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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου “Κύρωση της διεθνούς σύμβασης τηλεπικοινω- 
νιών (ΝΑΪΡ0ΜΠΙ^1982) και των παραρτημάτων και πρωτοκόλ
λων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Διεθνής Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι 
στις 6 Νοεμβρίου 1982 από τους εκπροσώπους εκατόν τριάντα δύο 
(132) χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι οποίοι έλαβαν 
μέρος στην Διεθνή Διάσκεψη Τηλεπικοινωνιών που συνήλθε στην 
πόλη αυτή, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουάριου 1984.

Οι διατάξεις της Σύμβασης αναφέρονται στην σύνθεση, το αντικεί
μενο και τη διάρθρωση της Διεθνούς ’ Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (άρ
θρα 17-22), σε γενικές διατάξεις σχετικές με τις τηλεπικοινωνίες (άρ
θρα 33-38), στις σχέσεις της Διεθνούς 'Ενωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ΔΕΤ) με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς (άρθρα— 
39-40), στην εφαρμογή της |σύμβασηςΙ και των κανονισμών (άρθρα 
41-50), στους ορισμούς (άρθρο 51), στις τελικές διατάξεις (άρθρο 
52), στο Γενικό Κανονισμό (λειτουργία της ' Ενωσης - άρθ£α 53-60), 
στις γενικές διατάξεις που αφορούν τις δ'ασκέψεις άρθρα (60—67) 
στις γενικές διατάξεις που αφορούν τις διεθνείς συμβου* ευτικές επι
τροπές (άρθρα 68-76), στον Εσωτερικό Κανονισμό δια κέψεων και 
άλλων συνόδων (άρθρο 77) και σε άλλες διατάξεις και διοικητικούς 
κανονισμούς (άρθρα 78-83).

Οι δαπάνες λειτουργίας της Ένωσης, καλύπτονται από εισφορές 
των χωρών μελών της ' Ενωσης (άρθρο 15).·

Αντίστοιχες διατάξεις υπήρχαν και στις προηγούμενες συμβάσεις 
τηλεπικοινωνιών. Η Διεθνής Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών συμπληρώ
νεται από τους κανονισμούς (τηλεγραφικό, τηλεφωνικό, και ραδιοε
πικοινωνιών), που είναι συνημμένοι σ’ αυτή, στους οποίους καθορί
ζονται οι όροι διεξαγωγής της διεθνούς τηλεγραφικής και τηλεφωνι
κής υπηρεσίας καθώς και της διεθνούς υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών.

Οι κανονισμοί αυτοί αναθεουρούνται από διοικητικές διασκέψεις 
που συνέρχονται κατά περιοδικά διαστήματα.

Με το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου κυρώνεται η Διεθνής Σύμ
βαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΡΟΜΠΙ, 1982).

Με το δεύτερο άρθρο παρέχεται εξουσιοδότηση: α) για την κύρωση 
με Προεδρικά Διατάγματα των αναθεωρήσεων των διοικητικών κα
νονισμών που θα γίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, οι 
συμφωνίες που ενδεχομένως θα συναφθούν βάσει των άρθρων 31 και 
32 και β) για τον καθορισμό, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινω
νιών, των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της κυρούμενης 
σύμβασης και των κανονισμών των συμφωνιών.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1984 

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών . Συγκοινωνιών
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΚΡΓΤΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Κύρωση της διεθνούς σύμβασης τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΡΟΜΠΙ 
1982) και των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων».

‘ ' ' Άρθρο πρώτο. · νΤ

1. Κυρώνεται και*έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 γου 
Συντάγματος η διεθνής σύμβαση τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε 
στο Ναϊρόμπι της Κένυα την 6η Νοεμβρίου 1982, και αποτελείται 
από ογδόντα τρία (83) άρθρα, τρία (3) παραρτήματα, ένα (1) τελικό 
πρωτόκολλο, επτά (7) πρόσθετα πρωτόκολλα και ένα (1) πρόσθετο 
προαιρετικό πρωτόκολλο. Λ .:.:. : , <
, 2. Τα κείμενα της σύμβασης, τα παραρτήματα και τα πρωτό-_ 

κολλά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε πρωτό
τυπο στην γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν 
ως εξής: · '


