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Στο σχέϊιο νόμου οώρωση .των τελικών χράξ«ω* της Πχγ- 
χοσμίοο Διοιχητιχής Διασχέψ**1*; Ρώ$ιοτ»χώνωνιιών' της 
χ^γητής Α«ροναυτιχής Γχηρεσίοτς (R) Γενεύη 1978».

Προς τη Βουλή τωτ Ελλήτωγ
Οι τελιχές χράξεις του χροτείνονται για να χυρωθούν με 

νόμο, υτογραφήχανε στη Γενεύη την 5 Μαρτίου 1978 αχό 
τοος «χτροσώχους αγίόντα τρών (83) χωρών. Στους εχτρο- 
σώτους -αυτούς λώόανε μέρος χατ «χχρόσωχοι της χώρας μας. 
'Ολοι αυτοί « «ατρόσωτο» συνήλθανε στην χιο χώνω χολ η 
χαι λάόανε μέρρς στην Παγχόσμια Διοικητική Δκέσχεάη Ρα- 
όιοετικοινωνιών της χινητής αεροναυτικής υχηρεσίας (R) η· 
οχοία κατάρτισε τις κράξεις αυτές. Οι ί&ιες αυτός κράξεις 
τε-θήχανε σε ισχύ σύμφωνα μ* τις γενικές διατάξεις αυτών 
αχό II ΣεττέμΑρη 1970, μεταξύ των μελών τα οχοία εχικυρώ- 
σβνε αυτές.

Οι ίιαταξεις των χιό χάνω χράξεων αναφέρονται στην χα- ' 
τατνομή χατ χρήση του φάσματος ραίιοσυχνοτητων όραχεων κυ
μάτων για την αεροναυτική υκηρεσία. - · '1

Ok διατάξεις αυτών των χράξεων αχοτελούν ατνακόσκαστο ' 
τμήμα του Κανονισμού Ραϊιοεχιχοινωνιών, ο οχοίος είναι χρο- 
σαρττμένος στη όιεθνή σύμβαση τηλχχΤχοινωνεών. Οι ίλες ’ 
κράξεις -αχοίλάχουν στην Ορθή χατανομή και χρήση του χιο 
χάνω τμήματος του φάσματος ραλοσυχνοτήτων.

Με τις κράξεις αυτές αχοσχοχείται η χλήρης ραίιοετικοι- 
νωνιακή κάλυψη των αεροναυτικών σταθμών, χωρίς αλληλο- 
«αρεμόολές των σταθμών τους. Επίσης «^ασφαλίζονται συ
χνότητες για την αχ’ ευθείας «ττκσινωνία των αεροσκαφών 
με τις εταιρείες σης οχοίές ανήκουν, μ* στόχο την ατοφυγή 
βσχοχων ίιαϊρομών, την χαροχή εγκαίρως οίηγιών για την

αχοχατασταση θλαόών κατά την χτήση χαι γενιχά τον χέ
ρι ορισμό του χόστους εκμετάλλευσης αυτών.

Κατόχιν των ανωτέρω η χύρωση των τελικών αυτών χρά- 
/ξεων είναι ωφέλιμος για τη χώρα μας, γιατί θα έχει σαν 
συνέχεια την αηρόσχοχτη ραϊιοεχιχοινωνιαχή κάλυψη της χι- 
νητής αεροναυτιχής νχηρεσίας στον Ελληνικό εναέριο χώρο 
χωρίς να δημιουργούνται αλληλοκαρεμόολές με σταθμούς άλ
λων χωρών.

Α-θήνα, 26 Σεττεμδμίου 1983 

Οι Τχουργοί
Εξωτερικών ' ' 4 Συγκοινωνιών

I. ΧΑΡΙΑΛΑΛΙΠΟΠΟΤΛΟΣ NIKL ΑΚΡΙΤΙΔίΙΣ

. . „ ΣΚΕΔΚ) ΝΟΜΟΓ
•Κύρωση τελιχών χράξεων Παγχόσμιας Διοιχητιχής Διάσκε

ψης Ραϊιοεχιχοινωνιών της χινητής αεροναυτιχής υχηρε- 
·-. σίας (R) — Γενεύη 1978.

·■; ς·:. Άρθρο χρώτο.

^Κυρώνονται χαι έχουν την ισχύ χου ορίζει το άρθρο 28 
χαρ.' 1 του -Συντάγματος, οι τελι-χάς τρύζεις της Π αγχό- 
σμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραόιοεχιχοινωνιών της χινη
τής Αεροναυτιχής Τχηρεσίας .(R) χου χχταρττσθήχαν* στη 
Γενεύη, την 5 Μαρτίου 1978, στις οχοίες τεριλαμόανονται 
ϊύο ταραρτήματα scat ένα τελικό τρωτόχολλο, των οχοίων τα 
χείμενα σε χρωτότυχο στη Γαλλιχή γλώσσα χαι σε μετάφρα
ση στην Ελληνιχή έχουν ως εξής:
ι , * ΐ .
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