
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ]ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις την 

27ην ’Ιουλίου 1976 ύπογραφείσης αμοιβαίας Συμφωνίας 
επιστημονικής καί τεχνικής συνεργασίας, ώς καί άνταλ- 
λαγής πληροφοριών καί χαρτογραφικοϋ ύλικοϋ μεταξύ 
τής 'Ελληνικής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ- 
SGAH) καί τοΰ Γαλλικού Εθνικού Γεωγραφικού ’Ινστι
τούτου (IGN)».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά τού ύπογραφέντος τού ανωτέρω Συμφώνου συνεργα

σίας, σκοπεΐται ή δημιουργία τού απαραιτήτου εκείνου πλαι
σίου διά μίαν τεχνικήν καί επιστημονικήν συνεργασίαν μετα
ξύ τής ΓΥΣ καί τού IGN, ή όποια περιλαμβάνει την έκτέ- 
λεσιν γεωδαιτικών καί ετέρων συναφών εργασιών, ώς επίσης 
καί τήν άνταλλαγήν πληροφοριών καί χαρτογραφικοϋ υλικού 
σχετικών με τάς νέας έπιστημονικάς καί τεχντκάς μεθόδους.

Δέον νά τονισθή ιδιαιτέρως ότι αί προβλεπόμεναι ύπό τού 
ώς άνω Σωμφώνου έργασίαι έν 'Ελλάδι, είναι μεγάλης επι
στημονικής καί τεχνικοοικονομικής άξίας. Αύται θά άπο- 
βοϋν τελικώς επ’ ωφέλεια τής ήμετέρας Υπηρεσίας, καθ’ 
όσον θά έχουν άμεσον ευνοϊκήν έπίδρασιν έπί τού έν γένει 
χαρτογραφικοϋ έργου τής ΓΥΣ, ώς καί τού έργου «χαρτο- 
γράφησις Ελλάδος», ύπό κλίμακα 1 : 5.000, όπερ ώς γνωστό 
έχει άναληφθή ύπ’ αυτής, διά λογαριασμόν τού Υπουργείου 
Συντονισμού.

- -Δια τής εφαρμογής τών όρων τού Συμφώνου συνεργασίας 
επιτυγχάνεται :

α) 'Η χρησιμοποίησις τών νεωτέρων επιστημονικών δια
στημικών μεθόδων εις τάς Γεωδαιτικάς καί φωτογραμμε- 
τρικάς εργασίας πρός: έλεγχον τής ακρίβειας τών υφισταμέ
νων τριγωνομετρικών δικτύων τής χώρας καί τήν ποιοτικήν 
βελτίωσιν τής φωτογραμμετρικής άποδόσεως άντιστοίχως.

β) 'Η σύνδεσις τοΰ τριγωνομετρικού δικτύου τής χώρας 
μετά τού αντιστοίχου τοιούτου ’Ιταλίας - Κύπρου καί Βο
ρείου ’Αφρικής καί ό έλεγχος τής άκριβείας του.

γ) Ή άνάπτυξις καί διερεύνησις διαφόρων Γεωφυσικών 
έργασιών διά τής έκτελέσεως συγχρόνων άερομαγνητικών 
μετρήσεων, άπαραιτήτων διά τήν σύνταξιν τού μαγνητικοϋ 
χάρτου τής χώρας, ώς καί ετέρων μετρήσεων διά τήν έξα- 
κρίβωσιν τυχόν γεωλογικής μετατοπίσεως τών Ελληνικών 
νήσων, λόγω τών προσφάτων κινήσεων τού γήινου -φλοιοϋ.

δ) 'Η άνοδος τής επιστημονικής καί τεχνικής στάθμης 
τού προσωπικού ΓΥΣ, ώς καί ή ειδίκευαις τούτου έπί κρί
σιμων κλάδων αρμοδιότητες ΓΥΣ, διά τής έπιμορφώσεως 
τοΰ προσωπικού της εις Σχολάς καί Κέντρα γεωγραφικών 
έπιστημών, έν Γαλλία.

ε) 'Η άνάπτυξις διαφόρων έρευνηττκών έργασιών εις ώρι- 
σμένους τεχνικούς τομείς άρμοδιότητος ΓΥΣ καί ή άνταλ- 
λαγή χαρτογραφικοϋ υλικού, τεχνικών πληροφοριών καί 
στοιχείων, πρός βελτίωσιν τών μεθόδων έργασιών τής ΓΥΣ 
με παράλληλον έκσυγχρονισμόν τοΰ Μηχανικού αύτής έξο- 
πλισμοϋ.

Αί κυριώτεραι έργασίαι θά προγραμματίζωνται διά συνο- 
μολογήσεως ειδικής έκάστοτε συμφωνίας ύπό μονίμου τεχνι
κής επιτροπής ή καί κοινών ομάδων έργασίας συγκροτουμέ- 
νων έξ Άξ/κών τής ΓΥΣ καί Γάλλων Τεχνικών τού ’Εθνι
κού Γεωγραφικού ’Ινστιτούτου τής Γαλλίας. Αύται θά έντάσ- 
σωνται εις τα έκάστοτε έτήσια προγράμματα έργασιών πε
δίου καί Γραφείου ΓΥΣ.

Ούδεμία δυσμενής έπίτττωσις έπί τής άσφαλείας τής χώρας 
θέλ.ει προκύψη ,τόσον έκ τής χορηγήσεως στοιχείων (Γεω- 
δαιττκών, Χωροσταθμικών κ.λ.π. ) όσον καί έκ τής άνταλ.- 
λ.αγής χαρτών, καθ’ όσον :

α) 'Η άνταλλ.αγή τών χαρτών άφορά εις μικράς κλίμοικας 
1 : 250.000 καί άνω.

β) Παρέχεται ή εύχέρεια εις τήν ΓΥΣ νά μή χορηγή ώρι- 
σμένα φύλλα χαρτών δΓ ώρισμένας περιοχάς τής έπικρατείας.

γ) Οί έργασθησόμενοι έν Έ/λεάδι ξένοι τεχνικοί θά συνο- 
δεύωνται διά λόγους ’Εθνικής άσφαλείας ύπό προσωπικού 
τής ΓΥΣ εις άπάσας τάς έργασίας πεδίου.

δ) Αί άκριβεΐς περιοχαί έογασίας θά έκλέγωνται ύπό τής
ΓΥΣ.

' Η οικονομική έπιβάρυνσις, έκ τής έφαρμογής τού συμφώ
νου προβλ,έπεται νά μή ύπερβαίνη έτησίως τό ποσόν τών 
500.000 δραχ. ύπό τά σημερινά δεδομένα δΰνάμένη ν’ άντι- 
μετωπίζεται έκ τών έτησίων προγραμμάτων ΑΣ καί ΓΥΣ. 
Εις περίπτωσιν άνάγκης έκτελέσεως έργασιών άπαιτουσών 
μεγάλην οικονομικήν έπιβάρυνσιν ή έπεκτάσεως τού συμφώ
νου εις ετέρους συναφείς τομείς θά συνομολογήται ειδική 
έκάστοτε διμερής συμφωνία, ήτις πρό τής έφαρμογής της, 
θα τίθεται ύπ’ δψιν τού ΑΣ πρός έγκρισιν.

Αί άπαιτήσεις εις προσωπικόν καί ύλτκόν προβλέπεται νά 
είναι μικραί καί θά δύνανται ν’ άντιαετωπίξωνται άνευ σο-
βαράς διαταράξεως τού λ.οιποϋ προγράμματος, έργασιών 
πεδίου καί γραφείου ΓΥΣ, καθ’ όσον αύται θά έντάσσωνται 
εις αυτό.

Παρέχεται έκ τής Συμφωνίας ή δυνατότης άναθεωρήσεως 
η μονομερούς λύσεως ταύτης, έξ έκάστου τών μερών, μετά 
προειδοποίησιν (6) μηνών.

α) 'Η έφαρμογή τής Διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας 
θέλει συμβάλλει σημαντικούς εις τήν επιστημονικήν καί τε
χνικήν άνάπτυξιν τής ΓΥΣ καί τήν βε/.τίωσιν τού άποδιδο- 
μένου ύπ’ αύτής χαρτογραφικοϋ έργου έπ’ ώφελεία τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών τεχνικών φορέων τής χώρας, διότι 
ή ΓΥΣ θά δύναται πλέον, άνευ σοβαράς οικονομικής έπιβα- 
ρύνσεως :

(1) Νά παρακολουθή έκ τού πλησίον πάσαν τεχνικήν έξέ- 
λιξιν εις τά άφορώντα αυτήν θέματα.

(2) Νά έξασφαλίζη χρήσιμα καί άναγκαϊα έπιστημονικά 
στοιχεία καί πληροφορίας.

(3) Νά έκπαιδεύη τό προσωπικόν της εις ήψηλής στάθμης 
νέας έπιστημονικάς καί τεχνικάς μεθόδους.

(4) Νά προσφέρη εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις πλ,έον ή 
ακριβή Γεωδαιτικά καί Χαρτογραφικά στοιχεία.

(5) Νά προαγάγη τό χαρτογραφικόν αύτής έργον έπ’ ωφέ
λεια τών χωροταξικών μελετών τού 'Υπουργείου Συντονι
σμού.

(6) Νά προβάλη τήν Ύπηρ εσίαν διεθνώς ώς σύγχρονον 
καί λίαν άξιόλογον εις τό είδος του έπιστημονικόν "Ιδρυμα 
έν Έλλάδι.

β ) Τήν ώς άνω συμφωνίαν δύναται ή ΓΥΣ νά καταγγείλη 
οποτεδήποτε ήθελεν έφ’ όσον αύτη δεν θά έξυπηρετούσε τό 
γενικώτερον συμφέρον τής 'Υπηρεσίας.

ΔΓ δ βάσει τών ώς άνω έκτεθέντων, προτείνομεν τήν Νομο
θετικήν κύρωσιν τού ύπογραφέντος Διμερούς Συμτώνου 
Συνεργασίας μεταξύ τής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας Στρατού 
καί τού ’Εθνικού Γεωγραφικού ’Ινστιτούτου τής Γαλλίας 
τής 27 ’Ιουλίου 1976.

Εν Ά·3ήνα·.ς τή 14 Δεκεμίριου 1978
Οί 'Υπουργοί

Εξωτερικών ’Εθνικής Άμύνης
Γ. ΡΑΛΗΣ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν 27ην ’Ιουλίου 1976 ύπο- 

γραφείσης, μεταξύ τής Ελληνικής Γεωγραφικής 'Υπη
ρεσίας Στρατού καί του Γαλλικού ’Εθνικού Γεωγραφικού 
’Ινστιτούτου, Συμφωνίας «περί άμοιβαίας έπιστημονικής 
καί τεχνικής συνεργασίας, ώς καί άνταλλ.αγής πληροφο
ριών καί χαρτογραφικοϋ ύλ.ικοϋ».

Άρθρον Πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν Νόμου ή εις ’Αθήνας τήν 27ην 

’Ιουλίου 1976 ύπογραφεϊσα, μεταξύ τής Ελληνικής Γεω
γραφικής 'Υπηρεσίας Στρατού καί τού Γαλλικού ’Εθνικού 
Γεωγραφικού ’Ινστιτούτου Συμφωνία, «περί άμοιβαίας έπι
στημονικής καί τεχνικής συνεργασίας, ώς καί άνταλλ.αγής 
πληροφοριών καί χαρτογραφικοϋ ύλικοϋ», τής όποιας τό κεί
μενον είς τήν Γαλλικήν καί 'Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς 
άκολούθως :


