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Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την προστασία 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που υπογράφη−
κε στο Παρίσι στις 3 Νοεμβρίου 2003, το κείμενο της 
οποίας σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε με−
τάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Παρίσι, 17 Οκτωβρίου 2003

Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, 
εφεξής «η ΟΥΝΕΣΚΟ», συνήλθε στο Παρίσι, από 29 Σεπτεμ−
βρίου έως 17 Οκτωβρίου 2003, κατά την 32η συνοδό της.

Αναφερόμενη στα ήδη υφιστάμενα διεθνή έγγραφα 
περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα στην 
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του 1948, στο Διεθνές Σύμφωνο περί Οικονομικών, Κοι−
νωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του 1966 και 
στο Διεθνές Σύμφωνο περί Αστικών και Πολιτικών Δι−
καιωμάτων του 1966.

Έχοντας υπόψη τη σημασία της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς, από την οποία εκπηγάζει η πολιτισμική 
πολυμορφία, και η οποία εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
όπως υπογραμμίστηκε με τη Σύσταση της ΟΥΝΕΣΚΟ 
για την Προστασία του Παραδοσιακού και Λαϊκού Πο−
λιτισμού του 1989, με την Οικουμενική Διακήρυξη της 
ΟΥΝΕΣΚΟ για την Πολιτιστική Πολυμορφία του 2001 και 
με τη Διακήρυξη της Κωνσταντινουπόλεως του 2002, 
που υιοθετήθηκε από την τρίτη Στρογγυλή Τράπεζα 
των Υπουργών Πολιτισμού.

Έχοντας υπόψη τη βαθιά αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της υλικής πολιτι−
στικής και φυσικής κληρονομιάς.

Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης 
και κοινωνικού μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με τις 
συνθήκες που δημιουργούν για ένα διάλογο σε νέες βά−
σεις μεταξύ των κοινοτήτων, ενέχουν επίσης, όπως και 
τα φαινόμενα έλλειψης ανεκτικότητας, σοβαρές απειλές 
υποβάθμισης, εξαφάνισης και καταστροφής της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικότερα δε λόγω έλλειψης 
μέσων προστασίας της.

Έχοντας επίγνωση της παγκόσμιας βούλησης και της 
κοινής μέριμνας για την προστασία της αυλής πολιτι−
στικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι κοινότητες, και ειδικότερα οι 
κοινότητες αυτοχθόνων, οι ομάδες και, περιπτώσεως 
δοθείσης, τα άτομα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην παραγωγή, την προστασία, τη διατήρηση και την 
αναδημιουργία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό της πολιτισμικής 
πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Σημειώνοντας τη μεγάλη εμβέλεια της δραστηριότη−
τας που προωθεί η ΟΥΝΕΣΚΟ με στόχο να καθιερώσει 
ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστι−
κής κληρονομιάς, και ειδικότερα τη Σύμβαση για την 
Διαφύλαξη της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς του 1972.

Σημειώνοντας περαιτέρω ότι δεν υπάρχει μέχρι σή−
μερα κανένα πολυμερές δεσμευτικό κείμενο για την 
προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έχοντας υπόψη ότι οι ήδη υφιστάμενες διεθνείς συμ−
φωνίες, συστάσεις και αποφάσεις που αφορούν την πο−
λιτιστική και φυσική κληρονομιά, θα έπρεπε να εμπλου−
τιστούν και να συμπληρωθούν αποτελεσματικά με νέες 
διατάξεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Έχοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να συνειδητοποι−
ήσουν, ειδικότερα οι νέες γενιές, τη σημασία της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας της.

Έχοντας υπόψη ότι θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να 
συμβάλει, από κοινού με τα Κράτη μέλη της παρούσας 
Σύμβασης, στην προστασία της κληρονομιάς αυτής σε 
πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας αρωγής.

Υπενθυμίζοντας τα προγράμματα της ΟΥΝΕΣΚΟ περί 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικότερα την 
ανακήρυξη των αριστουργημάτων της προφορικής και 
άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Έχοντας υπόψη τον ανεκτίμητο ρόλο της άυλης πο−
λιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντα προσέγγισης, 
ανταλλαγής και κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων.

Υιοθετεί, στις 17 Οκτωβρίου 2003, την παρούσα Σύμ−
βαση.

Ι. Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
 Σκοπός της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση έχει ως σκοπό:
(α) Την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρο−

νομιάς.
(β) Το σεβασμό της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

των ενδιαφερομένων κοινοτήτων, ομάδων και ανθρώ−
πων.

(γ) Την ευαισθητοποίηση σε επίπεδο τοπικό, εθνικό 
και διεθνές όσον αφορά τη σημασία της άυλης πολιτι−
στικής κληρονομιάς και της αμοιβαίας εκτίμησης που 
πρέπει να τυγχάνει.

(δ) Τη διεθνή συνεργασία και συνδρομή.

Άρθρο 2
 Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης,
1. Εννοούμε «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» τις πρακτι−

κές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές 
− καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα 
και τους πολιτιστικούς χώρους που συνδέονται με αυτές 
− και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και, περιπτώ−
σεως δοθείσης, τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελούν 
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Αυτή η άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά, που μεταβιβάζεται από γενιά σε 
γενιά, αναδημιουργείται συνεχώς από τις κοινότητες και 
τις ομάδες σε συνάρτηση με το περιβάλλον τους, την 
αλληλεπίδραση τους με τη φύση και την ιστορία τους, 
και τους παρέχει μία αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, 
συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του σεβασμού της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουρ−
γικότητας. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, 
θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η άυλη πολιτιστική κληρο−
νομιά που ανταποκρίνεται στα ήδη υφιστάμενα διεθνή 
κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως και στην απαί−
τηση για αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων 
και ατόμων, και για βιώσιμη ανάπτυξη.

2. Η «άυλη πολιτιστική κληρονομιά», όπως ορίζεται 
στην παραπάνω παράγραφο 1, εκδηλώνεται ειδικότερα 
στους ακόλουθους τομείς:

(α) Στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συ−
μπεριλαμβανομένης της γλώσσας ως φορέα της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

(β) Στις τέχνες του θεάματος.
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(γ) Στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες και 
σπς εορταστικές εκδηλώσεις.

(δ) Στις γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση 
και το σύμπαν.

(ε) Στην τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδο−
σιακή χειροτεχνία.

3. Εννοούμε «διαφύλαξη» τα μέτρα που αποβλέπουν 
στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστι−
κής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορι−
σμού, της τεκμηρίωσης, της έρευνας, της συντήρησης, 
της προστασίας, της προώθησης, της αξιοποίησης, της 
μεταβίβασης, κυρίως μέσω της τυπικής και της μη τυ−
πικής εκπαίδευσης, καθώς και της αναζωογόνησης των 
διαφόρων πλευρών της κληρονομιάς αυτής.

4. Εννοούμε «Κράτη μέρη» τα Κράτη που δεσμεύονται 
με την παρούσα Σύμβαση και μεταξύ των οποίων η 
Σύμβαση είναι σε ισχύ.

5. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται mutatis mutandis 
στα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 33 και καθί−
στανται μέρη σε αυτή, σύμφωνα με τους όρους που 
ορίζονται στο άρθρο αυτό. Στο μέτρο αυτό, η έκφραση 
«Κράτη μέρη» αφορά και τα εδάφη αυτά.

Άρθρο 3 
Σχέσεις με άλλα διεθνή κανονιστικά κείμενα

Κανένα σημείο της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί 
να ερμηνευθεί ως τέτοιο που:

(α) να αλλοιώνει το καθεστώς ή να μειώνει το επίπεδο 
προστασίας των αγαθών της παγκόσμιας κληρονομιάς 
που αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης για την 
Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς του 1972, με τα οποία συνδέεται ένα στοι−
χείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ή

(β) να επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των Κρατών μελών, που απορρέουν από κάθε διεθνές 
κείμενο περί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησί−
ας ή περί της χρήσης των βιολογικών και οικολογικών 
πόρων, στο οποίο είναι Μέρη.

II. Όργανα της Σύμβασης

Άρθρο 4
Γενική Συνέλευση των Κρατών μερών

1. Ιδρύεται Γενική Συνέλευση των Κρατών μερών, εφε−
ξής «η Γενική Συνέλευση». Η Γενική Συνέλευση είναι το 
ανώτατο όργανο της παρούσας Σύμβασης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται άπαξ ανά δύο έτη 
σε τακτική σύνοδο. Μπορεί να συνέρχεται σε έκτακτη 
σύνοδο με απόφαση της ή κατόπιν αιτήσεως της Δια−
κυβερνητικής Επιτροπής Διαφύλαξης της Άυλης Πολι−
τιστικής Κληρονομιάς ή του ενός τρίτου τουλάχιστον 
των Κρατών μερών.

3. Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί τον εσωτερικό κανο−
νισμό της.

Άρθρο 5
Διακυβερνητική Επιτροπή Διαφύλαξης της

Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 1. Συγκροτείται στην ΟΥΝΕΣΚΟ Διακυβερνητική Επι−
τροπή Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομι−
άς, εφεξής «η Επιτροπή».

Αποτελείται σίτο αντιπροσώπους 18 Κρατών μερών, 
που θα εκλεγούν από τα Κράτη μέρη σε Γενική Συ−
νέλευση μόλις η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ 
σύμφωνα με το άρθρο 34.

2. Ο αριθμός των Κρατών μερών της Επιτροπής θα 
αυξηθεί σε 24 μόλις ο αριθμός των Κρατών μερών της 
Σύμβασης θα αυξηθεί σε 50.

Άρθρο 6
 Εκλογή και θητεία των Κρατών μελών της Επιτροπής

1. Κατά την εκλογή των Κρατών μελών της Επιτροπής 
πρέπει να τηρούνται οι αρχές της δίκαιης γεωγραφικής 
κατανομής και της δίκαιης εκ περιτροπής εκλογής.

2. Τα Κράτη μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για τέσ−
σερα έτη από τα Κράτη μέρη της Σύμβασης σε Γενική 
Συνέλευση.

3. Εντούτοις, η θητεία του ημίσεως των Κρατών με−
λών της Επιτροπής, που θα εκλεγούν κατά την πρώτη 
εκλογή, περιορίζεται στα δύο έτη. Τα Κράτη αυτά θα 
εκλεγούν με κλήρωση κατά την πρώτη αυτή εκλογή.

4. Ανά δύο έτη, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην ανα−
νέωση του ημίσεως των Κρατών μελών της Επιτροπής.

5. Εκλέγει επίσης τόσα Κράτη μέλη της Επιτροπής όσα 
απαιτούνται για την πλήρωση των κενών θέσεων.

6. Κράτος μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να εκλέ−
γεται για δύο συνεχείς θητείες.

7. Τα Κράτη μέλη της Επιτροπής επιλέγουν για την 
εκπροσώπηση τους ειδικούς στους διάφορους τομείς 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες της Επιτροπής

 Χωρίς να θίγονται οι λοιπές αρμοδιότητες που της 
παρέχει η παρούσα Σύμβαση, οι αρμοδιότητες της Επι−
τροπής είναι οι ακόλουθες:

(α) Προάγει τους στόχους της Σύμβασης, ενθαρρύνει 
και διασφαλίζει τον έλεγχο της εφαρμογής της.

(β) Παρέχει συμβουλές για τις καλύτερες πρακτικές 
και διατυπώνει συστάσεις για τα μέτρα για την προ−
στασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

(γ) Προετοιμάζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενι−
κή Συνέλευση σχέδιο χρησιμοποίησης των πόρων του 
Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 25.

(δ) Καταβάλλει προσπάθειες ανεύρεσης των μέσων 
αύξησης των πόρων αυτών και λαμβάνει τα απαιτούμενα 
προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τό άρθρο 25.

(ε) Προετοιμάζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση τις επιχειρησιακές οδηγίες για την εφαρμο−
γή της Σύμβασης.

(στ) Εξετάζει, σύμφωνα με το άρθρο 29, τις εκθέσεις 
των Κρατών μελών και συντάσσει περιλήψεις τους για 
τη Γενική Συνέλευση.

(ζ) Εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν τα Κράτη 
μέρη και αποφασίζει, σύμφωνα με τα αντικειμενικά κρι−
τήρια επιλογής που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή και 
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση:

(i) για τις εγγραφές στους καταλόγους και τις προτά−
σεις που αναφέρονται στα άρθρα 16,17 και 18,

(ii) για την παροχή διεθνούς συνδρομής σύμφωνα με 
το άρθρο 22.

Άρθρο 8
Μέθοδοι εργασίας της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση σε 
ό,τι αφορά σε όλες τις δραστηριότητες και τις απο−
φάσεις.

2. Η Επιτροπή υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμό της 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της.
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3. Η Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί προσωρινά τα 
συμβουλευτικά όργανα ad hoc που κρίνει αναγκαία για 
την εκπλήρωση του έργου της.

4. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της 
κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, ως και κάθε φυσικό 
πρόσωπο, αναγνωρισμένου κύρους στους διάφορους 
τομείς της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, για να γνω−
μοδοτούν για κάθε επί μέρους ζήτημα.

Άρθρο 9
 Διαπίστευση των συμβουλευτικών οργανισμών

 1. Η Επιτροπή προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη 
διαπίστευση μη κυβερνητικών οργανώσεων αναγνω−
ρισμένου κύρους στους διάφορους τομείς της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι οργανισμοί αυτοί θα δια−
θέτουν αρμοδιότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα στην 
Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή προτείνει επίσης στη Γενική Συνέλευση 
τα κριτήρια και τον τρόπο της διαπίστευσης αυτής.

Άρθρο 10
Η Γραμματεία

1. Την Επιτροπή επικουρεί η Γραμματεία της ΟΥΝΕ−
ΣΚΟ.

2. Η Γραμματεία προετοιμάζει τα έγγραφα της Γενικής 
Συνέλευσης και της Επιτροπής, ως και το σχέδιο της 
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων τους, και εξα−
σφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων τους.

III. Διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 11
Ρόλος των Κρατών μερών

Σε κάθε Κράτος μέρος εναπόκειται:
(α) Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση 

της προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
που βρίσκεται στο έδαφος του.

(β) Μεταξύ των μέτρων προστασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 3, η αναγνώριση και ο καθο−
ρισμός των διαφόρων στοιχείων της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς που υφίστανται στο έδαφος τους, με τη 
συμμετοχή των κοινοτήτων, των ομάδων και των οικείων 
μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Άρθρο 12
Ευρετήρια

1. Προς εξασφάλιση του χαρακτηρισμού εν όψει της 
προστασίας, κάθε Κράτος μέρος εφαρμόζει, προσαρ−
μοσμένα στην περίπτωση του, ένα ή περισσότερα .ευ−
ρετήρια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που υφί−
σταται στο έδαφος του. Τα ευρετήρια αυτά αποτελούν 
αντικείμενο τακτικής ενημέρωσης.

2. Κάθε Κράτος μέρος, όταν υποβάλλει περιοδικά την 
έκθεση του στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 29, 
παρέχει οικεία στοιχεία που αφορούν τα ευρετήρια 
αυτά.

Άρθρο 13
 Άλλα μέτρα προστασίας

Προς εξασφάλιση της προστασίας, της ανάπτυξης και 
της αξιοποίησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
που υφίσταται στο έδαφος του, κάθε Κράτος μέρος 
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες:

(α) Να υιοθετεί γενική πολιτική που σκοπό έχει την 
αξιοποίηση της λειτουργίας της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην κοινωνία και την ενσωμάτωση της 
προστασίας της κληρονομιάς αυτής σε διαρθρωτικά 
προγράμματα.

(β) Να ορίζει ή συστήνει έναν ή περισσότερους οργα−
νισμούς αρμόδιους για την προστασία της αυλής πολι−
τιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται στο έδαφος του.

(γ) Να ενθαρρύνει επιστημονικές, τεχνολογικές και 
καλλιτεχνικές μελέτες, ως και ερευνητικές μεθοδολογί−
ες για αποτελεσματική προστασία της άυλης πολιτιστι−
κής κληρονομιάς, και ειδικότερα της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο.

(δ) Να υιοθετεί τα κατάλληλα νομικά, τεχνικά, διοικη−
τικά και οικονομικά μέτρα για:

(i) την ενθάρρυνση της δημιουργίας ή την ενίσχυση 
εκπαιδευτικών φορέων για τη διαχείριση της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομiάς, ως και τη μεταβίβαση της 
κληρονομιάς αυτής μέσω φόρουμ και χώρων που προ−
ορίζονται για την προβολή και την έκφραση της,

(ii) την εγγυημένη πρόσβαση στην άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά με σεβασμό στις εθιμικές πρακτικές που 
διέπουν την πρόσβαση σε ειδικούς τομείς της κληρο−
νομιάς αυτής,

(iii) τη δημιουργία φορέων τεκμηρίωσης για την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά και την ευχερέστερη πρόσβαση 
σε αυτούς. 

Άρθρο 14
Παιδεία, ευαισθητοποίηση και

 ενίσχυση των δεξιοτήτων

Κάθε Κράτος μέρος καταβάλλει προσπάθειες, με όλα 
τα κατάλληλα μέσα:

(α) Να διασφαλίζει την αναγνώριση, το σεβασμό και 
την αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην κοινωνία, ειδικότερα χάρις:

(i) σε προγράμματα εκπαιδευτικά, ευαισθητοποίησης 
και διάδοσης πληροφοριών στην κοινή γνώμη, ειδικό−
τερα στους νέους, 

(ii) σε ειδικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμ−
ματα στο πλαίσιο των ενδιαφερομένων κοινοτήτων και 
ομάδων, 

(iii) σε δραστηριότητες ενίσχυσης των δεξιοτήτων 
στον τομέα της προστασίας της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ειδικότερα της διαχείρισης και της 
επιστημονικής έρευνας, και 

(iν) σε άτυπα μέσα μεταβίβασης των γνώσεων. 
(β) Να κρατά την κοινή γνώμη ενήμερη για τις απει−

λές σε βάρος της κληρονομιάς αυτής, ως και για τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας Σύμβασης.

(γ) Να προάγει την παιδεία όσον αφορά την προστα−
σία των φυσικών χώρων και Των τόπων μνήμης που η 
ύπαρξη τους είναι αναγκαία για την έκφραση της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 15
Συμμετοχή των κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την προστα−
σία της αυλής πολιτιστικής κληρονομιάς, κάθε Κράτος 
μέρος καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να εξα−
σφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των κοινο−
τήτων, των ομάδων και, περιπτώσεως δοθείσης, των 
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ατόμων που δημιουργούν, διατηρούν και μεταβιβάζουν 
την κληρονομιά αυτήν και να τους εμπλέκει ενεργά στη 
διαχείριση της.

IV. Διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 16
 Αντιπροσωπευτικός κατάλογος

της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
της ανθρωπότητας

1. Για να καταστεί η άυλη πολιτιστική κληρονομιά περισ−
σότερο αντιληπτή, για την καλύτερη επίγνωση της σημασί−
ας της και την ενθάρρυνση του διαλόγου με σεβασμό στην 
πολιτισμική πολυμορφία, η Επιτροπή, μετά από πρόταση 
των ενδιαφερομένων Κρατών μερών, συντάσσει, ενημερώ−
νει και δημοσιεύει έναν αντιπροσωπευτικό κατάλογο της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

2. Η Επιτροπή διαμορφώνει και υποβάλλει για έγκριση 
στη Γενική Συνέλευση τα κριτήρια για τη σύνταξη, την 
ενημέρωση και τη δημοσίευση του εν λόγω αντιπρο−
σωπευτικού καταλόγου.

Άρθρο 17
 Κατάλογος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

που απαιτεί επείγουσα προστασία

1. Για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασί−
ας, η Επιτροπή συντάσσει, ενημερώνει και δημοσιεύει 
κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που 
απαιτεί επείγουσα προστασία, και καταχωρεί την εν 
λόγω κληρονομιά στον Κατάλογο κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερομένου Κράτους μέρους.

2. Η Επιτροπή διαμορφώνει και υποβάλλει για έγκριση 
στη Γενική Συνέλευση τα κριτήρια για τη σύνταξη, την 
ενημέρωση και τη δημοσίευση του εν λόγω καταλόγου.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις − για τις οποίες τα 
αντικειμενικά κριτήρια εγκρίνονται από τη Γενική Συνέ−
λευση μετά από πρόταση της Επιτροπής − η τελευταία 
μπορεί να καταχωρεί ένα στοιχείο της συγκεκριμένης 
κληρονομιάς στον Κατάλογο που αναφέρεται στην πα−
ράγραφο 1 μετά από συνεννόηση με το ενδιαφερόμενο 
Κράτος μέλος.

Άρθρο 18
Προγράμματα, σχέδια και δραστηριότητες

διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

1. Βάσει των προτάσεων που υποβάλλουν τα Κράτη 
μέρη, και σύμφωνα με τα κριτήρια που διαμορφώνει 
και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή 
επιλέγει κατά περιόδους και προωθεί εθνικού, υποπερι−
φερειακού και περιφερειακού χαρακτήρα προγράμμα−
τα, σχέδια και δραστηριότητες προστασίας της κλη−
ρονομιάς, που εκτιμά ότι αντικατοπτρίζουν καλύτερα 
τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Σύμβασης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανα−
πτυσσομένων χωρών.

2. Προς τούτο, δέχεται, εξετάζει και εγκρίνει τις αι−
τήσεις διεθνούς συνδρομής που υποβάλλουν τα Κράτη 
μέρη για την εκπόνηση των προτάσεων αυτών.

3. Η Επιτροπή συνοδεύει την υλοποίηση των εν λόγω 
προγραμμάτων, σχεδίων και δραστηριοτήτων με τη 
διάδοση των καλυτέρων πρακτικών σύμφωνα με τις 
διατυπώσεις που θα έχει ορίσει.

V. Διεθνής συνεργασία και συνδρομή

Άρθρο 19
Συνεργασία

1. Πα τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η διε−
θνής συνεργασία περιλαμβάνει ειδικότερα την ανταλ−
λαγή πληροφοριών και εμπειριών, κοινές πρωτοβουλίες, 
ως και τη δημιουργία μηχανισμού συνδρομής προς τα 
Κράτη μέρη στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την 
προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθε−
σίας τους, το εθιμικό τους δίκαιο και οι εθιμικές πρακτι−
κές τους, τα Κράτη μέρη αναγνωρίζουν ότι η προστασία 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι προς το γε−
νικό συμφέρον της ανθρωπότητας και δεσμεύονται, για 
το σκοπό αυτό, να συνεργάζονται σε επίπεδο διμερές, 
υπο−περιφερειακό, περιφερειακό και διεθνές.

Άρθρο 20
Στόχοι της διεθνούς συνδρομής

Η διεθνής συνδρομή μπορεί να παρέχεται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

(α) την προστασία της κληρονομιάς που είναι κα−
ταχωρημένη στον Κατάλογο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και απαιτεί επείγουσα προστασία,

(β) Ν την προετοιμασία απογραφών κατά την έννοια 
των άρθρων 11 και 12,

(γ) τη στήριξη σε προγράμματα, σχέδια και δραστη−
ριότητες που διεξάγονται σε επίπεδο εθνικό, υποπερι−
φερειακό και περιφερειακό, όσον αφορά την προστασία 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,

(δ) κάθε άλλο στόχο που η Επιτροπή θα έκρινε ανα−
γκαίο. 

Άρθρο 21
Μορφές της διεθνούς συνδρομής

Τα της συνδρομής που παρέχεται από την Επιτροπή 
σε Κράτος μέρος, ρυθμίζονται με τις επιχειρησιακές 
οδηγίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 και με τη συμ−
φωνία που αναφέρεται στο άρθρο 24, και μπορεί να 
προσλάβει τις ακόλουθες μορφές:

(α) μελέτες που αφορούν τους διάφορους τομείς της 
προστασίας,

(β) την παραχώρηση εμπειρογνωμόνων και ειδικών,
(γ) την επιμόρφωση κάθε αναγκαίου προσωπικού,
(δ) την εκπόνηση νομικών ή άλλων μέτρων,
(ε) τη δημιουργία και την εκμετάλλευση υποδομών,
(στ) την παροχή εξοπλισμού και τεχνογνωσίας,
(ζ) άλλες μορφές οικονομικής και τεχνικής υποστήρι−

ξης, συμπεριλαμβανομένης, περιπτώσεως δοθείσης, της 
χορήγησης δανείων με χαμηλό επιτόκιο και δωρεών.

Άρθρο 22
 Όροι διεθνούς συνδρομής

1. Η Επιτροπή διαμορφώνει τη διαδικασία εξέτασης 
των αιτήσεων διεθνούς συνδρομής και προσδιορίζει τα 
στοιχεία της αίτησης, όπως τα προτεινόμενα μέτρα, οι 
αναγκαίες παρεμβάσεις και η εκτίμηση του κόστους 
τους.

2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η αίτηση συν−
δρομής πρέπει να εξετάζεται από την Επιτροπή κατά 
προτεραιότητα.

3. Για να λάβει απόφαση, η Επιτροπή προβαίνει στις 
μελέτες και γνωμοδοτήσεις που κρίνει αναγκαίες.
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Άρθρο 23
Αιτήσεις διεθνούς συνδρομής

1. Κάθε Κράτος μέρος μπορεί να υποβάλλει στην Επι−
τροπή αίτηση διεθνούς συνδρομής για την προστασία 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που υφίσταται στο 
έδαφος του.

2. Παρόμοια αίτηση μπορεί επίσης να υποβάλλεται 
από κοινού από δύο ή περισσότερα Κράτη μέρη.

3. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ενημερωτικά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 22, παράγραφος 
1, και τα αναγκαία έγγραφα.

Άρθρο 24
Ρόλος των δικαιούχων Κρατών μελών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, 
η παρεχόμενη διεθνής συνδρομή διέπεται από συμφω−
νία μεταξύ του δικαιούχου Κράτους μέρους και της 
Επιτροπής.

2. Κατά κανόνα, το δικαιούχο Κράτος μέρος πρέπει 
να συμμετέχει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στη 
δαπάνη των μέτρων προστασίας για τα οποία παρέχε−
ται διεθνής συνδρομή.

3. Το δικαιούχο Κράτος μέρος υποβάλλει στην Επι−
τροπή έκθεση περί της χρήσης της παρεχόμενης συν−
δρομής για την προστασία της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

VI. Ταμείο της «άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Άρθρο 25
 Φύση και πόροι του Ταμείου

 1. Δημιουργείται ένα «Ταμείο για την προστασία της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς», εφεξής «το Ταμείο».

2. Το Ταμείο αποτελείται από κατατεθειμένα κεφά−
λαια σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό της ΟΥ−
ΝΕΣΚΟ.

3. Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται από: 
(α) τις συνεισφορές των Κρατών μερών,
(β) τα κεφάλαια που χορηγεί για το σκοπό αυτό η 

Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ,
(γ) τις καταβολές, τις δωρεές ή τα κληροδοτήματα 

που είναι δυνατό να κάνουν:
(i) άλλα Κράτη, «
(ii) οι οργανισμοί και τα προγράμματα του συστήματος 

των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα το Πρόγραμμα 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, ως και άλλοι 
διεθνείς οργανισμοί, 

(iii) δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, ή ιδιώτες, 
(δ) κάθε τόκο που οφείλεται επί των πόρων του Τα−

μείου, 
(ε) το προϊόν των εράνων και τα έσοδα των εκδηλώ−

σεων που διοργανώνονται υπέρ του Ταμείου,
(στ) κάθε άλλο έσοδο που επιτρέπει ο Κανονισμός 

του Ταμείου, που συντάσσει η Επιτροπή.
4. Η χρησιμοποίηση των πόρων από την Επιτροπή 

αποφασίζεται βάσει των προσανατολισμών της Γενικής 
Συνέλευσης.

5. Η Επιτροπή μπορεί να δέχεται συνεισφορές και 
άλλες μορφές συνδρομής που παρέχονται για γενι−
κούς ή ειδικούς σκοπούς που αφορούν συγκεκριμένα 
προγράμματα, εφόσον τα προγράμματα αυτά έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή.

6. Οι συνεισφορές στο Ταμείο δεν μπορούν να συνδυ−
άζονται με κανέναν όρο πολιτικής, οικονομικής ή άλλης 

φύσης, που είναι ασυμβίβαστος με τους στόχους που 
επιδιώκει η παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 26
Συνεισφορές των Κρατών μερών στο Ταμείο

1. Χωρίς να θίγονται οι επιπλέον εθελοντικές συνει−
σφορές, τα Κράτη μέρη της παρούσας Σύμβασης δε−
σμεύονται ότι θα καταβάλλουν στο Ταμείο, τουλάχιστον 
ανά δύο έτη, συνεισφορά, της οποίας το ποσό που 
υπολογίζεται βάσει ισχύοντος σε όλα τα Κράτη ενιαίου 
ποσοστού, θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνεται 
με πλειοψηφία των Κρατών μερών που παρίστανται και 
ψηφίζουν, και που δεν έχουν κάνει τη δήλωση που ανα−
φέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σε 
καμία περίπτωση, η συνεισφορά αυτή δεν θα μπορεί να 
υπερβαίνει το 1% της συνεισφοράς του Κράτους μέλους 
στον τακτικό προϋπολογισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ.

2. Εντούτοις, κάθε Κράτος που αναφέρεται στο άρθρο 
32 ή στο άρθρο 33 της παρούσας Σύμβασης, μπορεί, 
κατά την κατάθεση των εγγράφων του επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι 
δεν θα δεσμεύεται από τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου.

3. Κράτος μέρος της παρούσας Σύμβασης, που έχει 
κάνει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, θα καταβάλει προσπάθειες να 
αποσύρει την εν λόγω δήλωση με κοινοποίηση στο Γε−
νικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ. Εντούτοις, η ανάκληση 
της δήλωσης θα παράγει αποτέλεσμα όσον αφορά την 
οφειλόμενη από το Κράτος αυτό συνεισφορά μόνον από 
την ημερομηνία έναρξης της αμέσως επομένης συνόδου 
της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να προβλέπει τις 
εργασίες της αποτελεσματικά, οι συνεισφορές των Κρα−
τών μερών της παρούσας Σύμβασης, .που έχουν κάνει 
τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, πρέπει να καταβάλλονται τακτικά, 
τουλάχιστον ανά δύο έτη, και θα έπρεπε να προσεγγί−
ζουν κατά το δυνατό τις συνεισφορές που θα έπρεπε 
να καταβάλουν εάν δεσμεύονταν από τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Κάθε Κράτος μέρος της παρούσας Σύμβασης, που 
καθυστερεί την πληρωμή της υποχρεωτικής ή εθελοντι−
κής συνεισφοράς του για το τρέχον έτος και το αμέσως 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δεν μπορεί να εκλεγεί 
στην Επιτροπή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κατά 
την πρώτη εκλογή. Η θητεία παρόμοιου Κράτους που 
είναι ήδη μέλος της Επιτροπής, θα λήξη κατά το χρόνο 
κάθε εκλογής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της πα−
ρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 27
 Επιπλέον εθελοντικές συνεισφορές στο Ταμείο

Τα Κράτη μέρη που επιθυμούν να καταβάλουν εθελο−
ντικές συνεισφορές πέραν εκείνων που προβλέπονται 
στο άρθρο 26, ενημερώνουν την Επιτροπή το συντομό−
τερο δυνατό, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να οργανώνει 
ανάλογα τις δραστηριότητες της.

Άρθρο 28
Διεθνείς εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων

Τα Κράτη μέρη παρέχουν, στο μέτρο που είναι δυνατό, 
τη συνδρομή τους στις διεθνείς εκστρατείες συγκέ−
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ντρωσης χρημάτων υπέρ του Ταμείου υπό την αιγίδα 
της ΟΥΝΕΣΚΟ.

VII. Εκθέσεις

Άρθρο 29
 Εκθέσεις των Κρατών μελών

Τα Κράτη μέρη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατά τους 
τύπους και σε τακτά χρονικά διαστήματα, που ορίζει η 
Επιτροπή, εκθέσεις περί των νομοθετικών, κανονιστικών 
ή άλλων διατάξεων, που λαμβάνονται για την εφαρμογή 
της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 30
Εκθέσεις της Επιτροπής

1. Βάσει των δραστηριοτήτων της και των εκθέσεων 
των Κρατών μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 
29, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σε κάθε σύνοδο της 
Γενικής Συνέλευσης.

2. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στη Γενική Διάσκεψη 
της ΟΥΝΕΣΚΟ.

VIII. Μεταβατικός όρος

Άρθρο 31
 Σχέση με την αναγνώριση των αριστουργημάτων

της προφορικής και άυλης
 κληρονομιάς της ανθρωπότητας

1. Η Επιτροπή περιλαμβάνει στον αντιπροσωπευτι−
κό Κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της 
ανθρωπότητας τα στοιχεία που έχουν κηρυχθεί «αρι−
στουργήματα της προφορικής και άυλης κληρονομιάς 
της ανθρωπότητας» πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Σύμβασης.

2. Η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στον αντιπρο−
σωπευτικό Κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονο−
μιάς της ανθρωπότητας, καθόλου δεν θίγει τα κριτήρια 
που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16, πα−
ράγραφος 2, για τις μελλοντικές εγγραφές.

3.. Καμία άλλη αναγνώριση δεν θα γίνει μετά την έναρ−
ξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

IX. Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 32
 Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση

1. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στην επικύρωση, 
την αποδοχή ή την έγκριση των Κρατών μελών της 
ΟΥΝΕΣΚΟ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές 
διαδικασίες τους.

2. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κα−
τατίθενται στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Άρθρο 33
 Προσχώρηση

1. Η παρούσα Σύμβαση παραμένει ανοικτή προς προ−
σχώρηση κάθε Κράτους μη μέρους της ΟΥΝΕΣΚΟ, που 
καλείται να προσχωρήσει σε αυτή από τη Γενική Διά−
σκεψη του Οργανισμού.

2. Η παρούσα Σύμβαση είναι επίσης ανοικτή προς προ−
σχώρηση των εδαφών που διαθέτουν πλήρη εσωτερική 
αυτονομία και αναγνωρίζονται ως τέτοια από τον Ορ−
γανισμό των Ηνωμένων Εθνών, αλλά που δεν διαθέτουν 
πλήρη ανεξαρτησία σύμφωνα με το ψήφισμα 1514 (XV) 
της Γενικής Συνέλευσης, και έχουν αρμοδιότητα για 
τα ζητήματα της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβα−

νομένης της αναγνωρισμένης αρμοδιότητας σύναψης 
συνθηκών για τα ζητήματα αυτά.

3. Το έγγραφο προσχώρησης θα κατατεθεί στο Γενικό 
Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Άρθρο 34
 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τριακοστού εγ−
γράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώ−
ρησης, άλλα μόνο όσον αφορά τα Κράτη που θα έχουν 
καταθέσει τα αντίστοιχα έγγραφα τους επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατά την ημερο−
μηνία αυτή ή προηγουμένως. Θα τεθεί σε ισχύ για κάθε 
άλλο Κράτος μέρος τρεις μήνες μετά τη κατάθεση 
του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 
ή προσχώρησης.

Άρθρο 35
Ομοσπονδιακά ή μη ενιαία συνταγματικά συστήματα

Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται στα Κράτη μέρη 
που διαθέτουν ομοσπονδιακό ή μη ενιαίο συνταγματικό 
σύστημα:

(α) Όσον αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβα−
σης, των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται από την αρμο−
διότητα της ομοσπονδιακής ή κεντρικής νομοθετικής 
εξουσίας, οι υποχρεώσεις της ομοσπονδιακής ή κεντρι−
κής κυβέρνησης θα είναι οι ίδιες με εκείνες των Κρατών 
μερών που δεν είναι ομόσπονδα Κράτη.

(β) Όσον αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβα−
σης, των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται από την αρμο−
διότητα καθενός από τις Πολιτείες, χώρες, επαρχίες ή 
καντόνια, που αποτελούν τα Κράτη αυτά, και δεν είναι 
δυνάμει του συνταγματικού συστήματος της ομοσπον−
δίας υποχρεωμένα να ’λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα, 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει, με τη 
σύμφωνη γνώμη της, τις εν λόγω διατάξεις στις αρμόδι−
ες αρχές των Πολιτειών, χωρών, επαρχιών ή καντονιών, 
προς έγκριση.

Άρθρο 36
 Καταγγελία

1. Καθένα από τα Κράτη μέρη είναι σε θέση να κα−
ταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

2. Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως με έγγραφο 
που κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

3. Η καταγγελία ισχύει δώδεκα μήνες μετά τη λήψη 
του εγγράφου καταγγελίας. Δεν μεταβάλλει σε τίποτα 
τις οικονομικές υποχρεώσεις που το Κράτος μέρος που 
καταγγέλλει τη Σύμβαση, υποχρεούται να εξοφλήσει 
μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η ανάκληση πα−
ράγει αποτέλεσμα.

Άρθρο 37
 Αρμοδιότητες του θεματοφύλακα

 Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ, με την ιδιότητα 
του θεματοφύλακα της παρούσας Σύμβασης, ενημερώ−
νει τα Κράτη μέλη της Οργάνωσης, τα Κράτη μη μέλη 
που αναφέρονται στο άρθρο 33, ως και τον Οργανισμό 
των Ηνωμένων Εθνών, για την κατάθεση όλων των εγ−
γράφων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρη−
σης που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 33, ως και τις 
καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 36.
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Άρθρο 38
 Τροποποιήσεις

1. Κάθε Κράτος μέρος μπορεί, με έγγραφη κοινοποί−
ηση που απευθύνεται προς το Γενικό Διευθυντή, γα 
προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. Ο 
Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει την κοινοποίηση αυτή 
σε όλα τα Κράτη μέρη. Εάν, εντός έξι μηνών από της 
ημερομηνίας διαβίβασης της κοινοποίησης, το ήμισυ 
τουλάχιστον των Κρατών μελών αποδεχθεί το αίτημα 
αυτό, ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει την πρόταση 
αυτή κατά την αμέσως επόμενη σύνοδο της Γενικής 
Συνέλευσης προς συζήτηση και τυχόν υιοθέτηση.

2. Οι τροποποιήσεις υιοθετούνται με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων των Κρατών μερών που παρίστανται και 
ψηφίζουν.

3. Οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, μόλις 
υιοθετηθούν, υποβάλλονται στα Κράτη μέρη για επικύ−
ρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση.

4. Για τα Κράτη μέρη που τις έχουν επικυρώσει, απο−
δεχθεί, εγκρίνει ή που έχουν προσχωρήσει σε αυτές, 
οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης τίθενται σε 
ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση των εγγράφων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 
από τα δύο τρίτα των Κρατών Μερών. Στη συνέχεια, για 
κάθε Κράτος μέρος που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρί−
νει τροποποίηση ή προσχωρεί σε αυτή, η τροποποίηση 
αυτή τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία 
κατάθεσης από το Κράτος μέρος του εγγράφου του 
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

5. Η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρ−
μόζεται στις τροποποιήσεις του άρθρου 5 περί αριθμού 
των Κρατών μελών της Επιτροπής. Οι τροποποιήσεις 
αυτές τίθενται σε ισχύ κατά την υιοθέτηση τους.

6. Κράτος που καθίσταται μέρος στην παρούσα Σύμ−
βαση μετά την έναρξη ισχύος τροποποιήσεων σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θεωρείται, 
εφόσον δεν έχει εκφράσει διαφορετική πρόθεση:

(α) μέρος στην παρούσα Σύμβαση, όπως τροποποι−
ήθηκε, και

(β) μέρος στην παρούσα Σύμβαση που δεν τροποποι−
ήθηκε έναντι κάθε Κράτους μέρους που δεν δεσμεύεται 
από τις τροποποιήσεις αυτές.

Άρθρο 39
 Έγκυρα κείμενα

Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται στην Αγγλική, Αρα−
βική, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική και Ρωσική γλώσσα, τα 
δε έξι κείμενα είναι εξίσου έγκυρα.

Άρθρο 40
 Καταχώρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, η παρούσα Σύμβαση θα καταχωρηθεί στη Γραμ−
ματεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών τη αιτήσει 
του Γενικού Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ υπέγραψαν, στις 3 Νο−
εμβρίου 2003.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Διάσκεψης 
Ο Γενικός Διευθυντής

[σφραγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ]

 Παρίσι, 26.11.2003 
A. AYUSUF 
Νομικός Σύμβουλος  της Οργάνωσης των Ηνωμένων 

Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτι−
σμό

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−
σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της 
Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ−
ποθέσεων του άρθρου 34 αυτής.

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

 
  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ  
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*01002752212060024*
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