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Ί'5 ΓχΗιε αυτό του Νόμον αχοόλεσει στη νεμο&ετ -/.ή
του Καταστατικού της Συντονιστικής Εσιτσοση; για 

-Τ γείωση τον σεισμικού κινδύνου στα Βαλκάνια σου υ.τογφα- 
ί-τκε στο Παρίσι στις 20 Φείροναριον 1985 μεταξύ των 
•άη; Κρατών: της Αλόανιας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας. Ρου- 
’Ι,,’ζ;. ’ μουρκία: και Γιουγκοσλαβίας υχό την ««γίδα της 
ΟΓΝΕΣΚΟ.

Ε Χώρα μας. εσειδή -βρίσκεται σε μια ευαίσθητη, αχό J- 
σέψεω; σεισμι-ων φαινομένων. «?!«χή. υσόγραψε για τους 
-στακάτο) λόγους το Καταστατικό αυ-ιό της Συντονιστικής 
Ετιτροτης :

Λόγω της εσιέεόλημενης ασο το Καταστατικό ανάγκης 
ε,νεχου: συνεργασίας μετασυ των συμ'όαΛ/,ομενων Βαλκανι
κών Λωρών στα -ΰεματα μείωσης τον σεισμικού κινδύνου εσι-
TTLL2i " -YJ ZZOC-Ζ’̂ Ζ 7.Z J · ί. Π1Τ 3 i ; C'CV TC^i-ϋ,

των τ.ζζ .zlzhzva)'' ν.ζι ΐ£ν».χ*,ν -ρογραμ.>υατων μ.* την 
υσοστηριξη της U.N.D.P. όιτως κα· την εκφρασμένη εσι- 
Ουμια της Χωράς μίς για τη συνέχιση της κροσσαοειας 
τής.

Λόγω της ελεΰύερης ανταλλαγής, πληροφόρησης η οσοία 
ασοσκοσε: στο να συγκεντρώνει τις γνώσεις γύρω αστό την 
εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου, τον αντισεισμικό οχεόιασμο 
/.σ: κατασκευή κα-άώς και την οργάνωση για αντισεισμική 
σροστασία.

Τα οφέλη σου 3α ασοκομίσει η Χώρα μας ασό τη συμμε
τοχή της στη σροβλεσόμενη αστό το Καταστατικό Συντονι
στική Επιτροπή είναι τα εξής σημαντικά:

Η σροώόηση και ενθάρρυνση της επιστημονικής και τε
χνικής συνεργασίας της Χώρας μας με τις άλλες συμβαλλό
μενες .Βαλκανικέ: Χώρες σε ενέργειες σου 3α αποβλέποον 
στη μείωση των κινδύνων σου προέρχονται ασό σεισμούς.

Η εκπαίδευση και η εφαρμοσμένη έρευνα στα πλαίσια ε
νός περιφερειακού Προγράμματος στον τομέα των επιστη
μονικών και τεχνικών γνώσεων σου σχετίζονται με τη μείω
ση των σεισμικών κινδύνων.

Η ανάληψη σρακτικών μέτρων σεριφερειακου ή εθνικού ε
πίπεδου για τη μείωση του κινδύνου αν3.οωπινων και υλικών 
απωλειών εξαιτίας των σεισμών.

Η ανάπτυξη των διε3νών σχέσεων της Χώρας μας στον 
εσιστημονικό και τεχνικό τομέα σου σχετίζεται με τους σει
σμούς.

Στις εργασίες της Συντονιστικής Κσιτρεσης μσορούν να 
συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι έξης Διε-όνεις 
Ιργαν.σμυι: ΟΓΝΕΣΚυ, UXllM.h το Συντονιστικό Γρα

φείο των Ηνωμένων Ε3νών για την σερί-3αλψη ασέ τις συμ
φορές, το Κέντρο Ασοκατάστασης το- Ανόφωεου των Ηνω
μένων Ε3νων. το Πρέγ'ραμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων ί> 
3νων, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένω/ Ε 
•ύνών.

Αρμόδιοςς φορέας στη Χώσσ μα·ς για την υλοποίηση της 
εφαρμογής και συνεργασίας σου ·σρο>όλέσετα·. στοά το Κατα
στατικό της Συντονιστικής Επιτροπής για τη μείωση του 
σεισμικού κινδύνου στα Βαλκανια, είναι ο Οργανισμός Αντι
σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). ο οποίο: 

.‘ελει υσό την σσοστεία του Γσουργείου Περιβάλλοντος, Χω- 
ροταςιας και Δημοσίων Έργων

Γπσϊάλλοντες το Σχέδιο αυτό του Νόμου. εισηγούμε-Sa τη·/ 
κύρωσή του ασό τη Βουλή.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Κύρωση Καταστατικού της Συντονιστική; μσιτροσής για 

τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στα Βαλκάνια,).

Άρ3ρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ σου προβλέπει το άσ-όρο 28 

σαρ. 1 του Συντάγματος, το Καταστατικό της Συν ,-ννιστι- 
κής Εσιτροσής για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στα 
Βαλκάνια σου υπογράφτηκε στο Πα:.'σ· στις 20 Φεβρουάριου 
1985 του οσοίου το κείμενο σε πρωτότυπό στην αγγλική 
γλωσσά και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

PERMANENT COORDINATING ΟΟΜ.ΜΠΤΕΕ FOR 
EARTHQUAKE RISK REDUCTION IN THE 

BALKAN REGION 
S TATUTES 

PREAMBLE

Considering the necessity for continued cooperation 
between the Balkan Countries in the field of earthquake 
risk reduction and taking note of the progress already 
made in achieving these objectives through various 
regional and national projects carried out in the Region 
with the support of UNDP (1) as well as the need and 
desire for the continuation of these efforts, the Countries 
of the Balkan Region have decided to create a perma
nent body in order to ensure the continuity of this 
cooperation. This cooperation is to embody the disci
plines of earthquake hazard assessment, earthquake 
resistant design and construction and planning for pro
tection against earthquakes, thus contributing to over
all earthquake risk reduction. The non-restricted ex
change of information constitutes an integral part of 
this cooperation.

Article I 
Name.

1. The Committee shall be known as the «Permanent 
Coordinating Committee for Eearthquake Risk Re
duction in the Balkan Region».

2. The Committee is a regional intergovernmental 
committee with membership defined in Article III 
below.

Article II
Purposes

The purposes of the Committee are :

1. To promote and encourage scientific and technical 
cooperation between countries of the Balkan reeion 
in action aimed at reducing the risks to life and property 
caused by earthquake in the Region;

2. To plan, coordinate and evaluate the implementa
tion of a Regional Programme of research and training 
in the scientific and technical disciplines related to 
reduction of earthquake risk:

(1) These include the Survey of the Seismicity of 
the Balkan Region (UNDP projects REM/70/012 and 
REM/74/009) Earthquake Risk Reduction in the Balkan 
Region (RER /79/014), Building Construction in Sei
smic Zones in the Balkan Region (RER/79/015) and 
several national projects in Romania (ROM/77/003, 
ROM//7/004 et ROM/77/009), and Yugoslavia (YUG/ 
68/010. YUG /75/008. ' YUG/77/003: YUG/79/103, 
YUG/79/104).


