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Στο Σχέδιο Νόμου «κύρωση της Περιοχικής Συμφωνίας που
■jr.Off άφτηκε στη Στοκχόλμη την 23 Ιουνίου 1961,για ,την
Ευρωπαϊκή Ζώνη ραδιοφωνίας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η περισχική Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή ζώνη Ραδιοφω- 
Αας που κυρώνεται υπογράφτηγε στη Στοκχόλμη το 1961 
ππό 35 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βλ- 
λάδα. __

Η συμφωνία αφορά στην -^ησμοπ οίηση των ζωνών συχνο
τήτων VHF (τάρα πολύ ψηλές συχνστήτες) και ΥΗΕ ί(υ- 
περυψηλές συχνότητες) από τις υπηρεσίες ραδιοφωνίας των 
Ευρωπαϊκών χωρών για να αποφεύγονται αλληλοπαρεμβολές 
μεταξύ των Χωρών αυτών. Οε ζώνες χρησιμοποιούνται για την 
μετάδοση ραδιοφωνικών χαι τηλεοπτικών προγραμμάτων. Βι- 
ϊικώτερα τα άρθρα της Συμφωνίας αυτής προβλέπουν τα
εξής:

Το άρθρο 1 καθορίζει την ακριβή έννοια των όρων που χρη- 
ιμοποιούν'ται στην Συμφωνία.

Το άρθρο 2 καθορίζιει την υποχρέωση των συμβαιλλομένων 
να λάβουν σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία ,τα α
ναγκαία μέτρα Χαι να προβαίνουν στην εγχατάτοαση χαι λει
τουργία σταθμών .εκπομπής ραδιοφωνίας χαι τηλοεράσεως
σύμφωνα με τις δοατάξ-εις της Συμφωνίας.' ." ,
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Το άρθρο 3 καθορίζει τα χαρακτηριστικά εκπομπής xat 

τον τρόπο -εξαλείψεως «λληλοπαρ εμβολών των, σταθμών εκ- 
ττομ,τττήϊ χαμηλήν ισχύος. .,'-.’ρ/.Λ ,νΛ

Το άρθρο 4 χαθορίζει την διαδικασία την οποία θα πρέ-· 
πει ·να ακολουθούν οι διευθύνσεις των χωρών σε περίπτωση 
που ’χρίνε,ται αναγκαία η τροποποίηση των χαρακτηριστικών 
των σταθμών εχπομπής οπτό αυτά που περιγράφονται στα πα
ραρτήματα που 'αχολουθούν ^τη Συμφωνία ώστε να μη δηυ,ι- , 
ουργηόούν αλληίλοπαρεμβολες σε σταθμούς γειτονικών χω- 
ρών. _

Το άρθρο 5 χαθορίζει την υ/ποχρέωσή των χωρών να ανα
κοινώνουν την έναρξη λειτουργίας σταθμού εκπομπής που '

λειτουργεί σύμφωνα με την Συμφωνία στη Διεθνή Βπίτροπή 
ματαγραφής Συχνοτήτων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοι
νωνιών.

Το άρθρο 6 καθορίζει τη^ διαδικασία προσχώρησης στη 
Συμφωνία χώρας της Ευρωπαϊκής Ζώνης ραδιοφωνίας.

Το άρθρο 7 καθορίζει την διαδικασία καταγγελίας της 
Συμφωνίας από συμβαλλόμενο κράτος.

Το άρθρο 8 καθορίζει σχετικά με την διαδικασία .ανιαθεω- 
ρήσεως !της Συμφωνίας.

Το άρθρο 9 καθορίζει την ημερομηνία .έναρξης .ισχύος της 
Συμφωνίας.

Το άρθρο 10 καταργεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ραδιο
φωνίας (Στοκχόλμη 1952) Vat τα σχέδια που είναι .ενσω
ματωμένα σε αντή.

Το άρθρο 11 καθορίζει την έκταση εφαίρμογής της συμ
φωνίας. .

Το άρθρο 12 της Συμφωνίας καθορίζει ςη/ επικύρωση 
της συμφωνίας από τις χώρες — μέλη.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1983 

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών Συγκοινωνιών
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Κύρωση της «Περιοχικής Συμφωνίας που υπογράφτηκε στην
Στοκχό)μη την 23ην Ιουνίου 1961, για την Ευρωπαϊκή
ζώνη ραδιοφωνίας». .... ..λ , -·.

. .-' .Άρθρο πρώτο. 3

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος ή περιαχίκή Συμφωνία που υπογράφτηκε 
στη Στοκχόλμη .την 23 Ιουνίου 1961, για την Ευρωπαϊκή 
Ζώνη ραδιοφωνίας στην οπαία πείριλαμβάνοινται δύο» (2) πα
ραρτήματα με σχέδια για την εκχώρησή συχνοτήτων και τε
λικό πρωτόκολλο. Το πιο πάνω κείμενα σε πρωτότυπο στην 
γαλλική γλώσσα και σε μεϊτάφραση στην' Ελληνική έχουν ως 
εξήςσ U ■ *·!ί ·''· -*


