν λόγω Μέρος δύναται νά ζητήση δπως τό "Οργανον θεώρηση 
έμπιστευτικάς άμφοτέρας, τήν τε αίτησιν αΰτοΰ προς παροχήν πληροφοριών 
και τάς δοθείσας πληροφορίας δυνάμει τής παρούσης παραγράφου. 

6. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά παρέχουν τάς άναφερομένας εϊς τάς παρα
γράφους 1 και 4 πληροφορίας κατά τόν τρόπον και κατά τάς ημερομηνίας ώς 
ήθελε ζητήσει ή Επιτροπή ή τό "Οργανον. 
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ΑΡΘΡΟΝ 17 
'Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

1. Ή Επιτροπή δύναται νά έξετάζη πάντα τά θέματα τα σχετιζόμενα 
προς τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως και προς την έφαρμογήν των 
διατάξεων της, δύναται δέ νά προβαίνη και εις τάς σχετικάς συστάσεις. 

2. ΑΊ προβλεπόμενοι εις τά άρθρα 2 και 3 αποφάσεις της Επιτροπής θά 
λαμβάνωνται διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών μελών αυτής. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 
Εκθέσεις τοΰ 'Οργάνου 

1. Το "Οργανον θά προετοιμάζη ετησίας εκθέσεις του £ργου του περιλαμ
βανουσών άνάλυσιν τών στατιστικών πληροφοριών αϊ όποΐαι ετέθησαν εις την 
διάθεσίν του καί, εις αρμόζουσας περιπτώσεις, άναφοράν τών εξηγήσεων, έάν 
υπάρχουν, αί όποΐαι εδόθησαν ύπό τών Κυβερνήσεων ή έζητήθησαν παρ' αυτών, 
όμοΰ μετά τών τυχόν παρατηρήσεων καί συστάσεων εις τάς όποιας επιθυμεί νά 
προβή το "Οργανον. Το "Οργανον δύναται νά καταρτίζη τοιαύτας προσθέτους 
εκθέσεις οίας ήθελε θεωρήσει αναγκαίας. Αί εκθέσεις θά ύποβάλλωνται προς 
τό Συμβούλιον μέσω της 'Επιτροπής, ή όποια δύναται νά προβαίνη εις τοιαύτα 
σχόλια οία κρίνει αρμόζοντα. 

2. Αί εκθέσεις του 'Οργάνου κοινοποιούνται προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
καί δημοσιεύονται έν συνεχεία ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως. Τά Συμβαλλό
μενα Μέρη θά επιτρέπουν τήν άπεριόριστον διανομήν τών εκθέσεων τούτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 
Μέτρα λαμβανόμενα ύπό τοΰ 'Οργάνου διά νά έξασφαλισθή 

ή έκτέλεσις τών διατάξεων της Συμβάσεως 
1.—(α) Έάν, κατόπιν εξετάσεως τών πληροφοριών τών παρασχεθεισών ύπό 

τών Κυβερνήσεων προς τό "Οργανον ή τών κοινοποιηθεισών ύπό τών οργάνων 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τό "Οργανον εχη λόγους νά πιστεύη δτι οί σκοποί 
της παρούσης Συμβάσεως κινδυνεύουν σοβαρώς συνεπεία της παραλείψεως 
ύπό χώρας τινός ή περιοχής νά έφαρμόζη τάς διατάξεις της παρούσης Συμ
βάσεως, τοΰτο δικαιούται νά ζητήση εξηγήσεις παρά τής Κυβερνήσεως της 
έν λόγω χώρας ή περιοχής. 'Επιφυλασσομένου τοΰ δικαιώματος τοΰ 'Οργάνου 
δπως εφιστά τήν προσοχήν τών Συμβαλλομένων Μερών, τοΰ Συμβουλίου καί 
της Επιτροπής έπί τοΰ αναφερομένου εις τήν κάτωθι ύποπαράγραφον (γ) 
θέματος, τοΰτο οφείλει νά θεωρή ώς έμπιστευτικήν τήν αϊτησιν πληροφοριών ή 
τήν ύπό τίνος Κυβερνήσεως διοομένην έξήγησιν δυνάμει της παρούσης υπο
παραγράφου. 

(β) Τό "Οργανον προβάν εις τήν δυνάμει τής υποπαραγράφου (α) ένέρ
γειαν, δύναται, έάν κρίνη τοΰτο άναγκαΐον, νά καλέση τήν ένδιαφερομένην 
Κυβέρνησιν δπως υιοθέτηση τοιαΰτα θεραπευτικά μέτρα οία ήθελον φανή αναγ
καία ύπό τάς περιστάσεις διά τήν έκτέλεσιν τών διατάξεων της Συμβάσεως 
ταύτης. 

(γ) Έάν τό "Οργανον κρίνη δτι ή ενδιαφερόμενη Κυβέρνησις παρέλειψε 
νά δώση ίκανοποιητικάς διευκρινίσεις δταν εκλήθη νά πράξη τοΰτο δυνάμει 
τής υποπαραγράφου (α) ή δτι παρέλειψε νά υιοθέτηση τά θεραπευτικά μέτρα 
τά όποια εκλήθη νά λάβη δυνάμει τής υποπαραγράφου (β), δύναται νά έπι
στήση τήν προσοχήν τών Συμβαλλομένων Μερών, τοΰ Συμβουλίου καί τής 
Επιτροπής έπί τοΰ θέματος τούτου. 

2. Τό "Οργανον, οσάκις εφιστά τήν προσοχήν τών Συμβαλλομένων Μερών, 
τοΰ Συμβουλίου καί τής Επιτροπής έπί θέματος τίνος συμφώνως προς τήν 
παράγραφον 1(γ) , δύναται, έάν κρίνη τοιοΰτον διάβημα άναγκαΐον, νά συ
στήση εις τά Μέρη δπως τερματίσουν τήν έξαγωγήν, ε'ισαγωγήν ή καί άμφο
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τέρας, ώρισμένων ψυχοτρόπων ουσιών, έκ ή προς την ένδιαφερομένην χώραν 
η περιοχήν είτε δια καθωρισμένην περ 'οδον είτε μέχρις δτου το "Οργανον ικα
νοποιηθώ δσον άφορα εις την κατάστασιν εις την χώραν έκείνην η' την περιοχήν. 
Το ένδιαφερόμενον Κράτος δύναται να έγείρη το θέμα ενώπιον τοΰ Συμ
βουλίου. 

3. Τό "Οργανον έχει το δ ικαίωμα νά δημοσιεύη έκθεσιν έπί παντός θέματος 
άπτομένου τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, προσέτι δ ί νά κοινοποιή 
ταύτην προς τό Συμβούλιον, τό όποιον θά άποστέλλη ταύτην εις άπαντα τ ά 
Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α Μέρη. Έ ά ν τό "Οργανον δημοσίευση εις την έκθεσιν ταύτην 
μίαν άπόφασιν ληφθεΐσαν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ή πληροφορίας άφο
ρώσας την άπόφασιν ταύτην, οφείλει νά δημοσιεύω η όμοΰ και τας απόψεις της 
ενδιαφερόμενης Κυβερνήσεως έάν ή τελευταία a u q απαίτηση τοΰτο. 

4. Εις περίπτωσιν καθ" ην ή άπόφασις τοΰ 'Οργάνου ή δημοσιευθείσα δυ
νάμει τοΰ παρόντος άρθρου, δέν ελήφθη ομοφώνως, δέον νά εκτίθενται και αϊ 
απόψεις της μειοψηφίας. 

5. Πάν Κράτος δέον νά προσκαλήται δπως έκπροσωπήται κατά την συνε
δρίασιν τοΰ 'Οργάνου κατά την διάρκειαν της οποίας εξετάζεται , δυνάμει τοΰ 
παρόντος άρθρου, θέμα τι τό όποιον ενδιαφέρει άμεσα τό έν λ ό γ ω Κράτος. 

6. Αί αποφάσεις τοΰ 'Οργάνου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου λαμβάνονται 
διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τοΰ συνολικοΰ άριθμοΰ τοΰ 'Οργάνου . 

7. ΑΊ διατάξεις τών ανωτέρω π α ρ α γ ρ ά φ ω ν εφαρμόζονται ωσαύτως οσάκις 
τό "Οργανον έχη λόγους νά πιστεύη δτι οι σκοποί της παρούσης Σ υ μ β ά σ ε ω ς 
κινδυνεύουν σοβαρώς συνεπεία αποφάσεως ληφθείσης ΰπό τίνος Συμβαλλομένου 
Μέρους δυνάμει τών διατάξεων της παραγράφου 7 τοΰ άρθρου 2. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 20 
Μέτρα κατά της καταχρήσεως ψυχοτρόπων ουσιών 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προβαίνουν εις τήν'λήψιν πάντων τών πρα
κτικών μέτρων διά την παρεμπόδισιν της καταχρήσεως τών ψυχοτρόπων ουσιών 
και την έγκαιρον άνακάλυψιν, θεραπείαν, διαπαιδαγώγησα/ , μεταθεραπευτικήν 
μέριμναν, άναμόρφωσιν και κοινωνικήν άποκατάστασιν τών ενδιαφερομένων 
προσώπων και θά συντονίζουν τάς προσπάθειας των προς τόν σκοπόν αυτόν. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προωθήσουν κατά τό δυνατόν τήν έκπαί
δευσιν προσωπικού εις την θεραπείαν, μεταθεραπευτικήν μέριμναν, άναμόρφωσιν 
καί κοινωνικήν άποκατάστασιν τών ποιούμενων κατάχρησιν ψυχοτρόπων ουσιών 
ατόμων. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνδράμουν τά άτομα τών όποιων ή εργασ ία 
° 9 τ ω „ απαιτεί , ίνα αποκτήσουν άντίληψιν τών έκ της καταχρήσεως ψυχοτρόπων 
ουσιών, ώς καί τών έκ προλήψεως ταύτης, προκυπτόντων προβλημάτων, ωσαύ
τως δε θά αναπτύξουν τήν τοιαύτην άντίληψιν μεταξύ τοΰ εύρέος κοινού έάν 
υφίσταται κίνδυνος δτι ή κατάχρησις τών ουσιών τούτων έπεκτείνηται ευθύτατα. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 21 
Ά γ ω ν κατά της παρανόμου εμπορίας 

Λαμβανομένου δεόντως ΰπ' δψιν τοΰ συνταγματικού καθεστώτος, ώς καί 
τοΰ νομικού καί διοικητικοΰ τοιούτου, τά Συμβαλλόμενα Μέρη— 

(α) θά διευθετοΰν έπί εθνικής κλίμακος τόν συντονισμόν τών προλη

πτικών καί κατασταλτικών ενεργειών κατά της παρανόμου εμπο

ρίας. Προς τόν σκοπόν τοΰτον θά δύνανται επωφελώς νά ορίσουν 
άρμοδίαν τινά ύπηρεσίαν επιφορτισμένη ν με τόν συντονισμόν τοΰτον' 

(β) θά παρέχουν εις άλληλα άμοιβαίαν συνδρομήν εις τόν α γ ώ ν α κατά 
της παρανόμου εμπορίας τών ψυχοτρόπων ουσιών καί ιδία θά δια

βιβάζουν ταχύτατα προς τά αμέσως ενδιαφερόμενα έτερα^Συμβαλ
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λόμενα Μέρη, δια της διπλωματικής όδοΰ ή δια τών ορισθέντων υπ' 
αυτών προς τοΟτο αρμοδίων άρχων, άντίγραφον οιασδήποτε εκθέ
σεως άποσταλείσης ύπ' αυτών προς τόν Γενικόν Γραμματέα δυνάμει 
του άρθρου 16 συναφούς προς την άνακάλυψιν υποθέσεως τίνος παρα
νόμου εμπορίας ή κατασχέσεως' 

(γ) θα συνεργάζωνται στενώς μεταξύ των και μετά τών αρμοδίων διε
θνών οργανώσεων τών όποιων αποτελούν μέλη ίνα διατηρήσουν συν
τονισμένον αγώνα κατά της παρανόμου εμπορίας' 

(δ) θά εξασφαλίζουν δτι ή διεθνής συνεργασία τών αρμοδίων υπηρεσιών 
διεξάγεται διά της ταχείας όδοΰ' και 

(ε) θά εξασφαλίζουν δτι, οσάκις νομικά έγγραφα διαβιβάζονται διεθνώς 
χάριν δικαστικής τίνος διώξεως, ή διαδίβασις θά ένεργήται διά τα
χέων μέσων προς τάς καθοριζομένας ϋπό τών Συμβαλλομένων Μερών 
αρχάς. Ή διάταξις αϋτη δέν επηρεάζει το δικαίωμα Συμβαλλομένου 
τινός Μέρους νά αίτήσηται δπως τά νομικά έγγραφα άποστέλλωνται 
εις τοΰτο διά της διπλωματικής όδοΰ. 

ΑΡΘΡΟΝ 22 
Ποινικαί διατάξεις 

1—(α) Ύπό την έπιφύλαξιν τών συνταγματικών αύτοΰ περιορισμών έκα
στον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά θεωρή ώς ποινικώς κολάσιμον αδίκημα, 
πάσαν πραξιν διαπραχθεΐσαν έκ προθέσεως και άντιβαίνουσαν προς τίνα νόμον 
ή κανονισμόν θεσπισθέντα εις έκτέλεσιν τών έκ τής παρούσης Συμβάσεως 
άπορρεουσών υποχρεώσεων αύτοΰ, και θά έξασφαλίζη δτι τά σοβαράς μορφής 
αδικήματα θά επισύρουν άνάλογον τιμωρίαν, Ιδίως τήν ποινήν τής φυλακίσεως 
ή έτέραν στερητικήν τής ελευθερίας ποινήν. 

(β) Παρά τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου, τά Συμβαλλό
μενα Μέρη δύνανται, οσάκις οί ποιούμενοι κατάχρησιν τοιούτων ουσιών δια
πράττουν τοιαύτα αδικήματα, νά προβλέψουν δτι ούτοι θά ΰποδάλλωνται είς 
μέτρα θεραπείας, διαπαιδαγωγήσεως, μεταθεραπευτικής μερίμνης, άναμορφώ
σεως και κοινωνικής αποκαταστάσεως συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 τοΰ 
άρθρου 20, είτε ύπαλλακτικώς προς τήν καταδίκην ή τήν τιμωρίαν είτε επιπρο
σθέτως προς τήν τιμωρίαν. 

2. Ύπό την έπιφύλαξιν τών συνταγματικών περιορισμών Συμβαλλομένου 
τινός Μέρους, τοΰ νομικού αύτοΰ συστήματος καϊ τής εθνικής αύτοΰ νομο

θεσίας— 
(α) —(i) έάν ήθελε διαπραχθή εις διαφόρους χωράς σειρά τις σχετιζο

μένων προς άλλήλας πράξεων συνιστωσών αδικήματα δυνάμει 
τής παραγράφου 1, έκαστη τών πράξεων τούτων θά θεωρήται 
ώς Ίδιαίτερον αδίκημα' 

(η) ή έκ προθέσεως συμμετοχή είς οιονδήποτε τών ανωτέρω αδι
κημάτων, ή συνωμοσία και αϊ άπόπειραι διαπράξεως τούτων, 
ώς και αί προπαρασκευαστικά! πράξεις και αί οίκονομικαί 
ένέργειαι αί συναφείς προς τά έν τω παρόντι άρθρω αναφε
ρόμενα αδικήματα, θά συνιστοΰν ποινικώς κολάσιμα αδική
ματα ώς προβλέπεται εις τήν παράγραφον 1" 

(i i i) αϊ άπαγγελθεΐσαι είς τό έξωτερικόν διά τοιαΰτα αδικήματα 
καταδίκαι θά λαμβάνωνται ύπ' δψιν προς άπόδειξιν της υπο
τροπής' και 

(iv) τά προρρηθέντα σοβαρά αδικήματα, είτε διεπράχθησαν ύπό 
τών Ιδίων υπηκόων ή αλλοδαπών, θά διώκωνται ύπό τοΰ Συμ
βαλλομένου Μέρους επί τοΰ εδάφους τοΰ όπο'ου διεπράχθη 
τό αδίκημα ή ύπό τοΰ Συμβαλλομένου Μέρους επί τοΰ εδά
φους τοΰ όποιου ευρίσκεται ό άδικοπραγήσας έφ' δσον ή ίκ-
■δοσις αύτοΰ δέν είναι αποδεκτή κατά τήν

! νομοθεσίαν τοΰ 
Σ υμβαλλομένου Μέρους προς τό Οποίον άπευθύγεται ή αίτησις 
καϊ έάν ό άδικοπραγήσας ούτος δέν έδιώχθη ήδη καί δέν 
έδικάσθη· 
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(β) εύκταϊον είναι όπως τά μνημονευόμενα εις τήν παράγραφον 1 και 
2(α)(π) αδικήματα περιληφθούν, ώς αδικήματα δι' α δύναται να 
χωρήση έκδοσις, είς οιανδήποτε συνθήκην περί εκδόσεως συναφθεϊ
σαν ή' τυχόν συναφθησομένην μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών 
και αναγνωρισθούν ώς τοιαύτα ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών τά 
όποια δέν εξαρτούν τήν έκδοσιν έκ της υπάρξεως μεταξύ αυτών συν
θήκης ή δρου άμοιβαιότητος. Νοείται δτι ή Μκοοσις θα χωρή συμ
ψώνως προς τήν νομοθεσίαν τού Συμβαλλομένου Μέρους προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις εκδόσεως, και δτι το ρηθέν Συμβαλλόμενον 
Μέρος θα έχη τό δικαίωμα νά άρνηθή να προβη εις τήν σύλληψιν 
ή νά χωρήση είς τήν εκδοσιν έάν αϊ άρμόδιαι αυτού άρχαί θεωρούν 
δτι τό αδίκημα δέν είναι επαρκώς σοβαρόν. 

3. Πάσα ψυχοτρόπος ουσία ή έτερα τοιαύτη και παν μέσον, τό όποιον έχρη
σιμοποιήθη ή υπήρχε πρόθεσις νά χρησιμοποιηθή διά τήν διάπραξιν οιωνδήποτε 
έκ τών προβλεπομένων εις τάς παραγράφους 1 και 2 αδικημάτων υπόκειται 
είς κατάσχεσιν και δήμευσιν. 

4. ΑΊ διατάξεις τού παρόντος άρθρου θά υπόκεινται εις τάς διατάξεις τού 
εθνικού δικαίου τού ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου Μέρους άφορώσας εις 
ζητήματα δικαιοδοσίας. 

5. Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει τήν αρχήν 
δτι τά αδικήματα εις τά όποια τούτο αναφέρεται θά καθορίζωνται, διώκωνται 
και τιμωρούνται συμφώνως προς τό έθνικόν δίκαιον Συμβαλλομένου τινός 
Μέρους. 

ΑΡΘΡΟΝ 23 
'Εφαρμογή μέτρων έλεγχου αυστηρότερων ή τών προβλεπομένων 

ύπό της παρούσης Συμβάσεως 
Συμβαλλόμενόν τι Μέρος δύναται νά υιοθέτηση πλέον αυστηρά μέτρα 

έλεγχου ή τά προβλεπόμενα ύπό της παρούσης Συμβάσεως έάν, κατά τήν 
κρίσιν του τοιαύτα μέτρα είναι επιθυμητά ή αναγκαία διά τήν προστασύχν της 
δημοσίας υγείας καί ευημερίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 24 
Δαπάναι πραγματοποιούμεναι ύπό τών διεθνών οργάνων 

διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων της Συμβάσεως 
Αί δαπάναι της 'Επιτροπής καί τού 'Οργάνου, αί πραγματοποιούμεναι διά 

τήν έκτέλεσιν τών οικείων αυτών καθηκόντων δυνάμει της παρούσης Συμ
βάσεως, θά βαστάζωνται ύπό τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κατά τρόπον οίον ήθελεν 
αποφασίσει ή Γενική Συνέλευσις. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη τά όποια δέν είναι 
μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών θά συνεισφέρουν έναντι τών δαποτνών τούτων 
τοιαύτα ποσά οία ή Γενική Συνέλευσις κρίνει ευλόγα και τά όποια κατανέμει 
περιοδικώς κατόπιν συνεννοήσεως αυτής μετά τών Κυβερνήσεων* τών Μερών 
τούτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 25 
Διαδικασία αποδοχής, υπογραφής, επικυρώσεως 

καί προσχωρήσεως 
1. Τά Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τά Κράτη μή Μέλη τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών τά όποΐα είναι μέλη εξειδικευμένου τινός οργανισμού τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών ή τού Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας ή τά όποΐα είναι 
Συμβαλλόμενα Μέρη εις τό Καταστατικόν τού Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 
ώς καί παν έτερον Κράτος καλούμενον ύπό τού Συμβουλίου, δύνανται να 
καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη είς τήν παροΰσαν Σύμβασιν— 

(α) δι* υπογραφής ταύτης" ή 
(β) δι' επικυρώσεως κατόπιν υπογραφής ταύτης ύιιό τήν έπιφύλαξιν 

της επικυρώσεως' ή 
(γ) διά της προσχωρήσεως είς ταύτην. 
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2. Ή παρούσα Σύμβασις θα είναι ανοικτή προς ύπογραφήν εως και της 
1ης ' Ιανουαρίου 1972 περιλαμβανομένης. Έ ν συνεχεία αϋτη θα είναι ανοικτή 
προς προσχώρησιν. 

3. Τα Ι γ γ ρ α φ α επικυρώσεως ή προσχωρήσεως θά κατατεθοΟν π α ρ ά τω 
Γενικώ Γραμματεΐ. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 26 
"Εναρξις ισχύος 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ μετά παρέλευσιν ένενήκοντα 
ημερών άπό της ημερομηνίας υπογραφής ταύτης ϋπό τεσαράκοντα έκ τών ανα
φερομένων εις τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 25 Κρατών άνευ επιφυλάξεως 
επικυρώσεως ή της ύπό τούτων καταθέσεως τών έ γ γ ρ α φ ω ν επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως αυτών. 

2. Διά πάν έτερον Κράτος, το όποιον υπογράφει άνευ επιφυλάξεως επι
κυρώσεως ή καταθέτει το έ'γγραφον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως μετά τήν 
ήμερομηνίαν της τελευταίας υπογραφής ή της τελευταίας καταθέσεως ώς αϋτη 
προβλέπεται εις τήν προηγουμένην παράγραφον , ή παρούσα Σ ύ μ β α σ ι ς θά 
ίσχύση μετά παρέλευσιν ένενήκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας υπογραφής 
ταύτης ή τής καταθέσεως ύπό τοΰ Κράτους τούτου τοΰ έ γ γ ρ α φ ο υ επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 27 
Ε δ α φ ι κ ή εφαρμογή 

Ή παροΰσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή εις άπαντα τά μή μητροπολιτικά 
εδάφη διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων Συμβαλλόμενον τι Μέρος είναι 
ύπεύθυνον, έκτος εάν ή προηγουμένη συγκατάθεσις τοΰ εδάφους τούτου είναι 
α ν α γ κ α ί α δυνάμει τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τοΰ Συμβαλλομένου Μέρους ή τοΰ ενδια
φερομένου εδάφους ή δυνάμει εθίμου. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τό Συμβαλλό
μενον Μέρος θά προσπαθήση νά έπιτύχη, εντός τοΰ βραχυτέρου δυνατοΰ χρο
νικοΰ διαστήματος, τήν άπαιτουμένην συγκατάθεσιν τοΰ εδάφους και, δταν αϋτη 
ληφθή, θά γνωστοποίηση ταύτην προς τόν Γενικόν Γραμματέα. Ή παροΰσα 
Σύμβασις θά έφαρμοσθή εις τό έδαφος ή τά εδάφη τά αναφερόμενα εις τήν 
ρηθεϊσαν γνωστοποίησιν άπό τής ημερομηνίας λήψεως τής τελευταίας ταύτης 
ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως. Εις περιπτώσεις καθ ' άς ή προηγουμένη συγ
κατάθεσις τοΰ μή μητροπολιτικοΰ εδάφους δέν είναι αναγκα ία , τό ένδιαφερό
μενον Συμβαλλόμενον Μέρος θά δηλώση κατά τόν χρόνον τής υπογραφής, επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως, τό μή μητροπολιτικό ν έ'δαφος ή εδάφη είς τ ά 
όποια εφαρμόζεται ή παροΰσα Σύμβασις . 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 28 
Περιοχαί διά τους σκοπούς τής παρούσης Σ υ μ β ά σ ε ω ς 

1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά γνωστοποίηση προς τόν 
Γενικόν Γραμματέα δτι, διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως , τό έδαφος 
αύτοΰ διηρέθη είς δύο ή περισσοτέρας περιοχάς ή δτι δύο ή περισσότεραι τών 
περιοχών αύτοΰ συνηνώθησαν είς μίαν τοιαύτην. 

2. Δύο ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά γνωστοποιήσουν 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα δτι συνεπεία συστάσεως τελωνειακής τίνος ενώ
σεως μεταξύ αυτών, τά Μέρη ταΰτα αποτελούν μίαν περιοχήν διά τους σκοπούς 
τής παρούσης Συμβάσεως . 

3. Πάσα γνωστοποίησις, δυνάμει τών π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 1 ή 2 λαμβάνει Ίσχύν 
τήν Ιην ' Ιανουαρίου τοΰ έτους τό όποιον έπεται εκείνου καθ ' δ έγένετο ή 
ρηθείσα γνωστοπόίησις. 
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ΑΡΘΡΟΝ 29 
Καταγγελία 

1. Μετά παρέλευσιν διετίας άπό της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 
της παρούσης Συμβάσεως, πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύνατοα, έν ίδίω ονό
ματι f) έν ονόματι εδάφους τινός διά τάς διεθνείς σχέσεις τοΰ όποιου είναι 
ύπεύθυνον και τό όποιον απέσυρε την δοθεΐσαν κατά το άρθρον 27 συγκατά
θεσιν, νά καταγγείλη την παροΰσαν Σύμβασιν διά καταθέσεως σχετικού 
έγγραφου παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ. 

2. Έάν ή καταγγελία ληφθη ύπό του Γενικού Γραμματέως κατά ή προ 
της 1ης 'Ιουλίου έτους τινός, αυτή λαμβάνει Ισχύν άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 
τοΰ επομένου έτους. Έάν ή καταγγελία ληφθη μετά την Ιην 'Ιουλίου, αϋτη 
λαμβάνει Ίσχύν ώς έάν είχε ληφθη κατά ή προ της 1ης Ιουλίου τοΰ επομένου 
έτους. 

3. Ή παρούσα Σύμβασις τερματίζεται έάν, συνεπεία καταγγελιών γενο
μένων συμφώνως προς τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 και 2, ο'ι εκτιθέμενοι 
εις την παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 26 δροι ύφ' ους ετέθη αϋτη έν ίσχύϊ παύσουν 
νά υφίστανται. 

ΑΡΘΡΟΝ 30 
Τροποποιήσεις 

1. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποίησίν τίνα 
της παρούσης Συμβάσεως. Τό κείμενον της τοιαύτης τροποποιήσεως και οι 
λόγοι αυτής θά κοινοποιώνται προς τον Γενικόν Γραμματέα δστις θά κοινο
ποιή τούτους προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη καΐ τό Συμβούλιον. Τό Συμβούλιον 
δύναται νά άποφασίση είτε— 

(α) νά συγκάλεση διάσκεψιν συμφώνως προς την παράγραφον 4 τοΰ 
"Αρθρου 62 τοΰ Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών προς 
μελέτην της προτεινομένης τροποποιήσεως' είτε 

(β) νά έρωτήση τά Συμβαλλόμενα Μέρη έάν άποδέχωνται την προτει
νομένην τροποποίησίν και νά καλέση επίσης ταΰτα δπως υποβάλουν 
προς τό Συμβούλιον τάς επί της προτάσεως ταύτης ένδεχομένας 
παρατηρήσεις των. 

2. Έάν ή διανεμηθεΐσα συμφώνως προς την παράγραφον 1(β) προτεινο
μένη τροποποίησις δεν άπορριφθη ΰπό τίνος Συμβαλλομένου Μέρους εντός 
δέκα οκτώ μηνών άπό της κοινοποιήσεως της, αΰτη θά τεθή αμέσως έν Ίσχύϊ, 
Ούχ ήττον έάν αυτή άπορριφθη ύπό Μέρους τινός, τό Συμβούλιον δύναται νά 
άποφασίση, ύπό τό φώς τών ληφθεισών έκ μέρους τών Συμβαλλομένων Μερών 
παρατηρήσεων, έάν θά συγκάλεση ή μή διάσκεψιν προς μελέτην της τροποποιή
σεως ταύτης. 

ΑΡΘΡΟΝ 31 
ΔιαφοραΙ 

1. Έάν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών έγερθή δια
φορά ώς προς την έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, τά 
είρημένα Μέρη θά συνεννοηθούν μεταξύ των προς τόν σκοπόν διευθετήσεως της 
διαφοράς διά διαπραγματεύσεων, έρεύνης, μεσολαβήσεως, συμβιβασμού, διαι
τησίας, προσφυγής είς περιφερειακά σώματα, δικαστικής διαδικασίας ή δι' 
οιωνδήποτε έτερων ειρηνικών μέσων της εκλογής των. 

2. Πάσα τοιαύτη διαφορά ή όποια δέν δύναται νά διευθετηθή κατά τόν 
διαγραφέντα τρόπον θά παραπέμπηται, τή αιτήσει ενός έκ τών Συμβαλλο
μένων Μερών έν τή διαφορά, εις τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης προς λήψιν 
αποφάσεως. 
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ΑΡΘΡΟΝ 32 
Επιφυλάξεις 

1. Ουδεμία έπιφύλαξις επιτρέπεται πλην των γενομένων συμψώνως προς 
τας παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 

2. Παν Κράτος δύναται, κατά την ύπογραφήν, έπικύρωσιν ή προσχώρησιν, 
να προβη εις επιφυλάξεις επί τών επομένων διατάξεων της παρούσης Συμ

(α) άρθρου 19, παράγραφοι 1 και 2' 
(β) άρθρου 27· και 
(γ) άρθρου 31. 

^ 3. Πάν Κράτος, τό όποιον επιθυμεί δπως καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος, 
ουχ_ήττον δμως επιθυμεί δπως τω έπιτραπή νά προβη εις επιφυλάξεις ετέρας 
η των επιτρεπομένων συμφώνως προς τάς παραγράφους 2 και 4, δύναται νά 
πληροφόρηση τόν Γενικόν Γραμματέα περί της προθέσεως του ταύτης. Έκτος 
έάν ή έπιφύλαξις αϋτη άποκρουσθή, εντός δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας 
της υπό του Γενικού Γραμματέως κοινοποιήσεως της, ύπό τοΰ ενός τρίτου τών 
Κρατών των ύπογραψάντων άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως, τών έπικυρωσάν
των η προσχωρησάντων εις την παροΰσαν Σύμβασιν πρό της λήξεως της έν 
λόγω περιόδου, αϋτη θά θεωρηθή ώς επιτρεπομένη, ευνόητου δντος έν τούτοις 
ότι τα Κράτη τά όποια ετάχθησαν κατά της επιφυλάξεως δεν υποχρεούνται νά 
αναλάβουν έναντι τοΰ Κράτους, τό όποιον προέβη εις την έν λόγω έπιφύλαξιν, 
οιανδήποτε νομικήν ύποχρέωσιν δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως σνετικήν 
προς τήν έν λόγω έπιφύλαξιν. 

4. Πάν Κράτος έπί του εδάφους του οποίου φύονται εις άγριο· νατάστασιν 
φυτά περιέχοντα ψυχοτρόπους ουσίας έκ τών εκτιθεμένων εις τόν Πίνακα Ι 
και χρησιμοποιούμενος έκ παραδόσεως ύπό ώρισμένων μικρών και επακριβώς 
προσδιοριζόμενων ομάδων έπ* ευκαιρία τελέσεως μαγικών ή θρησκευτικών τε
λετών, δύναται, κατά τόν χρόνον της υπογραφής, επικυρώσεως ή προσχωρή
σεως, νά διατύπωση επιφυλάξεις άφορώσας τά φυτά ταΰτα, έν σχέσει προς τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 7, πλην τών διατάξεων τών άφορωσών εις τήν διεθνή 
έμπορίαν. 

5. Τό Κράτος τό όποιον διετύπωσεν επιφυλάξεις δύναται οποτεδήποτε και 
δι* έγγραφου γνωστοποιήσεως προς τόν Γενικόν Γραμματέα, νά άποσύρη άπάσας 
ή μέρος τών επιφυλάξεων αύτοϋ. 

ΑΡΘΡΟΝ 33 
Γνωστοποιήσεις 

Ό Γενικός Γραμματεύς θά γνωστοποιή προς πάντα τά μνημονευόμενα εις 
τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 25 Κράτη— 

(α) τάς ύπογραφάς, επικυρώσεις ή προσχωρήσεις συμφώνως προς τό 
άρθρον 25' 

(β) τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ή παροΟσα Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ συμ
φώνως προς τό άρθρον 26' 

(γ) τάς καταγγελίας συμφώνως προς τό άρθρον 29' και 
(δ) τάς δηλώσεις και γνωστοποιήσεις δυνάμει τών άρθρων 27, 28, 30 

και 32. 
Ε Ι Σ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξου

σιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν έν ονόματι τών οικείων 
αυτών Κυβερνήσεων. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ τήν είκοστήν πρώτην Φεβρουαρίου χίλια έννεα
κόσια έβδομη κοντά ένα, εις Ιν άντίτυπον, εις τήν Άγγλικήν, Γαλλικήν, Ίσπα
νικήν, Κινεζικήν καΐ Ρωσσικήν γλώσσαν, έκαστου αντιτύπου δντος έξ ίσου 
αυθεντικού. Ή Σύμβασις θά κατατεθή παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τών Ηνω
μένων "Εθνών, ό όποιος θά διαβιβάζη κεκυρωμένα αντίγραφα ταύτης προς 
άπαντα τά Μέλη τών Ηνωμένων Εθνών, ώς και προς τά έν παραγράφω 1 
του άρθρου 25 αναφερόμενα έτερα Κράτη. 
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1. 
2. 

3. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ Ε 
Λ.Κ.Ο. "Ετεραι όνομασίαι 

Διεθνής κοινή 
ονομασία) 

κοινόχρηστοι ή κοιναί 

4. ( + ) - Λ Υ Σ Ε Ρ Π Δ Η 
(+)—LYSERGIDE 

DET 
DMHP 

DMT 

LSD, LSD—25 

Μεσκαλίνη 

Παραεξύλη 

Ψυλοκίνη 

8. ΨΥΛΟΚΥΒΙΝΗ 
(PSILOCYBINE) 

9. 

10. 

STP, DOM 

Τετραϋδροκανναβινόλαι, 
αιταντα τά Ισομερή. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ 
Δ.Κ.Ο. "Ετεραι όνομασίαι 

κοινόχρηστοι ή κοιναί 
1. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 

(AMPHETAMINE) 
2. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 

(DEXAMPHETA-
ΜΓΝΕ) 

3. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 
(ΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑ-

ΜΙΝΕ) 
4. ΜΕΘΥΛΟΦΑ1Ν1ΔΑΤΗ 

(METHYLPHENI-
DATE) 

5. ΦΑΙΝΚΥΚΛ1Δ1ΝΗ 
(PHENCYCLIDINE) 

6. ΦΑ1ΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ 
(PHENMETRAZINE) 

ΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Ι 

Χημική ονομασία 

Ν, Ν-διαιθυλοτρυπταμίνη. 
3-(1, 2-διμεθυλοεπτυλο) 
-Ι-ύδροξυ-7, 8, 9, 10 τε-
τραϋδρο-6, 6, 9 τριμεθυ-
λο-6Η-διδενζο [b, d] ιτυ-
ράνη. 
Ν, Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη. 
(+)-Ν, Ν-διαιθυλολυσερ-
γαμίδη (-διαιθυλαμίδη 
τοΰ λυσεργικοΰ οξέος). 
3, 4, 5-τριμεθοξυφαιναιθυ-
λαμίνη. 
3-έξυλο-1-ύδροξυ-7, 8, 9, 
10-τετραυδρο-6, 6, 9-τριμε-
θυλο-6Η-διβενζο [b, d] πυ-
ρανη. 
3 - (2-διμεθυλοαμινοαιθυ-
λο)-4-ύδροξυϊνδόλη. 

Φωσφορικός έστήρ της 3-
(2-διμεθυλοαμινοαιθυλο) 

-4-ύδροξυΤνδόλης. 
2-άμινο-1-(2, 5 διμεθοξυ-4 

-μεθυλο) φαινολοιτροπά-
νη. 
1 -ύδροξυ-3-·κεντυλο-6α, 7, 
10, 10-τετραϋδρο-6, 6, 9-
τριμεθυλο-6-Η-δι6ενζο [b, 

d] ιτυράνη. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ II 
Χημική ονομασία 

(+) -2-άμινο-1 -φαινυλοπρο-

ιτάνη. 
(+ ) -2-άμινο-1 -φαινυλοπρο-

πάνη. 

(+) -2-μεθυλαμινο-Ι-φαινυ-
λοττροττάνη. 

μεθυλεστήρ τοΰ 2-φαινυλο-
2 (-2-πιιτεριδυλο) όξικοϋ 
οξέος. 
Ι-(-Ι-φαινυλοκυκλοεξυλο) 
ττιπεριδίνη. 
3-μεθυλο-2-φαινυλολομορ-
φολίνη. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ 
Δ.Κ.Ο. 

1. ΑΜΟΒΑΡΒ1ΤΑΛΗ 
(AMOBARBITAL) 

2. ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 
(CYCLOBARBITAL) 

3. ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΗ 
(GLUTETHIMIDE) 

4. ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 
(PENTOBARBITAL) 

5. ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 
(SECOBARBITAL) 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ III 
Χημική ονομασία ' Έτεραι δνομασίαι 

κοινόχρηστοι ή κοιναί 
5-αίθυλο-5 (3-μεθυλοδου-
τυλο) βαρδιτουρικόν όξύ. 

5 (1-κυκλοεξεν-1-υλο) 5-
αίθυλοδαρδιτουρικόν όξύ. 
2-αίθυλο-2-<ραινυλογλουτα-
ριμίδη. 
5-αίθυλο-5 (1-μεθυλοβου-
τυλο) βαρδιτουρικόν όξύ. 
5-άλλυλο-5- (1 -μεθυλοδου-
τυλο) βαρδιτουρικόν όξύ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ IV 
Χημική ονομασία Δ.Κ.Ο. "Ετεραι δνομασίαι 

κοινόχρηστοι η* κοιναί 
1. ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ 

(AMPHEPRAMONE) 
2. ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 

(BARBITAL) 
3. 

4. Α1ΘΙΝΑΜΑΤΗ 
(ΕΤΗΙΝΑΜΑΤΕ) 

5. ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ 
(MEPROBAMATE) 

6. ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ 
(METHAQUALONE) 

7. ΜΕΘΥΛΟΦΑ1ΝΟ-
ΒΑΡΒΙΤΑΝΗ 
(METHYLPHENO-
BARBITAL) 

8' ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ 
(METHYLPRYLONE) 

9. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 
(PHENOBARBITAL) 

10. ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ 
(PIPRADROL) 

11. 

ΑΊΘχλωρδυνόλη 

SPA 

2- (διαιθυλαμινο (προτιιο-
φαινόνη. 
5, 5-διαιθυλοδαρδιτουρικόν 
όξΰ. 
αίθυλο-2-χλωροδινυλοαιθι-
νυλο-καρδινόλη. 
Καρδαμιδικός έστήρ της 1-
αίθυνιλοκυκλοεξανόλης. 
δικαρδαμιδικός έστήρ της 
2-μεθυλο-2-προπυλο-1, 3-
ιιροπανοδιόλης. 
2-μεθυνο-3-όρθο-τολουο-

λο-4 (3Η)-κιναζολινόνη. 
5·αϊθυλο-1 -μεθυλο-5-φαινυ-
λο-δαρδιτουρικόν όξύ. 

3, 3-διαιθυλο-5-μεθυλο-2, 
4-ιτιπεριδινοδιόνη. 
5-αίθυλο-5-φαινυλοδαρδ ι-
τουρικόν όξύ. 
1, 1-διφαινυλο-1-(2-πιπερι-
δυλο) μεθανόλη. 
(-) -1 -διμεθυλολοαμινο-1, 
2-διφαινυλοαιθάνιον. 


