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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η υπόιμη τροποποίηση αφορώ στην επέκταση της δρα
στηριότητας του Διεθνούς Οογανισυου Δορυφορικών Ναυ
τιλιακών Επικοινωνιών και στις κινητές δορυφορικές επι
κοινωνίες ξηρός.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η Διεθνής Ιδρυτική Συμφωνία 
του INMARSAT και η αντίστοιχη Συμφωνία λειτουργίας ώστε 
νο μπορεί να παοέχει και αντίστοιχες κινητές επικοινωνίες 
ξηρας πέραν των ναυτιλιακών, που προσέφερε αρχικά και 
των αεροναυτικών που μπορεί να προσφέρει βάσει τροπο- 
.οιήσεων (ν. 1779/1988), που έχουν ήδη εγκριθεί από τις 

χώρες-μέλη του.
Οι λόγοι που προχωρεί ο INMARSAT προς την κατεύ

θυνση αυτήν πιστεύουμε ο τι είναι οι εξής: 
α) Υπάρχει ενδιαφέρον για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 
5) Έχει λυθεί το τεχνικό μέρος που εντοπίζεται κυρίως 

στην κεραία, στην εκπεμπόμενη ισχύ και στην ευαισθησία 
κηψης των δορυφόρων.

ι) Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης χωρητικότητας των 
τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων :<αι προς άλλες επικοινω
νίες, πέοαν των πλοίων και των αεροσκαφών.

νι Πιθανότατα παροτρυνθηκε από τις βιομηχανικά και 
οικονομικά προηγμένες χώρες για λόγους βιομηχανικών 
σιμφερόντων και από χώρες που έχουν ανάγκη τέτοιων 
επικοινωνιών.

Ιο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συμφωνεί με 
την επέκταση αυτήν της δραστηριότητας του INMARSAT 
στις κινητές υπηρεσίες ξηρός για τους παρακάτω λόγους: 

α) Θα αξιοποιηθεί ορθολογιστικότερα ο εξοπλισμός του 
NMARSAT για τον οποίο έχει συμβάλει και η χώρα μας 
3tc του Ο.Τ.Ε..

β) Μελλοντικά, όταν και στη χώρα μας 6α επεκταθεί η 
ταροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, θα υπάρχει ενιαίο διεθνές 
σύστημα, με ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα για τις 
κοότερες χώοες, όπως σήμερα συμβαίνει με τον 
'TTELSAT.

γ) Προβλέπεται σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον για την 
αροχή των υποψη υπηρεσιώ., οπότε με το μικρό σχετικά 
αστός των επιπλέον επενδύσεων αναμένεται πτώση και 
ων ναυτιλιακών τελών με ευμενείς επιπτώσεις για τη 
-ΐυπλία μας.
δ) Συ„όν δ-άσπαση οε πολλΓάε δχθνείς οργανισμούς και 

Δλλοντική ένταξή μας οε έναν από αυτούς θα έχει σαν 
■τνέπεια την εξάρτησή μας από αυτάν.

ΕίΣΗΓΗΤίΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Υπενθυμίζουμε άτι συμαωνα με το άρθρο 34 της Ιδουτικής 
Συμφωνίας οι τροποποιήσεις γίνονται αποδεκτές και ι
σχύουν υποχρεωτιχά για όλες τις υπόλοιπες χώρες όταν 
γίνουν αποδέκτες από τα 2/3 των χωρων-μελων, που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 2/3 των μετοχών 
(66,67%).

Μέχρι στιγμής τη Συμφωνία έχει υπογράψει η Νορβηγία, 
το Ηνωμένο Βαοίλειο, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστραλία 
και το Ομαν.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την επικύρωση από 
το Κοινοβούλιο των τροποποιήσεων της Ιδρυτικής Συμφω
νίας και της Συμφωνίας Λειτουργίας του INMARSAT, ώστε 
να του παρέχεται νομικό η δυνατότητα παροχής κα 
υπηρεσιών κινητής δορυφορικής επικοινωνίας ξηρός, εκτός 
των παρεχομένων προς πλοία και τα αεροσκάφη.

Αναφέρεται ακόμη, ότι η υπόψη συμφωνία δεν προκαλεί 
για το κράτος καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ α 
επενδύσεις του Ο.Τ.Ε. στον τομέα αυτόν για την περίοδο 
1986-2000 έχουν πλεονασματικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Η Ιδρυτική Συμφωνία και η Συμφωνία Λειτουργίας του 
INMARSAT έχουν κυρωθεί από τη Βουλή με τον υΓΥαριθμ. 
942/1979 νόμο (Φ.Ε.Κ. 155 AV10.7.1979) και έχουν τροπο
ποιηθεί με το ν. 1779/1988 (Φ.Ε.Κ. 112/88 Α').

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. Σαμαράς Νικόλαος Αν. Γκελεστάθης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση τροποποιήσεων στις κυρωθείσες με το ν. 
942/1979 κα τροποποιηθείσες με το ν. 1779/19SS Σύμβαση 
κα Συμφωνία Λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού 
Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT)

'Αρθρο πρώτο

1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 
20 παρ. 1 του Συντάγματος οι τροποποιήσεις στις κυρω- 
θεισες με το ν. 942/1979 (Φ.Ε.Κ. 155 Α') κα τροποποιη
θεί σες με το ν. 1779/1988 (Φ.Ε.Κ. 112 Α') Σύμβαση κα 
Συμφωνία Λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλια
κών Δορυφόρων (INMARSAT!.

2. Τα κείμενα των ανοφερόμενων στην παρ. 1 τροπο
ποιήσεων, στο πρωτότυπο, στην αγγλική γλώσσα κα οε 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:


