ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπ. τοϋ σχεδίου Νοοου «περ'. κυρωσεως τροποποιήσεων
τής διά τοΰ Ν.1047 49 κυρωθείστ; Συμβάσεως τοϋ Παγκοσμίου Μετεωρολογικού ’Οργανισμού».
Πρόζ τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Α. Εισαγωγή :
Τον ’Οκτώβριον τοϋ έτους 1947 42 Κράτη, μεταξύ των
όποιων και ή Ελλάς, υπέγραψαν Σύμβασιν Ιδρύσεως Παγ
κοσμίου Μετεωρολογικού Όογανισαοϋ, ήτις έκυρώθη δια
τοϋ Ν. 1047/49.
Οϋτως ή χώρα ήμών κατέστη μέλος τοϋ ’Οργανισμού τού
του.
Ε. Σκοποί τοϋ Νόμου.

13. Τό άρθρον 27 τροποποιείται δ-ότι :
α) Είς τό άρχικον 'Ελληνικόν κείμενον (μετάφρασιν)
τής Συμβάσεως (Ν. 1047/49) έσφαλμένως άνεφέρετο ή
άσυλία ώς «άτέλεια».
β) Είς τήν παρ. Β (2) τοΰ αρχικού κειμένου τής Συμβά
σεως άνεφέρετο άορίστως ότι τών προνομίων καί άσυλιών
έτύγχανον μόνον «Τά Μέλη τού Γραφείου τού Όργανισμοϋ»
ένώ νϋν διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται καί οί Άξιωματοϋχοι (Πρόεδροι, ’Αντιπρόεδροι) καί τά Μέλη τής Εκτε
λεστικής ’Επιτροπής,
γ) Ή παρ. γ άνεφέρετο είς προβλεπομένην συμφωνίαν
περί προνομίων καί άσυλιών έν τώ πλαισίω τοϋ Ο.Η.Ε.,
ήτις ένεκρίθη υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τού Ο.Η.Ε.,
την 21 Νοεμβρίου 1947 (ήτοι δύο μήνας μετά τήν υπο
γραφήν τής τροποποιούμενης Συμβάσεως, νϋν δέ τό κεί
μενον τροποποιείται άναλόγως).

Τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου συνετάγη προκειμένου
νά κυρωβοϋν ώρισμέναι, μή ουσιώδεις, τροποποιήσεις της
αρχικής Συμβάσεως, άποφασκτθεΐσαι ΰπό των συνελθόντων,
άπό τής ιδρύσεως τοϋ Όργανισμοϋ μέχρι σήμερον, έπτά
Παγκοσμίων Μετεωρολογικών Συνεδρίων καί τεθεΐσαι έν
ίσχύι δυνάμει τοϋ άρθρου 28 ταύτης.

14. Είς τό κείμενον τοϋ άρθρου 28 γίνεται άπλή διόρθωσις άριθμήσεως τοϋ άρθρου 10 είς «άρθρον 11».

Γ. Άνάλυσις των Διατάξεων τοϋ Νόμου :

Ή διάταξις αυτή διεγράφη, ουτω δέ τό Κράτος τούτο
θεωρείται μέλος άττό τής ήμερομηνίας έγκρίσεως τής αίτήσεως είσδοχής του είς τόν ’Οργανισμόν.

Διά τοϋ άρθρου 1 κυροϋνταί αΐ τροποποιήσεις της ώς
άνω Συμβάσεως, αί έγκριθεΐσαι ύπό των Π ίγκοσμίων
Μετεωρολογικών Συνεδρίων, αΐτινες ώς μή έπιφέρουσαι
νέας υποχρεώσεις διά τά μέλη του ’Οργανισμού, έτέθησαν
έν ίσχύι άμέσως μετά τήν έπιψήφισιν τών ύπό τών δύο
τρίτων τών Μελών τοϋ ’Οργανισμού κατά τά άνωτέρω
Συνέδρια.
Τό άρθρον 2 ορίζει την έναρξιν ίσχύος τοϋ Νόμου. Είς τό
συνημμένον παράρτημα. έμφαίνεται είς τήν 'Ελληνικήν τό
αρχικόν κείμενον τής Συμβάσεως, ώς καί αί τροποποιήσεις
άΰτής, άίτινες έχουσιν έν πέμιλήψει ώς κάτωθι :
1. Είς το προοίμιον, καί είς τό άρθρον 2 προστίθενται
αι ύδρολογικαί δραστηριότητες, αί όποΐαι δεν προεβλέποντο
'έίς την άρχικήν σύμβασιν.
2. Διά τοϋ νέου άρθρου 5 καθορίζονται αί διαδικασίαι
λήψεως άποφάσεων περί τών δραστηριοτήτων τοϋ όργανισμοϋ, αίττνες δεν είχον καθοριίτθη άρχικώς.
3. Είς τά άρθρα 6 καί 7 (τέως 5 καί 6) προστίθεται ή
δυνατότης εκλογής εις τά αξιώματα τοϋ 'Οργανισμού καί
συμμετοχής έίς τά Συνέδρια, Διευθυντών 'Τδρομετεωρολογικών '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 άπόφάσεων έπί ώρισμένων βασικών θεμάτων.
6. Είς τό κείμενον τοϋ άρθρου 12 (τέως 11) γίνεται
άπλή διόρθωσις άριθμήσεως τού άρθρου 10 είς «άρθρον
11».
7. Τό άρθρον (παλαιόν) 12 διεγράψη, διότι άπετέλει
μεταβατικήν διάταξιν άναφερομένην είς τό πρώτον Συνέδριον τοϋ 1951.
8. Είς τό άρθρον 13 τροποποιούνται αί διατάξεις αί άφορώσαι είς την σύνθεσιν τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής.
9. Είς τά άρθρα 14, 15, 16 καί 17 τροποποιούνται ώρι
σμέναι άρμοδιότητες- τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί
διαδικασίας λειτουργίας αυτής.
10. Είς τό άρθρον 18 διασαφηνίζεται τό δικαίωμα συμ
μετοχής Κρατών είς τά Μετεωρολογικά Συμβούλια περιοχη?·
11. Είς τό άρθρον 23 διασαφηνίζονται αί διαδικασίαι έγκρίσεως τών δαπανών τού όργανισμοϋ.
12. Τό άρθρον 25 τροποποιείται, διόπ τό αρχικόν άρθρον
άνεφέρετο είς την σύνδεσιν τοϋ όργανισμοϋ μετά τοϋ Ο HE,
ήτις ήδη έπραγματοποιήθη.

15. Είς τό άρχικόν άρθρον 33 προεβλέπετο 6τι ένα νέον
Κράτος καθίσταται μέλος τοϋ όργανισμοϋ άπό τής ημερο
μηνίας καταθέσεως τοΰ όργάνσυ έπικυρώσεως τής συμβά
σεως είς Ήν. Πολιν τής ’Αμερικής.

Έφ’ ώ ύποβάλλΟμέν τό παρόν, σχέδιον Νόμου καί παρακαλούμτν διά τήν ψήφησίν του.
Έν Άόήναις τή 8 Μαρτίου 1978
—

Οϊ 'Υπουργοί

Εξωτερικών
Π - Π Α Π ΑΛΗΓΟΓΡΑΣ
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'
ΤΒδν«.ής Άμότης
Ε. ΑΒΈΡΟΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ' ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ.

·

’Επί σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως - τροποποιήσεων τής
δια τοϋ Ν. 1047/1949 κυρωθείσης Συμβάσεως τοϋ Πα
γκοσμίου Μετεωρολογικού ’Οργανισμού».
Α' ΑΡΧΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΣΤΜΒΑΣΙΣ ΤΟΤ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Πρός τόν σκοπόν έπιτεύξεως συνεργασίας, όμοιομορφίας
καί βελτιώσεως τών Μετεωρολογικών δραστηριοτήτων
όλοΧλήρσυ τοϋ κόσμου, ένθαρρόνσεως μιας άποτελεσμαπκής
άνταλλαγής τών Μετεωρολογικών πληροφοριών μεταξύ
τών διαφόρων Χωρών διά τήν βοήθειαν τών άνθρωπίνων
δυνατοτήτων, αί συμβαλλόμενοι Χώροι συμφωνούν προς
την παρούσαν Σύμβασιν ώς ακολούθως :
-

,:

- -,

ΜΕΡΟΣ I.
Ίδρυσις.

—

"Αρθρον 1.

Ό Παγκόσμιος Μετεωρολογικός ’Οργανισμός (καλού
μενος' έφεξής-’Οργανισμός) Ιδρύεται διά τής παρούσης
Συμβάσεως.'
ΜΕΡΟΣ

II.

ι

’Αποστολή.
"Αρθρον 2.
Ή άποστολ.ή τού Όργανισμοϋ θά είναι : .

-

- α)- Νά διευκολύνη τήν συνεργασίαν όλοκλήρου τοΰ Κόσμου
διά τήν όργάνωσιν καί έγκατάστασιν δικτύων Μετεωρολογι

ών Σταθμών, δια τήν έκτέλεσιν Μετεωρολογικών Παρατηέσεων ή άλλων Γεωφυσικών Παρατηρήσεων σχετιζομένων
έ τήν Μετεωρολογίαν καί νά προάγη τήν έγκαταστασιν
αί συντήρησιν τών Μετεωρολογικών Κέντρων τά όποια
ίναι έπιοορτισμένα με την πρόοδον τών Μετεωρολογικών
Γπηρεσιών.
,
^
β) Νά βοηθή εις την έγκαταστασιν καί συντήρησιν συτημάτων διά τήν ταχεΐαν άνταλλαγήν τών πληροφοριών
ού καιρού.
γ) Νά συμβάλλη εις την ομοιομορφίαν τών Μετεωρολογι
ών Παρατηρήσεων καί νά έξασφαλίζη τήν καθ’ όμοιον
-όπον δημοσίευσιν τών Παρατηρήσεων καί τών στατιστιών.
δ) Τήν περαιτέρω έφαρμογήν της Μετεωρολογίας εις
ήν ’Αεροπορίαν, Ναυσιπλοΐαν, Γεωργίαν καί εις τάς άλ
ας ανθρώπινος δραστηριότητας καί

Συμβασις εφαρμόζεται συμφώνως πρός την παράγραφον β'τού
άρθρου 34. ύπό τόν όρον ότι ή αΐτησις του δια να γίνη μέλοε
θά παρουσιασθή ύπό τού ^μέλους έκείνου το όποιον είναι
υπεύθυνον διά τάς διεθνείς του σχέσεις καί έφ’ όσον αϋτη
τύχει τής έγκρίσεως τών δύο.τρίτων τών μελώχ τοΰ ’Ορ
γανισμού όπως καθορίζεται είς τάς παραγράφους α', β',
καί γ' τού παρόντος άρθρου.
στ) Οίονδήποτε έδαφος ή συγκρότημα έδαφών ύπό
έλεγχον τό όποιον διατηρεί τήν ΐδικήν του Μετεωρολογικήν
'Υπηρεσίαν καί τό όποιον διοικεΐται ύπό τοΰ ’Οργανισμού τών
'Ηνωμένων ’Εθνών, ό όποιος έν όνόματι τούτου έφαρμόζει
τήν παρούσαν Σύμβασιν συμφώνως πρός τό άρθρον 34.
Πάσα αΐτησις πρός έγγραφήν μέλους δέον άπαραιτήτως
ν’ άναφέρη τήν κατηγορίαν είς τήν όποιαν το μέλος πρέπει
νά άνήκη.'
ΜΕΡΟΣ

ε) νά ένθαρρύνη τάς έρευνας καί τήν έκπαίδευσιν καί νά
οηθή διά τήν Διεθνή συνεργασίαν τών ζητημάτων τούτων.

.

ΜΕΡΟΣ III.

Οί κατωτέρω δύνανται νά γίνουν Μέλη τοΰ ’Οργανισμού
:φόσον θά συμμορφωθούν προς τήν διαδικασίαν τήν άνατερομένην . ΰπό της παρούσης Συμβάσεως.
α) Οίαδήποτε Χώρα ή όποια' άντεπροσωπεύθη εις τό
Συνέδριον τών Διευθυντών τού Διεθνούς Μετεωρολογικού
Οργανισμού το όποιον συνεκλήθη έν Ούασιγκτώνι D.C.
ν 2αν Σεπτεμβρίου 1947 καί της οποίας τό όνομα άναιρεται είς τόν προσηρτημένον πίνακα I καί ή οποία ύπο-άφει τήν παρούσαν Σύμβασιν καί έπικΰροΐ ταύτην συμύνως προς τό άρθρον 32 ή προσχωρέϊ πρός ταύτην συμώνως πρός τό άρθρον 53. / . ........
β) Οίονδήποτε μέλος τών 'Ηνωμένων.’Εθνών τό όποιον
αθετεί μίαν Μετεωρολογικήν 'Υπηρεσίαν διά της πρόσχω
σε ως είς τήν παρούσαν Σύμβασιν συμφώνως "πρός τό
άρον 33.
γ) Οίαδήποτε Χώρα, πλήρως υπεύθυνη διά τήν διεύθυντών διεθνών της σχέσεων καί διαθέτουσα μίαν ,Μετεολογικήν 'Υπηρεσίαν μή- άναγραφομένην είς τό Πίνακα I
/ προσηρτημένον είς τήν παρούσαν Σύμβασιν καί μή
οτελούσα μέλος τών 'Ηνωμένων ’Εθνών κατόπιν της
οβολής μιας αίτήσεως διά νά γίνη μέλος πρός τήν Γραμτείαν τού ’Οργανισμού καί μετά τήν έγκρισίν της, ύπό
ν τριών τρίτων τών μελών τού ’Οργανισμού ώς καθορίται είς τάς παραγράφους α, β, καί γ τού άρθρου τούτου
της προσχωρήσεως είς τήν παρούσαν Σύμβασιν συμφώ; πρός τό άρθρον 33.
δ) Οίονδήποτε έδαφος ή συγκρότημα εδαφών τό όποιον
τηρεί τήν ίδιαν του Μετεωρολογικήν 'Υπηρεσίαν καί
όποιον αναγράφεται είς τόν πίνακα II τόν προσηρτημένον
τήν παρούσαν Σύμβασιν, έπί τη έφαρμογή της παρούσης
χβάσεως έν όνόματι του συμφώνως πρός τήν παράιφον α, τοΰ άρθρου 34 ΰπό της Χώρας ή τών Χωρών, ή
ία είναι υπεύθυνος διά τάς Διεθνείς του σχέσεις καί ή
ία άντιπροσωπεύθη είς το Συνέδριον τών Διευθυντών
Διεθνούς Μετεωρολογικού ’Οργανισμού, τό όποιον
εκλήθη έν Ούασιγκτώνι D.C. τήν 22αν Σεπτεμβρίου
/, ώς άναγράφεται είς τον προσηρτημένον μετά τής πασης Συμβάσεως πίνακα I.
) Οίονδήποτε έδαφος ή συγκρότημα εδαφών, μή άναυμενον είς τόν πίνακα II τής παρούσης‘Συμβάσεως. τό
ϊον διατηρεί τήν ΐδικήν του Μετεωρολογικήν 'Υπηρεσίαν,
ν όμως δεν είναι υπεύθυνον διά τήν διαχείρισιν τών
νών του σχέσεων, έν όνόματι τού όποιου ή παρούσα

Όργάνωσις.
Άρθρον 4.

Μέλη.
Άρθρον 3.

IV.

α) Ό

’Οργανισμός

θά

περιλαμβάνη :

1. Τό Παγκόσμιον Μετεωρολογικόν Συνέδριον (καλούμενον έφεζής Συνέδριον). ,··
2. Τήν ’Εκτελεστικήν Επιτροπήν.
3. Τά Μετεωρολογικά Συμβούλ.ια Περιοχής
μενα έφεξής Συνεταιρισμοί Περιοχής).

(καλού

4. Τάς Τεχνικάς Έπιτροπάς.
5. Τήν Γραμματείαν.
β) Θά ύπάρχουν είς Πρόεδρος καί δύο ’Αντιπρόεδροί τού
’Οργανισμού οί όποιοι θά είναι έπισης ό Πρόεδρος καί οί
’Αντιπρόεδροι τού Συνεδρίου καί τής ’Εκτελεστικής ’Επι
τροπής.
.
—τΜΕΡΟΣ V.
Αίρετότης.
Άρθρον 5.
α) 'Η ύποψηφιότης δι’ έκλ.ογήν είς τά αξιώματα τού
Προέδρου καί τών ’Αντιπροέδρων τού ’Οργανισμού, τόν
Πρόεδρον καί ’Αντιπροέδρων τών Μετεωρολογικών Συμβουλίων Περιοχής καί μελ.ών, συμφώνως πρός τούς όρους τού
άρθρου 13ν(γ) τής παρούσης Συμβάσεως άφορώντος τήν
’Εκτελεστικήν ’Επιτροπήν, θά περιορίζεται είς τούς ΔιευΟυντάς τών Μετεωρολογικών 'Υπηρεσιών τών μελών τοΰ
’Οργανισμού.
β) ’Εν τη έκτελέσει τών καθηκόντων των, οί τιτλούχοι
τού ’Οργανισμού καί τά μέλη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής
θά θεωρούν εαυτούς ώς αντιπροσώπους μάλλον τού ’Οργανι
σμού παρά ώς άντιπροσώπους ειδικών μελών τούτου.

ΜΕΡΟΣ VI.
Τό

Παγκόσμιον

Μετεωρολογικόν

Συνέδριον.

/

Σύνθεσις.
Άρθρον G.
α) Τό Συνέδριον άποτελεί τό άνώτατον Σώμα τοΰ ’Ορ
γανισμού καί μέλη του θά είναι εξουσιοδοτημένοι αντι
πρόσωποι τών Κρατών μελιών. "Εκαστον μέλ.ος θά πρέπει
νά όρίση ένα έκ τών άντιπροσώπων του, ό όποιος θά πρέπει
νά είναι Διευθυντής τής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας του,
ώς τόν κύριόν του αντιπρόσωπον.
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β) Π sc,; τον σκοπόν έςχσφαλισεως όσον τό δυνατόν εύσυτέρα; τεχνικής άντιπροσωπεύσεως, οίοσδήποτε Διευθυν
τής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας ή οίονδήποτε άλλο πρόσωπον άνεςαρτττω; θέσεως δύναται νά προσκληθή ύπο τοϋ
Προέδρου νά παραστή καί νά συμμετασχη εις τάς συζητή
σεις τοΰ Συνεδρίου.
Άρθρον 7.
Καθήκοντα.
Τά καθήκοντα τοϋ Συνεδρίου θά είναι :
α) Νά συντάσση ένα γενικόν κανονισμόν ό όποιος νά
καθορίζη, εντός τοϋ πλαισίου των όρων της παρούσης
Συμβάσεως, τήν συγκρότησιν καί λειτουργίαν των διαφόρων
Σωμάτων τοϋ Όργανισμοϋ.
β) Νά συντάσση τόν.ίδικόν του εσωτερικόν κανονισμόν.
γ) Νά έκλέγη τόν Πρόεδρον καί τούς ’Αντιπροέδρους τοϋ
Όργανισμοϋ καί τά άλλα μέλη τής Εκτελεστικής Επιτρο
πής συμφώνως πρός τούς όρους τοϋ άρθρου 10 παράγραφος
(χ,4) τής παρούσης Συμβάσεως έκτος άπό τούς Προέδρους
καί τούς ’Αντιπροέδρους των Μετεωρολογικών Συμβουλίων
Περιοχής καί των Τεχνικών ’Επιτροπών οί όποιοι εκλέγονται
συμφώνως πρός τούς όρους τών άρθρων 18 παράγραφος ε
καί 19 παράγραφος γ άντιστοίχως, τής παρούσης Συμβά
σεως.
δ) Νά υίοθετή κανονισμούς τεχνικούς σχετικούς μέ τάς
έφαρμογάς καί τάς Μετεωρολογικά; διαδικασίας.
ε) Νά καθορίζη γενικήν πολιτικήν διά τήν έκπλήρωσιν
τών διατάξεων τοϋ Όργανισμοϋ όπως άναφέρεται είς τό
άρθρον 2 τής παρούσης Συμβάσεως.
..στ) Νά κάμη συστάσεις εις τά μέλη επί ζητημάτων άναφερομένων είς τό έργον τοϋ Όργανισμοϋ.
•ζ) Νά κατευθύνη πρός οίονδήποτε Σώμα τοϋ Όργανι.σμοΰ τά ζητήματα τά όποια συμφώνως πρός τό πνεύμα τής
παρούσης Συμβάσεως άνάγονται είς τήν αρμοδιότητα τοϋ
.Σώματος τούτου.
η) Νά έξετάζη τάς άναφοράς καί την δραστηριότητα τής
Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί νά λαμβάνη κάθε μέτρον
χρήσιμον έπί τοϋ . ζητήματος τούτου.
θ) Νά συγκροτή τά Μετεωρολογικά Συμβούλια Περιο
χής συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 18, νά καθορίζη τά γεωγραφικά των όρια, νά συνδυάζη τάς δραστηριό
τητας αύτών καί νά έξετάζη τάς προτάσεις των.
ι) Νά συγκροτή τάς Τεχνικάς Έπιτροπάς συμφώνως
πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 19, νά καθορίζη τήν συμβο
λήν των, νά συντονίζη τάς δραστηριότητάς των καί νά
έξετάζη τάς συστάσεις των.
κ) Νά όρίζη τήν έδραν τοϋ Γραμματέως τοϋ 'Οργανι
σμού.
Άρθρον 8.
Έκτέλεσις τών άποφάσεων τοϋ Συνεδρίου.
α) “Ολα τά μέλη θά καταβάλλουν κάθε δυνατήν προσπά
θειαν διά νά θέσουν είς εφαρμογήν τάς αποφάσεις τοϋ Συ
νεδρίου.
β) Έάν έν τούτοι; είναι αδύνατον είς ένα μέλος νά έφχριόση τεχνικήν τινα άπόφασιν ή οποία ένεκρίθη ύπό. τοϋ
Συνεδρίου, τό μέλος τούτο Οφείλει νά πληροφορήση τόν
Γενικόν Γρχμμχτέχ τοϋ Όργανισμοϋ, έάν ή άδυναμία τοϋ
■<ά έφχρμόση ταύτην είναι προσωρινή, ή τελική καί νά άναφέρη τούς λόγους.
Άρθρον 9.
Σύνοδοι.
Αί Σύνοδοι τοΰ Συνεδρίου συγκαλοϋνται κατόπιν άποοάσεως τοϋ Συνεδρίου ή τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής
:ίς χρονικά διαστήματα μή ύπερβαίνοντα τά 4 έτη.

Άρθρον 10.

Ψηφοφορία.
α) "Εκαστον μέλος τοΰ Συνεδρίου θά έχη μίαν ψήφον
είς τάς άποφάσεις τοϋ Συνεδρίου έκτος τής περιπτώσεως
κατά τήν όποιαν μόνον μέλη τοϋ Όργανισμοϋ τά όποια
είναι χώραι ώ; καθορίζεται είς τάς παραγράφους (α), (β)
καί (γ) τοϋ άρθρου 31 τής παρούσης Συμβάσεως (είς τό
εξής θά άναφέρωνται Μέλη τά όποια είναι χώραι) θά είναι
έξουσιοδοτημένα νά ψηφίζουν έπί ενός έκ τών κάτωθι ζη
τημάτων.
1. Διόρθωσις ή ερμηνεία τής παρούσης Συμβάσεως ή
προτάσεις διά μίαν νέαν Σύμβασιν.
2. Μέλη τοϋ Όργανισμοϋ.
3. Σχέσεις μέ τά 'Ηνωμένα Έθνη καί άλλους ένδοκυβερνητικούς ’Οργανισμούς.
4. Εκλογή τοϋ Προέδρου καί τών ’Αντιπροέδρων τοϋ
Όργανισμοϋ καί τών μελών τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής
έκτος άπό τοϋ Προέδρου καί τούς ’Αντιπροέδρους τών Με
τεωρολογικών Συμβουλίων Περιοχής.
β) Αί άποφάσεις τοϋ Συνεδρίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών δύο τρίτων τών ψήφων ύπέρ ή κατά, έκτος έάν
πρόκειται περί τής έκλογής οίασδήποτε θέσεως εκτός τοϋ
Όργανισμοϋ ή όποια γίνεται μόνον μέ απλήν πλειοψηφίαν.
ΑΙ διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έν τούτοι; δέν έφαρμόζονται ύπό τών άποφάσεων αί όποϊαι έλήφθησαν έπί τη
βάσει τών άρθρων 3, 25, 26 καί 28 τής παρούσης Συμβά
σεως.
Άρθρον 11.
^ ·
’Απαρτία.
Ή παρουσία τής πλειονότητος τών Μελών είναι άπαραίτητος είς τρόπον ώστε νά ύπάρχη άπαρτία είς τάς Συνόδους
τοϋ Συνεδρίου. Διά τάς συγκλήσεις τοϋ Συνεδρίου κατά τάς
όποιας έλήφθησαν αποφάσεις έπί τών θεμάτων τών άναφερομένων είς τήν παράγραφον (α) τοϋ άρθρου 10, ή παρου
σία τής πλειονότητος τών Μελών τά όποια είναι Κράτη είναι
απαραίτητος διά νά ύπάρχη άπαρτία.
Άρθρον 12.
Πρώτη Σύνοδος τοϋ Συνεδρίου.
'Η πρώτη Σύνοδος τοϋ Συνεδρίου θά άναγγελθή ύπό τοϋ
Προέδρου τής Διεθνούς Μετεωρολογικής ’Επιτροπείας τοϋ
Διεθνούς Μετεωρολογικού Όργανισμοϋ τό ταχύτερον μετά
τήν έναρξιν τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ VII.
Ή

’Εκτελεστική ’Επιτροπή.
Άρθρον 13.
Σύνθεσις.

Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή άποτελεΐται :
α) Άπό τόν Πρόεδρον καί τούς ’Αντιπροέδρους τοϋ ’Ορ
γανισμού.
β) Άπό τούς Προέδρους τών Μετεωρολογικών Συμβου
λίων Περιοχής ή είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ώρισμένοι
Πρόεδροι αδυνατούν νά παρευρεθοϋν, .έκ τών άντικαταστατών των καθώς προ βλέπεται είς τόν Γενικόν Κανονισμόν.
γ) Άπό τούς Διευθυντά; τών Μετεωρολογικών 'Υπηρε
σιών τών μελών τοϋ Όργανισμοϋ ή άπό τούς άντικχταστχτας .τω-7 είς άριθμόν Ισον πρός έκείνου Περιοχών, ύπό τήν
έπιφύλαξιν ότι καμμία περιοχή δέν θά δύναται νά περιλαμβάνη περισσότερον τοϋ ενός τρίτου τών Μελών τής ’Εκτελε
στικής ’Επιτροπής περιλαμβανόμενων τοϋ Προέδρου καί
τών Αντιπροέδρων τοΰ Όργανισμοϋ.
Άρθρον 14.
Αποστολή.
Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή άποτελεΐ τό έκτελεστικόν
Σώμα τοΰ Συνεδρίου καί ή άποστολή του θα είναι :
α) Νά έπιβλέπη διά τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεων τοϋ
Συνεδρίου.
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β) Νά υίοθετή αποφάσεις έκτος άπό εκείνος τάς όποιας
συνιστούν αί Τεχνικοί Επίτροποί έπί ζητημάτων έπειγούσης φύσεως άναφερομένων εις τούς τεχνικούς κανονισμούς,
ύπό τήν έιοφύλαξιν ότι ίπιτρέπεται βΐς κάθε Μετεωρολο
γικόν Συμβούλιον Περιοχής έΑαφ^ρόμ—»ν νά έκφραση
την ίγκρισίν του ή αποδοκιμασίαν τον κρό τη; μΐοθετήσεως
υπό τής ’Εκτελεστικής Επιτροπείας.
γ) Νά χορηγη τεχνικός πληροφορίας, συμβουλές καί
βοήθειαν έν τώ πεδίω της Μετεωρολογίας.
δ) Νά μελετά καί νά κόμη συστάσεις έπί οιουδήποτε
ζητήματος τό όποιον ένδιαφέρει την Διεθνή Μετεωρολο
γίαν των Μετεωρολογικών 'Τπηρεσιών.
_

(2) Νά έξετάζη τά ζητήματα τά όποια θέτει ύπ’ ίψιν
τούτου ή Εκτελεστική ’Επιτροπή.
(3) Νά συζητή τκ θέματα γενικού Μετεωρολογικού εν
διαφέροντος καί νά συγχρονίζη τάς Μετεωρολογικός καί τάς
συσχετιζομένος δραστηριότητας εις τάς αντιστοίχους των
περιοχάς.
(4) Νά εΐσηγήται πρός τό Συνέδριον καί την ’Εκτελεστικήν
’Επιτροπήν έπί Θεμάτων σχετιζομένων μέ την αποστολήν
καί τάς βλέψεις τού ’Οργανισμού.
(5) Νά έκτελή οίανδήποτε άλλην αποστολήν ή οποία ήθελεν άνατεθή κές τούτους υπό τού Συνεδρίου.

ε) Νά προετοιμάζη τήν ήμερησίαν διατάταΐμν τοΰ Συν
εδρίου καί νά καθοδηγη τά Μετεωρολογικά Συμβούλια
Περιοχής, καθώς καί τάς Τεχνικά; ’.Επιτροπές είς τήν
προετοιμασίαν τοΰ Προγράμματοί^τής ^έργασίας.
—
στ) Νά παρουσιάζη μίαν άναφοράν ins. όλων τών δρα
στηριοτήτων της είς έκάστην σύνοδον τοΰ £υνεδρ4>υ·

(6) "Εκαστον Μετεωρολογικόν Συμβούλιον Περιοχής Θά
έκλέγη τόν Πρόεδρον καί ’Αντιπρόεδρόν του.

ζ) Νά ρυθμίζη τά έξοδα τοΰ ’Οργανισμού συμφώνως πρός
τάς διατάξεις τοΰ XI μέρους τής παρούσης Συμβάσεως.
η) Νά άναλαμβάνη οίανδήποτε άλλην αποστολήν ή όποια
θά τής άνετίθετο ΰπό τοΰ Συνεδρίου -ή υπό τής παρούσης
Συμβάσεως.
*
- - .

ΆρΘρον 19.
·
α) Επίτροποί άποτελούμεναι άπό τεχνικούς ειδικούς
δύνανται νά συγκροτηθούν ΰπό τού Συνεδρίου νά μελετή
σουν καί είσηγηθούν πρός τό Συνέδριον καί τήν ’Εκτελεστικήν
‘Επιτροπήν κάθε ζήτημα τό όποιον σχετίζεται μέ τήν άποστολήν τού 'Οργανισμού.
r-}

ΆρΘρον 15.
Σύνρδou

-

*Η ’Εκτελεστική ’Επιτροπή ρμγκαλεΐται τουλάχιστον
άπαξ κατ’ έτος. 'Η ημερομηνία καί ό τόπος τής συγκλήσεως
καθορίζονται υπό τοΰ Προέδρου τοΰ 'Οργανισμού άφού
λάβει ύπ’ δψιν του καί τάς γνώμας τών άλλων μελών.

'Αρθρον lfi.
■—

y

*Ρηφοφορία.

Αί άποφάσεις τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλεεοψηφίαν τών δμΡ τρίτων τφν υπέρ ή κατά
ψήφων. Έκαστον μέλος τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής
διαθέτει μόνον μίαν ψήφον, χωρίς νά άποκλςίεται νά είναι
ιέλος είς περισσοτέρας τής μίας ίδιότητος.
ΆρΘρον 17. _
Άπαρτία.
Ή ’Απαρτία θά ρυνίσταται εις τήν παρουσίαν τής πλειοότητος τών μελών τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής.

.

/

ΜΕΡΟΣ IX.

Τεχνικοί

Έτπτροπαί.

β) Μέλη τού ’Οργανισμού έχουν τό δικαίωμα νά άντιπροσωπεύωνται είς τάς Τεχνικός ’Επίτροπός.
γ) Έκαστη Τεχνική Επιτροπή θά έκλέγη τόν Πρό-,
εδρον καί Αντιπρόεδρόν της.
δ) Πρόεδροι τών Τεχνικών Επιτροπών ίύνανται νά
συμμετάσχουν άνευ ψήφων εις τάς Συνεδριάσεις τού Συνε
δρίου καί τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής.
.' »ΜΕΡΟΣ X.

' ■■·■«

Ή Γραμματεία. .
ΆρΘρον 20.
Ή μόνιμος Γραμματεία τοΰ ’Οργανισμού θά άποτελήται
ύπό ενός Γενικού Γραμματέως καί έκ τού απαραιτήτου τεχ
νικού καί διοικητικού προσωπικού τού άναγκαιοΰντος διά
τάς έργασίμς τού ’Οργανισμού.
ΆρΘρον 21.

ΜΕΡΟΣ Vni.
Μετεωρολογικά Συμβούλια Περιοχής.
ΆρΘρον 18.
α) Τά Μετεωρολογικά Συμβούλια Πεμισχής θά άποελοΰνται έκ τών μελών τοΰ ’Οργανισμού των οπαίων τό
ίετεωρολσγικόν δίκτυον έκτείνέτα! ‘ έντός τής περιοχής
β) Τά μέλη τού ’Οργανισμού θά είναι εξουσιοδοτημένα
; παρευρίσκωνται είς τάς Συνεδριάσεις τών Μεπεωρολοκών Συμβουλίων Περιοχής εις _τά όποια βέν άνήκαιχς,
ι λαμβάνουν μέρος είς τάς συζητήσεις, νά ανταλλάσσουν
ις σκέψεις των έπί ζητημάτων άφορώντων τήν Ιδίαν των
ετεωρολογικήν Υπηρεσίαν, πλήν δέν θά έχουν τό δ.νγσΰ,νι<τ
: ψηφίσουν.
γ) Τά Μετεωρολογικά Συμβούλια Περιοχής θά συναντώνιι τόσον συχνά όσον είναι άναγκαίον. Ό χρόνος καί ή
τις της συγκλήσεως καθορίζεται άπό τούς Προέδρους τών
ετεω ρολογικών Συμβουλίων Περιοχής μετά σύμφωνον
ώμην τού Προέδρου τού ’Οργανισμού.

α) Ό Γενικός Γραμματεύς θά διορίζεται ύπό τού Συν
εδρίου ύπό συνθήκας έγκρινομένας ύπό τού ίδιου Συνε
δρίου.
β) Τό προσωπικόν τής Γραμματείας θά διορίζεται ΰπό
τού Γ ενικού Γραμματέως κατόπιν έγκρίσεως τής ’Εκτελεστι
κής ’Επιτροπής καί συμφώνως πρός τούς κανονισμούς τούς
συνταχθέντας ύπό τού Συνεδρίου.
ΆρΘρον 22.
α) ‘Q Γενικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι τού
Προέδρου τού ’Οργανισμού διά τήν τεχνικήν καί διοικητικήν
εργασίαν τής Γραμματείας.
β) Έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων των, ό Γενικός
Γραμματεύς καί τό λοιπόν προσωπικόν δέν 0ά συζητούν ούτε
θά λαμβάνουν όδηγίπς όπο οίανδήποτε ’Αρχήν ξένην πρός
τόν ’Οργανισμόν, θά απέχουν άπό κάθε ενέργειαν ασυμβί
βαστον μέ τήν θέσιν των ώς Διεθνών άξιωματούχων.

Έκαστον μέλος τού Όργανσμοϋ διά λογαριασμόν του
Θά σέβεται τήν ευθύνην τού αποκλειστικοίς Διεθνούς χα
ρακτήρας τού Γενικού Γραμματέως καί τού λοιπού προ
(1) Νά παροτρύνη τήν έκτέλεαιν τών αποφάσεων τού σωπικού καί δέν θά ζ-ητη νά έπηρεάση αυτούς έν τή έκτελέσει
υνεδρίου καί τής Έκτεΰμστκή; Έτμήρομή^,
τάς ήνριτών καθηκόντων των τά όποια τούς ένεπιστεύθη ό ’Οργανι
εοίχους περιοχάς των.
σμός.
δ) Ή αποστολή καί τά καθήκοντα τών Μετεωρολογικών
■ιμβουλίων Περιοχής θά είναι :
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ΜΕΡΟΣ XL
Οικονομικά.
Άρθρον 23.
α) Το Συνέδριον θά καθορίση το μέγιστον των εξόδων τά
τοΐα δύναται νά ύφίσταται ό ’Οργανισμός έπί τη βάσει
χττμήσεων ύπο βαλλόμενων ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως
ιί έγκρινομένων ύτό της εκτελεστικής ’Επιτροπής.

προνομίων καί άτελειών απαραιτήτων διά τήν ανεξάρτητον
έξάσκησιν τής αποστολής των έν σχέσει πρός τον ’Οργανι
σμόν.
γ) Ή Δικαστική ΐκανότης, τά προνόμια καί αί άτέλειαι
θά καθορισθούν ύπό μιας Ιδιαιτέρας συμφωνίας ή όποια θέλει
προετοιμασθή ύπό τοΰ ’Οργανισμού κατόπιν συνεννοήσεως
μετά τοϋ Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων ’Εθνών
καί τελικώς μεταξύ τών μελών τών κυριάρχων Κρατών.
ΜΕΡΟΣ XV.

β) Τό Συνέδριον θά δώση εις την ’Εκτελεστικήν Έπιοοπήν την έξουσιοδότησιν ή οποία θά τοΰ είναι απαραίτητος
,ά νά έγκρίνη τά ετήσια έξοδα τοΰ ’Οργανισμού εντός τών
ιίων τών καθορισθέντων ύπό τοΰ Συνεδρίου.
Άρθρον 24.
Τά έξοδα τοΰ ’Οργανισμού θά κατανέμωνται μεταξύ τών
ελών τοΰ ’Οργανισμού κατ’ αναλογίαν,καθαριζομένην ύπό
οΰ Συνεδρίου.
ΜΕΡΟΣ XII.
Σχέσεις με τά 'Ηνωμένα Έθνη.
Άρθρον 25.
Ό ’Οργανισμός θά συνδεθή μέ τά Ηνωμένα Έθνη συμφώνως μέ τούς όρους τοϋ άρθρου 57 τοΰ Χάρτου τών
'Ηνωμένων Εθνών, ύπό τήν έπιφύλαξιν ότι αί διατάξεις
τής συμφωνίας θέλουσιν έγκριθή ύπό τών τριών τρίτων τών
αελών τών κυριάρχων Κρατών.
ΜΕΡΟΣ XIII.
Σχέσεις μέ άλλους ’Οργανισμούς.
Άρθρον 26.
α) Ό ’Οργανισμός θά άποκαταστήση σχέσεις άποτελεαιατικάς καί θά έργασθή έν στενή συνεργασία μέ άλλους
νδοκυβερνητικούς, ’Οργανισμούς έφ’ δσον τοϋτο ήθελε
-.ιθή άναγκαΐον.Οίαδήποτε συμφωνία ή οποία θά άπεκαστατο μέ τοιούτους ’Οργανισμούς θά πρέπει νά γίνεται
•ό τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής, ύποκειμένη εις έγκρισιν
:ό τών δύο τρίτων τών μελών τών κυριάρχων Κρατών.
β) Ό ’Οργανισμός δύναται έπί οίουδήποτε ζητήματος
ς άρμοδιότητός του νά συμβουλευθή καί νά συνεργασθή
τά Διεθνών ’Οργανισμών μή Κυβερνητικών καί έφ’ δσον
ένδιαφερομένη Κυβέρνησις συμφωνεί μετά ’Εθνικών Όρνισμών Κυβερνητικών ή μή.
γ) Κατόπιν έγκρίσεως ύπό τών δύο τρίτων τών Μελών
,ν κυριάρχων Κρατών, δ ’Οργανισμός δύναται νά δεχθή
-ό οίονδήποτε άλλον Διεθνή ’Οργανισμόν ή Πρακτορεΐσν,
jv οποίων οί σκοποί καί ή δραστηριότης εύρίσκοτνται έν
νδυασμώ μέ τήν άποστολήν τοΰ ’Οργανισμού, άποστολάς,
οους καί υποχρεώσεις έφ’ δσον θά μεταφερθοΰν πρός
> ’Οργανισμόν διά διεθνούς συμφωνίας ή ύπό άμοιβαίας
οαδοχής συμφωνιών τιθεμένων εις έφαρμογήν μεταξύ
ν αρμοδίων ’Αρχών τοΰ άντιστοίχου ’Οργανισμού.
■'

'

ΜΕΡΟΣ XIV.

Νομική Κατάστασις - Προνομία: καί άτέλειαι.
Άρθρον 27.
α) Ό ’Οργανισμός θά άπολαμβάνη εις τό έδαφος έκάστου
συς τοιαύτην νομικήν ικανότητα δση είναι απαραίτητος
τήν έκπλήρωσιν τής αποστολής του καί διά τήν έξά■)σιν τών καθηκόντων του.
3) (I) Ό ’Οργανισμός θά άπολαμβάνη εις τό έδαφος
ιστού μέλους τό όποιον εφαρμόζει τήν παρούσαν Σύμπν προνομίων καί άτελειών άπαραιτήτων διά τήν έκτέ;rv τών τής αποστολής του καί ένάσκησιν τών καθητων του.
) ·
*
3) (II) Οί ’Αντιπρόσωποι τών μελών καί τά μέλη τοΰ
τ.φείΛυ ’Οργανισμού θά άπολαμβάναυν όμοίως τοιούτων

Τροποποιήσεις.
Άρθρον 28.
α) Κάθε σχέδιον διορθώσεως τής παρούσης Συμβάσεως
θά άποστέλληται ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως εις τά Μέλη
τοΰ ’Οργανισμού έξ μήνας τουλάχιστον ποό τής έξετάσεώς του
ύπό τοΰ Συνεδρίου.
β) Κάθε διόρθωσις τής παρούσης Συμβάσεως έπιφέρουσα
νέας υποχρεώσεις διά τά Μέλη τοΰ ’Οργανισμού, θά έγκρίνεται ύπό τοΰ Συνεδρίου, συμφώνως πρός τάς Διατάξεις
τοΰ άρθρου 10 τής παρούσης Συμβάσεως μέ πλειοψηφίαν
τών δύο τρίτων, καί θά τίθεται έν ίσχύι, μετά τήν παραδοχήν
ύπό τών δύο τρίτων τών μελών τών Κυριάρχων Κρατών δι’
έκαστον τοιούτον μέλος τό όποιον αποδέχεται την προρρηθεΐσαν διόρθωσιν καί κατά συνέπειαν δι’ έκαστον έναπομένον μέλος άποδεχόμενον τούτην.
Τοιαϋται διορθώσεις θά άρχίσουν νά ισχύουν διά κάθε
μέλος τό όποιον δέν είναι υπεύθυνον διά τάς Ιδίας του Διε
θνείς σχέσεις μετά τήν άποδοχήν έν όνόματί του ύπό τοΰ
Μέλους τοϋ υπευθύνου διά τήν διαχείρισιν τών Διεθνών του
σχέσεων.
γ) ΑΙ λοιποί διορθώσεις θά τίθενται εις έφαρμογήν μετά
σήν έγκρισιν των ύπό τών δύο τρίτων τών Μελών τών κυριάρ
χων Κρατών.
ΜΕΡΟΣ XVI.

''

>·

Έρμτηάάα καί Διαφοραί.
r· '. Άρθρον 29.
Παν ζήτηρια ή διαφορά άφορώσα -τήν ερμηνείαν ή τήν
εφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως τό όποιον δέν κανονί
ζεται κατόπιν διαπραγματεύσεως ή ύπό τοΰ Συνεδρίου θά
άγηται ένώπιον ανεξαρτήτου 'διαττητοϋ διοριζομένου ύπό
τοΰ Προέδρου τοΰ Διεθνούς Δικαστηρίου δικαιοσύνης εκτός
έάν τά ένδιαφερόμενα μέρη ή μέλη συμφωνήσουν έπί ενός
άλλου τρόπου διευθετήσεως.
ΜΕΡΟΣ XVII.
Άποχώρησις.
Άρθρον 30.
α) Οίονδήποτε μέλος δύναται νά άποχωρήση έκ τοΰ
’Οργανισμού άφοΰ έν έτος προηγουμένως ειδοποιήσει γραπτώς
τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ ’Οργανισμού δστις θά πληρο
φόρηση αμέσως περί τούτου όλα τά μέλη τοΰ ’Οργανι
σμού.
β) Παν μέλος τοΰ ’Οργανισμού τό όποΐον δέν είναι υπεύθυ
νον διά τάς ιδίας του Διεθνείς σχέσεις δύναται νά άποσυρθή
έκ τοΰ ’Οργανισμού έπί τη γραπτή προκοινοποιήσει ύπό
τοΰ Μέλους ή ύπό οίασδήποτε άλλης Αρχής ή οποία είναι
υπεύθυνος διά τάς Διεθνείς του σχέσεις ήτις άποστέλληται
πρός τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ ’Οργανισμού, όστις θά
πληροφόρηση άμέσως περί τούτου όλα τά μέλη τοΰ ’Οργα
νισμού.
ΜΕΡΟΣ
ν.

XVIII.

Αποστολή.
Άρθρον 31.

Έάν μέλος τι καθυστερη τάς οικονομικός του υποχρεώ
σεις πρός τόν ’Οργανισμόν ή άπαφεύγη νά έκπληρώση

ο
καθ’ οίονδήποτε τρόπον τάς . ύποχρεώσεις τας οποίας του
επιβάλλει ή παρούσα Σύμβασις το Συνέδριον δύναται δ'.'
άποφάσεως νά άναστείλη προσωρινώς την έξάσκησιν των
δικαιωμάτων του καί την απολαβήν προνομίων ώς Μέλος
τοΰ ’Οργανισμού μέχρι; δτου τό μέλος τούτο εκπληρώσει
τάς οικονομικά; του ή άλλος υποχρεώσεις.
ΜΕΡΟΣ XIX.
’Επικύρωσες καί προσχώρησις.
Άρθρον 32.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθη ύπό των ύπογραψάντων Κρατών καί τά ’Αποδεικτικά τής έπικυρώσεως θά
κατατεθούν παρά τη Κυβερνήσει των 'Ηνωμένων Πολιτειών
της ’Αμερικής ή οποία θά γνωστοποίηση την ημερομηνίαν
τής καταθέσεώς των εις δλας τάς ΰπογραψάσας καί προσχωρησάσας Χώρας.
Άρθρον 33.
Συμφώνως πρδς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τής παρούσης
Συμβάσεως, ή προσχώρησις θά είναι έγκυρος διά τής καταθέσεως παρά τή Κυβερνήσει τών Ηνωμένων Πολιτειών
τής ’Αμερικής Ενός ’Αποδεικτικού τής προσχωρήσεως, ή
όποια θά Εχη έιραρμογήν άπό την ήμερομηνίαν τής λήψεώς
του ύπό τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής
’Αμερικής ή οποία θά είδοποιήση έκάστην ΰπογράψασαν
καί προσ/ωρήσασαν Χώραν περί τούτου.
Άρθρον 34.
Συμφώνως προς τάς διατάξεις τού άρθρου 3 τής παρούσης
Συμβάσεως : ·
α) Οίονδήποτε έκ τών συμβαλλομένων Κρατών δύναται
νά δηλώση δτι ή έπικύρωσις τής παρούσης Συμβάσεως ή ή
προσχώρησις του προς ταύτην περικλείει οίονδήποτε Εδαφος, ή
συγκρότημα εδαφών τού οποίου.φέρει την εύθύνην διά τάς
Διεθνείς του σχέσεις.
β) 'Η παρούσα Σύμβασις δύναται νά έφμρμοσθή μχταγενεστέρως έπί οίουδήποτε έδάοους ή συγκροτήματος
εδαφών έπί τή Εγγράφω γνωστοποιήσει προς την Κυβέρνησιν
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί ή παρούσα
Σύμβασις θά εφαρμόζεται έπί τού έδάφους ή τού συγκροτή
ματος τών επαφών άπό τής ημερομηνίας τής λήψεως τής
έπικυρώσεως ύπό τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής ή οποία θά είδοποιήση έκάστην ύπογράψασαν Χώραν περί τούτου.
γ) Τά 'Ηνωμένα "Εθνη δύνανται νά Εφαρμόζουν τόν
παρούσαν Σύμβασιν διά κάθε Εδαφος ή συγκρότημα έδαφών
ύπό κηδεμονίαν ή διοίκησες τών οποίων τοΐς άνετέθη.
Ή Κυβέρνησες τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής
θά είδοποιήση δλας τάς ύπογράψασας καί προσχωρήσασας
Χώρας διά κάθε τοιαύτην εφαρμογήν.
ΜΕΡΟΣ XX.
Έναρξις

ισχύος.

Άρθρον 35.
Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύι την 30ήν ημέραν
μετά την ήμερομηνίαν καταθέσεώς τού 30οϋ αποδεικτικού
έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως. Ή παρούσα Σύμβασς θά
τεθή b; ίσχύι 8:' έκάστην έπικυροΰσαν ή προσχωρούσαν Χώ
ραν μετά τήν ήμερομηνίαν ταύτην 30 ήμερος μετά την
κατάθεσιν τού οργάνου έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
'Η παρούσα Σύμβασις θά φέρη τήν ήμερομηνίαν κατά τήν
όποιαν ήνοίχθη δε’ ύπσγραφήν καί θά παραμείνη κατόπιν
ανοικτή δι’ υπογραφήν διά μίαν περίοδον 120 ήμερών.
Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Τό εισαγωγικόν κείμενον αντικαθίσταται ώς έξής :

Πρός τόν σκοπόν έπιτεύξεως συνεργασίας όμοιομοροία;
καί βελτιώσεως τών Μετεωρολογικών καί έτέρων σχετικών
δραστηριοτήτων ολοκλήρου τού κόσμου, ένθαρρύνσεως μια.;
αποτελεσματικής ανταλλαγής τών Μετεωρολογικών καί
έτέρων σχετικών πληροφοριών μεταξύ τών διαφόρων χωρών
έπ’ ώφελεία τών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αί συμβαλλό
μενα! χώραι συμφωνούν πρός τήν παρούσαν Σύμβασιν ώς
ακολούθως :
Τό άρθρον 2 αντικαθίσταται ώς έξής :
. .

-τ

-

«Άρθρον 2.
’Αποστολή.

'Η άποστολή τού οργανισμού θά είναι :
α) Νά διευκολύνη τήν συνεργασίαν ολοκλήρου τού Κό
σμου δεά τήν όργάνωσιν καί έγκατάστασιν δικτύων Σταθμών,
διά τήν έκτέλεσιν Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων, ώς
καί Ύδρολογικών Παρατηρήσεων. καί άλλων Γεωφυσικών
Παρατηρήσεων, σχετιζομένων με την Μετεωρολογίαν κα
νά προάγη τήν έγκατάστασιν καί συντήρησιν τών Μετεωρο
λογικών Κέντρων τά όποια είναι Επιφορτισμένα μέ τήν
παροχήν Μετεωρολογικών καί έτέρων συναφών 'Υπηρε
σιών.
β) Νά ένθαρρύνη την έγκατάστασν καί συντήρησιν συ
στημάτων διά τήν ταχεΐαν άνταλλαγήν τών Μετεωρολογικών
καί έτέρων σχετικών πληροφοριών.
γ) Νά ένθαρρύνη τήν ομοιομορφίαν τών Μετεωρολογικών
καί λοιπών σχετικών Παρατηρήσεων καί νά έξασφαλίζη
τήν καθ’ δμοιον τρόπον δημοσίευσιν τών Παρατηρήσεων καί
τών στατιστικών.
δ) Νά ένθαρρύνη τάς έφαρμογάς τής Μετεωρολογίας εις
τήν ’Αεροπορίαν Ναυσιπλοΐαν τά προβλήματα τού ύδατος.
τήν Γεωργίαν καί είς τάς άλλος άνθρωπίνας δραστηριότη
τας.
ε) Νά ένθαρρύνη τάς δραστηριότητας είς τόν τομέα τής
Επιχειρησιακής 'Υδρολογίας καί νά διευκολύνη τήν στενήν
συνεργασίαν μεταξύ Μετεωρολογικών καί 'Υδρολογικών
Υπηρεσιών καί
ζ) νά ένθαρρύνη τάς έρεύνας καί τήν έκπαίδευσιν είς
τήν Μετεωρολογίαν καί άναλόγως τών αναγκών είς Ετέρους
συναφείς τομείς καί νά βοηθά είς τόν συντονισμόν διεθνώς
τών άνωτέρω δραστηριοτήτων».
Είς τό ΜΕΡΟΣ IV προστίθεται τό άρθρον 5 ώς έξής
«Άρθρον 5.
Αί δραστηριότητες τής Όργανώσεως καί ή διεξαγωγή τού
Εργου ταύτης θά άποφασίζωνται ύπό τών Μελών τής Όργανώσεως.
α) Αί άνωτέρω άποφάσεις θά λαμβάνωνται κανονικώς ύπό
τοΰ Συνεδρίου έν συνόδω.
β) Έν τούτοις, πλήν τών θεμάτων δι’ ά ή Σύμβασις ορί
ζει όπως λαμβάνωνται αποφάσεις ύπό τού Συνεδρίου, τά
Μέλη δύνανται ώσαύτως νά λαμβάνουν αποφάσεις δι’ αλλη
λογραφίας, Οσάκις απαιτείται ταχεία ενέργεια μεταξύ συνό
δων τού Συνεδρίου. Τοιαύτη ψηφοφορία λαμβάνει χώραν
είτε κατόπιν λήψεως ύπό τού Γενικού Γραμματέω; αίτήσεως ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών τής Όργανώσεως. εΐτε
έάν ήθελεν άποφασισθή τούτο ύπό τής ’Εκτελεστικής Έπιτρο777}^.
Τοιαύτη ψηφοφορία θά διεξάγεται συμφώνως πρός τ
άρθρα.11 καί 12 τής Συμβάσεως καί πρός τόν Γενικόν Κα
νονισμόν (άναφερόμενον εφεξής « ό Κανονισμός»).
Τό άρθρον 5 άριθμεΐται ώς άρθρον 6 καί άντικαθίστατα:
ώς έξής :
«Άρθρον 6.
Άξιωματοΰχοι τής όργανώσεως καί μέλη τής ’Εκτελεστι
κής ’Επιτροπής.
α) Μόνον τά πρόσωπα τά οριζόμενα ύπό τών Μελών,
πρός τόν σκοπόν εφαρμογής τής Συμβάσεως, ώς Διευθννται

Μετεωρολογικών ή ' Vo ρο μετεωρολογικών ύπηοεσιών
ώς προθλεπεται εις τόν Κανονισμόν δύνανται νά εκλεγούν
; Πρόεδροι καί ’Αντιπρόεδροι. τής όργανώσεως ώς Πρόΐεοε καί Άντιτερόεδροι των Μετεωρολογικών Συμβουλίων
ιεειο/ήε. καί ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάεεων τοϋ άρθρου
3γ (2) τής Συμβάσεως ώς Μέλη της ’Εκτελεστικής Έπι:οττής.
β) Έν τη έκτελέσει των καθηκόντων των, οΐ άξιωματοϋχο*.
ου οργανισμού καί τα Μέλη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής
ί ενεργούν ώς άντιπρόσωποι τοΰ οργανισμού καί οόχί
■ ' αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών αύτοϋ».
Τό άρθρον 6 άριθμεΐται.ώς άρθρον 7 καί αντικαθίσταται ώς
;ήί :
«Άρθρον 7.
ΣύνΘεσις.
α) Το Συνέδριον είναι ή γενική συνέλευσις εκπροσώπων
ντιπροσωπευόντων τά μέλη, ούτω δέ αποτελεί τό Άνώτατον
_ίώμα τοΰ ’Οργανισμού.
β) "Εκαστον Μέλος ορίζει ενα έκ τών αντιπροσώπων του,
ττις θά εδει νά είναι ό Διευθυντής τής Μετεωρολογικής
Ύδρομετεωρολογικής Υπηρεσίας, του ώς κύριον αντιπρό
σωπον αύτοϋ εις τό Συνέδριον.
γ) Πρός τον σκοπόν έξασφαλίσεως δσον τό δυνατόν
εύρυτέρας τεχνικής άντιπροσωπεύσεως, οίοσδήποτε Διευ
θυντής Μετεωρολογικής ή Ύδρομετεωρολογικής Υπηρεσίας
ή οίονδήποτε άλλο πρόσωπον, δύναται νά προσκληθη υπό
-οϋ Προέδρου νά παραστή καί νά συμμετάσχη εις τάς συζη-,σεις τοϋ Συνεδρίου συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ Κανισμοϋ».
Τό άρθρον 7 άριθμεϊται ώς άρθρον 8 καί αντικαθίσταται ώς
Ά :
. «Άρθρον 8.
Καθήκοντα.
Πέραν τών καθηκόντων των άνατιθεμένων εις αυτό δι’
ερων άρθρων τής Συμβάσεως τά κύρια καθήκοντα τοϋ
^νεδρίου είναι :
.
α) Νά καθορίζη τήν γενικήν πολιτικήν διά τήν έκπλήotv τών σκοπών τής Όργανώσεως, τών όριζομένων έν
άρθρω 2.
β) Νά διατυπώνη συστάσεις πρός τά Μέλη έπί θεμάτων
ειοδιότητος τοϋ Όργανισμοϋ.
γ) Νά παραπέμπη εις έκαστον Σώμα τοϋ όργανισμοϋ
ιατα, έν τώ πλαισίω τής Συμβάσεως, έμπίπτοντα εις
ν άρμοδιότητα αύτοϋ.
δ) Νά διατυπώνη κανονισμούς ορίζοντας τάς διαδικασίας
ν διαφόρων Σωμάτων τοϋ όργανισμοϋ ιδία δέ τόν Γενικόν,
χνικόν καί Οικονομικόν Κανονισμόν καί τόν κανονισμόν
,σωπικοΰ.
:) Νά έξετάζη τάς αναφοράς καί τήν δραστηριότητα τής
τελεστικής Επιτροπής καί νά λαμβάνη κάθε μέτρον χρήον έπί τοϋ ζητήματος τούτου.
ί) Νά συγκροτή τά Μετεωρολογικά Συμβούλια Περιοχής
ιφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 18 νά καθορίζη
γεωγραφικά των όρια, νά συνδυάζη τάς δραστηριότητας
:ών καί νά έξετάζη τάς προτάσεις των.
) Νά συγκροτή τάς Τεχνικάς Έπιτροπάς συμφώνως
ς τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 19, νά καθορίζη τάς άρμοδιόας, νά συντονίζη τάς δραστηριότητας καί νά έξετάζη
συστάσεις τούτων.
) Νά συγκροτή συμπληρωματικά Σώματα, άτινα κρίνει
γκαϊα.
) Νά όρίζη τήν έδραν τής Γραμματείας τοΰ Όργανιϋ.
) Νά έκλέγη τόν Πρόεδρον καί τούς ’Αντιπροέδρους
Όργανισμοϋ καί τά Μέλη της ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής
ός άπό τούς Π ροέδρους τών Μετεωρολογικών Συμβουλίων
3’-°χήί·

Τό Συνέδριον δύναται ώσαυτως νά λαμβάνη πάν προσφορον μέτρον έπί θεμάτων άφορώντων εις τον ’Οργανισμόν».
Τό άρθρον 8 άριθμεϊται ώς άρθρον 9 καί αντικαθίσταται
ώς εξής :
«Άρθρον 9.
Έκτέλεσις τών αποφάσεων τοϋ Συνεδρίου.
α) Τά Μέλη Θά καταβάλλουν κάθε δυνατήν προσπά
θειαν διά νά θέσουν εις εφαρμογήν τάς αποφάσεις τοϋ Συνε
δρίου.
β) ’Εάν έντούτοις είναι άδύνατον εις ένα Μέλος νά έφαρμόση διάταξίν τινα εις Τεχνικήν Άπόφασιν, ή όποια ένεκρίθη
υπό τοϋ Συνεδρίου, τό μέλος τοϋτο οφείλει νά πληροφορήση
τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Όργανισμοϋ, έάν ή άδυναμία
τοϋ νά έφαρμόση ταύτην. είναι προσωρινή ή τελική καί νά
άναφέρη τούς λόγους».
Τό άρθρον 9 άριθμεϊται ώς άρθρον 10 καί αντικαθίσταται
ώς εξής :
«Άρθρον

10.

Σύνοδοι.
α) Το Συνέδριον συγκαλεΐται κανονικώς κατά χρονικά
διαστήματα όσον είναι δυνατόν πλησιέστερα πρός τήν τε
τραετίαν, τοΰ τόπου καί χρόνου καθοριζομένου ύπό τής
’Εκτελεστικής ’Επιτροπής.
β) "Εκτακτον Συνέδριον δύναται νά συγκληθή δι’ άποφάσεως τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής.
γ) ’Επί τή λήψει αίτήσεως συγκλήσεως έκτάκτου Συνε
δρίου ύποβαλλομένης ύπό τοΰ ένός τρίτου τών Μελών το_
Όργανισμοϋ, 6 Γενικός Γραμματεύς διεξάγει ψηφοφορία11
δι’ άλληλογραφίας καί έάν άπλή πλειοψηφία τών Μελώνν
άποδέχεται τοϋτο, τότε συγκαλεΐται τό Έκτακτον Συνέ-ι
δριον».
Τό άρθρον 10 άριθμεϊται ώς άρθρον 11 καί άντικαθίσταται
ώς έξής...
α) Νά άπαλειφθή.
.i;j. «"Αρθρον 11.
α) Κατά τάς ψηφοφορίας έκαστον Μέλος θά έχη μίαν
μόνον ψήφον.
Έν τούτοις μόνον τά Μέλη τοϋ όργανισμοϋ τά όποια είναι
Κράτη (έφ’ έξής καλούμενα «Μέλη άτινα είναι Κράτη»)
έχουν τό δικαίωμα ψήφου ή νά λαμβάνουν άποφάσεις έπί
τών ακολούθων θεμάτων.
1. Τροποποίησις ή ερμηνεία τής παρούσης Συμβάσεως ή
προτάσεις διά μίαν νέαν Σύμβασιν.
2. Αιτήσεις εισδοχής ώς μελών τοϋ όργανισμοϋ.
3. Σχέσεις μέ τά Ηνωμένα Έθνη καί άλλους διακυβερνη
τικούς ’Οργανισμούς.........
4. Εκλογή τοϋ Προέδρου καί τών ’Αντιπροέδρων τοϋ
Όργανισμοϋ καί τών Μελών τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής
έκτός άπό τούς Προέδρους τών Μετεωρολογικών Συμβουλίων
Περιοχής.
β) At άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών
δύο τρίτων τών ψήφων ύπέρ ή κατά, έκτός έάν πρόκειται
περί τής έκλογής οίασδήποτε θέσεως τοϋ όργανισμοϋ, ή
όποια γίνεται μέ άπλήν πλειοψηφίαν.
Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έν τούτοις δέ;
έφαρμόζονται ύπό τών άποφάσεων αί όποΐαι έλήφθησαν έπί
τη βάσει τών άρθρων 3, 10 (γ) 25, 26 καί 28 τής Συμβά
σεως».
Τό άρθρον 11 άριθμεϊται ώς άρθρον 12 καί άντικαθί
σταται ώς έξής :
«Άρθρον 12.
.., .’Απαρτία.
'Η -παρουσία άντιπροσώπων άντιπροσωπευόντων τήν
πλειοψηφίαν τών Μελών είναι άναγκαία διά νά ύπάρχη άπαρ-

κατά τι; συνεδριάσεις τοΰ Συνεδρίου. Διά συνεδριάσεις
καθ άς λχμβάνονται άπος,άσεις έπί θεμάτων άναφερομένων εις
τήν παράγραφον α τοΰ άρθρου 11 ή παρουσία άνππροσώπων
της πλειοψησιας των Μελών, άτινα είναι Κράτη, είναι
άπαραίτητος διά νά ύπάρχη άπχρτία».
Τό άρθρον 12 διαγράφεται.
Tie

θ) Νά ρυθμίζη τά έξοδα του οργανισμού συμφώνως πεότάς διατάξεις τοΰ XI μέρους τής παρούσης Συμβάσεως.
Ή Εκτελεστική Επιτροπή δύναται ώσαύτως νά έκπληρ^τ
οίανδήποτέ άλλην αποστολήν, ήτις θά τής άνετίθετο ύπό τοΰ
Συνεδρίου ή ύπό τοΰ συνόλου τών Μελών.
Τό άρθρον 15 άντικαθίσταται ώς εξής :

Τδ άρθρον 13 αντικαθίσταται ώς έξής :
«Άρθρον 15.
«Άρθρον 13.
'Η ’Εκτελεστική Επιτροπή
α) Έκ τοΰ Προέδρου καί των ’Αντιπροέδρων τοΰ ’Οργα
νισμόΰ.
β) Έκ των Προέδρων των Μετεωρολογικών Συμβουλίων
Περιοχής, οίτινες δύνάνται νά άντικατάστάθώσι κατά τάς
Συνόδους ύπό τών αναπληρωτών των>, ώς προβλέπεται έν τω
Κανονισμώ.
γ) Έκ δεκατεσσάρων Διευθυντών Ύδρομετεωρολόγικών
ή Μετεωρολογικών 'Υπηρεσιών τοΰ Όργανισμοΰ οίτινες
δύνανται νά άντικατασταθώσιν κατά τάς Συνόδους ύπό τών
αναπληρωτών των, ύπό την προυπόθεσιν ότι :
(1) Οι ανωτέρω άναπληρωταί είναι οί προβλεπόμενοι
υπό τοΰ Κανονισμού.
(2) Οΰχί περισσότερα τών επτά καί ούχί όλιγώτερα τών
δύο Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβανομένων τών Προέδρων καί τών ’Αντιπροέδρων τής όργανώσεως,
τών Προέδρων τών Μετεωρολογικών Συμβουλίων Περιοχής
και τών δεκατεσσάρων έκλεγομένων Διευθυντών δύνανται
νά προέρχωνται έκ μιας Περιοχής ταύτης καθοριζομένης
διά τήν περίπτωσιν έκάστου Μέλους ύπό τόϋ Κανονισμού».
'

«Άρθρον 14.
’Αποστολή.

Ή Εκτελεστική Επιτροπή άποτελεΐ τδ εκτελεστικόν
Σώμα τοΰ Όργανισμοΰ καί είναι υπεύθυνος ένώπιον' τοΰ
Συνεδρίου διά τον συντονισμόν τών προγραμμάτων τοΰ
Όργανισμοΰ καί διά τήν χρησιμοποίήσιν τών πηγών τοΰ
προϋπολογισμού συμψώνως προς τάς αποφάσεις τοΰ Συνε
δρίου.
Πέραν'τών καθηκόντων τών όριζομένων είς έτερα άρθρα
τής Συμβάσεως ή Εκτελεστική Επιτροπή έχει ώς κυρίαν
αποστολήν:
α) Νά θέτη έν εφαρμογή τάς λαμβανομένας ύπό τών
Μελών τοΰ Όργανισμοΰ άποφάσεις, είτε κατά τήν διάρκειαν
τοΰ Συνεδρίου, είτε δι’ άλληλογραφίας καί νά καθοδηγή
τάς δραστηριότητας τοΰ Όργανισμοΰ, συμφώνως προς τό
πνεύμα τών έν λόγω αποφάσεων.
β) Νά έξετάζη τό πρόγραμμα καί τάς προβλέψεις τοΰ
προϋπολογισμού τάς συντασσομένας ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως διά τήν ακολουθούσαν οικονομικήν Περίοδον καί νά
υποβολή είς τό Συνέδριον τάς παρατηρήσεις καί συστάσεις
της έπ’ αυτών.
γ) Νά έξετάζη εάν δέ απαιτείται νά λαμβάνη μέτρα έξ
ονόματος τοΰ όργανισμοΰ, φας άποφάσεις καί συστάσεις
τών Μετεωρολογικών Συμβουλίων περιοχής καί τών Τεχνικών
Επιτροπών, συμφώνως πρός όριζομένας έν τώ κανονισμώ
διαδικασίας.
δ) Νά παρέχη Τεχνικάς Πληροφορίας, σύμβουλός, ώς
καί πάσαν δυνατήν βοήθειαν εις τόν τομέα τών Δραστηριο
τήτων τοΰ Όργανισμοΰ.
ε) Νά μελετά παν θέμα ένόιαφέρον τήν Διεθνή Μετεω
ρολογίαν καί τάς σχετιζομένχς δραστηριότητας τοΰ οργα
νισμού καί νά διχτυπώνη συστάσεις έπί τοΰ προκειμένου.
ζ) Νά προετοιμάζη τήν ήμερησίαν διάταξιν τοΰ Συνεδρίου
καί νά καθοδηγή τά Μετεωρολογικά Συμβούλια περιοχής,
καθώς καί τάς Τεχνικάς ’Επίτροπός είς τήν προετοιμασίαν
τοΰ προγράμματος τών έργασιών των.
η) Νά παρουσιάζη άναφοράν έπί τών δραστηριοτήτων της
είς έκαστον Συνέδριον.

Σύνοδοι.
α) Ή ’Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλεΐται κανονικώςεΐς
Σύνοδον τουλάχιστον άπαξ τοΰ έτους, είς τόπον καί χρόνον
όριζόμενον ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ όργανισμοΰ, κατόπιν
συνεννοήσεως μετά τών Μελών τής Επιτροπής.
β) Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται είς έκτακτον
Σύνοδον, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τάς όριζομενας
έν τώ Κανονισμώ κάτδπιν λήψεως ύπό τοΰ Γενικού-Γραμμάτέως αίτήσεως, προερχομένης έκ τής πλειοψηφίάς τών
Μελών τής Εκτελεστικής Επιτροπής.
Παρομοία Σύνοδος δύναται νά συγκληθή διά κοινής
άποφάσεως τοΰ Προέδρου καί τών τριών ’Αντιπροέδρων τοΰ
Όργανισμοΰ».
Τό άρθρον 16 άντικαθίσταται ώς έξής :
«Άρθρον 16.
Ψηφοφορία.
α) Αί αποφάσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνοντάι κατά πλειοψηφίαν τών δύο τρίτων τών ύπερ ή
κατά ψήφων.
Έκαστον μέλος τής Εκτελεστικής Επιτροπής διαθέτει
μόνον μίαν ψήφον, έστω καί έάν είναι μέλος αυτής ύπό
περισσοτέρας τής μιας ιδιότητας.
β) Μεταξύ τών Συνόδων ή Εκτελεστική Επιτροπή δύναται νά διεξάγη ψηφοφορίας δι’ άλληλογραφίας. Αί ψηφοφορίαι αύται διεξάγονται συμφώνως πρός τά άρθρα 16α
καί 17 τής Συμβάσεως».
;
Τό άρθρον 17 αντικαθίσταται ώς έξής :
«Άρθρον 17.
’Απαρτία.
Ή παρουσία τών δύο τρίτων τών Μελών είναι αναγκαία
διά νά ύπάρχη απαρτία κατά τάς συνεδριάσειςς τής Εκτε
λεστικής Επιτροπής».
Αί παράγραφοι α καί β τοΰ άρθρου 18 αντικαθίστανται
ώς έξής :
«Άρθρον 18.
Μετεωρολογικά Συμβούλια Περιοχής.
α) Τά Μετεωρολογικά Συμβούλια Περιοχής άποτελοΰνται έκ τών Μελών τοΰ όργανισμοΰ, τών όποιων τό σύνολον ή
μέρος τοΰ δικτύου εϋρίσκεται έν τή Περιοχή.
β) Τά Μέλη τοΰ Όργανισμοΰ έχουν τό δικαίωμα νά
μετέχουν είς τάς Συνεδριάσεις τών Μετεωρολογικών Συμ
βουλίων Περιοχής είς τά όποια δέν ανήκουν νά λαμβάνουν
μέρος είς τάς συζητήσεις, νά ανταλλάσσουν τάς σκέψεις
των έπί ζητημάτων άφορώντων τήν ιδίαν των Μετεωρολογι
κήν ή 'Τδροαετεωρολογικήν 'Τπηρεσίαν πλήν δέν θά έχουν
τό δικαίωμα ψήφου».
Ή παράγραφος α τοΰ άρθρου 23 άντικαθίσταται ώς έςης
«“Αρθρον 23.
Οίκονοιιικά.
α) Τό Συνέδριον θά καθορίζη τό μέγιστον ύψος δαπανών
τοΰ Όργανισμοΰ, βάσει τών ύποβχλλομένων ύπό τοΰ Γε
νικού Γ ραμματέως προβλέψεων κατόπιν προηγουμένης
έξετάσεως ύπό τής Έκρελεστικής Επιτροπής, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών συστάσεών της.

To άρθρον 2d αντικαθίσταται ώς έξη; :
«.Άρ-άρον 25.
Σχέσεις μετά τοΰ ’Οργανισμού των 'Ηνωμένων Ε
θνών.
Αί σχέσεις μεταξύ τοΰ ’Οργανισμού και τού ’Οργανισμού
των Ηνωμένων ’Εθνών ρυθμίζονται ύπο τών διατάξεων
τοΰ άρθρου 5/ τού χάρτου τών 'Ηνωμένων ’Εθνών. Πάσα
συμφωνία έπί τών σχέσεων τών δύο ’Οργανισμών άπαιτεϊ
τήν έγκρισιν τών δύο τρίτων τών Μελών, τά όποια είναι
Κράτη».
Το άρθρον 2 7 αντικαθίσταται ώς έξης :
«Άρθρον 27.

θα εγκρίνηται υπό τού Συνέδριου, συμφώνως προς τάς
Διατάξεις τού άρθρου 11 της ταρούσης Συμβάσεως, μέ
πλειούηφίαν τών δύο τρίτων και θά τίθεται έν ΐσχύι μετά
την παραδοχήν υπό τών δύο τρίτων τών Μελών Κυρίαρχων
Κρατών, δι’ έκαστον τοιοϋτον Μέλος το όποιον αποδέχεται
τήν προρρηθεΐσαν διόρθωσιν καί έν συνεχεία δι’ έκαστον
εναπομένον Μέλος, άποδεχόμενον ταύτην.
Τοιαύται διορθώσεις θά άρχίσουν νά ισχύουν διά κάθε
Μέλο ς. τό όποιον δεν είναι υπεύθυνον διά τάς ίδιας του
Διεθνείς σχέσεις μετά την άποδοχήν έν όνόματί του ύπο
τού Μέλους τού υπευθύνου διά τήν διαχείρισιν τών Διεθνών
του σχέσεων».
Το άρθρον. 33 άντικαθίσταται ώς έξής :

Νομική Ινατάστασις- Προνόμια καί Άσυλίαι.
ά) 'Ο ’Οργανισμός θά άπολαμβάνη εις τό έδαφος έκάστου
Μέλους τοιαύτην νομικήν ικανότητα όση, είναι απαραίτητος
διά τήν έκπλήρωσιν της άποστολής του καί διά τήν έξάσκησιν
τών καθηκόντων του.
β) (1) Ό ’Οργανισμός θά άπολαμβάνη εις τό έδαφος
έκάστου Μέλους, τό όποιον έφαρμόζει την παρούσαν Σύμβασιν, προνομίων καί άσυλιών απαραιτήτων διά τήν έκτέλεσιν της άποστολής του καί ένάσκησιν τών καθηκόντων
του.
β) (2) Οί άντιπρόσωποι τών Μελών, οί Άζιώματούχοι
κάί οί υπάλληλοι τοΰ ’Οργανισμού, ώςκαί τά μέλη τού Εκ
τελεστικής Επιτροπής άπολαμβάνουν ωσαύτως προνομίων
καί άσυλιών άπαραιτήτων διά τήν ένάσκησιν’έν πάση άνεξαρτησία τής άποστολής τών έν σχέσει πρός τόν ’Οργανι
σμόν:
1
γ) Έπί τού έδάφους παντός Κράτους - Μέλους προσχωρήσαντος είς τήν Σύμβασιν περί προνομίων καί άσυλιών
τών έξειδικευμένων’Όργανισμών, τήν υίοθετηθεΐσαν ΰπό τής
Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων ’Εθνών' τήν 21ην
Νοεμβρίου' 1974, ή ώς άνω Νομική ίκανότης, τά προνόμια
καί 'αί'άσυλίαι,’είναι έκεΐναΓ αίτινες καθορίζονται είς τήν
έν'λόγω Σύμβασιν».
'Η' παράγραφος’ β τού άρθρου 28 τροποποιείται ώς έξης:
«Άρθρον 28.
Τροποποιήσεις.
<*).·.· · · 1· · · ■
j
__
«β) Πάσα τροποποίησις τής παρούσης Συμβάσεως έπιφέρουσα νέας υποχρεώσεις διά τά μέλη τού ’Οργανισμού

«Άρθρον 33.
- 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τού άρθρου 3 τής
παρούσης Συμβάσεως, ή προσχώρησις πραγματοποιείται
διά τής καταθέσεως ένός οργάνου προσχωρήσεως παρά τή
Κυβερνήσει τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής, ήτις καί
θά εΐδοποιή περί τούτου άπαντα τά Μέλη τού ’Οργανι
σμού».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τροποποιήσεων τής διά τού Ν. 1047/49
’’ κυρωθείσης Συμβάσεως τού Παγκοσμίου Μετεωρολο
γικού ’Οργανισμού.
✓

Άρθρον 1. ,

. Κυρούνται καί έχουν ΐσχύν Νόμου ’ αί τροποποιήσεις τής
ύπογραφείσης έν Ούασιγκτώνι την 11ην ’Οκτωβρίου 1947
καί κυρωθείσης δά τού Ν.1047/49 Συμβάσεως τού Παγκο
σμίου Μετεωρολογικού ’Οργανισμού αί έγκριθεΐσαι ύπο
τών Παγκοσμίων Μετεωρολογικών συνεδρίων : Πρώτου
(1951), Δευτέρου (1955), Τρίτου (1959), Τετάοτου
(1963), Πέμπτου (1967), Έκτου (1971) καί Εβδόμου
(1975) καί τεθείσαι έν ίσχύι δυνάμει τού άρθρου 28 τής
Συμβάσεως, ών τό κείμενον έν πρωτοτυπώ είς την Γαλλικήν
καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς
έπεται.

