
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου διά τήν κύρωσιν τής Συμφωνίας 

Ελλάδος - Ρουμανίας άφορώσης εις την συνεργασίαν 
καί τήν σύμπραξιν εις τον τομέα των Ταχυδρομείων και 
των Τηλεπικοινωνιών.

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

At Ταχυδρομικά', καί Τηλεπικοινωνιακά! σχέσεις μεταξύ 
των χωρών τής ύφηλίου ρυθμίζονται ύπό των Παγκοσμίων 
Συαθάσεων καί Συμφωνιών τών συναπτομένων μεταξύ τών 
χωρών - Μελών τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένώσεως 
(UNION POSTALE) ααί τής Λιεί^ύς Ένώτειος Τήλε- 
τικοινωνιών (Unionlntcrnatio nale des Telecommunica
tions ).

'Υπό τών Συμβάσεων καί Σ υμφουνιών τούτων προβλέ- 
πεται δυνατότης διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας προς 
καθορισμόν διαδικασιών καί άπλουστεύσεων άφορωσών εις 
τάς αμοιβαίας ταχυδρομικάς καί τηλεπικοινωνιακάς σχέσεις 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων χωρών.

Έν τώ πνεύματι τών ανωτέρω αί Κυβερνήσεις Ελλάδος 
καί Ρουμανίας υπέγραψαν τήν 28ην Φεβρουάριου 1976 Συμ
φωνίαν Ταχυδρομείων καί Τηλεπικοινωνιών προς προώθησιν 
κοινών σκοπών τών δύο χωρών όπου τούτο έκρίθη απαραί
τητον καί πρακτικώς εφικτόν, αφού έλήφθησαν ύπ’ 6ψιν 
καί αί παρεχόμενα', δυνατότητες ύπό τών Παγκοσμίων Συμ
βάσεων καί Συμφωνιών τής UPU καί τής UIT.

Ούτως είς τήν ύπό κύρωσιν Συμφωνίαν έν άρθροις 1 ως 3 
προβλέπ<-υται ή έπέκτασις καί βελτίωσις τών μεταξύ τών 
δύο χωρώ ν σχέσεων, ή μελέτη άπλοποιήσεως τών διαδικασιών 
έκκαθαρίσεως τών άλληλοχρέων λογαριασμών ώς καί ή 
εφαρμογή ενδεχομένως εύνοϊκωτέρων ταχυδρομικών καί 
τηλεπικοινωνιακών τιμολογίων. ,

Διά τών άρθρων 4 έως 17 ρυθμίζονται ταχυδρομικής 
φύσεως θέματα, ώς ή ταχεία καί ασφαλής διαβίβασις τών 
ταχυδρομικών αποστολών ή αντικειμένων έν γένει προο
ρισμού τών συμβαλλομένων ή τρίτων χωρών, ή αποδοχή 
συστημένων έπιστολών υποκειμένων εις τελωνειακόν ελε- 
χον, ή άπλοποίησις χρεώσεως συστημένων ταχ/κών άντι- 
κειμένων, ή αύξησις τού παραδεκτού βάρους τών έντύπων, 
ή ανταλλαγή έπιστολών καί δεμάτων μετά δεδηλωμένης 
άξίας, ή ανταλλαγή ταχυδρομικών έπιταγών ώς καί σειράν 
γραμματοσήμων διά τήν προβολήν τούτων εις φιλοτελικάς 
έκθέσεις.

Εις ό.τι αφορά εις τάς τηλεπικοινωνίας έν άρθροις 1S 
έως 2'.' προβλέπονται ή καλυτέρα χρησιμοποίησις τών τηλε
πικοινωνιακών ζεύξεων, ή διασφάλισις τής τερματικής καί 
διαβατικής τηλεπικοινωνιακής κινήσεως, ή άποδοχή άπα- 
σών τών κατηγοριών τηλεγραφημάτων καί τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων, ή διάθεσις ζεύξεων διά τήν μετάδοσιν προ
γραμμάτων ραδιοφωνίας καί τηλεοράσεως.

Τέλος διά τών άρθρων 30 έως 38 ρυθμίζονται ό τρόπος 
έκκαθαρίσεως καί πληρωμών, ή άνάπτυξις τής τεχνικοε- 
πιστημονικής συνεργασίας, αί ένδεχόμεναι διαφοραί ώς καί 
ή έναρξις ισχύος τής Συμφωνίας (άρθρον 37 παρ. 1). ;

Πρός τον σκοπόν τούτον κατηρτίσθη καί υποβάλλεται 
προς ψήφισιν τό προτεινόμενον σχέδιον νόμου, κυρωτικόν 
τής έν λόγω Συμφωνίας.

Έν Άθήναις τή 17 ’Ιανουάριου. 1979.

Οί Υπουργοί
Εξωτερικών Συγκοινωνιών

,Γ. Ρ ΑΔΑΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ψ . ’
Περί κυρώσεως τής είς ’Αθήνας τήν 28ην Φεβρουάριου 

1976 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας άφορώσης 
είς τήν συνεργασίαν καί τήν σύμπραξιν είς τον τομέα τών 
ταχυδρομείων καί τών τηλεπικοινωνιών.

“Άρθρον πρώτον
Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή είς ’Αθήνας τήν 28ην 

Φεβρουάριου 1976 ύπογραφεϊσα Συμφωνία μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερ
νήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας 
άφορώσα είς τήν συνεργασίαν καί τήν σύμπραξιν είς τον 
τομέα τών ταχυδρομείων καί τών τηλεπικοινωνιών, τής 
όποιας τό κείμενον είς πρωτότυπον είς τήν Γαλλικήν καί τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς ακολούθως :


