
ΕΙΣΗΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί τού σχεδίου Νόιιου *(..ερι κύρωσε ως τοiv tv 1 ενευη 
καταρτισθεισών to 1 !>74 τελικών πρχξείυν τής Παγκο
σμίου Διοικητικής Δικσκέφεως Ναυτικών Ραδιοεπικοι
νωνιών».

ΙΙρος τήν ΠοοΧην ιοιν ΈΧΧήνοιν

Λί προς κύρωσιν τελικαί πράξεις ύπεγρχφησαν εις Γενεύην 
τήν 8ην ’Ιουνίου 1974 ύπό των αντιπροσώπων SS χωρων. 
μεταξύ των όποιων καί ή ' Ελλάς, αί όποϊαι μετέσχον τής 
συνελθούσης εις τήν πόλ'.ν ταύτην 11 αγκοσμίου Διοικητικής 
Διασκέψεως Ναυτικών Ραδιοεπικοινωνιών. έτ;9ησαν δε 
έν ΐσχύιρ δυνάμει των γενικών διατάξεων αυτών, άπο Ιης 
’Ιανουάριου 1978 μεταξύ τών μελών τά όποια έπεκύρωσαν 
ταύτας.

Λί κυριώτεραι διατάξεις τούτων άναφέρονται εις τήν 
άναθεώρησιν ήδη ΐσχυουσών διατάξεων τοϋ Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιών καί τοϋ προσθέτου Κανονισμού Ραδιοε
πικοινωνιών έπί θεμάτων τής κινητής ναυτικής ύπηρεσίας. 
ιδιαίτερα δέ εις τήν σύνταξιν νέου σχεδίου κατανομής συχνό - 
τήτων εις τούς παρακτίους σταθμούς τόσον έπί τών ύφι- 
σταμένων όσον καί έπί τών διατεϋέντων νέων διαύλων.

Αί άναθεωρηθεΐσαι αύται διατάξεις άποτελοΰν άναπόσπα- 
στον τμήμα τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών ό όποιος 
είναι προσηρτη μένος εις τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοι
νωνιών καί αποβλέπουν εις τήν βελτίωσιν τής μετά πλοίων 
επικοινωνίας διά τής έξευρέσεως καταλλήλων καί επαρκών 
διαύλων διά τήν διεξαγονγήν τής ύπηρεσίας ταΰτης. Διά τής 
πραγματοποιηθείσης ανακατανομής τών συχνοτήτων τής

. _ .. -^Χθη ή έξασφάλισις διά τήν Ελλάδα
περισσοτέρων διαύλων αναλογών πρός τήν χωρητικότητα 
του εμπορικού της στόλου με αποτέλεσμα νά αποσυμφόρησή 
ή Γώνη χύτη συχνοτήτων καί νά διανοίγωνται ούτως εΰρυ- 
τεραι προο.ττ’.καί βελτιιοσεως τών συνθηκών επικοινωνία* 
τών άνά τάς Οαλάσσας ‘Ελληνικών εμπορικών πλοίων.
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ΣΧΚΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

ΙΙερί κυρούσεως τών έν Γενεύη τό 1974 καταρτισθεισών 
τελικών πράξεων τής I(αγκοσμίου Διοικητικής Διασκέ- 
>εο»ς ναυτικών Ραδιοεπικοινωνιών.

---- ·-' ;·Δ ——*ΛρΟρον πρώτον- ---- --

Κυροϋνται καί έχουν ϊσχύν νόμου αί έν Γενεύη τήν 8ην 
‘Ιουνίου 1974 καταρτισθεΐσαι τελικαί πράξεις τής Ιίαγκο- 
σμίου Διοικητικής Διασκέψεως Ναυτικών Ραδιοεπικοιν(υ
νιών. εις Ας περιλαμβάνονται πεντήκοντα εξ (Γ>8) παραρ
τήματα μ. ρικής άναΟεωρήσειυς τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπι- 
κοινωνιών, δέκα πέντε (1Γ») παοαρτήματα μερικής άναθεω- 
ρήσεως τοϋ προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών καί 
εν (I ) τελικόν 11 ρωτόκολλον. τών όποιων τά κείμενα έν 
πρωτοτύπω εις τήν γαλλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν 
έλληνικήν γλώσσαν, έχουν ώς ακολούθως :


