ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Έπίί τού Σχεδίου Νόμου << — s.=* κυρώσεως τής ά—ο 11ης Ο
7.κτωβρίου 1974 ύπογραφείσης Συμβάσεως περί ιδρύσεως τού
Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροδέσμων Μετεωρολογικών
Π οο-νώσεων. ώς καί τού συνοδεύοντος αυτήν πρωτοκόλλου
c —I -Jjv ττρονομίων καί ασυλιών τού εν λόγω Κέντρου».

Περί κυρώσεως τής άπό 11ης Οκτωβρίου 1973 συμβάσεως
«—ερι ιδρύσεως τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροδέσμων
Μετεωρολογικών Προγ/ώσεων». ώς καί τού τυνοϊεΰο.τος
αυτήν πρωτοκόλλου έπί τών προνομίων καί ασυλιών τού έν
λόγω Κέ/τρου.

Ποός 7/7“ Βουλήν τών Ελλήνων

"Άρδρον πρώτον.

1. Το πρ;τε:.ό;.·ε.:/ σχέδ::/ Νόμου ου.ετογη προκειμένου
νά κυρωθούν τά ύπογραφέντα ύπό τού Μονίμου Αντιπροσώπου
τής Ελλάδος παρά τή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι δύο
κείμενα ώς κάτωδι:
α. Σύμβασις ιδρύσεως τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρο•δεσμών Μετεωρολογικών Προγνώσεων.
β. II ρωτόκολλον έπί τών προνομίων καί ασυλιών τού ώς
άνω Διεδνοϋς Κέντρου, νά ρυδμισδούν δέ καί δέματα οικονο
μικής. τεχνικής καί διοικητικής ούσεως προκόπτοντα έκ τής
κυρώσεως τής ανωτέρω Συμβάσεως.

Ινυρούνται καί έχουν ΐσχύν νόμου αΐ ΰπογραφείσαι έν Βρυςέλλαις Βελγίου τήν 11 ην Οκτωβρίου 1973:
α) Σύμβασις ιδρύσεως τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Μ-σοπρ:δέσμων Μετεωρολογικών Προγ/ώσεων (ΕΚΜΜΠ) καί
β) Πρωτόκ.ολλον έπί προνομίων καί ασυλιών τού Ευρωπαϊ
κού Κέντρου Μεσοπροδέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων,
ών τά κείμενα έπο/ται έν πρωτοτυπώ εις τήν "Αγγλικήν καί έν
μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν.

2. Από τετραετίας καί πλέον -λείσται έκ τών χωρών τής
Λ. Ευρώπης με κεντρικόν πυρήνα τάς χώρας τής Ευρωπαϊ
κής Ο'κονομικής Κοινότητος συνεργάζονται διά την κατάστρωσιν καί έκτέλεσιν ένός πολλαπλού προγράμματος Τεχνολογι
κής Αναπτύίέεως. μέρος τού όποιου είναι καί τό πρόγραμμα
«Με τεωρολογία», δηλαδή ή ίδρυσις καί λειτουργία ένός κοι
νού Ευρωπαϊκού Μετεωρολογικού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων
Μετεωρολογικών Προγεύσεων (διάρκειας 4 έως 10 ημερών).
Ή προς τούτο συσταδείσα ειδική Επιτροπή εκ Μετεωρολόγων. έργασδεΐσα επί μακρόν, κατέληπεν εις τήν ύπογραφείσαν ήδη. Σύμβασιν ώς καί τό συνοδεύον αυτήν -ρωτόκολλον.
3. Λιά τής ιός άνω Συμίάσεως καί τού πρωτοκόλλου ή
ήμετέρα χώρα συμβάλλεται μεδ' ετέρων 18 Ευρωπαϊκών
Κρατών πρός ίίρυσιν ένός Κοινού Ευρωπαϊκού Επιστημονικού
Κέντρου διά τήν έκπόνησιν μετεωρολογικών προγνώσεων διά
τάς έπομένας 4 έως 10 ήμ.έοας.
Ή ΐδρυσις τού Κέντρου κατέστη απαραίτητος, ΐνα άντιμετωπισδή άπό κοινού ύφ’ όλων τών Ευρωπαϊκών Κρατών, το
πρόβλημα τής εκδόσεως τών ώπ άνω προγνώσεων, κατόπιν
τής αδυναμίας τούτων, όπως όργανώσουν ίδια ανεξάρτητα
τοιαύτα Κέντρα έπί εθνικής βάσεως, λόγω τών άναφυομένων
οικονομικών καί τεχνικών δυσχερείων.
4. Τά οφέλη τά προκύπτοντα έκ τής ιδρύσεως ένός αυτο
νόμου Ευρωπαϊκού Κέντρου, έχοντος διεδνές κύρος είναι μέ
γιστα. τόσον διά τό σύνολον τών Εύριοπαΐκών Χωρών, όσον
ίΓ εν έκαστον έκ τών συμβαλλόμενων Κρατών κεχωρισμένως.
Ταύτα ανάγονται ε;ς τήν συμβολήν τών ώς άνω μεσοπρο
δέσμων προγ/ώσεων, εις τήν έν γένει ύποστήριπιν τής "Εδνικής Άμύνης. τήν άνάπτυξιν τής Έδνικής Οικονομίας τής
Χώρας, ώς καί εις τή/ αποτελεσματικήν προστασίαν καί άσςάλειαν τού πληθυσμού.
*'
"Επίσης παρέχετμ: ή ευχέρεια εις τά Κράτη-Μέλη διά
τήν μεταπτυχιακήν έκπαίδευσιν καί έπειδίκευσιν τού προσωπι
κού των. τήν ύλοποίησιν διαφόρων προγραμμάτων τού Π αγ-κο
σμίου Μετεωρολογικού ‘Οργανισμού κλπ., έπ' ώφελεία τής
πλέον έπιτυχούς έκπληρώσεως τής αποστολής τών αρμοδίων
Έδνικών Υπηρεσιών.
5. Κατόπιν τών ανωτέρω, έχοντες τήν πεποίδησιν ότι ή
ήμετέρα Χώρα δέλει αποκομίσει σημαντικά οφέλη έκ τής έν
γένει συμβολής τού Κέντρου εις τήν έπιτυχή έκπλήρωσιν τής
αποστολής τής Εδνικής Μετεωρολογικής 'Τπηρεσίας. καί
τών συναφών "Επιστημονικών Φορέων, έχομεν τήν τιμήν νά
δέσωμεν ύπό τήν. Ύμετέραν έγκρισιν τον προτεινόμενον Νάμον.
Εν Αδήναις τή 10 Φεβρουάριου 1976.
Οί "Υπουργοί '
Πολιτισμού
καί "Επιστημών

Έδνικής ’Αμύοης

ΚΩΝ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ
Οικονομικών
Έπωτερικώ.
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
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Άρδρον δεύτερον.
Αί έκ τής κυρουμένης δ ά τού παρόντος Συμβάσεως προκύπτου·σαι οικονομικά! υποχρεώσεις (εισφορά!) τής "Ελλάδος εις
τό Ευρωπαϊκόν Κέντρο.· Μεσοπρολέσμων Μετεωρολογικών
Προγ/ώσεων βαρύνουν τό Υπουργείο·/ Πολιτισμού καί Ετιστηυών. έγγραφομένης κατ’ έτος ειδικής προς τούτο πιστώσεως εις τόν προϋπολογισμόν τής 'Υπηρεσίας Επιστημονικής
Έρεύνης καί Άναπτύςεως.
Άρδ-ρον τρίτον.
α. 'Αρμόδιος φορεΰς διά τήν έκπροσώπησιν τής χώρας παρά
τώ Εύρωπαϊκώ Κέντρω μέσοπο-οδέσμων μετεωρολογικών- προ
γνώσεων (ΕΚΜΜΠ \ ώς καί διά τήν έπιχειοησιακή/ εκμετάλλευσνκ τών έπ αυτού λαμβχ/ομένων πλη'Όφμτ ών. τυγχάνιει ή Έδνική Μετεωρολογική - Υπηρεσία (ΕΜΥ).
β. "Επιστημονικά καί λοιπά δέματα τρικύπτο/τα έκ τής
συνεργασίας μετά τού έν λόγω Κέντρου ρυδμίζονται ύπό τής
'Υπηρεσίας "Επιστημονικής "Ερεύνης καί "Αναπτύςεως (Υ.
Ε.Ε.Α.) ώς συντονιστικού φορέως τής έπ'στηυ.ονικής καί ερευ
νητικής πολιτικής τής χάρος, έν συνεργασία μετά τής "Εδνικής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας (ΕΜΥ).
Άρδρον τέταρτον.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
διά τής "Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Αδήναις τή 10 Φεβρουάριου 1976
Οί "Υπουργοί
Πολιτισμού
καί Επιστττυ,ών
Έδνικής Άαύντς
ΚΩΝ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ
■Οικονομικών
Έπωτεοοκών·
ΕΥΑΓΓ. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣ10Σ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Προκαλουμένης Οικονομικής Έπιβαρύνσεως έκ τής Κυρώ
σεως διά Νόμου Συμβάσεως Ύπογραφείσης τήν 11.10.73
ύπό τής Ελλάδος. «περ! ιδρύσεως τοΰ Ευρωπαϊκού Κέν
τρου Μεσοπροδέσμων Μετεωρολογικών Π οο-νώσεων (Ε.Κ.
Μ.Μ.Π.)».
Αί συμβατικά! υποχρεώσεις τής Ελλάδος έκ τής ύπό κύρωσιν ύτογρ: φείσης συμβάσεως περί ιδρύσεως τού Ευρωπαϊ
κού Κέντρου Μεσοπροδέσμων Μετεωρολογικών Προβλέ
ψεων (Ε.Κ.Μ.Μ.Π.) έχουν ώς κάτωθι:
1.
Ή ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής τής 'Ελλάδος εις
Λαπά·/ας λειτουργίας τού Ε.Κ.Μ.Μ.Π.. καδωρίσδη άρχικώς εις ποσοστόν 1.18% (άρδρον 22.2, ίδε προσάρτημα τής
συμβάσεως). Τό ποσοστόν τούτο ύπελογίσδη έν συνεχεία εις
1.30% (έγγρ. ΕΚΜΜΠ., ΜΈΓΕΟ/32/75/1.10.75).' Ή
αναλογία αύτη προκύπτει έκ κλίμακος ήτις καταρτίζεται βά
σει τοΰ μέσου άκαδαρίστου Έίνικού Εισοδήματος τών τριών
τελευταίων έτών έκάστου Κράτους - Μέλους.

