
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «Περί κυρώσεως τής άπό 11ης 
’Οκτωβρίου 19/3 ΰπογραφείσης Συμβάσεως ττερί ίδρύ- 
σεως τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κέντρου Μέσο—ροθέσμων Μετεω
ρολογικών Προγνώσεων ώς καί τοϋ συνοδεύοντος αυτήν 
—ρωτοκολλου έπί των —ρονομίων καί ασυλιών τοϋ έν 

·' λόγω Κέντρου».
Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

1. Το προτεινόμενον Σχέδιον Νόμου συνετάγη προκειμέ- 
νου να κυρωθοΰν τά ύπογραφέντα ύπό τοϋ Μονίμου ’Αντι
προσώπου της Ελλάδος παρά τη Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητι δύο κείμενα ώς κάτωθι :

α) Σύμβασις Ιδρύσεως τοϋ Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσο
πρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων.

β) 11 ρωτόκολλον επί τών προνομίων καί άσυλιών τοϋ 
ώς άνω Διεθνούς Κέντρου, να ρυθμισθοϋν δέ καί θέματα 
οικονομικής, τεχνικής καί διοικητικής φύσεως προκύπτοντα 
έκ τής κυρώσεως τής άνωτέρω Συμβάσεως.

2. ’Από τετραετίας καί πλέον πλεΐσται έκ τών Χωρών 
τής Λ. Ευρώπης μέ κεντρικόν πυρήνα τάς Χώρας τής Ευ
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος συνεργάζονται διά την 
κάτάστρωσιν καί έκτέλεσιν ενός πολλαπλού προγράμματος 
Τεχνολογικής Άναπτύςεως, _μέρος τοϋ οποίου είναι καί τό 
πρόγραμμα «Μετεωρολογία», δηλαδή ή ίδρυσις καί λει
τουργία ενός Κοινού Εύρωπαϊκοϋ Μετεωρολογικού Κέντρου 
Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (διάρκειας 
4 έως 10 ημερών).

Ή πρός τούτο συσταθεισα ειδική ’Επιτροπή έκ Μετεω
ρολόγων, έργασθεϊσα έπί μακράν, κατέληξεν εις τήν ύπο- 
γραφεΐσαν ήδη, Σύμβασιν ώς καί τό συνοδεϋον αύτήν πρω
τόκολλου.

3. Διά τής ώς άνω Συμβάσεως καί τού πρωτοκόλλου ή 
ήμετέρα Χώρα συμβάλλεται μεθ’ ετέρων 18 Ευρωπαϊκών 
Κρατών πρός ίδρυσιν ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Επιστη
μονικού Κέντρου διά τήν έκπόνησιν μετεωρολογικών προ
γνώσεων διά τάς έπομένας 4 έως 10 ημέρας*

Ή ίδρυσις τοϋ Κέντρου κατέστη άπαραίτητος, ίνα 
άντίμετωπισθή άπό κοινού ΰφ’ όλων τών Ευρωπαϊκών Κρα- 
τώνή τό πρόβλημα τής έκδόσεως τών ώς άνω προγνώσεων, 
κατόπιν; τής αδυναμίας τούτων, όπως οργανώσουν τά ανεξάρ
τητα τοιαϋτα Κέντρα έπί έθνικής βάσεως, λόγω τών άνα- 
φυομένων οικονομικών καί τεχνικών δυσχερειών.

4. Τά οφέλη τά προκύπτοντα έκ τής ιδρύσεως ενός αύτο- 
νόμου Εύρωπαϊκοϋ Κέντρου, έχοντος διεθνές κύρος είναι 
μέγιστα, τόσον διά τό σύνολον τών Ευρωπαϊκών Χωρών, 
όσον δι’ έν έκαστον έκ τών συμβαλλομένο/ν Κρατών κεχω- 
ρισμένως.

Ταϋτα άνάγονται εις τήν συμβολήν τών ώς άνω μεσοπρο
θέσμων προγνώσεων, εις τήν έν γένει ΰποστηριξιν τής Ε
θνικής Άμύνης, τήν άνάπτυξιν τής ’Εθνικής Οικονομίας 
τής Χώρας, ώς καί εις τήν άποτελεσματικήν προστασίαν 
καί άσφάλειαν τοϋ πληθυσμού.

’Επίσης παρέχεται ή εύχέρεια εις τά Κράτη - Μέλη διά 
τήν μεταπτυχιακήν έκπαίδευσιν καί έξειδίκευσιν τοϋ προ
σωπικού των, τήν ύλοποίησιν διαφόρων προγραμμάτων τοϋ 
Παγκοσμίου Μετεωρολογικού ’Οργανισμού, κλπ., έπ’ ώφε- 
λεία τής πλέον έπιτυχοϋς έκπληρώσεως τής άποστολής 
τών αρμοδίων ’Εθνικών Ύπη ρεσιών.

3. Κατόπιν τών άνωτέρω, έχοντες τήν πεποίθησιν ότι 
ή ήμετέρα Χώρα θέλει αποκομίσει σημαντικά οφέλη έκ 
τής έν γένει συμβολής τοϋ Κέντρου εις τήν επιτυχή έκπλή- 
ρωσιν τής άποστολής τής ’Εθνικής Μετεωρολογικής Υπη
ρεσίας, καί τών συναφών ’Επιστημονικών Φορέων, έχομεν 
τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν 'Τμε,τέραν έγκρισιν τον προ- 
τεινόμενον Νόμον.

’Εν Άθήναις τη 10 Φεβρουάριου 1976 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής άπό 11ης ’Οκτωβρίου 1973 συμβάσεως 

«περί ιδρύσεως τοϋ Ευρωπαϊκού Κέ/τρου Μεσοπροθέ
σμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων», ώς καί τοϋ συνο
δεύοντος αύτήν πρωτοκόλλου έπί τών προνομίων καί άσυ
λιών τοϋ έν λόγω Κέντρου.

Άρθρον πρώτον.

Κυροΰνται καί έχουν ΐσχύν νόμου αί ύπογραφεΐσαι έν Βρυ- 
ξέλλαις Βελγίου τήν 11ην ’Οκτωβρίου 1973 :

α) Σύμβασις ιδρύσεως τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κέντρου Μεσο
προθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ) καί

β) Π ρωτόκολλον έπί προνομίων καί άσυλιών τοϋ Εύρω- 
παϊκοϋ Κέντρου Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προ
γνώσεων, ών τά κείμενα έπονται έν πρωτοτύπω εις τήν ’Αγ
γλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν.

Άρθρον δεύτερον.

Αί έκ τής κυρουμένης διά τού παρόντος Συμβάσεως προ- 
κύπτουσαι οικονομικά! υποχρεώσεις (εΐσφοραί) τής 'Ελλάδος 
εις τό Ευρωπαϊκόν Κέντρον Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών 
Προγνώσεων βαρύνουν τό 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επι
στημών, έγγραφομένης κατ’ έτος ειδικής πρός τούτο πιστώ- 
σεως είς τον προϋπολογισμόν τής Υπηρεσίας Επιστημονι
κής Έρεύνης καί Άναπτύςεως.

Άρθρον τρίτον*

α. Αρμόδιος φορεΰς διά τήν έκπροσώπησιν της χώρας 
παρά τώ Εύρωπαϊκώ Κέντρω Μεσοπροθέσμων Μετεωρολο
γικών Προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ), ώς καί διά τήν Επιχειρη
σιακήν έκμετάλλευσιν, τών έξ αύτοΰ λαμβανομένων πλη
ροφοριών, τυγχάνει ή ’Εθνική Μετεωρολογική 'Υπηρεσία
(ΕΜΥ).

β. ’Επιστημονικά καί λοιπά θέματα προκύπτοντα έκ τής 
συνεργασίας μετά τού έν λόγω Κέντρου ρυθμίζονται ύπό τής 
'Υπηρεσίας ’Επιστημονικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως 
(ΥΕΕΑ) ώς συντονιστικού φορέως τής έπιστημονικής καί 
έρευνητικής πολιτικής τής χώρας, έν συνεργασία μετά τής 
Εθνικής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.).

Άρθρον τέταρτον.
V

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τη 10 Φεβρουάριου 1976 
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