
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως των τελικών πρά- ·

ξεων τής παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιο
επικοινωνιών προς κατάρτισιν σχεδίου διά την υπηρεσίαν
ραδιοφωνίας - τηλεοράσεως διά δορυφόρου (Γενεύη 1977)».

Ποός ιήν Βονλήν ιιυν Ελλήνων

Αί προς κύρωσιν ώς άνω τελικαί πράξεις ΰπεγράφησαν 
εις f ενεύην την 13ην Φεβρουάριου 1977 ΰπό τών εκπροσώ
πων εκατόν έξ (106) χωρών μεταξύ τών οποίων καί ή Ελ
λάς, αί όποΐαι μετέσχον τής συνελΟούσης εις την πόλιν 
ταύτην παγκοσμίου διοικητικής Διασκέψεως ραδιοεπικοι
νωνιών πρός κατάρτισιν σχεδίου διά την ύττηρεσίαν ραδιο
φωνίας - τηλεοράσεως διά δορυφόρου, έτέθησαν δέ έν ΐσχύι, 
δυνάμει τών γενικών διατάξεων αύτών άπό 1ης Ίανουαρίου 
1979 μεταξύ τών μελών τά όποια έπεκύρωσαν ταύτας.

Αί διατάξεις τούτων άναφέρονται εις την κατανομήν καί · 
χρήσιν τοϋ _ φάσματος ραδιοσυχνοτήτων διά την ύττηρεσίαν 
ραδιοφωνίας - τηλεοράσεως διά δορυφόρου μεταξύ 11, 7 
εως 12, 2 GHZ διά τάς περιοχάς 2 καί 3 καί 11,7 έως 12,5 
GHZ διά την περιοχήν 1.

Αί διατάξεις αυται αποτελούν άναπόσπαστον τμήμα τοϋ 
κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών ό όποιος είναι προσηρτημέ- 
νος εις τήν διεθνή σύμβασιν τηλεπικοινωνιών καί άποβλέ- 
πουν εις τήν όρθήν κατανομήν καί χρήσιν τοϋ άνωτέρω τμή
ματος τοϋ φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (11,7 - 12,5 GHZ), 
ύπό τής υπηρεσίας ραδιοφωνίας - τηλεοράσεως διά δορυ
φόρου. Ή υπηρεσία αΰτη σκοπόν έχει τήν άπ’ εύθείας μετά- 
δοσιν προγραμμάτων ραδιοφωνίας καί τηλεοράσεως άπό 
δορυφόρου πρός οικιακούς δέκτας.

'Υπό τής διασκέψεως έξεπονήθη σχέδιον διά τοϋ οποίου 
καθωρίσθησαν τριάκοντα (30) περίπου δορυφορικά! θέσεις 
έπί τής γεωστατικής τροχιάς, άπέχουν δέ μεταξύ των άνά 6°.

Είς έκάστην τών χωρών έξεχωρήθησαν πέντε (5) δίαυλοι 
διά τών οποίων αί χώραι, δύνανται νά καλύψουν τό εδαφός 
των διά πέντε (5) τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Διά τοϋ συστήματος τούτου, τής άπ’ εύθείας μεταδόσεως 
τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρου, έξασφαλί- 
ξεται ή έξ ολοκλήρου κάλυψις τοϋ εδάφους έκάστης χώρας 
διά ποιότητος λίαν καλής εως άρίστης.

Βασει τοϋ σχεδίου τούτου είς τήν χώραν μας έξεχωρήθη 
ή δορυφορική θέσις 5° Α, ή οποία έχει έκχωρηθή άπό κοινοϋ

καί εις τάς σκανδιναυ ικάς χώρας καί τήν Κύπρον. Διά τούτου 
■ εξασφαλίζεται, άφ’ ενός μέν μία μελλοντική συνεργασία 

μέ τάς σκανδιναυϊκάς χώρας αί όποΐαι εις τόν τομέα τών 
τηλεπικοινωνιών είναι άρκετά προηγμέναι καί μετά τών 
όποιων είς τόν τομέα τοϋτον ή συνεργασία μας κατά τό 
παρελθόν ύπήρξεν άρίστη, άφ’ ετέρου δέ διά τής έγκαταστά- 
σεως καταλλήλου συλλογικής κεραίας εις τήν Κύπρον εξα
σφαλίζεται είς ταύτην ή λήψις ελληνικών τηλεοπτικών προ
γραμμάτων.

Ή άπό κοινοϋ έγκατάστασις τοιούτων συστημάτων σκο
πόν έχει τήν κοινήν συμμετοχήν εις τά έξοδα έγκαταστά- 
σεως τών συστημάτων τούτων έπί τής γεωργικής τραχιάς.

Ή έγκατάστασις ειδικών συστημάτων 0Γ έκάστην χοδραν 
θά άπαιτοϋσε περίπου τριπλάσιας δαπάνας έγκαταστάσεως.

' Η κύρωσις επομένως τών τελικών τούτων πράξεων 0ά 
έχει ώς συνέπειαν τήν συμμετοχήν τής Ελλάδος εις τό παγ
κόσμιον δορυφορικόν σύστημα ραδιοφωνίας - τηλεοράσεως 
διά τοϋ όποιου θά βελτιωθούν εις τό μέλλον αί συνθήκαι 

-ραδιοτηλεοπτικής καλύψεως τής χώρας.
Έν ΆΟήναις τή 19 ’Ιουλίου 1979 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί κυρώσεως τών τελικών πράξεων τής παγκοσμίου 
Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών πρός κατάρ- 
τισιν σχεδίου διά τήν ύττηρεσίαν ραδιοφωνίας - τηλεορά
σεως διά δορυφόρου (Γενεύη 1977).

Άρθρον πρώτον
Κυροϋνται καί έχουν ίσχύν νόμου αί είς Γενεύην τήν 13ην 

•Φεβρουαρίου 1977 καταρτισθεΐσαι τελικαί πράξεις τής Παγ
κοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών εις τάς 
οποίας περιλαμβάνονται ένδεκα (11) παραρτήματα καί εν (1) 
τελικόν πρωτόκολλον, τά κείμενα τών όποίων είς τό πρωτό
τυπον είς τήν Γαλλικήν καί είς μετάφρασιν είς τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν, έχουν ώς άκολούθως :


