
Στ: σχέδιο "tituca «Κύοωση Συμφωνίας χου αφο·ρά τις τηΛεχι- 
κ.ο:>ωνιχ/-ές Υχτρεσιες μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελ
λη·/ :-/.ης Δημοκρατιας και τη: Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δη- 
αοκσατίας της Αλβαν ί α ς μετά το: Πρωτοκόλλου αυτής»

Προζ ιΐ) Βονλή των Ελλήνων

Στ': 4.12.1984 υχογράφηκε τ;ο Τίρανα r Συμφωνία Τη- 
λεχ:κο:νωνιζκών Υχηρεσιων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανία;.

Η Συμφωνία χου υχογράφηκο ρυθμίζει τους όρους διεξα- 
-•ω-ης των τηλεχικοινων:αχών υχηρεσιών μεταξύ των δύο 
χωσών το δε πρωτόκολλο αναφέρετα: στην καλή λειτουργία 
των εναερίων τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γρακμών ανά
μεσα στις δύο χώρες.

Ειδικότερα ατα άρθρα 1. 4. G. /. 8, 9. 10. 11. 12 της

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

_υιϊίώνια. ρ υ-υ μ μ ι. α ι το ν.χ.'ον'ττιτ.τ tiXsitic ζ~ί το ottcco

θα διέχονται ο: τηλεχ·.•/.οίνων 127.3; τχέτεις των .Βύο χωρών.
Το χλαίσιο αυτό είναι το γεν'-/.πτερό -λζίτιο ttco έχει -Si-
σχιστεί αχό τη Διεθνή 'Ενωττ; Ττν.ιττ'.Αο:νωνιών.

Στ: άρθρα 2. 5 της συμφωνίας χοοβλέχετα: η ανάχτυξη 
χα: βελτίωση των τηλεχ’.χε·.νωνιών μεταξύ των δύο /ωρών 
με την ανάληψη αμΟιβ αίας δέσμευσης να μελετήσουν χα: να 
χραγματοχοσήσουν. σε χρόνο χρόσφοσο γ:α τα δύο μέρη, μ'·3 
;·!-/.ρ οκοματ :χή τηλε χ: κο ι νω ν: αχή ζεύξη μεταξύ των δύο χω
ρών καν με τη συμφωνία γ:α τον κσθορισμό τιμολογίων τέ- 
τβ'.ων ώστε να ευνοήσουν την ανάχτυξη της τηλεχικοινων: a- 
χής κίνησής τους.

Με το άρθρο 3 της συμφωνίας κα: το αντίστο:χο χρωτο- 
κολλο καθορίζονται διαδικασίες νια την αχό κοινού συντονι
σμένη και καλή συντήρηση της λεντουογίας των υφισταμένων 
τηλεχνκοινων:αχών γραμμών μεταξύ των εύο χωρών.

Η διάρκεια της Συμφωνίας είναι αχεριορίστου χρόνου κα. 
θα ίύναται να καταγγελθεί· με γραχτή καταγγελία τριών 
μηνών αχό ένα αχο τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Αχό την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας εεν 
χροκαλείται καμιά όσχάνη στον Κρατικό Προυχολογισμέ.

1 θέτουμε υχόψη της Βουλής το Σχέδιο χυτό του Νόμου χα: 
•ενσηγούμε-Sα όχως τύχε: της έγχρ:σής της.

Αθήνα. 13 Νοεμίρίσυ 1985 

Ο: Τχουργο!

Εξωτερικών Μεταφορών και Εχικοινωνιώι

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΓΛ7ΑΣ Γ. Π Α ΠΛΛΗΜΗΤΡΙΟΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας χου αφορά τνς τηλεχικοινωνιετκές Υχη- 
ρεσιες μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημο
κρατίας κα: της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Αλβανίας κα·. του Πρωτοκόλλου αυτής.

Άρθρο χρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ χου ορίζει το άρθρο 28 χαρ. 
1 του Συντάγματος, η Συμφωνία χου αφορά τις τηλεχιχοι- 
νωνι-ακές Υχηρεσίες μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι
κής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας της Αλβανίας και το Πρωτόκολλο αυτής χου υχογρα
φή καν στα Τίραιν2 στις 4 Δεκεμβρίου 1984 των οχοίων το 
κείμενο σε χρωτότυχο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗΣ- ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, 
εχιθυμώντας την χεραιτερω ανάχτυξη των τηίλεχικσινοανισ
κών σχέσεων μεταξύ των εύο χωρών, με βάση την ισότητα 
και το αμοιβαίο συμφέρον, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.ιμάΛϊ. ..Vi*'·;»-·· ·
Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο ί.
Για τα θέματα των oxcίων η ρύθμιση δεν χροβλέχετα: 

στη·/ χαρούσα Συμφωνία, θα εφαρμόζονται οι όιατάξε.ς της 
Διεθνούς Σύμβασης Τηλεχικοινωνιών και των συνημμένων σ 
αυτήν Κανονισμών, . ή οι διατάξεις των συμπληρωματικών 
Συμφωνιών μεταξύ των Συμβαλλουάνων Μερών. Οι χεριχτώ- 
σεις χου δεν καλύχσνται αχό τις χαραχάνω διατάξεις θα ρυθ
μίζονται αχό την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένω / Με
ρών.

Ειδικότερα οι τηλεχικοινων: ακές σχέσεί' μεταξύ τω·' 
δύο χωρων θα· χρέχει να διέχοντα: αχό τις ισχύσυσες αντί
στοιχες νομοθεσίες και σε ό,τι αφορά κανονιστικά, λειτουργι
κά κ.α: τικολο-Ί-ακά θέαατα αχό τισ συστάσεις της CCITT 
και CGIR.

Άρθρο 2.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

μελετήσουν, σχεδιάσουν και χραγματοχοιήσουν στα α/■.'ίστυιχσ 
εδάφη τοος και σε χρόνο χρόσφορο γι’ αυτά, μία Μ/Κ (μικρό 
—σωματική) τηλεχικοινωνιακη ζεύξη μεταξύ των δύο χω
ρών.

Άρθρο 3.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καθορίζουν με ειδικό Πρωτόκολ 

λο τους κανόνες χου αχοσκοχούν στη διατήρηση της καλής 
λειτουργίας των εναερίων τηλεγραφικών και τηλεφωνικών 
γραμμών.

Άρθρο 4.
Τα υχηρεσσακά τηλεγραφήματα και τηλεφωνικός συνδια

λέγεις μεταξύ των τηλεχικοινωνιακών υχηρεσιών των Συυ.- 
βαλλομενων Μερών αχαλλασσονται των αντίστοιχων τελών.

Οι τηλεχικοιωνιακές υχηρεσίες των Συμβαλλόμενων Με
ρών θα αλληοενημερώνονται για οχοιοΒήχοτε χερισρισμο χου 
μχορεί να έχει σχέση με την τηλεγραφική και την τηλεφωνι
κή υχηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.

Άρθρο 5.
■Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καθορίζουν τιμολόγ.ζ τέτοια ώ

στε να ευνοήσου·/ την ανάχτυξη της τηλεχικοινων.σκής κί
νησης μεταξύ των δύο χωοών, σύαοωνα με τις συστάσεις της
CCITT.

Άρθρο 6.
Στην εκατέοωθεν κίνηση χεριλαμβάνονται όλοι οι τύχο: 

τηλεγραφημάτων και ειδικών τηλεγραφικών υχηρεσιώ/ χου 
χροβλέχονται αχό τον ισχύοντα Διεθνή Τηλεγραφικό Κανο
νισμό εκτός -αχό τοος τάχους για τους οχοίους τα Συμβαλλό
μενα Μέρη έχουν ανακοινώσει xtptορισμούς μέσω της Διεθ 
νο-ύς Ένωσης Τηλεχικοινωνιών.


