ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέϊιο Νόμου «γιά την κύρωση τής Συμβάσεως -του ύχογρ,άφηκ.ε στην Αθήνα. μεταξύ 'Ελλάδος καί Κύπρου, σχε
τικά με "ή σύσταση Σεισμολογικοΰ Σταθμού στην Κύχρο».

γασθοΰν εις τόν τομέα τών σεισμολογιχών φαινομένων εις Κύχρΐν χαί άναγνωρίζουσαι ότι έχ τής συνεργασίας αυτής θά
χροχύψη όφελος δι’ χμφοτέρας τάς χώρας, συνεφώνησαν καί
συναχείέχθησαν τά ακόλουθα:
Άρθρον 1.

Προ; ιήν βουλήν ιών 'Ελλήνων
Με το ανωτέρω σχέδιο Νόμου σκοχείτα: ή συνεργασία τϋλ
όύο χωρών στον τομέα των ίσεισμολογικών φαινομένων.
Ή σύμβασηι άχοτελείται άπό 9 άρθρα.
Το α,ρ-θρο 1 άναφέρεται στο λόγο ίδρύσεως τοΰ σεισμολογι•/.οϋ σταθμού καί δΐιευν,ρινίζε; ότι ό ανωτέρω σταθμός ύχάγετα: στην έχοχτεία τοΰ Έθνι/ού Άστεροσκοχείο-υ ’Αθηνών καί
τοΰ Τμήματος Γεωλογικής Έτ:σχοχή}τεως τής Δημοκρατίας
τής Κύχρου.
Το άρ ·θρο 2 άναφέρ-εται στον έχίστημονιχό έ5οχλ:σμό τοΰ
σε'.σμολογ:χοΰ σταθμού χου ανήκει χατά κυριότητα στο Εθνιχό Άστεροκοσκοχείο ’Αθηνών.
To xp-Spo 3 άναφέρεται στον τρόχο ‘/ρήσεως καί έκμεταλλεόσεως τοΰ σταθμού.
Το άρθρο 4 άναφέρεται στο χτίριο χού θά (στεγάσει. τον
ανωτέρω στα-3μό.
Τό άρθρο δ χεριλαμβανει τον τρόχο λειτουργίας καί συντηρήσεως.
Τό άρθρο 6 άναφέρεται στην εγκατάσταση καί το χρώτο
στά;το λειτουργίας τοΰ σταθιμοΰ, τά ότοία θά χραγματοχοιη-5οΰν με χροσωχ’,χό χαί δαχάνες τοΰ Εθνικού ’Αστεροσκοπείου
Ά-5ηνών, τό όχοίο μία φορά τό χρόνο θ·ά άσχεί έχιθεώρηση
γ:ά νά διαχιστώνε: την κανονική λειτουργία τοΰ Τταθμού.
Τό άρ-5ρο 7 άναφέρεται στις φορολογικές άχαλλαγές τοΰ
σασμολογικού στα·3μοΰ. Τό άρθρο 8 άναφέρεται στο χρόνο ισχύος τής συμβάσεως
χοό είναι 10 χρόνια, τρόχο καταγγελίας καί στη δυνατότητα
ιμεταβιβάσεως τοΰ σταθμού στη Κύχρο.
Τό ακροτελεύτιο άρθρον 9 ορίζει τό χρόνο χού άριχίζει νά
ισχύει ή σύμβαση, μετά την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώ,σεων χου νά χιστοχοιοΰν την έχιχύρωσή της αχό τά ϊύο μέρη.
Γιά τους ανωτέρω άναφερ ο μένους λόγους Τάς ύχοβάλλουμε
τό συνημμένο σχέδιο Νόμου γιά έγκριση.
’Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1978

Οίχονοαικών
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

Έθνιχήσ Πάιίείας καί θ:ησκευαάτων
Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ '

Άρθρον 2.
'Ο Έχιστημονικός έξοχλισμός τοΰ ανωτέρω Σταθμού όστις
χαραχωρεΐτα: κατά χρήσιν κοινή άχοφάσε: τών 'Τχουργών
Οικονομικών καί Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων τής
Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας χρος την Κυβέρνησιν τής Κυχριακής Δημοκρατίας ανήκει κα.τά κυριότητα
έξ ολοκλήρου εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον καί είϊιχώτερον
εις τό Γεωδυναμικόν ’Ινστιτούτου τοΰ ’Εθνικού Άστεροσκοότείου ’Αθηνών.
Άρθρον 3.
Ή χρήσις καί έχιστημονική έκμετάλλευσις τών δεδομένων
τοΰ ανωτέρω Σταθμού θά γίνεται τόσον ύχό τοΰ Γεωδυναμικού
’Ινστιτούτου τοΰ Εθνικού Άστερ οσχοχείου ’Αθηνών όσον και
τοΰ Τμήματος Γεωλογικής Έχισκοχήσε ς τής Δημοκρατίας
τής Κύχρου τή συνα’.νέσει τών όχοίων θά είναι δυνατή ή χαραχώρησις τής έν λόγω χρήσεως εις οίονδήποτε τρίτον.
Άρθρον 4. ’
Ή άνέγερσις τοΰ κτιρίου καταλαμβάνοντος εμβαδόν χέριχου 70 τ.μ. όχερ θά στέγαση τάς συσκευάς, διατάξεις καί
λοιχά χαρελκόμενα τοΰ Σεισμολογικοΰ Σταθμού θά συντελεσθή δαχάναις,τής Κυβερ·;ήσεως τής Δημοκρατίας τής Κύ
χρου.
- . Άρθρον 5

Οί Υπουργοί
Έσωσε: ικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Προς τόν σκοχόν τής μελέτης τοΰ άνωτέρου μανδύου τής
γής. οστίς είδικώς εις την χεριοχην τής Κύχρου χαρουσιάζεται έχ: τής έχιφανείας αυτής ώς έχίσης χαί τών σεισμολογιχών φαινομένων τής Κύχρου, ιδρύεται Σεισμολογιχός Σταθμός
εις Κύχρον όστις χαί τελεί ύχό την κοινήν έχοχτείαν τοΰ Γεω
δυναμικού ’Ινστιτούτου τοΰ Εθνικού Άστεροσχοχείου Αθηνών
καί τοΰ Τμήματος Γεωλογικής Έχιτχοχήσεως τής Δημοκρα
τίας τής Κύχρου. Ή εύρυθμος λειτουργία τοΰ έν λόγω Στα
θμού τελεί ύχό τή·> έγγύησιν τής Κυχριακής Κυβερνήσεως.

'

Ή εν γένει λειτουργία καί ή συντήρησις τοΰ Σεισμολογικοί
Στα-θμοΰ (ήτοι εις έχιστημονικόν καί τεχνικόν χροσωχικό'
ύχηρέτησις καί ή προμήθεια διαφόρων υλικών) θά βαρόνουτην Κυβέρνγμ-ιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άρ-λρ w 6.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

;' ■ ’ .

Περί χυρώσεως τής εις ’Αθήνας την 7ην Δεκεμβρίου 1977
νχογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής
Ελληνικής Δημοκρατίας χαί της Κυβερνήσεως τής Κυχρτακής Δημοκρατίας διά την σύστασιν σεισμολογιχοΰ στα·' θμοΰ εις Κύχρον. τ
’
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Άρθρον χρώτον.
Κυροϋτα: χ.αί έχε: ύσχύν νόμου ή εις ’ Α-θήνσς την 7ην Δε
κεμβρίου 1977· ύχογραφείσα Σύμβασις μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας χαί τής Κυβερνήσεως τής
Καχριαχής Δημοκρατίας διά την σύστασιν σεισμολογιχοΰ στα
θμού εις Κύχρον τής όχοιας τό κείμενον εις τό χρωτότυχον
εις την Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς ακολούθως:
ΣΓΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί
τής Κυβερνήσεως τής Κυχριακής Δημοκρατίας διά την σύστασιν Σεισμολογσ/.οΰ Σταθμού έν Κύχρω.
-Ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τής Ελλάδος χαί ή Κυβέρνησίς τής Δημοκρατίας τής Κύχρου έχιθυμοΰσα: νά συνερ-

Ή εις Κύχρον έγκατάστασις καί ή έν άρχή θέσις εις ?,ει
τουργίαν τοΰ χερί ού ό λόγος Σταθμού θά χραγματοχοιηθδιά χροσω/χικοΰ καί δαχάναις τοΰ Γεωδυναμικού ’Ινστιτούτο
τοΰ ’Εθνικού Άστερ οσχοχείου Αθηνών, όχερ τουλάχιστον κατ,
τόν αυτόν τρόπον άπαξ τοΰ έτους θά άσκή την έπιθεώρησ:
έχί τής κανονικής λειτουργίας τών οργάνων τοΰ Σταθμού. Με
ρίμνη τοΰ αΰτοΰ Τυστιτούτου καί χρός τόν σκοπόν τής διασφα
λίσεως τής κανονικής λειτουργίας τοΰ έν λόγω Σταθμού θ
άχοστέλλωνται τά άναγκαιοΰντα όργανα, διατάξεις καί λοιχ
έξαρτήματα.
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Άρθρον 7.

Ή έξ 'Ελλάδος εις Κύχρον έξχγωγή τών όργά·;ονν τε
Σταθμού τούτου μετά τών έξαρτημάτων αΰτοΰ χραγματοχοιε
ταε έλευθέρως καί είναι άχηλλαγμένη χάσης· διατυχώσεωι
Έχίσης είναι έλευθέρα καί άχηλλαγμένη χαντός φόρου δ:
σμοΰ καί τέλους, χάσα είσογωγή έκ Κύχρου εις Ελλάδα χα
τός όργά-νου, συστατεκοΰ ή χαραρτήματος-τοΰ χε-ρί ού ό λέγε
Σταθμού εις οιονδήχοτε χρόνον ήθελε συνΤελεσθεί -αΰτη εί·
έχί τω σκοχώ τής άντικαταστάσεως είτε έχί τώ σκοχώ ττ
έχισκευής τούτου.
Τά έχ τοΰ Σταθμού τούτου χροκύχτοντα έν γένει έχιστ
μονικά στοιχεία (ταινιαι άτ^αγραφής σεισμογραμμάτων κ.λχ

