
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμοι; «χύρωση των τελίχων πράξεων της Παγ
κόσμιας «Διοιχητιχής Διασχεψης Ραδιοεπιχοινωνίών σχετι
κών μ* τη χραμτμρπ οίηση, από τη ραδιοφωνιχη υπηρεσία 
συχνοτήτων, στις ζώνες εχαβομε τριχών χομάτων των πε
ριοχών 1 X5K 3 χαι στις ζώνες των χιλιομετρικών χυμά-
των της περιοχές 1 (Γενεύη 1975).

/

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Οι τελικές πράξεις του προτείνονται για να φρονούν με 
νόμο, οτογραφήχανε στη Γενεύη'την 22 Νοέμβρη 197η ατο 
τους εχπροσώπους βχατό (100) -χωρών. Σίτους εχπροσώπους 
αυτούς λάβανε μέρος χαι εχπροσωποι της χώρας μας. Όλοι 
αυτοί οι εκπρόσωποι συνήλ-δανε στην no πάνω πόλη χαι λα- 
βανε μέρος «την Παγκόσμια Διοιχητιχή Διάσχεήτη Ραδιοεπι
κοινωνιών η οποία χατάρτισε τις πράξεις αυτές. Αυτές οι 
•πράξεις είναι σχετικές με τη χρησιμοποίηση της ραδιοφω- 
νιχής υπηρεσίας συχνοτήτων στις ζχνες εκατομετριχών χυ- 
μάτων των περιοχών i χαι 3 χαι στις ζώνες χιλιομετρικών 
κυμάτων της περιοχής 1. Οι ίδιες αυτός πράξεις τεΰήχανε 
σε ισχύ, σύμφωνα με τις γενιχές διατάξεις αυτών, από 23 
•Νοέυβρη 1978. μεταξύ των μελών τα οποία επικυρώσανε 
αυτός.

Οι διατάξεις των πιο πάνω πράξεων αναφέρονταε στις 
■δέσεις χαι στα τεχνιχά χαραχτηριστιχά των ραδιοφωνικών 
πομπών, στην χατανομή χαι στη χρήση του φάσματος ραδιο
συχνοτήτων για την υπηρεσία ραδιοφωνίας στα εχατομετριχά 
νάματα στις περιοχές 1 χαι 3 χατ στα χιλιομετρικά κύματα 
στην περιοχή 1. ή . ·ϊ.. ·,· .λ :·. . . · :

Οι διατάξεις αυτών των πράξεων αποτελούν αναπόσπαστρ 
τμήμα του κανονισμού ραδιοεπτχοινωνιών, ο οποίος είναι προ- 
σαρτημάνος στη διε-δνή σύμβαση τηλεπιχοινων-ιών. Ο; ίδιες 
πράξεις αποβλέπουν στην ορ·δή χατανομή χαι χρήση του πιο 
πάνω τμήματος του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. · ' :

Με τις πραςεις αυτές ατοσχοπεύταί η πλήρης μαϊιοφω 
ν.χη χαλυύη των χωρών, χωρίς αλληλοπαρ εμβολές των στο 
•δμ,ών τους.

Κατόπιν των σνωτερω η πύρωση των τελιχών αυτών προ 
ξεωο -5α «χε: σαν συνέπεια την πλήρηςαδιεφωνιχή χάλυύ- 
της χώρας μας, χωρίς να δημιουργούνται αλληλοπαρεμβολέ: 
μ·ε σταθμούς άλλων χωρών.

Μόλις τε-δούν σε εφαρμογή αυτές οι τε/.ιχές πράξεις χα 
ταργείται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ραδιοφωνίας (Κοπεγχάγι 
1948) που χυρώδηχε με τον α.ν. 1416/1950.

Α·δήνα, 3 Οχτωβρίου 1983 

Qt Τπουργοί
Εξωτερικών Συγχοινωνιών
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κύρωση των τελιχων πράξεων της Παγχόσμ-ας Διοιχητιχής 
Διάσκεψης Ραδιοεπιχοινωνιών, σχετικών με τη χρησιμοποίη
ση, από τη ραδιοφωνική υπηρεσία συχνοτήτων, στις ξήτνες 
εχατομετριχών κυμάτων των περιοχών 1 χαι 3 /*· στις 
ζώνες των χιλιομετριχών χυμάτων της περιοχής 1 (Γε
νεύη 1975). -

Άρ-δ; ο Πρώτο. - . .

■Κυρώνονται χαι έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρδρο 28 
Χαρ. Τ του Συντάγματοσ, οι τελιχές πράξεις της Παγκό
σμιας Διοιχητιχής Διάσκεψης Ραδιοεπιχοινωνιών που χαταρ- 
ττηδηΧανε στη Γενεύη, την 22 Νοέμβρη 1975, στις οποίες 
περιλαμβάνονται δύο (2) παραρτήματα χαι ένα τελιχό πρω- 
τόχολλσ, των οποίων τα χείμενα σε πρωτότυπο στη Γαλλιχή 
γλώσσα wtai ’ σε μετάφρ-αση στην Ελληνική έχουν ως εξής:

.... r. ι~, · · ·'···/


