
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τροποποιήσεων 
της διά τοϋ Ν.1047/49 κυρωθείσης Συμβάσεως τοϋ Παγ
κοσμίου, Μετεωρολογικοϋ ’Οργανισμού».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων 

Α. Εισαγωγή :
Τόν ’Οκτώβριον τοϋ έτους 1947 42 Κράτη, μεταξύ των 

όποιων καί ή Ελλάς, υπέγραφαν Σύμβασιν ίδρύσεως Παγ
κοσμίου Μετεωρολογικού Όργανισμοϋ, ήτις έκυρώθη διά
τοϋ Ν. 1047/49. - ·

Ούτως ή χώρα ημών κατέστη μέλος τοϋ Όργανισμοϋ τού
του.
I %

Β. Σκοπός τοϋ Νόμου. .
Τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου συνετάγη προκειμένου 

νά κυρωθούν ώρισμέναι, μη ουσιώδεις, τροποποιήσεις της 
άρχικής Συμβάσεως, άποφασισθεϊσαι υπό των συνελθόντων, 
άπό της ίδρύσεως τοϋ Όργανισμοϋ μέχρι σήμερον, επτά 
Παγκοσμίων Μετεωρολογικών Συνέδριων και τεθείσαι εν 
ΐσχύι δυνάμει τοϋ άρθρου 28 ταύτης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΓΣ
α) Εις τό αρχικόν 'Ελληνικόν κείμενον (μετάφρασιν) 

της Συμβάσεως (Ν.1047/49) έσφαλμένως άνεφέρετο ή 
άσυλία ώς «ατέλεια».

β) Εις τήν παρ. Β (2) τοϋ αρχικού κειμένου της Συμβά
σεως άνεφέρετο άορίστως ότι των προνομίων καί ασυλιών 
έτύγχανον μόνον «Τά Μέλη τοϋ Γραφείου τοϋ Όργανισμοϋ» 
ένω νϋν διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται καί οΐ Άξιω- 
ματοϋχοι (Πρόεδροι, ’Αντιπρόεδροι) καί τά Μέλη της Εκτε
λεστικής ’Επιτροπής.

γ) Ή παρ. γ άνεφέρετο εις προβλεπομένην συμφωνίαν 
περί προνομίων καί άσυλιών έν τώ πλαισίω τοϋ Ο.Η.Ε., 
ήτις ένεκρίθη ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Ο.Η.Ε., 
την 21 Νοεμβρίου 1947 (ήτοι δύο μήνας μετά την υπο
γραφήν τής τροποποιούμενης Συμβάσεως, νϋν δέ τό κεί
μενον τροποποιείται άναλόγως).

13. Τό άρθρον 27. τροποποιείται διότι: ,^> f (

14. Εις τό κείμενον τοϋ άρθρου 28 γίνεται άπλή διόρ
θωσες άριθμήσεως τοϋ άρθρου 10 εις «άρθρον 11». ι

15. Εις τό άρχικόν άρθρον 33 προεβλέπετο δτι ένα νέον 
Κράτος καθίσταται μέλος_τοϋ όργανισμοϋ άπό τής ημερο
μηνίας καταθέσεώς τοϋ οργάνου έπικυρώσεως τής συμβά
σεως εις Ήν. Πολιτ. τής ’Αμερικής.

Γ. Άνάλυσις τών Διατάξεων τοϋ Νόμου :
Διά τοϋ άρθρου 1 κυροϋνται αί τροποποιήσεις τής ώς 

άνω Συμβάσεως, ,αί έγκριθεϊσαι ύπό τών Παγκοσμίων 
Μ ετεωρολογικών Συνεδρίων, αίτινες ώς μή έπιφέρουσαι 
νέας υποχρεώσεις Six τά μέλη τοϋ Όργανισμοϋ, έτέθησαν 
έν ΐσχύι άμέσως μετά την έπιψήφισιν τών ύπό τών 'δύο 
τρίτων τών Μελών τοϋ Όργανισμοϋ κατά τά άνωτέρω 
Συνέδρια. '

Τό άρθρον 2 ορίζει τήν έναρξιν ισχύος τοϋ Νόμου. Είς τό 
συνημμένον παράρτημα έμφαίνεται εις τήν Ελληνικήν τό 
άρχικόν κείμενον τής Συμβάσεως, ώς καί αί, τροποποιήσεις 
αύτής, αίτινες έχουσι έν περιλήψει ώς κάτωθι :

Ή διάταξις αύτη διεγράφη, ούτω δέ τό Κράτος τούτο 
θεωρείται μέλος άπό τής ήμερομηνίας έγκρίσεως τής αίτή- 
σεως εισδοχής του εις τόν ’Οργανισμόν.

Έφ* ώ ύποβάλλομεν τό παρόν, σχέδιον Νόμου καί παρα- 
καλοϋμεν διά τήν ψήφησίν του. . ..· .

• ’Εν Άθήναις τή 20 ’Ιουλίου 1977
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λ 1. Εις τό προοίμιον, καί είς τό άρθρον 2 προστίθενται 
αί ύδρολογικαί δραστηριότητες,, αί όποϊαι δεν προεβλέποντο 
είς τήν άρχικήν σύμβασιν. ,

2. Διά τοϋ νέου άρθρου 5 καθορίζονται αί διαδικασία! 
λήψεως άποφάσεων περί τών δραστηριοτήτων τοϋ όργάνι-' 
σμοϋ, αίτινες δεν είχον καθορισθή άρχικώς.

3. Είς τά άρθρα 6 καί 7 (τέως 5 καί 6) προστίθεται ή, 
δυνατότης εκλογής είς τά άξιώματα τοϋ Όργανισμοϋ καί 
συμμετοχής είς τά Συνέδρια, Διευθυντών Ύδρομετεωρολο- 
γικών 'Τπηρεσιών.

4. Είς τό άρθρον 8 (τέως 7) καθορίζονται σαφέστερον 
αί αρμοδιότητες τοϋ Συνεδρίου.

5. Είς τό άρθρον 11 (τέως 10) διασαφηνίζεται ποια έκ 
τών Μελών τοϋ όργανισμοϋ έχουν δικαίωμα λήψεως άπο
φάσεων επί ώρισμένων βασικών θεμάτων.

6. Είς τό κείμενον τοϋ άρθρου 12 (τέως 11) γίνεται 
άπλή διόρθωσις άριθμήσεως τοϋ άρθρου 10 είς «άρθρον 
11».

• 7. Τό άρθρον (παλαιόν) 12 διεγράφη, διότι άπετέλει
μεταβατικήν διάταξιν άναφερομένην είς τό πρώτον Συνέ- 
δριον τού 1951. · . .

8. Είς τό άρθρον 13 τροποποιούνται αί διατάξεις αί άφο- 
ρώσαι είς τήν σύνθεσιν τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής.

9. Είς τά άρθρα 14, 15, 16 καί 17 τροποποιούνται ώρι
σμέναι αρμοδιότητες τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί 
διαδικασίας λειτουργίας αύτής.

■ 10. Είς τό άρθρον 18 διασαφηνίζεται τό δικαίωμα συμ
μετοχής Κρατών είς τά Μετεωρολογικά Συμβούλιά περιο
χής· (

11. Είς τό άρθρον 23 διασαφηνίζονται αί διαδικασίαι έγ- 
κρισεως τών δαπανών τοϋ όργανισμοϋ.

12. Τό άρθρον 25 τροποποιείται, διότι τό άρχικόν άρθρον · 
άνεφέρετο είς τήν σύνδεσιν τοϋ όργανισμοϋ μετά τοϋ Ο HE, 
ήτις ήδη έπραγματοποιήθη.

-/.Σ: ■ ' "‘.‘.ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τροποποιήσεων τής διά τοϋ Ν. 1047/49 

κυρωθείσης Συμβάσεως τοϋ Παγκοσμίου Μετεωρολο
γικού Όργανισμοϋ.

. ·· -ή "Αρθρον 1.

Κυροϋνται καί έχουν ίσχύν Νόμου αί τροποποιήσεις τής 
ύπογραφείσης έν Οΰασιγκτώνι τήν 11ην ’Οκτωβρίου 1947 
καί κυρωθείσης διά τοϋ Ν.1047/49 Συμβάσεως τοϋ Παγκο
σμίου Μετεωρολογικού Όργανισμοϋ αί έγκριθεϊσαι ύπό 
τών Παγκοσμίων Μετεωρολογικών συνεδρίων: Πρώτου
(1951), Δευτέρου (1955), Τρίτου (1959), Τετάρτου 
(1963), Πέμπτου (1967), Έκτου (1971) καί Εβδόμου 
(1975) καί τεθείσαι έν ΐσχύι δυνάμει τοϋ άρθρου 28 τής 
Συμβάσεως, ών τό κείμενον έν πρωτοτυπώ είς τήν Γαλλικήν 
καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς 
έπεται. ,.

“ '· Άρθρον 2.

Ή ισχύς τοϋ.παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 12 ’Ιουλίου 1977
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