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Έπί -r/j «7μοδιού Νν·.'/>«Γί:; ιδουσεω; ~v.yj. τη Λκαorμια'Αθηνών Κέντ:v, Έοευνη; Φυσική: τη: Ατμόσφαιρα;
και Κλιυ.ατο/.ογια:
//..Ο,- π,·" ii‘ji ',1 r

προσωπικού του ΐΛρυομενού Ι\ε#τρου υ'α ορισ' ο.ν .-.ατα ττ.
πον ανάλογου πρός τα προσόντα τού Κεντιού
\στρονομίας.
Έν ΆΟήναις τή 23 Δεκεμβρίου l!C<>
Ο! Ύπου:—:·.

ΙΊ-·»·
t·ιμ:αών

Εν άρθρω 1 του νόμου <·">!'8
κυρώστω: τη:
άπό 1S -Μαρτίου ΐ!'2ό συντακτική; άποφάσεω; «περ
ί Ιο'/χνισΜού τη: -Vκαδηη'.α: Αθηνών·» ρητό.»: ορωεται ο τι
Μΐταόύ των σκοπών τη; ’Ακαδημία; Αθηνών είναι καί ή
καθόλου μελέτη τη: Φυσεω; τη: Χωρά.;. ει: την οποίαν
π ε ρ ιλ α ια β άν ε τ χι άσφαλώ; και ή μελετη του κλίματος.
II συνεχή; αύΐησι: των Μετεωρολογικών παρατηρήσεων,
τόσον εν Ελλάδι, όσον κα. ι διεθνώς και w.a εκείνων. α.ι
οποία·. άναφέρονται εΐ; τν. ανώτερα στρώματα τή; άτμοσφαι: ζ: (ένθα ή περιοχή οόοντο: ). καθώε και εκειναι. 7.'. οποία·,
ά ν α φ έ; ο ν τ αι εί; τήν ρύπανσιν τή: ατμόσφαιρα; και ε·.: τά;
κλιματικά: κυμάνσει; άνά του: 7.ιωνά;, κατέστησαν απαραί
τητον τήν αελέτην αϋτώιν εϊ: εϋν.κά. κέντρα ευρισκόμενα
έκτο; των Εθνικών Μετεωρολογικών
Ιπηρεσιών. αί
οποί7.1 περιο είζονται. ολίγον ,ια.τ ολίγον. ει: την προγνωσιν
τοϋ καιρού.
Λιά τοϋ; ά.νωτέρω λόγου; προτείνεται ή ΐδρυσις εν τή
’Ακαδημία ’Αθηνών Κέντρου Φυσική; τή; ’Ατμόσφαιρα;
καί Κλιματολογία:, εποπτευόμενου υπό τοϋ συγγενεστέρου
πρό; τον σκοπόν χύτου τακτικού μέλους τής τχςεως τής
Ακαδημίας καί περιλαμβάνοντος ολιγάριθμου προσωπικόν,
αποτελούμενον ές ενός Διευθυντοϋ, ενός ’ Επιμελητοϋ, δύο
Βοηθών, ενός Ιίαρασκευαστού καί ενός Γρχφέως, ΐσοβάθμων πρός τούς ύπηρετοϋντας εις τό εν τή Ακαδημία λει
τουργούν Κέντρον Αστρονομίας καί Έφηρμοσμένων .Μα
θηματικών.
Σημειωτέου ότι ή πρώτη ΐχςις τής Ακαδημίας, εκτός
τοϋ Κέντρου ’Αστρονομίας καί ’Εφηρμοσμένων Μαθηματι
κών. ούδέν άλλον Κέντρον Έρεύνης διαθέτει, παρά τό γεγο
νός ότι χΰτη περιλαμβάνει όλους τούς κλάδους τών θετικών
’ Επιστημών.
Ιό Κέντρον θά. επανδρωθή ύπό καταλλήλου επιστημονικού
προσωπικού, ούτινος τά προσόντα όρισθήσοντχι διά 11ροε—
όρικοϋ Διατάγματος, κατά, τά κεκανονισμένα.
Γό Κέντρου θά λειτουργά υπό τήν έπίβλεψιν. παρακολούΟησιν καί εποπτείαν Εφορευτικής Επιτροπής όρισθησομένης ύπό τής Ολομέλειας τής Ακαδημίας.
Ειδικότερου, τά. τή: λειτουργία; τοϋ Κέντρου καί τών
καθηκόντων τού προσωπικού, καθώς καί τά τής συνθέσεω;
τής ’Εφορευτικής Επιτροπής καί τά καθήκοντα τοϋ ’Επό
πτου θά ρυθμισθοϋν ύπό τοϋ συντα/θησομένου προς τούτο
καί ψηφισθησομένου ύπό τής ’Ολομέλειας τής ’Ακαδημίας,
κατά τάς διατάζει; τοϋ άρθρου 112 τοϋ .Ν. Ίο!'8 1029 ’Εσω
τερικού Κανονισμού.
Ώ: προ: τήν πλήρωσιν τών θέσεων τού Επιστημονικού
προσωπικού τοϋ ιδρυόμενου Κέντρου, διά. τής διατάςεο^ς τοϋ
άεθρου 4 τοϋ ύποβαλλομένου πρό; εγκρισιν νομοσχεδίου
προβλεπεται ή δυνατότης καταλήφεω; τούτων ού/ί μόνον
διά. διορισμού, άλλά καί διά μετχτάςεως. Οότω παρέχεται
ή δυνατότης πληρώσεω: τών θέσεων -ουτων όι’ ώρίυων καί
■τ. γκε κ ρ ο τη μ έ ν ω ν επιστημόνων.
Ανάλογος διάτας·.: υπάρχει νενομοθετημένη έν άρθρω 8
τού Ν.Λ. 454:5 1988. προκειμένου περί κατα/.ήύεως τών
θεσεων τοϋ επιστημονικού προσωπικού τών λοιπών Κέντρων
Ερεύνης τής ’Ακαδημίας.
Τέλος, διά. τής διατάςεως τοϋ άρθρου 5 τοϋ νομοσχεδίου
θεσπίζεται μισθολογική έςομοίωσις τοϋ επιστημονικού προ
σωπικού τού ιδρυόμενου Κέντρου προς τό αντίστοιχον προ
σωπικόν τοϋ ήδη λειτουργοϋντος έν τή Ακαδημία Κέντρου
Ερευνών Αστρονομίας καί ’Εφηρμοσμένων Μαθηματικών,
καθ’ όσον τά προσόντα διά τήν κατάληύιν τών θέσεων τοϋ
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ΣΧΚΔΙΟΧ Χι:Μ<Έ
II ε ρ ί ϊερύτεω; ταρά τή Ακαόημίχ Λύ-ηνών Κέντρου Έρευνης Φυτική; τή: Λτμοτοχιρα; και Κλιμχτοοογία;.
“Λ:όρον I.
1.
Κρύεται ταρά τή Ακα:ηυ.ιχ Αύηνών Κέντρου Ερευ
να; τή; Φυττ/.ή; τή; Ατμοτοαιρχ; και Κλιματολογία;, το
ότοιον εχει (ϋ; τ/.οτά/: αι Γην τ.ττημχτικην υε/.ετην τών
παρατηρήτεων τών ανατερομένων εί; τά ανώτερα ττρώματα
τή; άτμοτοχιρας. ρ) Τήν τυγκεντρωτιν αα; ετεςεργατιαν
τών τα:ατηρήτεων -τών τχεττ/.ών προ; τήν ροταντιν τής
άτυοτοαίρα; εν Ελλά::, γ) Τήν έρευναν τών ν.λιματν/.ών
/.μάντεων οΐαττήτοτε χρονιαή; τετιόιου.
Ά ίο Κέντρου είναι ένατότττ.ττον έτιττημοντ/.ον τμήμα
τή; Α/.α:ημία; Λυηνών.
3.
Αί :ιατάςει; τών ταραγρ. 2. ο αα 4 τοϋ άρύρου 2 τού
Χ.Δ. 454.V I ΠΓ>0 <<τε.ρ: ττοτοτοιήτεου; . ααί Γ.μτληρώτεω;
τών «τερ! τής Αα.ατημίας Αύηνών ΐτχ.ουτών τιαταςεων·.
έρ αρμόζονται αα! έτι τού ::ά τού ταρόντος ίορυομενου Κέν
τρου.
“Αρύρον 2.
1. Διά τήν λειτουργίαν τού Κέντρου τυνιττώντα: αατά αλαοους ααί ίαϋμού; αί αάτω·5ι νέτεις:
Κ/.άτος ΛΤΙ7:
1 νετις Διευΰν/του. ετ. όα·ΰυ.ω 2ο.
1 -ΰ-ετι: Ετιυ,ελητού. ετι ;αύυ.ώ ό—3ω.
Κλάτο; ΑΤΙ8:
2 ύέτεις όοη-ΰών. ετ: :α·3υώ 7co—Ίο.
Κλάτο; ΜΕ3:
1 νέα:; Π αταταευαττοϋ. έτ! τα-ίιιώ 10ο—Ιΐο αα!
Κλάοο; ΜΕ1:
1 νέτ:; γραςέω;. έτ: :α·ϋμώ 10ο—6ο.
2. Τά ε:::α.ά τυτ:/.ά τροτόντα τ:ορ:τμοϋ εί; τόν ε:ταγ(.για.ϊ,ν ταύμόν τών ά/οτέρω νέτεον ορίζοντα: τυμτωνος προ;
τα: ;:ατάςε:; τή; ταρ. 5 τού άρύρου 7 τού II,Δ. τή; 23
24.12.1935 κτερ: έτ αρμογής τού Ί'ταλληλτ/.οϋ Κώ::αος ετ:
τών ύ.ττλλή/.ον τών Χ.Π.Δ.Δ. μετά τροτατ.ν της Συγκλή
του τή; Άα.αίημία;.
Άρύρον 3.
1. Αί Ο’.ατάςε:; τών άρύρων 4. ο. ΰ α.α: 7 του Σ'.Δ. 4·: 1υ
1966 έταρμόζοντα: Κζλόγιυς ·/.!:■ έτ: τού r/τιττοτ/ου τροτοττ/.ού τού Κέντρου.
"Αρύρον

1.

!. Έτ:τρέτετα: ότο; /.ενα: νέτε:; τού τ;;τοτ·.7.ού τού
Κέντρου τλτσόντα: α.α: τ:ά μετατατεο; ύταλλή/.ον ε/. τού
Μ ε τ εορ ολ ο-ρ: αού Ινττ:τ:ύτου τού Εάνιαού- Αττεροπ/.οτείου
Ανη.ών ή τών έργαττηρίον Μετει-γτολογία; αα: Κλιματο
λογία; τών Π πετίτττςαίον. εχόντον τά άτα:τούμενα ::ά τή>
αατάληύ:ν τή; νέτεω; τυτ:αά α.α: ούτ:αττ:αά τροτόντα.
2. Ή /.ατά τήν τρ'οηγουμένην τα: ά-;ρ ας ον μετάταΞ ι; χο
ρέ: μόνον τή αίτήτε: τού μεταταττομένου' ένεργείτα: :έ α.ατότ:ν ήτ:ολογημένη; τροτάτεω; τή; Συγκλήτου τής Ακαόημ:ας Λυσ/ών. μετά τύμςονον άτό:ατ:ν τών οίν.είον Τ’πτρ ετι οκών Συμόου/.ίον κα: τή; οικείας Εφορευτική; Έ.τιτρο.τή;, ή εν έ/.λείύε: αΰτή;, τοϋ οικείου Ακαδημαϊκού Ε
πόπτου.

