ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με την έδρα της συντονιστικής μονάδας για το
μεσογειακό πρόγραμμα δράσεως που υπογράφηκε στο
Ναϊρόμπι στις 11 Φεβρουάριου 1982.
Προς ιι; Βουλή των Ελλήνων
1. Η σημασία της Διεθνούς Συνεργασίας στην προσπά
θεια για μια καλύτερη κατανόηση των πολλαπλών προβλη
μάτων που αναφέρονται στις αρνητικές επιδράσεις του αν
θρώπου επάνω στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του,
και ειδικώτερα στην προσπάθεια επίλ.υσης των προβλημά
των αυτών οδήγησε στην ίδρυση από την Διεθνή Κοινωνία
των Κρατών του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνω
μένων Εθνών (Στοκχόλμη 1972).
2. Από την ημέρα της ίδρυσής του το Πρόγραμμα αυτό,
έχει καθιερωθεί σαν το κυριώτερο όργανο συντονισμού,
έρευνας και συγκεκριμένης δράσης σε ζωτικούς τομείς ή
σχέσεων του ανθρώπου με το περιβάλλον του.
3. Η προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος
της Μεσογείου αποτελεί δραστηριότητα με άμεσο ενδιαφέρον
για τη χώρα μας, καθόσον αυτή επιδρά σε ένα ευρύτερο
φάσμα οικονομικών πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων
μέσα στην Μεσογειακή Λεκάνη.

που συνίστανται στην αγορά συναλλάγματος, με την κανο
νική οδό, στην αγορά χρεογράφων διάθεση κεφαλαίων κ.λπ.,
στην δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλ,ων της στο κοι
νωνικό ασφαλ,ιστικό πρόγραμμα της χώρας.
Με άλλες διατάξεις της σύμβασης προβλέπεται, η διακί
νηση και διανομή προσώπων που συνδέονται με το Σχέδιο
Δράσης τα προνόμια και οι ασυλίες τους, που είναι συμπλη
ρωματικές των διατάξεων της Γενικής Συνθήκης που
υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών στις 13 του Φλεβάρη 1946.
5.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η σχετική
Διεθνής συμφωνία και προβλέπεται στα άρθρα Δεύτερο και
Τρίτο η διαδικασία εφαρμογής της και η καταβολή των
σχετικών εισφορούν της Ελλάδας.
Αθήνα, 5 Απριλίου 1984
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Χωροταξία: Οικισμού και Περιβάλλοντος
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,'Α. Ακριβώς η σπουδαιότητα του προγράμματος αυτού
και η επίδρασή του, όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον της
χώρας μας αλλά και στις γενικότερες σχέσεις της με τα
άλλα Μεσογειακά κράτη, οδήγησαν την Ελλάδα στην ανά
ληψη ενός ηγετικού ρόλου μέσα στο Σχέδιο Δράσεως για
τη Μεσόγειο που καθιερώθηκε με την απόφαση των Μεσο
γειακών κρατών το Φεβρουάριο 1981 στις Κάννες για την
εγκατάσταση της Έδρας· του Σχεδίου στην Αθήνα. :
,,,Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής υπογράφηκε
στο Ναϊρόμπι το Φεβρουάριο του έτους 1982 μεταξύ της
Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ηνωμένων Εθνών σχετική
σύμβαση.
,
.
"Με την σύμβαση αυτή προβλέπεται η εγκατάσταση στην
Αθήνα της Συντονιστικής Μονάδας για το Μεσογειακό
Πρόγραμμα δράσης. Προβλέπεται επίσης το απαραβίαστο
της έδρας των κεντρικών Γραφείων, η προστασία τους,
διευκολύνσεις για την λειτουργία, φορολογικές απαλλαγές
των περιουσιακών στοιχείων της, οικονομικές διευκολ,ύνσεις
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Για την κύρωση συμφωνίας μ,εταξύ της Ελληνικής Δήμο
ι κρατίας και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Έδρα
V της Συντονιστικής μονάδας για το, Μεσογειακό πρόγραμ-; μα δράσεως που υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι στις 11
ι ; Φεβρουάριου 1982.
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Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει, το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Ηνωμένων ΕΟνούν σχετικά με την
Έδρα της Συντονιστικής Μονάδας για το Μεσογειακό
Πρόγραμμα Δράσης που υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι στις
11 Φεβρουάριου 1982, της οποίας το κείμενο σε πρωτό
τυπο στην αγγλ.ικ.ή γλ.ώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική
έχει ως εξής :
'· .

