
Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ)
 2 0 7 Ν.8(ΙΗ)/2000 

Αρ. 3391, 3.3.2000 

Ο περί Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας σε Μεγάλες Φυσικές και Τεχνολογικές Κατα
στροφές (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερί
δα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8(111) του 2000 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας Συνοπτικός 

σε Μεγάλες Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές (Κυρωτικός) Νόμος του τιτλος
2000. 

2. Στον παρόντα Νόμο— Ερμηνεία. 
«Συμφωνία» σημαίνει την Ανοικτή Μερική Συμφωνία για την. πρόληψη, 

προστασία και οργάνωση ανακούφισης σε μεγάλες φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές η οποία υιοθετήθηκε στις 20 Μαρτίου 1987. 
3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία, της οποίας το αγγλικό κϋοωσητης 

πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο πίνακας105 

Μέρος Π αυτού: Μέρος ι 
Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι 

και εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθε
ται στο Μέρος Ι αυτού. 
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• * * 
* * 

COUNCIL "* . * CONSEIL 
OF EUROPE * • * DE L'EUROPE 

Open Partial Agreement 
on the prevention of, protection against, 

and organisation of relief in 
major natural and technological disasters 

Resolution (87) 2 

Strasbourg 1987 
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I hiring its session front if> to 20 Man It ll)H7. the Committee of 
'misters eutopic*/ an interguvemtnenfaf agreement the aim of which is to 
rengthett European eo-ope ration from a muitidisciptintny point of 
ew, r>i prevention of protection against, and organisation of relief itt 
ajor natural and iechnniagicaf disinters, which is contained in the 
xsent resolution (Resolution (87) 2). 

On 20 March I'M?, 5t:»lcs parties Ut ibc agiccmcul mc the fiiHtiwiu^: I:T;MU.V. Greece. 
Italy, Luxcmhourj». Malta, Pmlugul, Spain. Rqiuhlic of Snn Marino. Tmkcy. 
The WuiUI Health Organisation fllegioaal Office lor I-UTOJJC) |n>itiupa1i:s in lliis 
agreement. 
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RESOLUTION (87) 2 
SETTING UP A COOPERATION GROUP 

FOR THE PREVENTION OF, PROTECTION AGAINST, 
AND ORGANISATION OF RELIEF IN 

MAJOR NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS 

(Adopted by the Committee of Ministers on 20 March 1987 
at the 405th meeting of the Ministers' Deputies) 

The Representatives on the Committee of Ministers of France, 
Greece, Italy, Luxembourg. Malta, Portugal. Spain and Turkey. 

Considering Resolution 72 (6) on precautions against natural ;uu! 
other disasters and the planning and provision of disaster relief, 
adopted by the Committee of Ministers of the Council of F.mopc on 
18 February 1972; 

Having regard to the Declaration of the ministers responsible for 
the prevention of, and protection against, major natural and technologi

cal disasters in southern Europe', adopted in Ravelin on III June I9K5; 

Having regard to the principles for the use of resources in the 
event of disasters adopted on Π December 1985 at the 2nd informal 
meeting of the ministers responsible for the prevention of, ami protec

tion against, major natural and technological disasters in southern 
Kit rope; 

Considering the interest ami the different activities of llic Com

mission of the (iuropenn Communities regarding the problems of civil 
defence {protection civile); 

Having regard to tlie training programmes undertaken in the field 
of prevention of, and protection against, major disasters at the huro

1. Cvjwui. FtaiKX. Greece, italy. Malta. ΓιιιΙι»;*!. Rcpuhlti «»I San Mariiu*. Sjiain. Ί «rlcy. 
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pcan University Centre for the Cultural Heritage of Ravcllo and at the 
European Centre for Disaster-related Medicine of San Marino; 

Having regard to the conclusions adopted at Ihe 4lh informal 
meeting of the ministers responsible for the prevention of, am! protec
tion against, major natural and technological disasters in southern 
Europe in Istanbul on 8 ami 9 December 1986, proposing the establish
ment of an Open Partial Agreement; 

1 laving regard to Ihe Committee of Ministers' Resolution (5!) 62 
concerning Partial Agreements; 

Recognising the nad to enable the informal meeting of ministers 
responsible for the prevention of, and protection against, major natural 
am! technological disasters in southern Europe to carry on its activities 
as efficiently as possible, 

Resolve to set up a Co-opcraliou Group for the prevent ion of, 
protection agains1, and organisation of relief in major natural and 
technological disasters. 

I. The aim of the gioup shall be l(» make a murtidisriplinary study of 
the co-operation methods for the prevention of. prolcttinn against, and 
orgimisnlion ol relief in major natural and technological disasters. 

II. The working methods employed hitherto by the group sliall he 
maintained under this Partial Agreement. 

i. Mcrtiniis. In private, at ministerial level, as a general rule every 
twu years, but circumstances and urgency may justify speri;rt meetings 
of the group in addition to these two-yearly meetings; 

H\ |:.;ieli state Is represented a! the meetings either by the minisfer(s) 
concerned with the subject being dealt with or by the niimslct 
instructed by bis Government to co-ordinate'the action of ministries 
concerned with mnjor natural and -lerhnologienl disasters. A perma
nent eoirespondent ;ip|xiintcu for each state is responsible for prepar
ing IhcgromVs ministerial meetings in personal liaison with the minis
ter!» attending them; he may be assisted by experts; 

iii. The permanent correspondents and their experts ineel twice dt?r-
ing the interval between ministerial meetings lo follow the application 
of the guidelines adopted and to prepare the ministers' future meetings 
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in accordance wilh a given mandate. Their duties, m this connect ion, 
inc lude: 

 arranging Ihc agenda and subjects of ihe coming ministerial 
meet ing, 

 collecting mntcri: i l for ihc preparation of basic documents, 

 making arrangements for the practical preparation of minis

ter ia l meetings, 

 exchanging information on the latest developments hi the 
part ic ipat ing countries concerning the subjects dealt wi lh by the minis

ters at previous meetings; · 

iv. The group decides on Ihc publication of documents dtawn up by 
the permanent correspondents as well as resolutions adopted by i t ; 

v. The languages used at meetings are English and/or French; 

v i . The meeting papers are reproduced in English and/or French. 

Activities. Cooperation programmes on: 

 relief organisation: doctrines, information, simulat ion, assist

ance, etc.. 

 training and research 

implemented in cooperation wilh specialised centres
1 forming net

works . 

I I I . A n y member stale of the Council of l iu iopc may jo in this group :it 
any l ime hy noti f icat ion addressed to the Secretary ( iencra ! of the 
Counc i l of Europe. 

I V . Slates not uiC7iihcrs of the Council of Fiurope and the l i i i ropcan 
( ooimuni t ics may job* the group with the unanimous agreement ol ihc 
member stales of lite μΜΗΐρ. 

i . At the time of adoption of this resolution these centres are the 
following: 

- European Centre for Disaster-related Medicine of San Marino; 

- European University Centre for the Cultural Heritage of Ravello; 

- European Training Centre for Natural Disasters (Turkey); 

- European Centre on Prevention and Forecasting of Earthquakes, Athens; 

- European Centre of Geodynamics and Seismology of Wallerdunge 
(Luxembourg). 

- European Mediterranean Seismological Centre, Strasbourg (France). 

- European Centre for Training and Reasearch in the field of Natural and 
Technological Pollution in the Mediterranean (Malta). 



V. The Secretariat General of the Council of Europe will provjc'· .lie 
gtoup» wilh the help of the European University Ccn(rc for the 
Cultural Heritage of RaveJIo and other specialised centres and. particu
larly as regards the ministerial meetings mentioned under .1 below, willi 
the help of the centre responsible for ihc practical organisation, wilh 
the following secretariat .services: 

1. Preparation and distribution of papers for the group's meetings a! 
both ministerial ami permanent correspondent levels; 
2. Convening of meetings; 
3. Practical organisation of the group's ministerial'meetings;

4. Practical organisation of the group's meetings η I permanent 
correspondent level at the rate of two in each interval between minis
terial meetings; 
5. Translation of the group's papers into Englishor ITCIICII; 

6. Provision of the staff requited by Hie group for its functioning; 
7. Preparation und circulation of the conclusions of the group's 
meetings. 
VI. The group's operational expenditure under Hie Partial Agreement 
shnll be apportioned as follows: 
1. The travel and subsistence expenses of persons attending the 
group's meetings {ministers, permanent correspondents and cxpcrls) 
shall be paid by Hie member stale concerned; 
2. Additional expenditure arising from the organisation of meetings 
elsewhere than at the seat of the Council of Europe shall be borne by 
the host country; 
.1. Expenditure relating to the implementation of cooperation pro

grammes and common secretariat expenditure (papers..stall, missions, 
translation, interpretation and all other operational expenditure) shall 
be covered by η Partial Agreement budget funded by.the group's 
member slates and governed by the same financial rules as foreseen for 
the other budgets of the Council of Europe. 
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ΜΕ=>ΟΣΙΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ανοικτή Μερική Συμφωνία 

γκχ την πρόληψη, προστασία κοσ οργάνωση ανακούφισης 

σε μεγάλες φυσικές και τεχνολογικές συμφορές 

Ψήφισμα (87)2 

\ 
\ 

Στρασβούργο 1987 
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ΨΗΦΙΣΜΑ (S7}2 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΛΑ! ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ· · 

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ! ΣΞ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕ! 

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών σπς·20 M&Tk&idST κατά την 

405η συνάνπ}ση των Αναπληρωτών Υπουργών). ' 

Οι Εκπρόσωποι στηνΕπιτροπή Υπουργών της Γαλλίας της Ελλάδας, της 

Ιταλίας του Λουξεμβούργου, π|ς Μάλτας της Πορτογαλίας της Ιοτανίας και της 

Τουρκίας 

Λαμβάνοντας υπόψη το Ψήφισμα 72(5) yc τιςπρσφυλάςεκ; ενάντια στις 

φυσικές και άλλες συμφορές, το σχεδιασμό κα την παροχή ανοκούφισης σε 

περίπτωοη συμφοράς που «αθετήθηκε από πτ* Έππρσπη Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης σπς 18 Φεβρουαρίου 1972,. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη των υπουργών οι οποίοι είνα 

υπεύθυνοι για την πρόληψη και προστασία από μεγάλες φυσικές κο ιεχνολογικες 

συμφορές στη Νότια Ευρώπη
1 η οποία υωθεπίθηκε σπς;10 Ιουνίου 1985 στο 

Ρσβέλλο, 

Λαμβάνοντας υπόψη πς οξ^έζ. Υ»σ ΤΠ χρήση των πόρων σε περίπτώσεις 

συμφορών, οι οποίες υιοθετήθηκαν σπς 11 Δεκεμβρίου 1985 κατά τη 2η 

ανεττίσημι συνάντηση των υπουργών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γα την πρόληψη 

και προστασία από μεγάλες φυσικές και τεχνολογικές συμφορές στη Νότια 

Ευρώπη, 

1 Κύττρος. Γαλλία, Ελλάδα Ιταλάζ. Μάλτα. Πορτογαλία. Δημοφσία του Ayioy Μαρίνου. Icncvfa, 
Τουρκία. ~ 
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Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον και τις διάφορες δραστηριότητες της 

Ετπτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τα τφοβληματα της 

ττολτπκής άμυνας (proisciion civile). 

Λαμβάνοντας υπόψη TC εκπαιδευτικά προγράμματα που'έχουν αναληφθεί 

από το Ευρωπαϊκό Πο^οτημισιώ Κέντρο γκχ την Πολιτιστική Κληρονομά του 

Ραβέλλο και το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Κέντρο του Αγίου Μαρίνου" στον. τομέα της 

πρόληψης και προστασίας από μεγάλες συμφορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα που .υιοβετή9ηκαν·κατά την 4η 

ανεπίσημη συνάντηση των υπουργών, OJ οποίοι είναι υπεύθυνοι γο την πρόληψη 

«Π προστασία σε μεγάλες φυσκεςκαι τεχνοΛσγτια^ συμφορές στη Νότια Ευρώπη, 

η οποία έγτνε στην Κωνστανττνούπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 1986 κατά την 

οποκι προτάθηκε σύναψη μιας Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας 

Αο^βσνοντας υπόψη το Ψήφισμα (51)62 της Ετ^ροτιής Υπουργών όσον 

αφορά τις Μερικές Συμφωνίες. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ώστε να διευκολυνθεί η ανεπίσημη· συνάντηση 

των υπουργών που είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη και προστασία σε μεγάλες 

φυσικές και τεχνολογικές συμφορές στη Νότια Ευρώπη, για να συνεχίσει ττς 

δραστηριότητες της με τη μεγαλύτερη δυνατή σ^τελεσματικότητά.. 

Αποφασίζουν να οτΛΓτήσουν μια Ομάδα Συνεργασίας για την πρόληφη. την 

προστασία κα οργάνωση ανακούφισης σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών και 

τεχνολογικών συμφορών. 

Ι. Σκοπός π*ς ομάδας θα είναι η ετοιμασία μιας πολύπλευρης μελέτης πάνω 

στις μεθόδους συνεργασίας γα την πρόληψη, προστασία και οργάνωση της 

ανακούφισης σε μεγάλες φυσικές κα τεχνολογικές συμφορές. 

II. Οι μέθοδοι εργασίας που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα από την ομάδα. 

6α διατηρηθούν στα πλαίσια αυτής της Μερικής Συμφωνίας, 
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L Συναντήσεις Κατ' ιδίαν σε υπουργικό επίττεόο. κατά γενκό.κονόνσ κάθε 

δύο χρόνια αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις και σε εττείγοϋοες ττερπττώσεις 

μπορούν να δικαιολογηθούν οδικές συναντήσεις της ομάδας επιπρόσθετα 

απ "αυτές 

u. Κάθε κράτος εκπροαιπτεπαι σης συναντήσεις είτε από'τον ή τους 

ενδιαφερόμενους με το σογκεκριμένο θέμα υπουργούς .επε από τον 

ετπφορτκτμένο από την Κυβέρνηση του υπουργό να συντονίζεις δράση των 

υπουργείων που ασχολούνται ρε μεγάλες φυσκές cm τεχνολογκέζίΛ;υΛ?ορές. Για 

κάθε κράτος ορίζεται ένας μόνιμος ανταποκριτής ο οποίος ετνα υπώθυνος για την 

προετοιμασία των συναντήσεων πις ομάδας σε -υπουργικό επίπεδο, σε 

προσωτπή επαφή με τον ή τους υπουργούς που συμμετέχουν; 6 μόνιμος αυτός 

ανταποκρπής μπορεί να βοηθείται στο έργΌ τ ο υ ^ 

IIL Ο μόνιμα ανταποκρ^ 

φορές κατά το διάστημα μεταξύ των οτ/νεόρόσεων των υπάρνών για να 

παρ<ικολουθούν την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών ποβ «οβ^τήβήκαν 

και να προετοιμάσουν τις μεΝ^νπκές συνάντησες 

δοθείσα εξουσιοδότηση. Προςτο σκοπό αυτό τα καθήκοντα το'υςττεριλ^βάνουν: 

 διευθέτηση της ημερήσιας διάταξης κα των θεμάτων της επόμενης 

υπουργικής συνάντησης 
 συγκέντρωση υλικοό γκτττνπροαοιμσ^ 

 υλοποίηση διευθετήσεων για την πρακτική· προετοφασίά των 

υττούργικών οτίνσντήσεων, 

 ανταλλαγή πληροφοριών πάνω στις τελευταίες εξελίξας σης 

συμμετέχουσες χώρες αναφορικά με τα θέματα τα οποισ απασχόλησαν 

τους υπουργούς σε προηγούμενες σνπηήοας 

ίν. Η ομάδα αποφασίζει για τη δημοσίευση των εγγράφων που 

ετοιμάσθηκαν από τους μόνιμους ανταποκριτές καθώς και των φηφισμστων 

που υιοθετήθηκαν από αυτή' 
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ν. Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται κατά τις συναντήσεις α'να: η Αγγλική 

ή/και η Γαλλική' 

νί Τα έγγραφα των συναντήσεων ετοιμάζονται crc Αγγλικά ή/και στσ 

Γαλλικά. 

Δραστηριότητες Προγράμματα συνεργασίας οτχετικάυε:· 

 Οργάνωση ανακούφισης: δόγματα, πληροφόρηση,. προσομοίωση, 

βοήθεια κλπ. 
 Εκπαίδευση και ετπστημονική έρευνα 

εφαρμόζονται σε συνεργασία με αδικευμένα κέντρα
2 ττου σχηματίζουν 

δίκτυα. 

UL Οτιαοδήτίοτε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Εσρώπης μπορεί v c 

ενταχθεί ανά πάσα στιγμή στην ομάδα αυτή" ^ ' Γ  τ ^ ^ ό π ο ί η σ η 

ϋπταθυνομενη στο Γενικό Γραμματέα του Ινφώ^^&ρώπ%ς: 

IV. Κράτη μη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης jsafai Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα μετά από ομόφωνη 

συμφωνία των κρατών μελών της ομάδας. 

V. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ειφώπης, με τη" βοήδαα του 
Ευρωπαϊκού Πανετποτημιακού Κέντρου γ ο τηνΠολίΓίστκή Κληρονομιά του 
Ρσβέλλο, άλλων εξοδκευμένων κέντρων κα « υ υπεύθυνου κέντρου για 
την πρακτική οργάνωση. Θα παρέχει στην ομάδα, οδικά σε άπ αφορά τις 

* ΚαΛ την ΐΛοΟτηση κ» «ποοντος ψ&νποςηντλάιωκ£φάπτα<ΒΒλα&ζ 
• Βιρωττο^ΚένιροΙσιρ^οδοχέοημιΣϋυφο^ 
 Bifiumeam Πανεπισπμαϋ fCEwpo ye 7η» ΓωπισΤΒή ΙΟΑηρονομπ ιοο Ραβέλλο. 

. · Btpumau ξχπαΒεοπά Κ&προ TJ4W Λίς Φιβκίς Λπβιροφές (Toupxfaj. 
 &ρωιτα8βΚ&τρογΒτηνΠρΛ!ψηιπιΠρόβ*£ΐι^^ 
• Eupurrato Κέντρο Γ£ΐϋδυναμο* ω Σασραλ^^ 

(Λουξεμβούργο). 
■ EapioMceoycno Zsouatopri «προ τοο Στρασΐοορτοο (Γαλλία). 

■' Βαρνβφύ Kivfpe Έ^οηος ta Βπμορφωοης mtTK*n^KBlqyiAatK& 
Ρώττανοη? crn UCBO^W (Μάλτα). ~ . 
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υπουργικές συναντήσεις που αναφέρονται στο* υπ' ορβμδ 3 ττρ κάτω 

γραμματοακές υπηρεσίες. 

1
· Προεταμασίσ χα διανομή των έγγραφα» TUW συναντήσεων της ομάδας, 

τόσο σε υπουργικό όσο χα σε επίπεδο μονίμων ανταποκριτών 

*· Σύγκληση των οχη/σντήσεων' 

1 Πρασκή οργάναχπι των Υπουργικών συνοΎΐιρεωντ^ ομάδας·; 

*■ Ποακπκή οργάνωση των συναντήσεων τηςτομάδάς σε επίπεδο μονίμων 
σντστΓοιφπών με το ρυθμό των δυο σέ κάβε δκίστημα' μεταξύ των 
Υττουργπών συνσνπίσεων" 

*■ Ι^το^φρβσητων εγγράφων της ομάδας ore ογγλικά ή γσΑΑκτ 

*"■' Διάθεση στην ομάδα του αϊταπούμενον γβ_ τη· Αεπουργία της 

ΤΓροσωτπκου* 

r
* Ετβιμασβ ten διανομή των συμπερασμάτων των οτΛβιντησεων της 

ομάδας' . ■ . · 

VI. α λειτουργικές δαπσ«ς της ομάδας σύμφωνα με πτ Μερκή Συμφωνία, 
θα κατανΕμονται ως ακολούθως 

1
* Οι δαπάνες ταφοβύ και δβμονής των σύμμετς{οντων στις 

συναντήσεις της ομάδας (υπουργών; μονίμων "σνπϊπρίφΓΓών και 
εμττΞΐρογνωμ5νων) 6α καταβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλιγ 
*" Ετππρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τη δοργόνωση των 

αυνσντήσεων σε τόπο άλλο από την έδρα του Συμβουλίου της 
EupfiiifctecBiBtaiiedwviaiart 

* Δαπανίζ πόα σχειζοντα με την εφαρμογή των προγραμμάτων 
CTjvgpyqp^ κοι ουνήβη έ ξ ο & 
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αποστολές, μεταφράσάς, διερμηνείς κα άλλες λεπούργκές δαπάνες) 

θα καλύπτονται σττό ένα προϋπολογισμό· της Μερκής* Συμφωνίας 

που θα χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη. της'*ομάδα£ .και θσ 

διέπεται από τους ίδιους οικονομικούς κανόνες τ^προβλέττονται 

για τους άλλους προϋπολογισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης. 


