
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περι κυρώσεως συμφωνιών αφτ-

ρωσών εί; τον Διεθνή ’Οργανισμόν Ναυτιλιακών Δρ . -
φόρων (INMARSAT) ».

//οόΐ ϊή>' Βονλ.ήν troy Ελλήνων
Προτείνετχι ή κύρωσις των ακολούθων δύο συμφωνιών, 

αί όποΐχι αφορούν εις τήν ϊδρυσιν τού διεθνούς οργανισμού 
INMARSAT, σκοπός τού οποίου είναι να μεριμνήση διά 
τήν δημιουργίαν καί λειτουργίαν παγκοσμίου συστήματος 
ναυτιλιακών τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρων :

α) «Σύμβχσις περί τού Διεθνούς ’Οργανισμού Ναυτι
λιακών Δορυφόρων (INMARSAT)» καί

β) «Συμφωνία Λειτουργίας τού Διεθνούς ’Οργανισμού 
Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT)».

To οριστικόν κείμενον τών ανωτέρω δύο Συμφωνιών 
διεμορφώθη κατά τήν τρίτην σύνοδον τής Διεθνούς Διασκέ- 
ψεως περί της δημιουργίας Διεθνούς Ναυτιλιακού Δορυφο
ρικού Συστήματος από 1-3 Σεπτεμβρίου 1976 εις Λονδΐνον, 
είς τήν οποίαν μετέσχε καί ή ’Ελλάς, μετά τό πέρας της ό
ποιας υπέγραψε τήν «Σύμβχσιν περί τού Διεθνούς ’Οργα
νισμού Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT)» μέ τήν 
έπιφύλχξιν της έπικυρώσεώς της, ό δέ ’Οργανισμός Τηλεπι
κοινωνιών της Ελλάδος κατόπιν έξουσιοδοτήσεως τού 'Υ
πουργείου Συγκοινωνιών καί σχετικής άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου του υπέγραψε τήν «Συμφωνίαν Λειτουρ
γίας τού Διεθνούς Όονανισαού Ναυτιλιακών Δορυοόοων
(INMARSAT)».

“Ηδη έχουν γίνει μέλη τού INMARSAT μέχρι της 17ης 
Μαΐου 1979 χώραι μέ συνολικόν ποσοστόν συμμετοχής 
93,2 % (ώρισμέναι όπως αί Η.Π.Α. καί ή Ε.Σ.Σ.Δ. μέ 
ποσοστόν μεγαλύτερου άπό τό άρχικώς δηλωθέν). Συνεπώς 
αί δύο συμφωνίαι θά άρχίσουν να ισχύουν τήν 16ην ’Ιού
λιο j 1979.

Είναι σκόπιμον ή ' Ελλάς σαν ναυτιλιακή χώρα να επικύ
ρωση τάςσυμφωνίας πρό τής ένάρξεως τής ισχύος αυτών, 
ίνα δυνηθή να καταλάβη έδραν είς τό Συμβούλιου τού IN
MARSAT, διά τήν πλέον αποτελεσματικήν ύπεράσπισιν 
των 'Ελληνικών συμφερόντων εντός τού ’Οργανισμού καί 
αύξησιν τής διεθνούς επιρροής τής Ελλάδος.

Σκοπός τής ίδρύσεως τού INMARSAT καί τής δημιουρ
γίας τού δορυφορικού συστήματος του είναι ή δραστική 
βελτίωσις τών ναυτιλιακών τηλεπικοινωνιών τών ποντο- 
πορών πλοίων εις τήν ανοικτήν θάλασσαν, αί όποΐαι ώς 
γνωστόν πάσχουν σοβαρώς άπό άπόψεως αξιοπιστίας, ποιό- 
τητος καί χρόνου αναμονής έξ αιτίας τεχνικών περιορισμών 
τής ραδιοεπικοινωνίας βραχέων κυμάτων (διαρκώς έπιδει- 
νουμένη συμφόρησις τού φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καί 
παρεμβολαί, ΐονοσφαιρικχί διαταραχαί κ.λ.π.), μέ αποτέ
λεσμα δυσμενείς επιπτώσεις έπί τής ασφαλείας πληρωμά
των καί πλοίων άλλα επίσης καί έπί τής έκμεταλλεύσεως 
τών πλοίων, ιδίως μετά τήν μεγάλην άνοδον τής τιμής των 
κ· υσίμων.

Τά δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνιών, Οπως έχη 
ήδη άποδειχθή, προσφέρουν εξαιρετικήν άξιοπιστίαν καί ά- 
ρίστην ποιότητα επικοινωνίας, επίσης δέ καί έλαχιστοποίη- 
σιν τού χρόνου άναμονής ή καί μηδενισμόν του ακόμη, εί- 
δικώς δέ διά τά σήματα κινδύνου άμεσον λήψιν τοιν άπό τούς 
παρακτίους σταθμούς μέ τήν πρώτην εκπομπήν καί άποτε- 
λεσματικήν κι·/ητοποίησιν τού μηχανισμού διασώσεως.

Τά πλεονεκτήματα αυτά ώθησαν τήν Συνέλευσιν τού Δι. 
κυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού Όργανισμ» 
(I.MCO) νά άποφασίση τήν σύγκλησιν τής ανωτέρω Διεθνο 
Α'ασκέύπ.τ. τής όποιας αί εργασία·, κατά τό 1975 κ 
1:·7θ ώδήνησαν είς τήν κατάετισιν τών συμοωνιών 17 
MARSAT.

Διά τήν δημιουργίαν τού INMARSAT έλήφθη ώς πρ 
τύπον ό οργανισμός δορυφορικών τηλεπικοινωνιών 17 
1 ELSAT, ό όποιος λειτουργεί άποδοτικώς άπό άρκετι 
ετών καί τού οποίου μέλος είναι ή Έλλχς.

Έ£ άλλου κατά τήν κατάρτισιν τών συμφωνιών 17 
MARSAT έλήφθη ύπόψιν ή συναφθεϊσα είς τά πλαίσια τ 
ΟΗΕ «Συνθήκη περί έξερευνήσεως τού Διαστήματος κ 
τών Ουρανίων Σωμάτων» καθώς καί ή άπόφασις 1721 τ 
Γενικής Συνελεύσεως τού ΟΗΕ περί διαθεσιμότητος τ< 
δορυφορικών τηλεπικοινωνιών έπί παγκοσμίου βάσεως κ 
άνευ διακρίσεων έθνικότητος.

Άπό τό κείμενον τών Συμφωνιών απορρέει ή ύποχρέωσ 
τού INMARSAT νά συνεργάζεται μέ τά όργανα τού Ο Η 
καί τούς Διεθνεύς ’Οργανισμούς. ’Ιδίως υποχρεώνεται · 
λαμβάνη ύπ’ οψιν τάς έποφάσεις καί συστάσεις τού Διακυβε 
νητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού ’Οργανισμού (INC( 
καί νά τηρή τήν Διεθνή Σύμβχσιν Τηλεπικοινωνιών καί μ 
λίστα τόν Κανονισμόν Ραδιοεπικοινωνιών, συνεργχζόμεν 
μέ τήν Διεθνή Ένωσιν Τηλεπικοινωνιών (I.T.U).

Τέλος προβλέπεται μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τών συ; 
φωνιών INMARSAT ή άποστολή τού κειμένου των προς τ 
Γραμματείαν τού ΟΗΕ προς καταχώρησιν καί δημοσίευσ 
συμφώνως προς τό άεθσον 102 τού Καταστατικού Νάετ 
τού ΟΗΕ.

Έν Άθήναις τή 16 Ιουνίου 1979

Οί Υπουργοί
’Εξωτερικών Συγκοινωνιών '
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑ

ΣΧΕΔίΟΝ ΝΌΜΟΥ
Πεβί κυρώσεως συμφωνιών άφορωσών είς τόν Διεθνή Ό 

γανισμόν Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT).

Άρθρον πρώτον.

1. Κυρούνται καί έχουν ίσχύν Νόμου αί ακόλουθοι συμφι 
νίαι, καταρτισθεισαι είς Αονδΐνον τήν 3ην Σεπτεμβρί· 
1976Άπό τής Διεθνούς Διασκέψεως περί τής Δημιουργί: 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Δορυφορικού Συστήματος καί ύπ< 
γραφεϊσαι καί υπό τής Ελλάδος :

ά) Σύμβασις τού Διεθνούς ’Οργανισμού Ναυτιλιακών Δ· 
ρυφόρων (INMARSAT).

β) Συμφωνία Λειτουργίας τού Διεθνούς ’Οργανισμού Να 
τίλιακών Δορυφόρων (INMARSAT).

2. Τά κείμενα επονται είς τό πρωτότυπον είς τήν άγγλικ 
γλώσσαν καί μεταφρασμένα είς τήν Ελληνικήν.


