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Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά 

με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον 

δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 

απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμ-

βαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα 

και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 πα-
ράγραφος 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια 
μετά του Παραρτήματος αυτού, σχετικά με την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμε-
ρισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή 
τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικι-
λότητα, το οποίο υιοθετήθηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας 
στις 29 Οκτωβρίου 2010, στη 10η συνεδρίαση των Συμβαλ-
λομένων Μερών της Σύμβασης, το κείμενο του οποίου σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
ελληνική έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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In the development and implementation of its access and benefit-sharing legislation or 
regulatory requirements, each Party shall:
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Monetary benefits may include, but not be limited to:

Non-monetary benefits may include, but not be limited to:
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΝΑΓΚΟΓΙΑ
για την πρόσβαση στους γενετικούς 
πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των οφελών που απορρέουν 
από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική 
ποικιλομορφία

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟ-
ΚΟΛΛΟΥ,

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ συμβαλλόμενα μέρη της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία, εφεξής «η 
Σύμβαση»,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο δίκαιος και ισότιμος καταμε-
ρισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποί-
ηση γενετικών πόρων συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών 
βασικών στόχων της Σύμβασης, και αναγνωρίζοντας ότι 
με το παρόν Πρωτόκολλο επιδιώκεται η επίτευξη του 
στόχου αυτού στο πλαίσιο της Σύμβασης,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τα κυριαρχικά δικαιώματα των 
κρατών επί των φυσικών τους πόρων και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Σύμβασης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το άρθρο 15 της Σύμ-
βασης,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η μεταφορά τεχνολογίας και 
η τεχνολογική συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία δυ-
ναμικότητας έρευνας και καινοτομίας για την προσθήκη 
αξίας στους γενετικούς πόρους των αναπτυσσόμενων 
χωρών, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 19 της Σύμβασης, 
συμβάλλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ενημέρωση του κοινού σχετι-
κά με την οικονομική αξία των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας, καθώς και η δίκαιη και ισότιμη κάρπω-
ση της οικονομικής αυτής αξίας και από τους φύλακες 
της βιοποικιλότητας, αποτελούν βασικά κίνητρα για τη 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας και την αει-
φορική χρήση των συστατικών της στοιχείων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη δυνατότητα της πρόσβασης 
και του καταμερισμού των οφελών να συντελέσουν 
στη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογι-
κής ποικιλομορφίας, στην εξάλειψη της φτώχειας και 
στην περιβαλλοντική αειφορία και, με τον τρόπο αυτό, 
να συμβάλουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σύνδεση της πρόσβασης στους 
γενετικούς πόρους με τον δίκαιο και ισότιμο καταμερι-
σμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή 
τους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της παροχής ασφά-
λειας δικαίου όσον αφορά την πρόσβαση στους γενετι-
κούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 
οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τη σπουδαιότητα της 
προαγωγής της ισότητας και της δικαιοσύνης κατά τη 
διαπραγμάτευση αμοιβαία αποδεκτών όρων μεταξύ 
παρόχων και χρηστών βιολογικών πόρων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ τον ζωτικό ρόλο που δια-
δραματίζουν οι γυναίκες στην πρόσβαση και στον κα-
ταμερισμό των οφελών, και ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη 
πλήρους συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 

χάραξης και εφαρμογής πολιτικής για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να στηρίξουν περαιτέρω την απο-
τελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης 
που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι απαιτείται καινοτόμος λύση για 
την αντιμετώπιση του δίκαιου και ισότιμου καταμερι-
σμού των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποί-
ηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων οι 
οποίες συνδέονται με γενετικούς πόρους σε διασυνο-
ριακές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί ή να ληφθεί συναίνεση μετά 
από ενημέρωση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία των γενετικών πόρων 
για την επισιτιστική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας και για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον ειδικό χαρακτήρα της γεωρ-
γικής βιοποικιλότητας, όπως και τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά και προβλήματά της που απαιτούν χωριστές 
λύσεις,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αλληλεξάρτηση όλων των 
χωρών σε σχέση με τους γενετικούς πόρους για τη δια-
τροφή και τη γεωργία, καθώς και τον ειδικό χαρακτήρα 
και τη σημασία τους για την επίτευξη παγκόσμιας επισι-
τιστικής ασφάλειας και για την αειφόρο ανάπτυξη της 
γεωργίας στο πλαίσιο της άμβλυνσης της φτώχιας και της 
κλιματικής αλλαγής, και παραδεχόμενα εν προκειμένω 
τον βασικό ρόλο της διεθνούς συνθήκης σχετικά με τους 
φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία 
και της Επιτροπής Γενετικών Πόρων για τη Διατροφή και 
τη Γεωργία του FAO,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τους διεθνείς υγειονομικούς 
κανονισμούς (2005) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
και τη σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης σε παθογό-
νους για τον άνθρωπο οργανισμούς για λόγους ετοιμό-
τητας και αντίδρασης στον τομέα της δημόσιας υγείας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις υπό εξέλιξη εργασίες με αντικεί-
μενο την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, 
που διεξάγονται σε άλλα διεθνή φόρουμ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το πολυμερές σύστημα πρόσβα-
σης και καταμερισμού των οφελών που έχει δημιουργη-
θεί βάσει της διεθνούς συνθήκης σχετικά με τους φυτο-
γενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η 
οποία είναι εναρμονισμένη με τη Σύμβαση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διεθνείς πράξεις που αφο-
ρούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών 
θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται με προοπτική την 
επίτευξη των στόχων της Σύμβασης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συνάφεια του άρθρου 8 στοι-
χείο ι) της Σύμβασης, δεδομένου ότι αυτό αφορά τις 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, καθώς και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των 
γνώσεων αυτών,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη διασύνδεση γενετικών πόρων με 
παραδοσιακές γνώσεις, το γεγονός ότι οι αυτόχθονες 
και οι τοπικές κοινότητες τα θεωρούν αδιαχώριστα, και 
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τη σημασία των παραδοσιακών γνώσεων για τη διατή-
ρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας και την αειφορική 
χρήση των συστατικών της στοιχείων, καθώς και για την 
αειφορία των μέσων διαβίωσης των κοινοτήτων αυτών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ποικίλες περιπτώσεις όπου 
παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους βρίσκονται στην κατοχή ή την κυριότητα αυτο-
χθόνων και τοπικών κοινοτήτων,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι αυτόχθονες και οι το-
πικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τους νόμιμους κατόχους, στο εσωτερικό των κοινοτήτων 
τους, των παραδοσιακών τους γνώσεων που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τις μοναδικές περιπτώ-
σεις όπου χώρες κατέχουν συνδεδεμένες με γενετικούς 
πόρους παραδοσιακές γνώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι 
προφορικές, τεκμηριωμένες εγγράφως ή να φυλάσσο-
νται σε άλλες μορφές και εκφράζουν μια πλούσια πολι-
τιστική κληρονομιά που έχει σημασία για τη διατήρηση 
και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, και

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι καμία διάταξη του παρόντος Πρω-
τοκόλλου δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδυναμώνει ή 
καταργεί τα υφιστάμενα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
και τοπικών κοινοτήτων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Στόχος

Στόχος του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο δίκαιος και 
ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, μεταξύ άλλων με 
την κατάλληλη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
με την κατάλληλη μεταφορά των σχετικών τεχνολογιών, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των δικαιωμάτων επί των εν 
λόγω πόρων και τεχνολογιών, καθώς και με την κατάλ-
ληλη χρηματοδότηση, ώστε να συμβάλει με τον τρόπο 
αυτόν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας 
και την αειφορική χρήση των συστατικών της στοιχείων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για το παρόν Πρωτόκολλο ισχύουν οι ορισμοί του άρ-
θρου 2 της Σύμβασης. Επιπλέον, για τους σκοπούς του 
παρόντος Πρωτοκόλλου, νοούνται ως:

α) «Διάσκεψη των Μερών», η Διάσκεψη των Μερών 
της Σύμβασης·

β) «Σύμβαση», η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλο-
μορφία·

γ) «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων», η διεξαγωγή 
έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο τη γενετική και/ή 
βιοχημική σύνθεση γενετικών πόρων, μεταξύ άλλων με 
την εφαρμογή βιοτεχνολογίας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της Σύμβασης·

δ) «βιοτεχνολογία», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
Σύμβασης, κάθε τεχνολογική εφαρμογή στην οποία 
χρησιμοποιούνται βιολογικά συστήματα, ζωντανοί ορ-
γανισμοί ή παράγωγά τους, με σκοπό την παραγωγή ή 

τροποποίηση προϊόντων ή διεργασιών για συγκεκριμένη 
χρήση·

ε) «παράγωγο», βιοχημική ένωση που απαντά στη 
φύση και προκύπτει από τη γενετική έκφραση ή τον με-
ταβολισμό βιολογικών ή γενετικών πόρων, έστω και αν 
δεν περιέχει λειτουργικές μονάδες κληρονομικότητας.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται στους γενετι-
κούς πόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 15 της Σύμβασης, καθώς και στα οφέλη που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των πόρων αυτών. 
Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται επίσης στις παρα-
δοσιακές γνώσεις που συνδέονται με τους γενετικούς 
πόρους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Σύμβασης, καθώς και στα οφέλη που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών.

Άρθρο 4
Σχέσεις με διεθνείς συμφωνίες και πράξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν θίγουν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συμβαλλόμενου μέ-
ρους που απορρέουν από ισχύουσα διεθνή συμφωνία, 
εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
οποίων η άσκηση θα έβλαπτε ή θα απειλούσε σοβαρά τη 
βιολογική ποικιλομορφία. Με την παρούσα παράγραφο 
δεν επιδιώκεται η ιεράρχηση του Πρωτοκόλλου έναντι 
άλλων διεθνών πράξεων.

2. Καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν 
εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να καταρτίζουν και να 
εφαρμόζουν άλλες συναφείς διεθνείς συμφωνίες, συμπε-
ριλαμβανομένων άλλων εξειδικευμένων συμφωνιών πρό-
σβασης και καταμερισμού των οφελών, υπό τον όρο ότι 
αυτές εξυπηρετούν τους στόχους της Σύμβασης και του 
παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν αντιβαίνουν σε αυτούς.

3. Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται κατά τρόπο 
ώστε να αλληλοϋποστηρίζεται με άλλες, συναφείς με 
αυτό διεθνείς πράξεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται δεό-
ντως υπόψη οι χρήσιμες και συναφείς εργασίες υπό εξέ-
λιξη ή πρακτικές στο πλαίσιο των εν λόγω διεθνών πρά-
ξεων και σχετικών διεθνών οργανισμών, υπό τον όρο ότι 
αυτές εξυπηρετούν τους στόχους της Σύμβασης και του 
παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν αντιβαίνουν σε αυτούς.

4. Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί την πράξη εφαρμο-
γής των διατάξεων της Σύμβασης που αφορούν την πρό-
σβαση και τον καταμερισμό των οφελών. Σε περίπτωση 
που ισχύει εξειδικευμένη διεθνής πράξη περί πρόσβασης 
και καταμερισμού των οφελών, η οποία συνάδει με τους 
στόχους της Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου 
και δεν αντιβαίνει σε αυτούς, το παρόν Πρωτόκολλο δεν 
εφαρμόζεται στο ή στα συμβαλλόμενα μέρη της εξειδι-
κευμένης πράξης ως προς τον συγκεκριμένο γενετικό 
πόρο που καλύπτεται από την εξειδικευμένη πράξη και 
για τους σκοπούς της.

Άρθρο 5
Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 7 της 
Σύμβασης, στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμο-
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ποίηση γενετικών πόρων, καθώς και από τις μετέπειτα 
εφαρμογές και εμπορική εκμετάλλευση, πρέπει να συμ-
μετέχει με δίκαιο και ισότιμο τρόπο το συμβαλλόμενο 
μέρος που παρέχει τους πόρους αυτούς, το οποίο είναι 
η χώρα προέλευσής τους ή ένα συμβαλλόμενο μέρος 
που έχει αποκτήσει τους γενετικούς πόρους σύμφωνα 
με τη Σύμβαση. Ο εν λόγω καταμερισμός των οφελών 
συμφωνείται με βάση αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά 
ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, 
με σκοπό να εξασφαλίσει ότι στα οφέλη που απορρέουν 
από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων τους οποίους 
κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες, σύμφωνα 
με την εσωτερική νομοθεσία που αφορά τα κατοχυρω-
μένα δικαιώματα αυτών των αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων επί των συγκεκριμένων γενετικών πόρων, 
συμμετέχουν με δίκαιο και ισότιμο τρόπο οι εμπλεκό-
μενες κοινότητες, με βάση αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

3. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 1, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά ή διοικητικά 
μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση.

4. Τα οφέλη είναι δυνατόν να συνίστανται σε χρημα-
τικά και άλλα οφέλη και να περιλαμβάνουν τα απαριθ-
μούμενα στο παράρτημα, χωρίς όμως να περιορίζονται 
σε αυτά.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά 
ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, 
ώστε στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση 
παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες συνδέονται με γενετι-
κούς πόρους να συμμετέχουν με δίκαιο και ισότιμο τρό-
πο οι αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες που κατέχουν 
τις γνώσεις αυτές. Ο εν λόγω καταμερισμός των οφελών 
συμφωνείται με βάση αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

Άρθρο 6
Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους

1. Κατά την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων επί 
φυσικών πόρων, και με την επιφύλαξη των εσωτερικών 
νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμιστικών απαιτήσεων 
που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών, η πρόσβαση σε γενετικούς πόρους με σκοπό 
τη χρησιμοποίησή τους υπόκειται στη συναίνεση μετά 
από ενημέρωση του συμβαλλόμενου μέρους που παρέ-
χει τους συγκεκριμένους πόρους, το οποίο είναι η χώρα 
προέλευσής τους ή ένα συμβαλλόμενο μέρος που έχει 
αποκτήσει τους γενετικούς πόρους σύμφωνα με τη Σύμ-
βαση, εκτός εάν άλλως ορίσει το εν λόγω συμβαλλόμενο 
μέρος.

2. Σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να 
εξασφαλίζεται η συναίνεση μετά από ενημέρωση ή η 
έγκριση και η συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους, 
στις περιπτώσεις που οι εν λόγω κοινότητες έχουν το 
κατοχυρωμένο δικαίωμα να παρέχουν πρόσβαση στους 
πόρους αυτούς.

3. Βάσει της ανωτέρω παραγράφου 1, κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος που απαιτεί συναίνεση μετά από ενημέρωση 
λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή 
μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, ώστε:

α) οι εσωτερικές του νομοθετικές διατάξεις ή ρυθ-
μιστικές απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και 
τον καταμερισμό των οφελών να χαρακτηρίζονται από 
ασφάλεια δικαίου, σαφήνεια και διαφάνεια·

β) να προβλέπονται δίκαιοι και μη αυθαίρετοι κανόνες 
και διαδικασίες για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους·

γ) να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
υποβολής αιτήσεων συναίνεσης μετά από ενημέρωση·

δ) να προβλέπεται η έκδοση σαφούς έγγραφης από-
φασης από αρμόδια αρχή, με διαφάνεια και αποτελε-
σματικότητα σε σχέση με το κόστος και εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος·

ε) να προβλέπεται η έκδοση άδειας ή ισοδύναμου 
εγγράφου κατά τον χρόνο της πρόσβασης, ως αποδει-
κτικού της απόφασης συναίνεσης μετά από ενημέρωση 
και της συμφωνίας με αμοιβαία αποδεκτούς όρους, και 
να ενημερώνεται αναλόγως το Κέντρο Πληροφοριών 
για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών·

στ) κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη της εσω-
τερικής νομοθεσίας, να καθορίζονται κριτήρια και/ή 
διαδικασίες για την εξασφάλιση της συναίνεσης μετά 
από ενημέρωση ή της έγκρισης και της συμμετοχής των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων για την πρόσβαση 
σε γενετικούς πόρους· και

ζ) να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και διαδικασίες για 
την απαίτηση αμοιβαία αποδεκτών όρων και τη σχετική 
συμφωνία. Οι όροι αυτοί καθορίζονται εγγράφως και 
μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

i) ρήτρα επίλυσης διαφορών·
ii) όρους σχετικά με τον καταμερισμό των οφελών, 

συμπεριλαμβανομένου του θέματος των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

iii) όρους σχετικά με την ενδεχόμενη μετέπειτα χρήση 
από τρίτους· και

iv) όρους σχετικά με αλλαγές του επιδιωκόμενου σκο-
πού, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7
Πρόσβαση σε παραδοσιακές γνώσεις 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους

Σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
να εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση σε συνδεόμενες με 
γενετικούς πόρους παραδοσιακές γνώσεις, τις οποίες 
κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες, παρέχεται 
με τη συναίνεση μετά από ενημέρωση ή την έγκριση 
και τη συμμετοχή των εν λόγω αυτοχθόνων και τοπι-
κών κοινοτήτων, και ότι έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία 
αποδεκτοί όροι.

Άρθρο 8
Ειδικά θέματα

Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των οικείων 
νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμιστικών απαιτήσεων που 
αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφε-
λών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α) δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την προαγωγή 
της έρευνας που συμβάλλει στη διατήρηση και την αει-
φορική χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας, ιδίως στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων με απλουστευμέ-
να μέτρα πρόσβασης για σκοπούς έρευνας διεξαγόμενης 
από μη εμπορικούς φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να καλύπτεται, σε αυτή την περίπτωση έρευνας, 
η αλλαγή του επιδιωκόμενου σκοπού·

β) λαμβάνει δεόντως υπόψη τις επικρατούσες ή επι-
κείμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που απειλούν 
ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των 
φυτών, όπως κρίνεται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συνεκτιμούν την ανά-
γκη ταχείας πρόσβασης σε γενετικούς πόρους και άμε-
σου, δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών 
που απορρέουν από τη χρήση των συγκεκριμένων γενε-
τικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή θεραπευτική αγωγή για όσους την 
χρειάζονται, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

γ) εξετάζει τη σημασία των γενετικών πόρων για τη 
διατροφή και τη γεωργία, καθώς και τον ειδικό ρόλο τους 
στην επισιτιστική ασφάλεια.

Άρθρο 9
Συμβολή στη διατήρηση 
και την αειφορική χρήση

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους χρήστες 
και τους παρόχους να διοχετεύουν στη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας και την αειφορική χρήση των 
συστατικών της στοιχείων τα οφέλη που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων.

Άρθρο 10
Παγκόσμιος πολυμερής μηχανισμός 
καταμερισμού των οφελών

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν την ανάγκη ύπαρ-
ξης παγκόσμιου μηχανισμού καταμερισμού των οφελών, 
για την αντιμετώπιση του δίκαιου και ισότιμου καταμε-
ρισμού των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμο-
ποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων 
που συνδέονται με γενετικούς πόρους σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί ή να ληφθεί συναίνεση μετά από ενη-
μέρωση, καθώς και τις πρακτικές λεπτομέρειες του μηχα-
νισμού αυτού. Τα οφέλη τα οποία καταμερίζονται μέσω 
του εν λόγω μηχανισμού μεταξύ των χρηστών γενετικών 
πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με 
γενετικούς πόρους χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 
της διατήρησης της βιολογικής ποικιλομορφίας και της 
αειφορικής χρήσης των συστατικών της στοιχείων σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Άρθρο 11
Διασυνοριακή συνεργασία

1. Στις περιπτώσεις που οι ίδιοι γενετικοί πόροι απα-
ντούν στο φυσικό τους περιβάλλον (in situ) στο έδα-
φος περισσότερων του ενός συμβαλλομένων μερών, 
τα συγκεκριμένα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να 
συνεργάζονται καταλλήλως, με τη συμμετοχή των εμπλε-
κόμενων αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, κατά πε-
ρίπτωση, για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Όταν μία ή περισσότερες αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες διαφόρων συμβαλλομένων μερών κατέ-

χουν τις ίδιες παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, τα συγκεκριμένα συμβαλλόμενα 
μέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται καταλλήλως, με τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων, για την επίτευξη του στόχου του παρόντος 
Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 12
Παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους

1. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέ-
χουν βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλό-
μενα μέρη λαμβάνουν υπόψη, όσον αφορά τις παραδο-
σιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους, 
το εθιμικό δίκαιο και τα κοινοτικά πρωτόκολλα και δια-
δικασίες των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν μηχανισμούς, 
με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων αυτοχθό-
νων και τοπικών κοινοτήτων, για την ενημέρωση των δυ-
νητικών χρηστών παραδοσιακών γνώσεων που συνδέ-
ονται με γενετικούς πόρους σχετικά με τις υποχρεώσεις 
τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόσβασης 
στις γνώσεις αυτές και δίκαιου και ισότιμου καταμερι-
σμού των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμο-
ποίησή τους, τα οποία διατίθενται μέσω του Κέντρου 
Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό 
των Οφελών.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να στηρίζουν 
καταλλήλως την ανάπτυξη, από τις αυτόχθονες και το-
πικές κοινότητες και από τις γυναίκες των κοινοτήτων 
αυτών, των εξής:

α) κοινοτικών πρωτοκόλλων σχετικά με την πρόσβαση 
σε παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, καθώς και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό 
των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των 
γνώσεων αυτών·

β) ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά αμοιβαία απο-
δεκτούς όρους, ώστε να διασφαλίζεται ο δίκαιος και ισό-
τιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες 
συνδέονται με γενετικούς πόρους· και

γ) υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών για τον κατα-
μερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμο-
ποίηση παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες συνδέονται 
με γενετικούς πόρους.

4. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου 
και στο μέτρο του δυνατού, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
περιορίζουν την εθιμική χρήση και ανταλλαγή γενετικών 
πόρων και των συνδεόμενων με αυτούς παραδοσιακών 
γνώσεων στο εσωτερικό και μεταξύ των αυτοχθόνων 
και τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τους στόχους της 
Σύμβασης.

Άρθρο 13
Εθνικοί κόμβοι συντονισμού 
και αρμόδιες εθνικές αρχές

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει εθνικό κόμβο συ-
ντονισμού για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών, ο οποίος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
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α) σε όσους υποβάλλουν αίτηση πρόσβασης σε γενε-
τικούς πόρους, πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
συναίνεσης μετά από ενημέρωση και συμφωνίας με 
αμοιβαία αποδεκτούς όρους, συμπεριλαμβανομένου 
του καταμερισμού των οφελών·

β) εφόσον είναι δυνατόν, σε όσους υποβάλλουν αίτηση 
πρόσβασης σε παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται 
με γενετικούς πόρους, πληροφορίες σχετικά με τις δια-
δικασίες συναίνεσης μετά από ενημέρωση ή έγκρισης 
και συμμετοχής, κατά περίπτωση, των αυτοχθόνων και 
τοπικών κοινοτήτων και συμφωνίας με αμοιβαία αποδε-
κτούς όρους, συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού 
των οφελών· και

γ) πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
τις σχετικές αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες και τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο εθνικός κόμβος συντονισμού είναι αρμόδιος για τη 
σύνδεση με τη Γραμματεία.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει μία ή περισσότε-
ρες αρμόδιες εθνικές αρχές για την πρόσβαση και τον κα-
ταμερισμό των οφελών. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι 
υπεύθυνες, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά νομοθετικά 
ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, για την παροχή 
πρόσβασης ή, κατά περίπτωση, την έκδοση εγγράφων 
που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πρό-
σβασης, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά 
με τις ισχύουσες διαδικασίες και απαιτήσεις όσον αφορά 
τη λήψη συναίνεσης μετά από ενημέρωση και τη συνο-
μολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων.

3. Το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ορίσει μία και 
μόνον οντότητα ως κόμβο συντονισμού και ως αρμόδια 
εθνική αρχή.

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στη Γραμμα-
τεία τα στοιχεία επικοινωνίας του εθνικού του κόμβου 
συντονισμού και της ή των αρμόδιων εθνικών αρχών 
του, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος Πρωτοκόλλου για το μέρος αυτό. Εάν το 
συμβαλλόμενο μέρος ορίσει περισσότερες της μίας αρ-
μόδιες εθνικές αρχές, διαβιβάζει στη Γραμματεία, μαζί με 
τη σχετική κοινοποίηση, κατάλληλες πληροφορίες για τις 
αρμοδιότητες καθεμίας από τις εν λόγω αρχές. Ανάλογα 
με την περίπτωση, στις πληροφορίες αυτές προσδιορίζε-
ται τουλάχιστον η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για 
τους ζητούμενους γενετικούς πόρους. Κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος γνωστοποιεί αμέσως στη Γραμματεία κάθε 
μεταβολή του ορισμού του εθνικού του κόμβου συντονι-
σμού ή των στοιχείων επικοινωνίας ή των αρμοδιοτήτων 
της ή των αρμόδιων εθνικών αρχών του.

5. Η Γραμματεία διαθέτει, μέσω του Κέντρου Πληρο-
φοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των 
Οφελών, τις πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή 
της ανωτέρω παραγράφου 4.

Άρθρο 14
Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση 
και τον Καταμερισμό των Οφελών 
και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Ιδρύεται Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση 
και τον Καταμερισμό των Οφελών, το οποίο εντάσσεται 

στον μηχανισμό διαλογής που προβλέπεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 3 της Σύμβασης. Το κέντρο αυτό χρησι-
μεύει ως μέσο ανταλλαγής των πληροφοριών που αφο-
ρούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών 
και, ειδικότερα, παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες τις 
οποίες διαβιβάζουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με 
την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Με την επιφύλαξη της προστασίας των εμπιστευτι-
κών πληροφοριών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θέτει στη 
διάθεση του Κέντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση 
και τον Καταμερισμό των Οφελών όλες τις πληροφορί-
ες που απαιτούνται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, 
καθώς και όσες απαιτούνται βάσει των αποφάσεων της 
Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των 
συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι 
πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:

α) νομοθετικά και διοικητικά μέτρα και μέτρα πολιτικής 
που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών·

β) στοιχεία του εθνικού κόμβου συντονισμού και της 
ή των αρμόδιων εθνικών αρχών·

και
γ) άδειες ή ισοδύναμα έγγραφα που εκδίδονται κατά 

τον χρόνο της πρόσβασης, ως αποδεικτικά της απόφα-
σης για συναίνεση μετά από ενημέρωση και της συμφω-
νίας με αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, εάν υπάρχουν, 
μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής, κατά περίπτωση:

α) καθ’ ύλη αρμόδιες αρχές των αυτοχθόνων και τοπι-
κών κοινοτήτων και πληροφορίες κατόπιν αποφάσεων·

β) υποδείγματα συμβατικών ρητρών·
γ) μεθόδους και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για 

την παρακολούθηση των γενετικών πόρων· και
δ) κώδικες δεοντολογίας και βέλτιστες πρακτικές.
4. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της λειτουργίας του Κέ-

ντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Κατα-
μερισμό των Οφελών, συμπεριλαμβανομένων των εκ-
θέσεων σχετικά με τις δραστηριότητές του, εξετάζονται 
και αποφασίζονται από τη Διάσκεψη των Μερών που 
λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του 
παρόντος Πρωτοκόλλου κατά την πρώτη συνεδρίασή 
της και, στη συνέχεια, επανεξετάζονται συνεχώς.

Άρθρο 15
Συμμόρφωση με τις εσωτερικές 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλλη-
λα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό, νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτι-
κής για να εξασφαλίσει ότι για τους γενετικούς πόρους 
που χρησιμοποιούνται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας 
του έχει παρασχεθεί πρόσβαση με συναίνεση μετά από 
ενημέρωση και ότι έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία αποδε-
κτοί όροι, όπως επιβάλλουν οι εσωτερικές νομοθετικές 
διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του άλλου συμβαλ-
λόμενου μέρους που αφορούν την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών.
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2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα κατάλλη-
λα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων 
έλλειψης συμμόρφωσης με τα μέτρα που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, στο μέτρο 
του δυνατού και όπου ενδείκνυται, στις περιπτώσεις ει-
καζόμενης παράβασης των αναφερόμενων στην ανωτέ-
ρω παράγραφο 1 εσωτερικών νομοθετικών διατάξεων ή 
ρυθμιστικών απαιτήσεων που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών.

Άρθρο 16
Συμμόρφωση με τις εσωτερικές 
νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών 
στην περίπτωση των συνδεόμενων 
με γενετικούς πόρους παραδοσιακών γνώσεων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα, 
αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκο-
πό, νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, 
κατά περίπτωση, για να εξασφαλίσει ότι για τις συνδε-
όμενες με γενετικούς πόρους παραδοσιακές γνώσεις 
που χρησιμοποιούνται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας 
του έχει παρασχεθεί πρόσβαση με τη συναίνεση μετά 
από ενημέρωση ή την έγκριση και τη συμμετοχή των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και ότι έχουν συμ-
φωνηθεί αμοιβαία αποδεκτοί όροι, όπως επιβάλλουν 
οι σχετικές με την πρόσβαση και τον καταμερισμό των 
οφελών εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστι-
κές απαιτήσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους όπου 
βρίσκονται οι συγκεκριμένες αυτόχθονες και τοπικές 
κοινότητες.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλλη-
λα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων 
έλλειψης συμμόρφωσης με τα μέτρα που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, στο μέτρο 
του δυνατού και όπου ενδείκνυται, στις περιπτώσεις ει-
καζόμενης παράβασης των αναφερόμενων στην ανωτέ-
ρω παράγραφο 1 εσωτερικών νομοθετικών διατάξεων ή 
ρυθμιστικών απαιτήσεων που αφορούν την πρόσβαση 
και τον καταμερισμό των οφελών.

Άρθρο 17
Παρακολούθηση της χρησιμοποίησης 
γενετικών πόρων

1. Για την υποστήριξη της συμμόρφωσης, κάθε συμ-
βαλλόμενο μέρος λαμβάνει μέτρα, κατά περίπτωση, με 
σκοπό την παρακολούθηση και την ενίσχυση της διαφά-
νειας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

α) τον ορισμό ενός ή περισσότερων σημείων ελέγχου, 
ως εξής:

i) Τα ορισθέντα σημεία ελέγχου θα συλλέγουν ή θα 
λαμβάνουν, κατά περίπτωση, κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τη συναίνεση μετά από ενημέρωση, την πηγή 

του γενετικού πόρου, τη συνομολόγηση αμοιβαία απο-
δεκτών όρων και/ή τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, 
κατά περίπτωση.

ii) Κατά περίπτωση και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του ορισθέντος σημείου ελέγχου, κάθε συμ-
βαλλόμενο μέρος απαιτεί από τους χρήστες γενετικών 
πόρων να παρέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται 
στο ανωτέρω εδάφιο σε ορισθέν σημείο ελέγχου. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα, αποτε-
λεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων έλλειψης 
συμμόρφωσης.

iii) Με την επιφύλαξη της προστασίας των εμπιστευ-
τικών πληροφοριών, οι εν λόγω πληροφορίες, συμπε-
ριλαμβανομένων όσων προέρχονται από διεθνώς 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εφόσον 
υπάρχουν, θα παρέχονται στις καθ’ ύλη αρμόδιες εθνικές 
αρχές, στο συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει συναίνεση 
μετά από ενημέρωση και στο Κέντρο Πληροφοριών για 
την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών, κατά 
περίπτωση.

iv) Τα σημεία ελέγχου πρέπει να είναι αποτελεσμα-
τικά, να επιφορτίζονται με αρμοδιότητες συναφείς με 
την εφαρμογή του παρόντος στοιχείου α) και να είναι 
συναφή με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή με τη 
συλλογή σχετικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων σε κάθε 
στάδιο της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας, 
πριν τη διάθεση στην αγορά (pre-commercialization) 
και της εμπορίας (commercialization).

β) Την ενθάρρυνση των χρηστών και των παρόχων 
γενετικών πόρων να προβλέπουν στους αμοιβαία απο-
δεκτούς όρους την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
την τήρηση των όρων αυτών, μεταξύ άλλων συμπεριλαμ-
βάνοντας απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων· και

γ) την ενθάρρυνση της χρήσης αποτελεσματικών σε 
σχέση με το κόστος εργαλείων και συστημάτων επικοι-
νωνιών.

2. Η άδεια ή το ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και 
τίθεται στη διάθεση του Κέντρου Πληροφοριών για την 
Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών αποτελεί 
διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

3. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συμμόρ-
φωσης χρησιμεύουν ως αποδεικτικά του ότι για τους 
γενετικούς πόρους τους οποίους καλύπτουν έχει παρα-
σχεθεί πρόσβαση με συναίνεση μετά από ενημέρωση και 
ότι έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία αποδεκτοί όροι, όπως 
επιβάλλουν οι σχετικές με την πρόσβαση και τον κατα-
μερισμό των οφελών εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις 
ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του συμβαλλόμενου μέρους 
που παρέχει τη συναίνεση μετά από ενημέρωση.

4. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρ-
φωσης περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορί-
ες, εφόσον δεν είναι εμπιστευτικές:

α) εκδίδουσα αρχή,
β) ημερομηνία έκδοσης,
γ) πάροχος,
δ) μοναδικό αναγνωριστικό του πιστοποιητικού,
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ε) φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρασχέθηκε 
συναίνεση μετά από ενημέρωση,

στ) θεματικό πεδίο ή γενετικοί πόροι που καλύπτονται 
από το πιστοποιητικό,

ζ) επιβεβαίωση της συνομολόγησης αμοιβαία απο-
δεκτών όρων,

η) επιβεβαίωση της συναίνεσης μετά από ενημέρωση, 
και

θ) εμπορική και/ή μη εμπορική χρήση.

Άρθρο 18
Τήρηση των αμοιβαία αποδεκτών όρων

1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 
στοιχείο ζ) σημείο i) και του άρθρου 7, κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος ενθαρρύνει τους παρόχους και τους χρήστες 
γενετικών πόρων και/ή παραδοσιακών γνώσεων που 
συνδέονται με γενετικούς πόρους να συμπεριλαμβάνουν 
στους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά περίπτωση, 
διατάξεις για την επίλυση διαφορών, μεταξύ των οποίων:

α) το Δικαστήριο στο οποίο θα προσφεύγουν για την 
επίλυση διαφορών,

β) το εφαρμοστέο δίκαιο, και/ή
γ) επιλογές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η 

διαμεσολάβηση και η διαιτησία.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι, σε περί-

πτωση διαφορών που ανακύπτουν από αμοιβαία αποδε-
κτούς όρους, η έννομη τάξη του παρέχει τη δυνατότητα 
προσφυγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δικαιοδοτικές 
απαιτήσεις.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει αποτελεσμα-
τικά μέτρα, κατά περίπτωση, σχετικά με:

α) την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και
β) τη χρησιμοποίηση μηχανισμών αμοιβαίας αναγνώ-

ρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών και διαιτη-
τικών αποφάσεων.

4. Η αποτελεσματικότητα του παρόντος άρθρου επα-
νεξετάζεται από τη Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί 
ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος 
Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 31 αυτού.

Άρθρο 19
Υποδείγματα συμβατικών ρητρών

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει, κατά πε-
ρίπτωση, την εκπόνηση, επικαιροποίηση και χρήση το-
μεακών και διατομεακών υποδειγμάτων συμβατικών 
ρητρών για τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους.

2. Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου διενεργεί, κατά διαστήματα, απολογισμό της χρήσης 
τομεακών και διατομεακών υποδειγμάτων συμβατικών 
ρητρών.

Άρθρο 20
Κώδικες δεοντολογίας, κατευθυντήριες 
γραμμές και βέλτιστες πρακτικές και/ή πρότυπα

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει, κατά πε-
ρίπτωση, την εκπόνηση, επικαιροποίηση και χρήση 
προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας, κατευθυντήριων 
γραμμών και βέλτιστων πρακτικών και/ή προτύπων για 
την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών.

2. Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου διενεργεί, κατά διαστήματα, απολογισμό της χρήσης 
προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας, κατευθυντήριων 
γραμμών και βέλτιστων πρακτικών και/ή προτύπων, και 
εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης ειδικών κωδίκων δε-
οντολογίας, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων 
πρακτικών και/ή προτύπων.

Άρθρο 21
Ευαισθητοποίηση

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει μέτρα ευαισθη-
τοποίησης στη σημασία των γενετικών πόρων και των 
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς 
πόρους, καθώς και στα σχετικά ζητήματα πρόσβασης και 
καταμερισμού των οφελών. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) προβολή του παρόντος Πρωτοκόλλου και του στό-
χου του·

β) διοργάνωση συναντήσεων των αυτοχθόνων και το-
πικών κοινοτήτων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς·

γ) σύσταση και διατήρηση υπηρεσίας βοήθειας (help 
desk) για τις αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες και τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς·

δ) διάδοση πληροφοριών μέσω εθνικού κέντρου πλη-
ροφοριών·

ε) προώθηση προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας, 
κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών 
και/ή προτύπων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αυτό-
χθονες και τοπικές κοινότητες και τους σχετικούς ενδι-
αφερόμενους φορείς·

στ) προώθηση των εγχώριων, περιφερειακών και διε-
θνών ανταλλαγών πείρας, κατά περίπτωση·

ζ) εκπαίδευση και κατάρτιση των χρηστών και των 
παρόχων γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσε-
ων που συνδέονται με γενετικούς πόρους σχετικά με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών·

η) συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτή-
των και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στην 
εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου· και

θ) συνειδητοποίηση των κοινοτικών πρωτοκόλλων και 
διαδικασιών των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων.

Άρθρο 22
Δυναμικότητα

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τη δημι-
ουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας και για την ενίσχυση 
των ανθρώπινων πόρων και των θεσμικών ικανοτήτων 
αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου στα συμβαλλόμενα μέρη που είναι αναπτυσσόμενες 
χώρες, ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες και στα 
μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη μεταξύ αυτών, 
καθώς και στα συμβαλλόμενα μέρη με οικονομία σε 
μεταβατικό στάδιο, μεταξύ άλλων μέσω υφιστάμενων 
παγκόσμιων, περιφερειακών, υποπεριφερειακών και 
εθνικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να διευκολύνουν 
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τη συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων 
και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπερι-
λαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
του ιδιωτικού τομέα.

2. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας 
εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ανάγκες σε χρηματοοικονομικούς πό-
ρους των συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσσό-
μενες χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων 
και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών 
μεταξύ αυτών, και των συμβαλλομένων μερών με οικο-
νομία σε μεταβατικό στάδιο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
διατάξεις της Σύμβασης.

3. Ως βάση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων εφαρμο-
γής του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη 
που είναι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα 
κράτη μεταξύ αυτών, καθώς και τα συμβαλλόμενα μέρη 
με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, θα πρέπει να προσ-
διορίζουν τις εθνικές τους ανάγκες και προτεραιότητες 
από πλευράς δυναμικότητας μέσω εθνικών αυτοαξιο-
λογήσεων δυναμικότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα 
εν λόγω μέρη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις σχετικές 
με τη δυναμικότητα ανάγκες και προτεραιότητες των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως προσδιορίζονται από 
τους ίδιους, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες και προτε-
ραιότητες των γυναικών από πλευράς δυναμικότητας.

4. Η δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας για την 
υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου μπορεί να καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 
βασικά πεδία:

α) ικανότητα εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου 
και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
αυτό·

β) ικανότητα διαπραγμάτευσης αμοιβαία αποδεκτών 
όρων·

γ) ικανότητα κατάρτισης, εφαρμογής και επιβολής 
εσωτερικών νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, καθώς 
και μέτρων πολιτικής για την πρόσβαση και τον καταμε-
ρισμό των οφελών· και

δ) ικανότητα των χωρών να αναπτύσσουν τις ενδογε-
νείς ερευνητικές τους δυνατότητες με στόχο την προ-
σθήκη αξίας στους οικείους γενετικούς πόρους.

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω 
παραγράφους 1 έως 4 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων:

α) νομική και θεσμική ανάπτυξη·
β) προαγωγή της ισότητας και της δικαιοσύνης κατά 

τις διαπραγματεύσεις, όπως π.χ. κατάρτιση στη διαπραγ-
μάτευση αμοιβαία αποδεκτών όρων·

γ) παρακολούθηση και επιβολή της συμμόρφωσης·
δ) χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων εργαλεί-

ων επικοινωνιών και διαδικτυακών συστημάτων για δρα-
στηριότητες πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών·

ε) ανάπτυξη και χρήση μεθόδων αποτίμησης·
στ) βιοαναζήτηση (bioprospecting) και τις σχετικές 

έρευνες και ταξινομικές μελέτες·
ζ) μεταφορά τεχνολογίας και υποδομές και τεχνικές 

ικανότητες που θα καταστήσουν διατηρήσιμη αυτή τη 
μεταφορά·

η) ενίσχυση της συμβολής των δραστηριοτήτων πρό-
σβασης και καταμερισμού των οφελών στη διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλομορφίας και στην αειφορική χρή-
ση των συστατικών της στοιχείων·

θ) ειδικά μέτρα για την αύξηση των ικανοτήτων των 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων από πλευράς πρό-
σβασης και καταμερισμού των οφελών· και

ι) ειδικά μέτρα για την αύξηση των ικανοτήτων των 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, με έμφαση στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών τους, από πλευ-
ράς πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και/ή σε πα-
ραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με αυτούς.

6. Θα πρέπει να παρέχονται στο Κέντρο Πληροφοριών 
για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών 
πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες δημιουργίας 
και ανάπτυξης δυναμικότητας, οι οποίες αναλαμβάνο-
νται σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 5, ώστε να 
προωθούνται η συνέργεια και ο συντονισμός στο πεδίο 
της δημιουργίας και ανάπτυξης δυναμικότητας για την 
πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών.

Άρθρο 23
Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνολογική 
σύμπραξη και συνεργασία

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 18 και 19 της Σύμβασης, 
τα συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποιούν τη σύμπραξη και 
τη συνεργασία σε προγράμματα τεχνικής και επιστημονι-
κής έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο τη βιοτε-
χνολογία, ως μέσο επίτευξης του στόχου του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να προάγουν και να ενθαρρύνουν την 
πρόσβαση των συμβαλλομένων μερών που είναι ανα-
πτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγ-
μένων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων 
κρατών μεταξύ αυτών, και των συμβαλλομένων μερών 
με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, στην τεχνολογία, 
καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας σε αυτά, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και ενίσχυση ισχυρής και 
βιώσιμης τεχνολογικής και επιστημονικής βάσης για την 
επίτευξη των στόχων της Σύμβασης και του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω συλλογικές δραστηριότητες 
αναπτύσσονται, κατά το δυνατόν και όπου ενδείκνυται, 
στο ή στα συμβαλλόμενα μέρη που παρέχουν τους γε-
νετικούς πόρους, τα οποία είναι οι χώρες προέλευσής 
τους ή συμβαλλόμενα μέρη που έχουν αποκτήσει τους 
γενετικούς πόρους σύμφωνα με τη Σύμβαση, και με τη 
συμμετοχή του ή των εν λόγω συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 24
Μη συμβαλλόμενα μέρη

Τα συμβαλλόμενα μέρη προτρέπουν τρίτα μέρη να 
προσχωρήσουν στο παρόν Πρωτόκολλο και να συνει-
σφέρουν κατάλληλες πληροφορίες στο Κέντρο Πλη-
ροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των 
Οφελών.
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Άρθρο 25
Χρηματοδοτικός μηχανισμός 
και χρηματοοικονομικοί πόροι

1. Κατά την εξέταση των χρηματοοικονομικών πόρων 
για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμ-
βαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 20 της Σύμβασης.

2. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός της Σύμβασης απο-
τελεί τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του παρόντος Πρω-
τοκόλλου.

3. Όσον αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικό-
τητας, που αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος Πρω-
τοκόλλου, όταν η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί 
ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος 
Πρωτοκόλλου παρέχει κατευθύνσεις για τον χρηματο-
δοτικό μηχανισμό που αναφέρεται στην ανωτέρω πα-
ράγραφο 2, προς εξέταση από τη Διάσκεψη των Μερών, 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε χρηματοοικονομικούς 
πόρους των συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσ-
σόμενες χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων 
και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών 
μεταξύ αυτών, και των συμβαλλομένων μερών με οικο-
νομία σε μεταβατικό στάδιο, καθώς και τις σχετικές με 
τη δυναμικότητα ανάγκες και προτεραιότητες των αυτο-
χθόνων και τοπικών κοινοτήτων και των γυναικών τους.

4. Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου 1, τα συμ-
βαλλόμενα μέρη λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανάγκες 
των συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσσόμενες 
χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων και των 
μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών μεταξύ 
αυτών, και των συμβαλλομένων μερών με οικονομία 
σε μεταβατικό στάδιο, κατά τις προσπάθειές τους να 
προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις τους 
σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας 
για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

5. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζο-
νται, τηρουμένων των αναλογιών, οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό της Σύμβα-
σης, που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις της 
Διάσκεψης των Μερών, συμπεριλαμβανομένων όσων 
είχαν συμφωνηθεί πριν από την έγκριση του παρόντος 
Πρωτοκόλλου.

6. Τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι ανεπτυγμένες χώ-
ρες μπορούν επίσης να παρέχουν χρηματοοικονομικούς 
και άλλους πόρους για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Πρωτοκόλλου, τα δε συμβαλλόμενα μέρη που 
είναι αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομία 
σε μεταβατικό στάδιο μπορούν να επωφελούνται από 
τους πόρους αυτούς, μέσω διμερών, περιφερειακών και 
πολυμερών διαύλων.

Άρθρο 26
Διάσκεψη των μερών λειτουργούσα 
ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών 
του παρόντος πρωτοκόλλου

1. Η Διάσκεψη των Μερών λειτουργεί ως σύνοδος των 
συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης που δεν είναι 
μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να συμμε-

τέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες οποιασδήποτε 
συνεδρίασης της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί 
ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Όταν η Διάσκεψη των Μερών λειτουργεί 
ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος 
Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται αποφάσεις δυνάμει του 
παρόντος Πρωτοκόλλου αποκλειστικά και μόνο από τα 
συμβαλλόμενα μέρη του.

3. Όταν η Διάσκεψη των Μερών λειτουργεί ως σύνο-
δος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτο-
κόλλου, τα μέλη του Προεδρείου της Διάσκεψης των 
Μερών που αντιπροσωπεύουν συμβαλλόμενα μέρη της 
Σύμβασης, τα οποία όμως δεν είναι μέρη του παρόντος 
Πρωτοκόλλου κατά τον δεδομένο χρόνο, αντικαθίστα-
νται από μέλη που εκλέγονται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου μεταξύ των συμβαλ-
λομένων μερών.

4. Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνο-
δος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτο-
κόλλου εξετάζει τακτικά την εφαρμογή του παρόντος 
Πρωτοκόλλου και λαμβάνει, στο πλαίσιο της εντολής 
της, τις αναγκαίες αποφάσεις για την προαγωγή της απο-
τελεσματικής εφαρμογής του. Ασκεί τα καθήκοντα που 
της ανατίθενται με το παρόν Πρωτόκολλο και:

α) διατυπώνει συστάσεις για οποιοδήποτε θέμα, που 
κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος 
Πρωτοκόλλου·

β) συγκροτεί τα επικουρικά σώματα που κρίνονται 
αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου·

γ) επιδιώκει και αξιοποιεί, κατά περίπτωση, τις υπηρε-
σίες και τη συνεργασία των αρμοδίων διεθνών οργανι-
σμών και των διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών φο-
ρέων, καθώς και τις πληροφορίες που αυτοί παρέχουν·

δ) καθορίζει τη μορφή και τη συχνότητα διαβίβασης 
των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Πρωτοκόλλου, και 
εξετάζει τις πληροφορίες αυτές, καθώς και τις εκθέσεις 
που υποβάλλονται από επικουρικό σώμα·

ε) εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, τροπολογίες 
του παρόντος Πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα παραρτήματα του παρόντος 
Πρωτόκολλου που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή 
του· και

στ) ασκεί κάθε άλλο καθήκον που απαιτείται για την 
εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

5. Οι διαδικαστικοί κανόνες της Διάσκεψης των Μερών 
και οι χρηματοδοτικοί κανόνες της Σύμβασης εφαρμόζο-
νται, τηρουμένων των αναλογιών, δυνάμει του παρόντος 
Πρωτοκόλλου, εκτός αντίθετης ομόφωνης απόφασης 
της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου.

6. Η πρώτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών 
που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών 
του παρόντος Πρωτοκόλλου συγκαλείται από τη Γραμ-
ματεία και συμπίπτει με την πρώτη προγραμματισμένη 
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών μετά την ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
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Οι επόμενες τακτικές συνεδριάσεις της Διάσκεψης των 
Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων 
μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου συμπίπτουν με τις 
τακτικές συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Μερών, εκτός 
αντίθετης απόφασης της Διάσκεψης των Μερών που 
λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του 
παρόντος Πρωτοκόλλου.

7. Έκτακτες συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Μερών 
που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών 
του παρόντος Πρωτοκόλλου συγκαλούνται όποτε αυτή 
το κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν γραπτού αιτήματος συμ-
βαλλόμενου μέρους, υπό τον όρο ότι το σχετικό αίτημα 
θα υποστηρίζεται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των συμ-
βαλλομένων μερών, εντός έξι μηνών από την κοινοποί-
ησή του στα συμβαλλόμενα μέρη από τη Γραμματεία.

8. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι εξειδικευμένοι οργανισμοί 
τους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, 
καθώς και κάθε κράτος μέλος ή παρατηρητής τους που 
δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, μπορούν 
να εκπροσωπούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις 
της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου. Οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός - εθνικός ή 
διεθνής, κυβερνητικός ή μη - σχετικός με τα θέματα που 
καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο και ο οποίος ενημερώνει 
τη Γραμματεία για την επιθυμία του να εκπροσωπηθεί ως 
παρατηρητής σε συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών 
που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, μπορεί να γίνει δεκτός με 
την ιδιότητα αυτή, εκτός εάν αντιταχθεί το ένα τρίτο του-
λάχιστον των παρόντων συμβαλλομένων μερών. Εκτός 
αντίθετων διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αποδοχή 
και η συμμετοχή παρατηρητών υπόκεινται στους δια-
δικαστικούς κανόνες που αναφέρονται στην ανωτέρω 
παράγραφο 5.

Άρθρο 27
Επικουρικά σώματα

1. Κάθε επικουρικό σώμα που συγκροτείται από τη 
Σύμβαση ή βάσει αυτής μπορεί να τίθεται στην υπηρεσία 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, μεταξύ άλλων με απόφαση 
της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου. Στη σχετική απόφαση προσδιορίζονται τα προς 
ανάληψη καθήκοντα.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης που δεν είναι 
μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να συμμε-
τέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες οποιασδήποτε 
συνεδρίασης των εν λόγω επικουρικών σωμάτων. Όταν 
επικουρικό σώμα της Σύμβασης λειτουργεί ως επικου-
ρικό σώμα του παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται 
αποφάσεις δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου απο-
κλειστικά και μόνο από τα συμβαλλόμενα μέρη του.

3. Όταν επικουρικό σώμα της Σύμβασης ασκεί τα κα-
θήκοντά του για θέματα που αφορούν το παρόν Πρω-
τόκολλο, τα μέλη του Προεδρείου του συγκεκριμένου 
επικουρικού σώματος που αντιπροσωπεύουν συμβαλ-
λόμενα μέρη της Σύμβασης, τα οποία όμως δεν είναι 
μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου κατά τον δεδομένο 

χρόνο, αντικαθίστανται από μέλη που εκλέγονται από 
τα συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 28
Γραμματεία

1. Γραμματειακές υπηρεσίες για το παρόν Πρωτόκολλο 
παρέχει η Γραμματεία που έχει συσταθεί δυνάμει του 
άρθρου 24 της Σύμβασης.

2. Το άρθρο 24 παράγραφος 1 της Σύμβασης, το οποίο 
αφορά τα καθήκοντα της Γραμματείας, εφαρμόζεται, τη-
ρουμένων των αναλογιών, στο παρόν Πρωτόκολλο.

3. Στον βαθμό που είναι χωριστές, οι δαπάνες γραμμα-
τειακών υπηρεσιών για το παρόν Πρωτόκολλο βαρύνουν 
τα συμβαλλόμενα μέρη του. Η Διάσκεψη των Μερών που 
λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του 
παρόντος Πρωτοκόλλου αποφασίζει, κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της, για τις προς τούτο απαραίτητες δημο-
σιονομικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 29
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρακολουθεί την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του παρό-
ντος Πρωτοκόλλου και υποβάλλει στη Διάσκεψη των 
Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων 
μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου εκθέσεις σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή του παρό-
ντος Πρωτοκόλλου, με τη συχνότητα και τη μορφή που 
θα καθοριστούν από τη Διάσκεψη των Μερών η οποία 
λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του 
παρόντος Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 30
Διαδικασίες και μηχανισμοί για την προαγωγή 
της συμμόρφωσης με τον παρόν πρωτόκολλο

Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου 
εξετάζει και εγκρίνει, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, 
διαδικασίες συνεργασίας και θεσμικούς μηχανισμούς 
για την προαγωγή της συμμόρφωσης με τις διατάξεις 
του παρόντος Πρωτοκόλλου και για την αντιμετώπιση 
των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης. Οι εν λόγω 
διαδικασίες και μηχανισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις 
για την παροχή συμβουλών ή αρωγής, κατά περίπτωση, 
διαφέρουν από τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στο άρθρο 27 
της Σύμβασης και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
τελευταίων.

Άρθρο 31
Αξιολόγηση και επανεξέταση

Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος 
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλ-
λου αναλαμβάνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας του παρόντος Πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση 
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του και, στη συ-
νέχεια, με τη συχνότητα που θα καθοριστεί από τη Διά-
σκεψη των Μερών η οποία λειτουργεί ως σύνοδος των 
συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 32
Υπογραφή

Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπο-
γραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης στην 
έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 2 
Φεβρουαρίου 2011 έως την 1η Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος

1. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ενενη-
κοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης του πε-
ντηκοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 
ή προσχώρησης από κράτη ή περιφερειακούς οργανι-
σμούς οικονομικής ολοκλήρωσης που είναι συμβαλλό-
μενα μέρη της Σύμβασης.

2. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει για κράτος 
ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης 
που το επικυρώνει, το αποδέχεται ή το εγκρίνει ή προ-
σχωρεί σε αυτό μετά την κατάθεση του πεντηκοστού εγ-
γράφου, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέ-
ρω, την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την 
οποία το εν λόγω κράτος ή περιφερειακός οργανισμός 
οικονομικής ολοκλήρωσης καταθέτει το οικείο έγγρα-
φο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης για 
το συγκεκριμένο κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οι-
κονομικής ολοκλήρωσης, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, 
έγγραφο που κατατίθεται από περιφερειακό οργανισμό 
οικονομικής ολοκλήρωσης δεν λογίζεται ως επιπρόσθε-
το αυτών που έχουν κατατεθεί από κράτη μέλη του εν 
λόγω οργανισμού.

Άρθρο 34
Επιφυλάξεις

Δεν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων σχετικά με 
το παρόν Πρωτόκολλο.

Άρθρο 35
Αποχώρηση

1. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την παρέλευση δύο ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρω-
τοκόλλου για συμβαλλόμενο μέρος, το συγκεκριμένο 
μέρος δύναται να αποχωρήσει από το παρόν Πρωτό-
κολλο, με έγγραφη κοινοποίηση στον Θεματοφύλακα.

2. Η αποχώρηση αυτή πραγματοποιείται μετά την πα-
ρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης από τον Θεματοφύλακα ή σε μεταγενέστε-
ρη ημερομηνία, που είναι δυνατόν να προσδιορίζεται 
στην κοινοποίηση της αποχώρησης.

Άρθρο 36
Αυθεντικά κείμενα

Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποί-
ου τα κείμενα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ισπανική, 
κινεζική και ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κα-
τατίθεται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεό-

ντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το πα-
ρόν Πρωτόκολλο κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες.

ΕΓΙΝΕ στη Ναγκόγια, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο 
χιλιάδες δέκα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ
1. Τα χρηματικά οφέλη είναι δυνατόν να περιλαμβά-

νουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
α) Τέλη πρόσβασης / τέλος ανά συλλεγόμενο ή με άλ-

λον τρόπο αποκτώμενο δείγμα.
β) Αρχικές πληρωμές.
γ) Ενδιάμεσες πληρωμές βάσει οροσήμων.
δ) Καταβολή δικαιωμάτων.
ε) Τέλη αδειών σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευ-

σης.
στ) Ειδικά τέλη προς καταβολή σε καταπιστευματικά 

ταμεία που στηρίζουν τη διατήρηση και την αειφορική 
χρήση της βιοποικιλότητας.

ζ) Μισθοί και προνομιακοί όροι, σε περίπτωση αμοι-
βαίας συμφωνίας.

η) Χρηματοδότηση έρευνας.
θ) Κοινές επιχειρήσεις.
ι) Συγκυριότητα των σχετικών δικαιωμάτων διανοη-

τικής ιδιοκτησίας.
2. Τα άλλα οφέλη πλην των χρηματικών είναι δυνατόν 

να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται 
σε αυτά:

α) Από κοινού χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων της 
έρευνας και ανάπτυξης.

β) Σύμπραξη, συνεργασία και συμβολή σε προγράμ-
ματα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως σε 
ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο τη βιοτε-
χνολογία, κατά το δυνατόν στο συμβαλλόμενο μέρος 
που παρέχει τους γενετικούς πόρους.

γ) Συμμετοχή στην ανάπτυξη προϊόντων.
δ) Σύμπραξη, συνεργασία και συμβολή στην εκπαί-

δευση και κατάρτιση.
ε) Άδειες εισόδου σε εγκαταστάσεις διατήρησης γενε-

τικών πόρων εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος (ex 
situ) και σε βάσεις δεδομένων.

στ) Μεταβίβαση γνώσεων και τεχνολογίας στον πάρο-
χο των γενετικών πόρων υπό δίκαιους και ευνοϊκότατους 
όρους, μεταξύ άλλων με παραχωρήσεις και προνομια-
κούς όρους κατόπιν συμφωνίας, και ειδικότερα γνώσε-
ων και τεχνολογίας που αξιοποιούν γενετικούς πόρους, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, ή έχουν ση-
μασία για τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας.

ζ) Ενίσχυση των ικανοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας.
η) Δημιουργία θεσμικής δυναμικότητας.
θ) Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την ενίσχυση των 

ικανοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής των σχετικών με 
την πρόσβαση ρυθμίσεων.

ι) Κατάρτιση σε θέματα γενετικών πόρων με την πλήρη 
συμμετοχή των χωρών που παρέχουν γενετικούς πόρους 
και, κατά το δυνατόν, στις χώρες αυτές.
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ια) Πρόσβαση σε επιστημονικά στοιχεία που αφορούν τη 
διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικι-
λομορφίας, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων απο-
γραφής βιολογικών υλικών και των ταξινομικών μελετών.

ιβ) Συμβολή στην τοπική οικονομία.
ιγ) Έρευνα με γνώμονα τις πρωταρχικές ανάγκες, όπως 

η υγεία και η επισιτιστική ασφάλεια, λαμβανομένων υπό-
ψη των εγχώριων χρήσεων των γενετικών πόρων στο 
συμβαλλόμενο μέρος που τους παρέχει.

ιδ) Θεσμικές και επαγγελματικές σχέσεις που μπορούν 
να προκύψουν από συμφωνίες πρόσβασης και καταμερι-
σμού των οφελών και οι συνακόλουθες δραστηριότητες 
συνεργασίας.

ιε) Οφέλη από πλευράς ασφάλειας της διατροφής και 
των μέσων διαβίωσης.

ιστ) Κοινωνική αναγνώριση.
ιζ) Συγκυριότητα των σχετικών δικαιωμάτων διανοη-

τικής ιδιοκτησίας.
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Άρθρο δεύτερο 

Αρμόδια αρχή

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονί-
ζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα συναρμόδια 
Υπουργεία και ενδεχομένως τους λοιπούς συναρμόδιους 
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και του 
κυρούμενου Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

Άρθρο τρίτο 

Εξουσιοδοτήσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζο-
νται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρό-
ντος νόμου και του κυρούμενου Πρωτοκόλλου της Να-
γκόγια, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται 
και η λήψη συμπληρωματικών μέτρων που αφορούν 
τη σύσταση και συγκρότηση διοικητικών οργάνων, τον 
καθορισμό των αναγκαίων διαδικασιών και τη θέσπιση 
διοικητικών κυρώσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με την επιφύλαξη των 
συνταγματικών διαδικασιών, μπορεί να θεσπίζονται μέ-
τρα εφαρμογής των αποφάσεων των Διασκέψεων των 
Μερών που ενεργούν ως Σύνοδοι των Συμβαλλομένων 
Μερών του Πρωτοκόλλου.

Άρθρο τέταρτο

Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1

του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

και τροποποίηση του άρθρου 67 

του ν. 998/1979 (Α΄ 289)

1. Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρ-
τη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως 1.3.2019 
και η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του 
ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει από τις 27.6.2019 έως και τις 
28.6.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως 
τις 30.8.2019. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και 
για τους κατοίκους του εξωτερικού.

2. Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων από 
τις οικείες ΕΠ.Ε.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του 
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), που αφορούν στους δασικούς χάρ-
τες των οποίων η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 
έληξε έως και τις 10.9.2018, δεν μπορεί να υπερβεί τις 
31.12.2019.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (Α΄ 
289) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν οι εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 1 εντάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
3 του παρόντος νόμου τότε εμβαδό αυτών έως τριάντα 
(30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, 
χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης της 
κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β΄ του άρθρου 

1, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέ-
ντε (5) στρεμμάτων κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνι κής 
μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ότι 
οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν 
υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παρα-
βλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, 
από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου, καθώς και 
ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του 
παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 47, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των 
προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 47.

Αν οι εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 εντάσσονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 τότε 
δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.».

Άρθρο πέμπτο

Τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
78 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικεί- 
ας Περιφέρειας ή σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπε-
ται ή δεν λειτουργεί τέτοια διεύθυνση, από την αρμόδια 
υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της 
Περιφερειακής Ενότητας, στη βάση εφαρμογής εξειδι-
κευμένων κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση 
του άρθρου 81.».

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4442/2016 
σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται ή δεν λειτουργεί 
Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ, αρμόδια είναι η υπηρεσία περιβάλ-
λοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής 
Ενότητας.

3. Στην ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 (Β΄ 436) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως αδει-
οδοτούσα αρχή νοείται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας ή, 
σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται ή δεν λειτουργεί 
τέτοια διεύθυνση, η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος 
της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο έκτο

Διατάξεις σχετικά 

με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Στον ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

α) Η παράγραφος 14 του άρθρου 37 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«14. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 και 2020, προκει-
μένου για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, εφόσον: α) η σε απολογιστική βάση 
εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφω-
ση των αριθμητικών ποσών που περιγράφονται στους 
επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του ετή-
σιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, δεν επιφέρει 
αρνητική απόκλιση στο εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιο-
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νομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισμού 
του, β) επέρχεται ισόποση μεταβολή εσόδων και εξόδων 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα, προ-
ερχόμενη από επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγ-
χρηματοδοτούμενων ή μη έργων ή από οποιονδήποτε 
άλλο λόγο.».

β) Στο άρθρο 37 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για τις μετακινήσεις των προσώπων που εργάζο-

νται για τον Φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 13, κα-
ταβάλλονται με εντολή Φορέα και σε βάρος του εγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού οι δαπάνες μετακίνησης εκτός 
έδρας αυτών, κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση 
Δ9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94).».

2. Όπου στις διατάξεις των νόμων 2308/1995 (Α΄ 114) 
και 2664/1998 (Α΄ 275) προβλέπεται η έκδοση πράξεων 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την 
κατάργηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρ-
τογραφήσεων Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του ν. 4164/2013 (Α΄ 
156), οι πράξεις αυτές εκδίδονται από το Δ.Σ. του Φορέα.

Άρθρο έβδομο

Τροποποίηση του άρθρου 20 

του ν. 4541/2018 (Α΄ 93)

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 4541/2018 
οι λέξεις «με κατάργηση των περιορισμών χωροθέτη-
σης νέου κτιρίου και επιτρέπεται η ανέγερση κτίσματος» 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «με τροποποίηση των περι-
ορισμών χωροθέτησης νέων κτιρίων, ώστε να τηρείται 
απόσταση τριάντα (30) μέτρων από τον άξονα της Λε-
ωφόρου Αθηνών - Σουνίου και πέντε (5) μέτρων από τα 
περιμετρικά όρια του οικοπέδου, οριοθετώντας χώρο 
εντός του οποίου επιτρέπεται η ανέγερση κτίσματος ή 
συγκροτήματος κτισμάτων».

Άρθρο όγδοο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρω-
τοκόλλου της Ναγκόγια μετά του Παραρτήματος αυτού, 
που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων 
του άρθρου 33 αυτού.

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

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

  Εξωτερικών κ.α.α.
 Αναπληρωτής Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Εξωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουνίου  2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2612 Τεύχος A’ 88/10.06.2019

*01000881006190040*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2019-06-10T21:06:52+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




