
Στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας για τη 
, συνεργασία στον τομέα της οπτικο - ακουστικής τεχνικής 

που υπογράφηκε στην Α-3ήνα στις ί Σεπτεμβρίου 1979 με
ταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, μαζί με τα υπ’ αρι·3. ί κα: 2 
Παραρτήματα της.

Προς τΐ) Βουλή τω>’ Ελλήνων

Προς το σκοπό εκσυγχρονισμού του τηλεοπτικοί '-υστήμα- 
τος της χώρας, υπογράφηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 1979 δια
κρατική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και Γαλλίας για την 
προμή-3εια του απαιτούμενου εξοπλισμού κα: εγκατάσταση για 
την σταραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών έγχρω
μης Τηλεόρασης.

Η εισαγωγή της έγχρωμης Τηλεόρασης κρίληκε αναγκαία 
και για το λόγο ότι σύντομα δεν ·3α υπάρχουν ανταλλακτικά 
για την ασπρόμαυρη Τηλεόραση, γιατί δεν ·3α παράγετα: από 
τα εργοστάσια κα: γιατί μόνο έγχρωμη παραγωγή είναι δυ
νατόν να πωλη-3εί στο εξωτερικό, όπου έχε: γενικευτεί η 
έγχρωμη Τηλεόραση, η δε Ελλάδα αποβλέπει στην ανάπτυξη 
σχετικής εξαγωγικής ίιομηχανίας.

• 0 Μεταξύ των δυο συστημάτων έγχρωμης Τηλεόρασης που 
χροτά-3ηκαν, δηλαδή του Γαλλικού SEGAM και του Γερμα

νικού PAL, που κρί-3ηκαν ισοδύναμα, η Κυβέρνηση, μετά από 
‘εισήγηση Επιτροπής Εμπε·ιογνωμόνων, διάλεξε το SECAM 
■για τους παρακάτω λόγους: '
_ α) Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στις μεσογειακές

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

χώρες, εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξαγα/γών στην περιοχή
[ αυτή. .. . _.........

6) Η Γαλλική προσφορά ήταν cttto οί/.ονομ.»χής αλευράς
πιο συμφέρουσα. . . . .. r .

γ) Περιείχε πολύ ευνοϊκότερους όρους πληρωμής, εντασ-
εσόμενους στο Ελληνογαλλικό Πρωτόκολλού 

δ) Συνδυάστηκε με εξαγωγή καπνών.

Η δαπάνη που προκύπτει από την εισαγωγή του συστήμα
τος SECAAI. ανέρχεται σε 90.880.290 F.F. Από το ποσό 
αυτό 3α εκπέτουν 4.101.625 F.F., που αφορούν εξοπλισμό, ο 
οποίος -3α παρασχεθεί δωρεάν στην Ελληνική Κυβέρνηση. 
Ωτ εκ τούτου το τελικό ποσόν της Σύυ,βασης ανέσχεται σε
86.778.665 F.F.

Γποβ άλλον τα ς το σχέδιο νόμου αυτό παρακαλούμε /α ύη- 
φισ-3εί από τη Βουλή.

Α-3ήνα, 18 Απριλίου 1984 
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κοακουστικής τεχνικής μεταξύ των Κυβερνήσεων τ^ς Ελ- 
ληνικής και Γαλλικής Δημοκρατίας μαζί μ: τα Παραρ
τήματα της 1 κα: 2. _ ·. ........... -,-

Άρ-3ρο πρώτο. “
Κυρώνεται και έχε: τη-/ ισχύ που ορίζει το άρ3ρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία για την συνεργα_!α στον τομέα 
της οπτικοακουστικής τεχνικής που υπογράφτηκε στην Α-S ή
να στις ί Σεπτεμβρίου 1979 μεταξύ των Κυβερνήσεων της 

.-Ελληνικής και της Γαλλικής Δημοκρατίας, μπζί με τα Πα- 
ραρτήματά της 1 κα: 2 των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο 
στην Ελληνική κα: Γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:


