
Έπί τού σχεδίοο νόμου «περί κυρώσεως τής εις Παρισίους 
ύπογραφείσης τήν 13 Μαΐου 1977 συμφωνίας τής σχετικής 
μέ την ίδρυσιν τού Προσωρινού Ευρωπαϊκού 'Οργανισμόν 
Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρου μετά τών παραρτημάτων 
ΑΙ καί Β αυτής».

ΕΙΣΗΠ1ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

77οός Τί;)' Βουλήν τών Ελλήνων
Πσοτείνετα: ή κύρωση τών ακολούθων δύο συμφωνιών πού 

άφοοούν άντίστοιχα: α) τήν Βρύση τού Ευρωπαϊκού ‘Οργανι
σμού «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤ EUTELSAT», σκοπός τού όποιου 
είναι νά υ^ριμνήσει γιά τή δημιουργία καί λειτουργία δια
φόρων Εύρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικών τηλεπικοινω
νιών καί ρ) τή δημιουργία τού διαστημικού τομέα τού δορυ
φορικού συστήματος E.C.S., πού προβλέπεται νά . έξυπηρε- 
τήσε: τηλεπικοινωνιακή κίνηση μεταξύ σταθερών· έπιγείων 
σταθμών τών Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς επίσης καί μετά
δοση τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταξύ τών Ευρωπαϊκών 
χωρών καί τών μη Ευρωπαϊκών Μεσογειακών χωρών.

Ή 'Ιδρυτική Συμφωνία άρχισε νά ισχύ»! στις 30.0.77 και 
εχεε υπογραφή άπό 17 Ευρωπαϊκές χώρες.

Τή Συμπληρωματική Συμφωνία ECS, ή οποία άρχισε νά 
ισχύει στις 14.9.78, έχουν υπογράψει καί οί 17 χώρες—μέλη 
τοΰ EUTELSAT μέ τά άναγραφόκενα κατωτέρω άντίστοιχα 
ποσοστά συμμετοχής τους (τά όποια θά μειωθούν αναλογικά 
κατά 3,2% μετά τήν προσχώρηση τής Ελλάδος) :

1) Γαλλία 17.15%. 2) Μ. Βρεταννία 17,15%, 3) ’Ιτα
λία 12.00%, 4) Α. Γερ-μανία 11.31%. 5) Σουηδία 5.72%. 
6) 'Ολλανδία 5.72%. 7) Βέλγιο 5,14%. 8) 'Ισπανία 4.86%. 
9) 'Ελβετία 4.57%. 10) Α ανία 3.43%. 11) Πορτογαλία 
3,20%. 12) Φινλανδία 2.86%. 13) Νορβηγία 2.63. 14) 
Αυστρία 2.06%. 15) Γιουγκοσλαβία 1.00%. 16) Τουρκία 
0,97%, 17) Λουξεμβούργο 0.23%. Σύνολον 100,00%.

Οί ανωτέρω συμφωνίες έχουν προσωρινό χαρακτήρα καί 
πρόκειται νά ·άντικστασταθούν άπό τις οριστικές συμφωνίες 
περίπου κατά τήν έναρξη έκμεταλλεύσεως τού συστήματος 
E.G.S (πιθανός χρόνος 1.1.83).

Ή συμμετοχή τής 'Ελλάδος στό σύστημα ECS παρουσιάζει 
τά ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α) Επειδή ή χώρα μας βρίσκεται στήν περίμετρο τής 
Ευρώπης έχει συμφέρον νά λειτουργήσει τό σύστημα EGS 
διότι έτσι θά περιορισθούν κατά ένα μέρος τά υπέρογκα τέλη 
πού θά πρέπει νά πληρώσει- ό ΟΤΕ ώς μισθώματα διαβα
τικών κυκλωμάτων στις ενδιάμεσες χώρες.

ο) ΑημιουργεΤται πρόσθετος εναλλακτικός δρόμος επι
κοινωνίας —καί αυξάνεται ή ασφάλεια καί ή αξιοπιστία τών 
διεθνών επικοινωνιών μας._

γ) Βελτιώνεται ή συνεργασία τής Ελλάδος μέ τις Ευρω
παϊκές χώρες τόσο στόν τηλεπικοινωνιακό όσο καί στον πολι
τικό τομέα (χάρις στήν υποβοήθηση τής άναπτύξεως τής 
Ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας).

Μετά τήν λήψη τής κατ’ αρχήν άποφάσεως συμμετοχής 
τής Ελλάδος. υποβλήθηκε στις 12.9.79 προς τή Γενική 
Γραμματεία τού EUTELSAT αίτηση προσχωρήσεως τής 
Ελλάδος στήν Ιδρυτική Συμφωνία καί τού ’Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών τής Ελλάδος στή Συμπληρωματική Συμ
φωνία ECS μέ άρχικό ποσοστό 3.20%. πού έγκρίθηκε άπό 
τις πρόσφατες συνόδους τής Συνελεύσεως τών μελών τού 
EUTELSAT καί τού Συμβουλίου ECS ( Οκτώβριος 1979).

Εν Άθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1979 
Ο! Υπουργοί

Εξωτερικών ... .... ... Συγκο’νωνιών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ........  ΑΛΕΖ. Π Α Π ΑΑΟΓΤΟΝΑΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής εις Παρισίους ύπογραφείσης τήν 13 

Μαΐου 1977 συμφωνίας τής σχετικής μέ τήν ίδρυσιν τοΰ 
Προσωρινού "Ευρωπαϊκού 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
μεσω Δορυφόρου μετά τών παραρτημάτων ΑΙ καί Β αυτής.

Άρθρον πρώτον.
1. Ινυρούται καί έχει ίσχύν νό;υυου ή εις Παρισίους ύπο- 

γραφείσα τήν 13ην Μαΐου 1977 συμφωνία ή σχετική μέ τήν 
ίδρυσιν τού Προσωρινού Ευρωπαϊκού ’Οργανισμού Τηλεπι
κοινωνιών μεσω Δορυφόρου:

α) Μετά τού παραρτήματος ΑΙ αυτής, άποτελουμένου έκ 
τής εις Παρισίους ύπογραφείσης τήν 10 Μαρτίου 1978, 
συμπληρωματικής συμφωνίας τής σχετικής «μέ τό Διαστημτκό 
Τομέα τού Δορυφορικού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος γιά 
τή σταθερή υπηρεσία (ECS)» καί τών συνημμένων είς αυτήν 
φύλλων καί σχεδίου καί

β) μετά τού παραρτήματος Β αυτής άποτελουμένου έκ 
τής Εντολής.

2. Τά κείμενα τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
συμφωνίας καί τών παραρτημάτων ΑΙ καί Β αυτής εις τό 
πρωτότυπον είς τήν γαλλικήν γλώσσαν καί εις μετάφρασιν 
είς τήν ελληνικήν έχουν ώς ακολούθως:


