
ΕΙΧΙΠΊΠΊΚΙ! ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Ίδρυσης Ευ
ρωπαϊκής Οργάνωσης γ*.α την εκμετάλλευση Μετεωρο-
λ.ονικών Δορυφόρων».

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων
1. Ί ο —ροτε'.νόμενο σχέδιο νόμου συντάχθηκε για να 

κυρωθεί η Σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Οργά
νωσης για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφό- 
ρων. με την επωνυμία «ELMETSAT» που συνο μολογη- 
Οηκε στη Γενευη της Ελβετίας την 2Ί Μαίου 1983 από 
12 Ευρωπαϊκά Κράτη, στα οποία περιλαμβάνονται και 
Κράτη της Μεσογείου όπως η Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπα
νία και η Πορτογαλία.

Η Ελλάδα υπόγραψε τη Σύμβαση στις 13 Δεκεμβρίου 
1984 με την επιφύλαξη κύρωσής της από την Ελληνική 
Βουλή όπως προβλέπεται και από το άρθρο 15 της Σύμ
βασης.

2. Το ιστοεικό και οι λόγοι που συνομολογήθηκε η 
Σύμβαση έχουν ως εξής :

α) Οι Μετεωρολογικοί Δορυφόροι αποτελούν ένα από 
τα πιο σημαντικά βοηθήματα της σύγχρονης Μετεοιρο- 
λογικής Επιστήμης. Μέχρι τα μέσα της προηγούμενης 
δεκαετίαε Μετεωρολοκικούε είχαν μόνο οι ΗΠΑ και η
ΕΣΣΔ.

β) Οκτώ Κράτη της Δυτικής Ευρώπης, μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Διαστημικής Οργάνωση; (ESA), κρίνοντας ότι 
η Ευρώπη δε θα έπρεπε να υστερεί στον τομέα αυτό και 
να βασίζεται μόνο στους Αμερικάνικους και Ρώσικους δο
ρυφόρους, λαμβάνοντας 0ε υπόψη ότι οι δορυφόροι αυτοί 
δεν καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες της. αποφάσι
σαν να αποκτήσει δικό της σύστημα Μετεωρολογικών 
δορυφόρων. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκε στα πλαίσια 
της ESA και σε προσωρινή βάση ένα σύστημα που ονο
μάστηκε METEOSAT και ο πρώτος πειραματικός Με
τεωρολογικός Δορυφόρος εκτοξεύτηκε σε γεωστάσιμη τρο
χιά. στις 23.11.1977. Αργότερα εκτοξεύθηκε και δεύτε
ρες Δορυφορο*.

γ) Καθώς το σύστημα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
και επειδή η λήξη της προσωρινής συμφωνίας είχε ορι- 
σθεί για την 24 Νοέμβρη 1983. αποφασίστηκε η σύσταση 
της Οργάνωσης ELMETSAT η οποία Οα συνεχίσει και

νωσης. Το αρχικό πρόγραμμα της προβλέπει την κατα
σκευή. τοποθέτηση σε τροχιά και εκμετάλλευση μέχρι το 
1995 τριών δορυφόρων και ενός εφεδρικού.

δ) Οι Δορυφόροι τοποθετούνται σε γεωστάσιμη τροχιά 
σε γεωγραφικό μήκος 0° και πλάτος 0° σε ύψος 36.000 
χ/.μ. και καλύπτουν την Ευρώπη, (εκτός από τις Σκαν
διναβικές χώρες). ολόκληρη την Αφρική και τη Μ. Ανα
τολή. Εκτελούν παρατηρήσεις και -μετρήσεις από τις πε
ριοχές που προαναφέρΟηκε όλο το 24ωρο παρέχουν δε και 
άλλες εξυπηρετήσεις. Το δορυφορικό αυτό σύστημα είναι 
εντεταγμένο στα προγράμματα του Παγκόσμιου Μετεω
ρολογικού Οργανισμού (\\ Μ Ο) και σύμφωνα με τις αρ- 
χέε του. οι βασικές πληροφορίε; του παρέχονται δωρεάν 
σ’ όλους του: ενδιαφερομένους.

ε) Το γεγονός της δωρεάν παροχής πληροφοριών ήταν 
ένα από τα κίνητρα για τη σύσταση του ELMETSAT 
γιατί έτσι η Ευρώπη συμμετέχει και αυτή, παράλληλα με 
τις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. στην παροχή βοήθειας στα αναπτυσ
σόμενα κράτη της Αφρικής και Μ. Ανατολής.

5. 11 χώρα μας προτείνεται να γίνει μέλ.ος του EL
METSAT, παρά το γεγονός ότι οι βασικές πληροφορίες 
/χμβάνοντχι δωρεάν, γιατί:

α) NT αυτό τον τρόπο θα συμμετάσχει στην παρε/όμεν 
βοήθεια προς τις χώρες της Αφρικής και Μ. Ανατολή, 
παράλληλα με τις άλλες Μεσογειακές χώρες (Τουρκία 
ίτα/.ία. Ισπανία. Πορτογαλία) ενώ η μη συμμετοχή ττ 
όα. την έφερνε σε μειονεκτική θέση.

β} Θα εξασφαλίσει το σύνολ.ο των πληροφοριών απ 
τους Μετεωρολογικούς Δορυφόρους (και όχι μόνο αυτε 
που παρέχονται δωρεάν) καθώς και όλα τα άλλ.α πλεονε 
κτήματα που έχουν τα Κράτη - Μέλη.

4. α) Το ολικό κόστος του προγράμματος προβλέπετ:
σε 40(1 εκατομμύρια Ευρωπαϊκέ: λ.ογιστικές Μόνάδε
(M.A.L.) (βλέπε παράρτημα II της Σύμβασης) που κα 
τανέμεται στην περίοδο από το 1983 ως το 1995 με μέ 
γιστο ύψος δαπανών τα χρόνια 1984-1987 που κυμαίνετι 
από 58—68 MALE

β) Η αρχική πρόταση για το ποσοστό συμμετοχή 
της χώρας μας στις δαπάνες του Συστήματος ήταν 0,5 ‘ 
(πέντε τοις χιλίοις) δηλαδή 2 MAL.

Το ποσό αυτό κρίθηκε υπερβολικό και γιαυτό η χώ 
ρα μας παρέμεινε επιφυλ.ακτική επιδιώκοντας καλλίτερου 
όρους συμμετοχής. Τελικά, μέσα από διαπραγματεύσει. 
προτάθηκε και έγινε αποδεκτό ποσοστό συμμετοχής 0,3 ° 
(τρία τοις χιλ.ίοις) με την προϋπόθεση ότι :

(1 ) Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε ισόποσες ετήσιε 
δόσεις και

(2) δε θα υπερβεί συνολικά τα 1.2 MAL (δηλαδ 
183.000.000 περίπου ελληνικές δραχμές) (σε τιμές Μα; 
τίου 1987).

II ετήσια δαπάνη κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογίζετε- 
να είναι της τάξης των 22.5 εκατομμυρίων δραχμών εφ' ό 
σον η κύρωση γίνει μέσα στο 19S7.

γ) Το ποσοστό συμμετοχής 0.3 % είναι το ίδιο με τ 
τη; Πορτογαλίας.

Από τα πιο πάνου προκύπτει 0Tt οι όροι συμμετοχή 
της Χώρας μας είναι ευνοϊκοί. Πρέπει επίσης να σημείο, 
θεί ότι οι Σκανδιναβικές χώρες Σουηδία, Νορβηγία κ; 
Φινλανδία, που ε/.άχιστα εξυπηρετούνται από τους γεω 
στάσιμους Μετεωρολογικούς Δορυφόρους, συμμετέχουν στ 
Σύμβαση.

Τέλος η Τουρκία, υπέγραψε τη Σύμβαση με ποσοσ" 
συμμετοχής 0,S °'0 που είναι υπερδιπλάσιο του Ελληνικό 
και που μειώθηκε ύστερα από διαπραγματεύσεις σε 0.5 °,

5. Ύστερα από τα πιο πάνω, με την πεποίθηση ότι 
χώρα μας θα αποκομίσει ωφέ/.η κυρίως πολ.ιτικά αλλ. 
και τεχνικά και επιστημονικά από τη συμμετοχή της στ/ 
Οργάνωση ELMETSAT, σα.ς θέτουμε για έγκριση ' 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1987 

Ο Αντιπρόεδρός της Κυβέρνησης
και Υπουσνός Εθνικής Άμυνας Ο Υπουαγός Εξωτερικό 

I. ΧΛΡΑΆΥΜΠΟΠΟΤΛΟΣ ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ

Κύρωση Σύμβασης Ίδρυση; Ευρωπαϊκής Οργάνωσης γ. 
την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρο.·';.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφο 

I σου άρθρου 28 του Συντάγματος, η Σύμβαση Ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για. την εκμετάλλευση Μετεω 
εολογικών Δορυφόρων, με την επωνυμία ELMETSA, 
που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 24 Μαίου 1985. τ/ 
οποίαε το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σ 
μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εςής :


