BWHTKH ΕΚΘΕΣΗ
στο <τχί£·ο τθμα*

Εώκες τιν» Τ
- Η aumevta περί ταχ/κύν δεμάτων με το τελκά πρα>-

no Πράξεων rom XIX

τΟκολλσ κχ τον Κανσνκχιρ απελεοάς της.
- Η aunma raxx ταχναβν miaywv αχ ταχ/καιν τα£>-

Πσγκοανοα ΤαχΜο*Xmr&umi (Λμόονψτο 19»*)

δκετκων εντολών με τον aivovtouo εχτελεαπς αχ αιχιημενο
τελκά πραποκολλο.

Προς "■! Βουλή raw Ελληναν

- Η auMMMio για τα ττχχ/Χά ταεχ με ονπχαταΒολή με
Τα προς κύραοη τελκά εεχκνο τον Ποάξεεκν ttxj 18ου

τον Κανονιουά εχτελεαπς τους.
- Η nun· V

ΠαγκύΟΜου Τσχ/αη» ΣιαχΛίιχχ,ι υπσγρΟΦησαν στο Appoup—

las» τοχναον ανταχψενιον ετϋ ανηαζτο-

Ρολη με τον amviauP εττελεσπς της.

■yo TOC Δυτ. Γεοραναις ΤΓΓ» 27/7Λ1984. ατ*5 τους πληρεξου

- Η

σίους πν Kixxpvrrmm ' -raw αιχψαΑλόρενβιν χωοων. αυ-

πιάνο

να

τις

αξίες προς εχπτραξη

μτπχ»λ£χψανουενης η της ΘΛώδας <α τέθηκαν οε ισχύ

ΚονσνκχΧ) εχτελεοης της.

σπο 1.1.1886.
Ιλετό τις wjiuuuatc δχπόξεχς

δκες οιδΟοος με του κτνσνιουά εχτελεαπς της.

με

τον

- Η auuaavxi γβ αυνδοουες σε οκρεοίδες αχ περα>το

torro- πρόεΛετο

πρωτοκολλά ταυ Kamonrertvcou. το Γενκό Κανσνχχιο ττ>ς

Uc τις δχττάξης ταυ δεύτερου Ορθοου επ>δ<άκεττχ

Παγκοσυκχι Ταχ/χης Ένωσης (rLT.£J τυγχάνουνεξ Ισου

αχθορηψάς τνν λεχττουερειών εφαρμογής των υπο ajpcucn

υποχρεωτικής εαορροτης αηΟ τ»ς χώρχς-μελη της Π.Τ.Ε-

πράξεων με απάααση του Υπουργού Μεταφορών αχ

αχ α δχπόξεχ; της ηαγαχχχσυ Τσχ/κης ΣιρΒΟσεως a

αχνβνανν.

ο

Βτα-

λθήνο 4 Ιουνίου 1991

οποίες σναοίοοντοι στη όβθνη Ταχ/κη Υπηρεσία αχ στο
επιστολικά Ταχ/με» μεταξύ tw χάρον της Ενωσεως
α ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1ε ό,Τι οφοοΟ τις δκχτάξης τον ειδικών αϋρψωνιών ετνα
υποχρεωτικές vie -ας χάσες που τις υπέγραψαν, τι' αυτό
«οι

στο

σχέδιο νόρου πεοιλήφθηκαν

μόνο εκείνες.

ΕΞΟΤΕΡΚΟΝ

που

ODCONOU9CON

λ. Σαυαράς

υπεγροσησον απΟ τσν πληρεξούσιο της Ελλάδος

L Παλαοκρασοος

Οι δαπανες λεπαυργΌς της ΠΙΤΣέ. όπως ππχλα^ΟνοΜΕΤΑώΟΡΟΝ ΚΑΙ

νττχ στο άρθοο 124. του Γενκού Κανονισμού, καλύπτσνττχ.
απο τις χώοες-μελη της Ενώοεως από Ελλπνναγς δε πλευ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ράς η- αντίστοιχη dcw*3vrr θα καλυφθεί απο τον Κρατκά

Νκάλσος Αν. Γκελεστάθης

Προυπολσγιουώ στον οποίο γίιατοΓ ανάλογη κάθε χρονο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ λίΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

πρόβλεψη.

Απ. Κράτοος

Με το πρώτο άρβρο του παρόντος- σχεδίου νόυου σκοπεττιχ η κϋοβοοη των πράξεων του XIX Παγαχχχου Ταχ/κού
Συνεδρίου ταυ Αιψοι*>γου 1984—-
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Οι πράξης αυτές είοε. αε εξής:
^
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

πρωτοκολλά ιχπης που τρσποποτ|οα.τΐΕ άρθρα· 13. 2Β. αχ·

Γάηηηητ·πτιαιιίξτην·τοαΧΟΓΠα)>κτ><ι>·ορ7<ιχτ·Λ)ΜΧ·»τη>

31 του Kaiocimpuxi nr αττηργοσετ το-άρβρο-18 «ο»riffαυτού.-- - _
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XmviVwa. (-«ιχνηχηνι 18*4)
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S-— Οι δηλώσεις των χτηριίνν ικίπιν της ΠΧΕΓ που Ονο—
σερον-πχσπς δχτπχκβίχίπχς απ' (χπες·γενκ*ςρ·ΦΐιΑηξης
Ο Γενκός Κανοναψός της ΠΧΕ_ ο οποίος ανορερβτατ
στη λειτουργία ταν Οργάνων της Έικοσης (άρθρα 101—1071.

\

■ J. ■ . . .*· . ' .
1.

Άρβρο αρβτ»-

*

.··. .

Κυρωνσνττχ αχ έχουν ττγν Χ7χύ που οοίδϋ το άρθρο

στο ΔιεβνεςΓροφΟσ της Έν«οης( 106-118) στη δκχ5κοο»α

28 του Συντάγματος οι τελκες πράξης -πχτΧΙΧ Πογαόουαιυ

υποβολής αχ εξετόοεως ταν προτάοχων (άοβρσ 118-123)

Ταχυδρορκου Συνέδριου που υπσγρΟφτραιν σης 27 Ιουλίου

στο ΟκονοίΜΐ της ΐνοοος (άρθρα. 124—1281. στη δ«οό*-

1964 στο Αι^ουργσ αχ nmuUxXVXvowi

«οεχα της Δκχτηοιας (άρθρο 1Ζ71. σης τελκες δχπύξης

a)

(άρθρο 125-130) αχ στον εσωτερκό Κανσνιορά Συνέδριων

cnc

(άρθρο 1-2S Γρράρττχκιΐ

β) Το τρίτο πρόσθετο πραπόκολλο στο ΚστασττΠΒεό της

- Η Πσγκΰσεχος Ταχ/κη Σύρβαοτς η οαοχι αναχερεττχ
στοιχς

αχνούς αινόνες.

Το Κατοσιαικο της Παγαχχχας Ταχυδρουκης Ένα>-

που

εβαεχιόζσντιχ στη

Πσγχόομχχ; Ταχυδιχχβχης Ένβοης.

δκθνη

γ) Τις δηλώαχχς οραχώνων χιορων-μελών της Παγχόσμκχ:

Ταχ/κη Υπηρ*χ»α (άρθρο 1-171 σπς δνατάΕος του Enxrro—

Ταχυδριχχχης Ένωσης. ο< οπαες έγιναν αιτώ, την υησγροώΠ
των Ποόξχων.

λχυχι Ταχ/μειου (άρθρα 18—70) στττν αερσηοραη μεταφορά
τ»ν ονπχεψίντβν του Ετπστολααϋ Τσχ/ρείου (άρθρο 71-80)

δ) Το γενχχο Κανονιαυό της Γιαγαχχχος Ταχυδρουκης

ης τελ*±ς διστύΕης (άρθρο ffl-SZL

Ένωσης αχ τον ιπιχιιτκΛ εανονεχιο του Σΐλαδρίου

^niarvpn'it ιιχ ττλαό πρντΰκολλο ρε ετχσυλάΕος ττχτν

ε) Την Παγχόουχ: Ταχυδραυκή Σάψαση με το Τελκό

Ϊ^Όνιν-υελιιιν της Π.Τ.Ε. ανα*ορ·ςά με τη οιχώοαη.

Πραττάκηλλο αχ τον KavoncpO οττελεοος της

- Ο Κανονκχιάς εχτελήοετης της ΠSTJL. ι^ηήιπε τον
τροπο

εχτίλεεης τβν άρθραιν της εν λσγβ

av'*>cOcT'a δε αχχος στη

στί Τχ; οδκες ουρφωνας:

ΣάΨαοης.

σύνταξη αχ εχχαθάοβψ

αα) Για ττζχυδραικια δίματα με το τελαιό πρωτόκολλο

τιυν

αχ τον «ονσνεχιό εχτελεσης της

λσγ/ouuv αεροιχχχκβίν «χ εποανεος στα δημοοβυυατπ

ββ) Για ταχυδραρκες εππαγες αχ τπχυδρορκες ταξη-

ττχι Διεθνιχίς Γραχοου της Π.ΤΧ. ατούς άρους ποραδο-

δχοτκες εντολες με τον Κανσνιουό εχτελεσης της αχ το_

gfc ojQhojooick: ax αδαής δητχποιΟΓκ; των ταχ/αον ο—

σοντχχιενο σ αυτόν τελκό προπόχολλο.

VTCCC!urvrav. στις ταχ/κίς αποστολές αεροποοβες
. UkkirfTvnor^ OTQ JCOUKTTPQ trtrj »»TT’ρ,"ΤΤ,,*ϊ
* Irr
θρα 101-2281.

αχ

γγ> Για ταχυδροιχχώ τοεχ με τον Κανονιαμό εχτελεσης
_

55)

Γιο ταχυδοαικοα αντκχψεικι με αντκαπψοΑη με τον

Κανσνχχιό εχτελεσης της-

