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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμ

βάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA - TORREMOLI
NOS. 1973) και των προσηρτημένων εις αυτήν παραρ
τημάτων καί πρωτοκόλλων».

Προς τΐ)ν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ή προς κύρωσιν Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών 
ύπεγράφη έν MALAGA - TORREMOLINOS της 'Ισπα
νίας τήν 25ην ’Οκτωβρίου 1973, υπό 125 Χωρών, συμπερι- 
λαμβανομένης καί της ' Ελλάδος, αίτινες μετέσχον τής συνελ- 
θούσης εις τήν πόλιν ταύτην Διασκέψεως πληρεξουσίων, 
έτέθη δέ έν ίσχύι, δυνάμει τοϋ άρθρου 52 αυτής, άπό 1ης 
’ Ιανουάριου 1975 μεταςΰ τών μελών εκείνων διά τα όποια 
τα όργανα-έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως κατετέθησαν πρό 
τής ήμερομηνίας ταύτης.

ΑΙ κυριώτεραι διατάξεις τής Συμβάσεως άναφέρονται 
εις τήν σϋνθεσν, το άντικείμενον καί τήν διάρθρωσιν τής 
Διεθνούς Ένώσεως Τηλεπικοινωνιών (άρθρα 1—17 εις 
γενικός διατάξεις σ/ετικάς . προς τάς τηλεπικοινωνίας 
(άρθρα 18τ-32), εις ειδικός διατάξεις σ/ετικάς πρδς τάς 
τηλεπικοινωνίας (άρθρα 33-38), εις τάς σχέσεις τής Διε
θνούς Ένώσεως Τηλεπικοινωνιών μετά τών Ηνωμένων 
Εθνών καί τούς Διεθνείς ’Οργανισμούς (άρθρα 39—40), 
εις τήν εφαρμογήν τής Συμβάσεως καί τών Κανονισμών 
(άρθρα 41-50), εις ορισμούς (άρθρον 51), εις τήν Θέσιν 
έν ίσχύι καί τήν καταγραφήν τής Συμβάσεως (άρθρον 52) 
καί εις τον εσωτερικόν Κανονισμόν (άρθρα 53-82). *·

Οικονομικά! υποχρεώσεις περιλαμβάνονται μόνον εις το 
άρθρον 15 τής Συμβάσεως δι’ ού ορίζεται ότι αί δαπάναι 
λειτουργίας τής Διεθνούς Ένώσεως Τηλεπικοινωνιών, τά 
άνώτατα όρια τών οποίων, καθορίζονται εις τό ύπ’ άριθ.
1 πρόσθετον Πρωτόκολλου, καλύπτονται υπό τών Χωρών- 
Μελών τής Ένώσεως. *,·.'·■.

Αντίστοιχοι διατάξεις περιλαμβάνονται εις τάς προη
γούμενος Διεθνείς Συμβάσεις Τηλεπικοινωνιών. ·

Διά τοΰ πρώτου άρθρου τοϋ παρόντος σχεδίου' νόμου 
σκοπειται ή κύρωσις τής Διεθνούς Συιιβάσεως Τηλεπικοι
νωνιών MALAGA - TORREMOLINOS 1973 τών παραρ
τημάτων αυτής καί τών προσθέτων πρωτοκόλλων.

Διά τών διατάξεων τοϋ δευτέρου άρθρου επιδιώκεται 
όπως αί λεπτομέρεια·, εφαρμογής τής κυρουμένης συμβάσεως 
'καθορίζονται δΓ άποφάσεως τοϋ !Υπουργού Συγκοινωνιών.

Διά τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου δεν προκαλεϊται πρόσ
θετος έπιβάρυνσις τοϋ Κρατικοϋ Π ροϋπολ.ογισμοϋ καθ’ όσον 
αί μεν οικονομικά! υποχρεώσεις, αί προκύπτουσαι έκ τοΰ 
άρθρου 15 τής υπό κύρωσιν Συμβάσεως, διά συμμετοχήν 
εις τάς δαπάνας τής Διεθνούς Ένώσεως Τηλεπικοινωνιών, 
δέν Θά προκαλέσουν έπιβάρυνσιν τοϋ προϋπολογισμού τούτου 
άνωτέραν έκείνης ήτις έβάρυνε τούτον κατά τά προηγούμενα 
£τη, καθ’ ά ΐσ/υεν ή Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών 
τοϋ MONTRELX 1965, κυρωθεϊσα διά τοϋ Α.Ν. 292/1968.

Έν ΆΟήναις τή 26 'Οκτωβρίου 1976 . ■· '
Οί Υπουργοί

Έξωτεεικών Συνκοινωνιών ~
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Γ. Ι30ΓΙΑΤΖΗΣ

ςχεδιον'νόμοτ . · ■■■

Περί κυρώσεως τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA-TORREMOLINOS, 1973) καί τών προσηρτη-
μένων εις αυτήν παραρτημάτων καί πρωτοκόλλων. 

“Αρθρον πρώτον.'
Κυροϋται καί έχει ίσχΰν νόμου ή ύπογραφεϊσα έν 5L\- 

LAGA-TORREMQLIN0S τής Ισπανίας τήν 25ην 'Οκτω
βρίου 1973 Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών, έξ άρθρων 
όγδοήκοντα δύο (82) καί τριών (3) παραρτημάτων ώς καί 
τά προσηρτημένα αυτή έν (1 ) τελικόν πρωτόκολλ.ον καί εξ (6) 
πρόσθετα πρωτόκολλα, ών τά κείμενα έν·Ραλλικώ πρωτοτυπώ 
κειμένω καί Ελληνική μεταφράσει έπονται έν τέλει τοϋ πα- 

. ρόντος. . ·, ■ ' ■' . ' ' '· ·■'
• · : . ^ “Αρθρον δεύτερον.

ΔΓ άποφάσεων τοϋ Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευό
μενων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεώς, καθορίζονται 
αί λεπτομέρεια·, τής εφαρμογής τών διατάξεων; τής κυρου
μένης Συμβάσεως.

• Άρθρον τρίτον.' .
'. - * · · , ·. ·

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσεύσεως
αυτού διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεώς.

• Έν Άθήναις τή 26 ’Οκτωβρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Έξωτέρικών * Συγκοινωνιών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ \ ;· Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


