
Έπί τού σχέδιο., Νόμου «περ! '/.υοώσεως τής έν Στ: ατ- 
βοΰργιο ύπογρχφείσης τήν 22 χ/ Ιανουάριου 1965 Ευρωπαϊ
κής Σ.-μφων! χ ς «περί καταστολής ραδιοφωνικών εκπομπών 
προηχατοποιουμένων ύπό στχθμών κειμενων έκτος εθνικών 
περιοχών ·/.αί άλλων τινών διατάσεων».

Πρός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

Ή πρός κύρωσιν Εύρωπχϊκή Συμφωνία διά την καταστο
λήν ρ-χοιοφωνινών εκπομπών πρχγμχτοποχυμένων ύπό στα
θμών. κειμένων έκτος εθνικών περιοχών. ύπεγράφη έν Στρασ
βούργου την 22 χ/ Ιανουάριου 1965 ύπο Ευρωπαϊκών Χωρών 
Μελών τον Συκίουλίου τής Εύσώπης κεταξύ τών όποιων ·/.» 
ή 'Ελλάς.

Ή Συμφωνία αφορά εις την λήψ'.ν μέτρων πζρά τών συμ- 
βχλλομένων μερών τρις άπαγόρευσιν τής έγκχτχστασεως και 
λειτουργίας ραδιοφωνικών στχθμών έπί πλοίων, αεροσκαφών 
ή άλλων ττλωτών ή αεροπορικών μέσων. ευρισκομένων έκτος 
τών εθνικών περιοχών. τών οποίων αί έκπεμπχι κυρίως δια
φημιστικά: ή καί άλλης ρύσεως προορίζονται ή δύνχ/τχι να 
γίνουν αντιληπτά! έν ολω ή έν μέρεί έττ· τού εδάφους ενός τών 
τυμβχλλομένων μερών ή δύνχ'/τχ: νά προκαλέσουν επιβλαβείς 
παρενοχλήσεις είς νομίμως κα: συμρώνως προς τον έν ΐσχύι 
Κανονισμόν Ραδιοεπικοινωνιών λειτουργούσαν υπηρεσίας ρα
διοεπικοινωνιών τών συμίαλλομένων μερών.

Εΐδικώτερον το άρθρον 1 τής Συμρωνίχς καθορίζει τήν1 
κατηγορία'/ τών ραδιορωνικών σταθμών, τών όποιων ή εγ- 
κατάστατις καί λειτουργία άπχ/ορεύετχ: κατά τάς διατάξεις 
τών επομένων χυτής άρθρων.

Τό άρθρον 2- καθορίζει την ύποχρέωσιν τών συμβαλλόμενων 
μερών όπως λάβουν, συμρώνως πρός τήν εσωτερικήν των νο
μοθεσίαν, πάντα τά αναγκαία μέτρα ίνα καταστέλλουν ως 
αδικήματα την έγκατάστασιν καί έκμετάλλευσιν τών έν άρθρω 
ί καθοριζόμενων σταθμών ώς καί άλλχς συναρείς πράξεις, 
χατονομχζομένας έν τφ άρθρω τούτω.

Τό άρθρον 3 καθορίζει τόν κύκλο·/ προσώπων, έπί τών 
οποίων θά δύνανται νά έπιβληθοΰν αί κυρώσεις.

Τό άρθρον 4 παρέχει τήν ευχέρειαν είς τά συμβαλλόμενα 
μέρη νά καταστέλλουν ώς αδικήματα καί άλλχς πράξεις έκτος 
τών έν άρθρω 2 χ/αρερομένων καί νά έραρμόζουν τάς δια
τάξεις τής συμρωνίχς καί έπί ραδιορωνικών σταθμών έγκχ- 
τεστημένων ή λειτουργού·/των έπί αντικειμένων, κειμένων έπί 
τού πυθμένος τής θαλάσσης.

Τό άρθρον 5 παρέχει τήν ευχέρειαν εις τά συμβαλλόμενα 
μέρη νά μην εφαρμόζουν τάς διατάξεις τής συμφωνίας είς βά
ρος καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών τών όποιων α! 
έρμηνεία: ή έκτελέσεις αυται ήθελον μεταδοθή μέσω τών στα
θμών τών προβλεπομένων είς τό χρθρίν I καί δεν εμπίπτουν; 
είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2. · 1

Το άρθρον 6 εξαιρεί τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 τάς 
πράξεις αίτινες έγιναν προς διάσωσιν πλοίου ή άεροσκάρους 
κλπ. ή πρός ασφάλειαν τής χ/θρωπίνης ζωής.

Τά υπόλοιπα άρθρα (7—13) περιέχουν διατάξεις άρορώ- 
σας είς τήν διαδικασίαν εφαρμογής τής Συμφωνίας, τήν προσ- 
χώρησιν μελών, τήν έναρξιν καί λήξιν τής ισχύος τής Συμ
ρωνίχς, τήν καταγγελία/ τής Συμφωνίας κλπ.

. Αί διατάξεις τής Συμφωνίας είναι σύμφωνοι πρός τάς σχε
τικές διατάξεις τοΰ έν ίσχύι Ινχ/ονισμΟΰ Ραδιοεπικοινωνιών, 
προς τάς συστάσεις τών Διασκέψεων Ραδιοεπικοινωνιών καί 
τής Ευρωπαϊκής Διασκέψεως Ταχυδρομείων καί Τηλεπικοι
νωνιών (CEPT), τάς τελικάς πράξεις τών όποιων έχει όπα-- 
γράψει καί ή 'Ελλάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Γενικώς ή πρός κύρωσιν Συμφωνία έχει ώς σκοπόν τήν λή- 
ι!:ν μέτρων διά τήν πρόληψιν καί καταστολή·/ τών σοβαρών 
πράγματι συνεπειών αί οποία: δύνχ/ται νά προκληθοΰν έκ τής 
λ: τουργίας τών πχρχίιχζόντων τό διεθνές τηλεπικοινωνιακόν 
δι.τυον «πειρατικών»» ραδιοφωνικών σταθμών καί εϋρίσκεται 
έν άπολύτω αρμονία πρός τάς λοιπάς σ/ετικάς μέ τό θέμα 
δ·:3νείς πράξεις, τάς όποιας έχε: υπογράψει καί ή Ελλάς.

σχεοιον Χόχ: υ περι/.χμ.οχ/οντχ: κα: διατάσεις, ρυ-
θ. ίζουσαι τά τής έραρμογής τής συμβάσεως έν 'Ε).λάδι καί 
εί.’ικώτερον τών άρθρων 2—5.

Οΰτω διά τοΰ άρθρου δευτέρου τοΰ σχεδίου έπχ/αλαμβά/ε- 
τα: ή υπό τού Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (χριθ. 422) καί 
τ·:ϊ άρθρου 2 έν συ-δυασμώ πρός τό άρθρον 1 τής Συμφωνίας 
ποοβλεπομένη άπαγόρευσις έγκχτσστάσεως καί έκχεταλλεύ- 
σεως ραδιοφωνικών σταθμών έπί πλοίων ή αεροσκαφών ή έπί 
παντός αντικειμένου πλέσ/τος ή χερορερομένου.

Τό άρθρον τούτο τού σχεδίου Νόμου είναι προσηρμοσμένον 
πρός τήν ίσχύουσχ/ έσωτερικήν νομοθεσίαν δι’ ής άπαγορεύεται 
ή έγκατάστασις καί λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού έπί 
Ελληνικού έδάρους.

Διά τών άρθρων τρίτου, τετάρτου καί πέμπτου τού προτεινο- 
μένου σχεδίου Νόμου, θεσπίζονται βάσει τής παρεχόμενης εύ- 
χερείας ύπό τού άρθρου 4 τής Συμφωνίας, ώς αδικήματα κα! 
άλλα: συγκεκριμένα: τινές πράξεις, έκτος τών ύπό τού άρθρου 
2 τής Συμφωνίας προβλεπομένων.

Διά τού άρθρου έκτου τού σχεδίου Νόμου θεσπίζονται ποιναί 
νατά τών παραβατών τών διατάξεων τής Συμφωνίας καί τού 
Νόμου, τών όποιων ή βαρύ της έκρίθη ανάλογος πρός τάς επι
πτώσεις ών σκοπεϊται ή αποτροπή διότι, πέρχ/ τών υποκρι- 
στομένων τεραστίων οίκονομ οκών συμφερόντων άπό τάς έκ- 
πομπάς ταύτας. σκοπεϊται · αποφυγή δημιουργίας παρεμβο
λών ή ανωμαλιών είς τους νομίμως λοιτουργούντχς σταθμούς 
ν.χί δή είς εκείνους οί όποιοι χειρίζονται σήματα κινδύνου καί 
άσφ-χλείας τής χ/θρωπίνης ζωής είς τήν ξηράν τήν θάλασ
σαν καί τόν αέρα. ' >

Τέλος διά τού άρθρου εβδόμου έξουσιοδοτοΰντχι οί αρμό
διοι κατά περίπτωσιν Υπουργοί όπως ρυθμίζουν, δι’ άποφά- 
σεών των, τάς λεπτομέρειας εφαρμογής τού Νόμου καί τής 
Συμφωνίας.

Εν ’Αθήναις τή 28 ’Ιουλίου 1978 
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ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής είς Στρασβούργον ΰπογρχφείσης τήν 22αν 
Ίχ/ουαρίου 1965 Ευρωπαϊκής Συμφωνίας «περί καταστο
λής ραδιοφωνικών εκπομπών πραγματοποιούμενων ύπό στα
θμών, κειμένων εκτός εθνικών περιοχών καί άλλων τινών) 

. διατάξεων», ι :· :' ·
Άρθρον πρώτον.

Κυρούται καί έχει ίσχόν νόμου ή είς Στρασβούργον ΰπογρα- 
φείσα τήν 22χ/ Ίχ/ουχρίου 1965 Ευρωπαϊκή Συμφωνία «περί 
καταστολής ραδιοφωνικών εκπομπών, πραγματοποιουμένων ύπό 
σταθμών, κειμένων εκτός εθνικών περιοχών», τής όποιας τό 
κείμενον εις πρωτότυπον είς τήν ’Αγγλικήν καί Γαλλικήν 
γλώσσαν καί εις μετάφρασιν εις τήν 'Ελληνικήν έχει ώς ακο
λούθως:


