
Στο σχέδιο Νόμου «για την κύρωση τή; Συμβάσεω; του ύπο- 
γράφηκε ~ήν Α-3ήνχ. μεταξύ 'Ελλάδος χαί Κύπρου, σχε
τικά με τή σύσταση Σεισμολογικοΰ Σταύμοΰ στην Κύπρο».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Με τό ανωτέρω σχέδιο Νόμου σκοπείται η συνεργασία τώ'·1 

δύο χωρών στόν τομέα τών \σεισμολογ:κών φαινομένων.
Ή σύμβαση άποτελείτα: από 9 άρύρα.
Τό SBp-Spo 1 άνα φέρεται στό λό-ρο ιδρύσεως τοΰ σεισμολογι- 

χο ΰ σταθμού καί δ^υκ-ρινίζε : δτ; ό ανωτέρω σταΰμό; ύπάγε- 
τα: στήν έποπτεία τοΰ Έύνικοΰ ’Αστεροσκοπείου Άύηνών χαί 
τοΰ Τμήματος Γεωλογικής Έπισκοπήίτεως τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου.

Τό âp-Spc 2 àv a φέρεται στόν έπιστημονιχό εξοπλισμό τοΰ 
σεισμολογικοΰ σταθμοΰπού ανήκει χατά κυριότητα στο Εθνι
κό Άστεροκοσκοπείο Άθη;ών.

Τό άρ-3ρο 3 άναφέρετχι στον τρόπο χρήσεως και έκμεταλ- 
λιεύσεως τοΰ σταθμού.

Το άρθρο 4 άναφέρεταΊ στο κτίριο τού -3à 'στεγάσει τον 
ανωτέρω σταθμό.

Τό άρθρο 5 περιλαμβάνει τόν τρόπο λειτουργίας καί συν- 
τηρήσεως.

Τό άρθρο 6 άναφέρεταί στην εγκατάσταση και το τρωτό 
στάοιιο λειτουργίας τοΰ στα-3μοΰ, τα όποια θά πραγματοποιη- 
-3οΰν με προσωπικό καί δαπάνες τοΰ Εθνικού ’Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, τό όποιο μία φορά τό χρόνο θα ασκεί έπιθεώρηση 
για νά διαπιστώνει τήν κανονική λειτουργία τοΰ \σταθμοΰ.

Τό άρθρο 7 άναφέρεται στις φορολογικές απαλλαγές τοΰ 
σεισμολογικοΰ στα·3μοΰ.

Τό άρθρο 8 άναφέρεται στό χρόνο ισχύος τής σύμβάσεως 
που είναι 10 χρόνια, τρόπο καταγγελίας καί στη δυνατότητα 
αεταβιβάσεως τοΰ σταθμού στη Κύπρο.

Τό ακροτελεύτιο άρθρον 9! ορίζει τό χρόνο πού αρχίζει νά 
ισχύει ή σύμβαση, μετά τήν ανταλλαγή ρηματικών διακοινώ- 
σεων ‘πού νά πιστοποιούν τήν επικύρωσή της από τά δύο μέρη.

Fia τούς ανωτέρω άναστρο μένους λόγους “σάς υποβάλλουμε 
τό συνημμένο σχέδιο Νόμου για έγκριση.

Ά·3ήνα, 14 Δεκεμβρίου 1978 
Οι Υπουργοί

Έσωτεεικών Οίκονοαικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

Εθνικής Παιδείας καί θ;ησκευαάτων
Γ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής εις Ά·3ήνας τήν 7ην Δεκεμβρίου 1977 

•υπόγραφείσης Σύμβάσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας διά τήν σύστασιν σεισμολογικοΰ στα
θμού είς Κύπρο·;.

Άρ·3ρον πρώτον. ' ι -γ.

Κυροΰται κ.αί έχει όσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας τήν 7ην Δε
κεμβρίου 1977 ύπογραφείσα Σλμβασι ς μεταξύ τής Κυβερνή
σεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας διά τήν σύστασιν σεισμολογικοΰ στα- 
*3μοΰ 3ίς Κύπρον τής όποιας τό κείμενον εις τό πρωτότυπον 
είς τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς άκολού3ως:

ΣΓΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 

τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας διά τήν σύ- 
στασιν Σεισμολογικοΰ Σταθμού έν Κύπρω.
Ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τής 'Ελλάδος χαί ή Κυ- 

βέρνησίς τής Δημοκρατίας τής Κύπρου έπιθυμοΰσαι νά συνερ-

γασθοΰν είς τόν τομέα τών σεισμολογικών φαινομένων είς Ι· 
προν χαί άναγνωρίζουσαι ότι έκ τής συνεργασίας αυτής 
πρόκυψη όφελος δι’ άμφοτέρας σάς χώρας, συνεφώνησαν ι 
συναπεδέχθησαν τά άχόλου-3α :

"Αρθρον 1.
Προς τό·; σκοπόν τής μελέτης τοΰ ανώτερου μανόύου τ 

γής, οστίς είόικώς είς τήν περιοχήν τής Κύπρου παρουσία 
ται επ: τής έπιφανείας αυτής ώς έπίσης καί τών σεισμολσ 
κών φαινομένων τής Κύπρου, ιδρύεται Σεισμολογικός Σταθρ 
είς Κύπρον οστις και τελεί υπό τήν κοινήν όποπτείαν τοΰ Γε 
ϊυναμικοΰ ‘Ινστιτούτου τοΰ 'Εθνικού Αστεροσκοπείου Ά-3ην 
και τοΰ Τμήματος Γεωλογικής Έπισκοπήσεως τής Λημοκ: 
τιας τής Κύπρου. Η εύρυθμος λειτουργία τοΰ έν λόγω Σ: 
·3μοΰ τελεί ύπό τήν έγγύησιν τής Κυπριακής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2.
Ό ’Επιστημονικός εξοπλισμός τοΰ ανωτέρω Στα3μοΰόσ·. 

παραχωρειτα: κατά χρησιν κοινή άποφάσε: τών 'Τπουργ 
Οικονομικών και ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων’ τ 
Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας πρός τήν Κυί; 
νησιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκει κα'τά κυριότη 
έξ ολοκλήρου είς τό Ελληνικόν Δημόσιον καί είϊικώτερ 
είς τό Γεωδυναμικόν Ίνστιτοΰτον τοΰ Εθνικού Άστεροσν 
βτείου ’Αθηνών.

Άρθρον 3.
Ή χρήσις καί επιστημονική έκμετάλλευσις τών δεδομένι 

τοΰ ανωτέρω Σταθμού θά γίνεται τόσον ύπό τοΰ Γεωδυναμικ 
’Ινστιτούτου τοΰ Εθνικού Αστεροσκοπείου Ά-5ηνών όσον κ 
τοΰ Τμήματος Γεωλογικής Έπισκοπήσεως τής Δημοκρατί 
τής Κύπρου τή συναινέσει τών όποιων -3ά είναι δυνατή ή παρ 
χώρησις τής έν λόγω χρήσεως είς οίονδήποτε τρίτον.

Άρθρον 4.
Ή άνέγερσις τοΰ κτιρίου καταλαμβάνοντος εμβαδόν πε: 

που 70 τ.μ. όπερ ·3ά στέγαση τάς συσκευάς, διατάξεις κ 
λοιπά παρελκόμενα τοΰ Σεισμολογικοΰ Στα-3μοΰ -3ά συντελ 
σ-3ή δαπάναις τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Κ 
πρου.

Άρθρον 5
Ή έν γένει λειτουργία καί ή σιτ/τήρησις τοΰ Σεισμολογικ 

Στχ-3μοΰ (ήτοι εις έπιστημονικόν καί τεχνικόν ποοσωπικ 
ύπηρέτησις καί ή προμή-3εια διαφόρων υλικών) -3ά όαρύνο: 
τήν Κυβέρνησιν τής Κυπρίατ/.ής Δημοκρατίας.

*Αρ-3ρον R
Ή είς Κύπρον έγκατάστασις καί ή έν αρχή ·3έσις είς λε 

τουργίαν τοΰ περί ού ό λόγος Σταύμοΰ -3-ά πραγματοπο:η-3 
διά προσωπικού καί δαπάναις τοΰ Γε&'δυναμιχοΰ Ίνίσιτούτι 
τοΰ Ε-3νικοΰ ’Αστεροσκοπείου Ά·3η/ών, όπερ τούλάχιστον κασ 
τόν αύτόν τρόπον άπαξ τοΰ έτους -Sa άσκή τήν έπι·3εώρησ 
έπί τής κανονικής λειτουργίας τών όργά«ον τοΰ Στα·3μοΰ. Μ 
ρίμνη τοΰ αύτοΰ ’Ινστιτούτου καί πρός τό·; σκοπόν τής διασφ: 
λίσεως τής κανονικής λειτουργίας τοΰ έν λόγω Στα·3μοΰ -3 
άποστέλλωνται τά ά·υαγκα·.οΰ·/τα όργανα, διατάξεις καί λοιπ 
εξαρτήματα. ·

; : 'Ap-Spov 7.
Ή έξ Ελλάδος εις Κύπρον έξαγωγή τών οργάνων τι 

Στα·3μοΰ τούτου μετά τών έξαρτημάτων αύτοΰ πραγματοποιε 
ται έλευ-ύέρως ,κα! είναι άπηλλαγμέ·/η τάσης διαπυπώσεωι 
Έπίσης είναι έλευ-3έρα καί άπηλλαγμένη πχ;τός φόρου δ: 
σμοϋ καί τέλους, πάσα εισαγωγή έκ Κύπρου είς Ελλάδα πά
τος οργάνου, συστατικού ή παραρτήματος τοΰ περί ού ό λόγο 
Σταύμοΰ είς οίονδήποτε χρόνον ή-3ελε συντελεσ-3εί αυτή είτ 
έπί τώ σκοπό) τής άντικατοιστάσεως είτε έπί τώ σκοπώ τή 
επισκευής τούτου.

Τά έκ τοΰ Σταύμοΰ τούτου προκύπτοντα έν γένει έπιστι 
μονικά στοιχεία (ταινίαι αναγραφής σεισμογραμμάτων κ.λπ.


