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Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ω Ν Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ( Ε Δ Υ Μ ) » 



ΚΛΑΣΙΣ — ΠΟΣΟΤΗΣ — ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 

Δραχμών 4,50 — Τεμάχια 1.000.000. 
« Ό Τριπτόλεμος έπί άρματος μεταφέρων σΐτον». 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ύπό τής γλύπτριας 
Βασιλικής Κωνσταντινέα. (Παράστασις μελανόμορφου αρ
χαϊκού αγγείου. Ελληνική Μυθολογία ΡΙΣΠΕΝ). 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 χ 43,5 χιλιοστά, είς φύλλα τών 50 τε
μαχίων. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ: Πολυχρωμία OFFSET. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ Γραφικοί Τέχναι «'Ασπιώτη-ΕΛΚΑ Α.Ε.», 
Αθήναι. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ $ 1 = 29,85 δραχμαί. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τό έν λόγφ γραμματόσημον θά τεθή είς τήν κυκλοφορίαν 
τήν 22αν Όκτωβρίου 1973 καί θά πωλήται μέχρι καί τής 
21ης Όκτωβρίου 1974, έκτος εάν ήθελεν έξαντληθή ένω-
ρίτερον. 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Θά εκδοθούν εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας 
κυκλοφορίας, οί όποιοι θά διατεθούν άντί δραχμών 6,50 
έκαστος, ήτοι δύο δραχμάς έπί πλέον τής ονομαστικής 
αξίας τοΰ έπ' αυτού γραμματοσήμου. 
Οί έν τώ έσωτερικφ ενδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τοιούτων φακέλων δύνανται νά ενεργήσουν σχετικήν προ-
εγγραφήν εις τά κατά τόπους ταχυδρομικά Γραφεία μέχρι 
καί τής 2ας Όκτωβρίου 1973. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 

Τήν 15ην Νοεμβρίου 1973, θά τεθή είς τήν κυκλοφορίαν 
γραμματόσημον διά «τήν ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟ
ΣΗΜΟΥ» κλάσεως δραχμών 2,50. 
Προεγγραφαί διά φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας 
τοΰ γραμματοσήμου τούτου, έκαστος τών οποίων θά δια
τίθεται άντί δραχμών 4,50, θά ενεργηθούν, ύπό τών ενδια
φερομένων, εις τά κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία, 
μέχρι και τής 25ης Όκτωβρίου 1973. 



Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΔΥΜ) 

1. Ή Ευρωπαϊκή Διάσκεψις Υπουργών Μεταφορών 
(ΕΔΥΜ) έπεκυρώθη δι' ενός Πρωτοκόλλου, τό όποιον 
υπεγράφη είς Βρυξέλλας τήν 17ην Όκτωβρίου 1953. 
2. Ώ ς ορίζει ό τίτλος ή ΕΔΥΜ αποτελείται άπό Υπουρ
γούς Μεταφορών 18 Ευρωπαϊκών Χωρών, ήτοι Αυστρία, 
Βέλγιον, Δανία, Γαλλία, Όλλανδία, Γερμανία, Ελλάς, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβοϋργον, Νορβηγία, Πορτο
γαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, 'Ηνωμένον 
Βασίλειον καί Γιουγκοσλαβία. Ούτοι συνεδριάζουν δύο 
φοράς τό έτος, ή δέ συνεδρίασις τής ανοίξεως πραγματο
ποιείται εις τήν χώραν τοΰ εκάστοτε Προέδρου τής ΕΔΥΜ 
κατόπιν προσκλήσεως του. Αί έργασίαι τής συνεδριάσε
ως προετοιμάζονται ύπό μιας Επιτροπής αναπληρωτών 
Υπουργών. 
3. Ή διοίκησις τής ΕΔΥΜ, επιπέδου Υπουργών καί Ανα
πληρωτών, αποτελείται άπό έν συμβούλιον έξ Υπουργών 
ή Αναπληρωτών τριών χωρών οί όποιοι ορίζονται κατ' 
έτος. 
4. Τό Συμβούλιον καί ή Επιτροπή Αναπληρωτών βοη-
θοΰνται ύπό μιας Γραμματείας μέ έδρα τό Παρίσι. 
5. Σκοπός τής ΕΔΥΜ είναι: 

α. Ή λήψις τών επιβαλλομένων μέτρων διά τήν έπίτευ-
ξιν, έπί γενικού ή τοπικοΰ επιπέδου, τής πλέον αποτε
λεσματικής χρησιμοποιήσεως καί ορθολογιστικής ανα
πτύξεως τών μεταφορών εντός τής Ευρώπης. 

β. Ό συντονισμός καί ή προώθησις τών δραστηριο
τήτων τών διεθνών οργανισμών, οί όποιοι άσχολοΰνται 
μέ τάς μεταφοράς εντός τής Ευρώπης, λαμβανομένων ύπ' 
όψιν καϊ τών διεθνών κανονισμών είς τόν τομέα τούτον. 
6. Προβλήματα μείζονος ενδιαφέροντος τά όποια έχουν 
μελετηθή ύπό τής ΕΔΥΜ είς τό παρελθόν ή τελοΰν ήδη 
ύπό μελέτην είναι: 

α. Ή Γενική Πολιτική τών Μεταφορών καί ιδιαιτέρως 
ή αρμονική ρύθμισις τών όρων άνταγωνισμοΰ μεταξύ 
τών μέσων μεταφοράς. 

β. Ή Οικονομική κατάστασις τών σιδηροδρόμων καί 
ή προαγωγή διεθνώς τής διά τών σιδηροδρόμων διακινή
σεως. 

γ. Ή Πρόληψις τών τροχαίων ατυχημάτων καί ό συν
τονισμός τών κανόνων οδικής κυκλοφορίας καί οδικής 
σηματοδοτήσεως εντός τοΰ Εύρωπαϊκοΰ χώρου. 

δ. Ή Προσαρμογή τής μεταφορικής ικανότητος τών 
πλοίων τών χωρών τής ΕΔΥΜ συμφώνως πρός τάς εκά
στοτε απαιτήσεις. 



• 

ε. Ή 'Αντιμετώπισις ώρισμένων βασικών προβλημά
των τομέως αστικών μεταφορών. 

στ. Τά Γενικά προβλήματα άφορώντα είς τήν δι' αντα
ποκρίσεως μεταφοράν, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
εμπορευματοκιβωτίων. 

ζ. Αί Τάσεις καί μακροχρόνιοι προοπτικαί είς τήν 
κυκλοφορίαν τών μεταφορικών μέσων. 

η. Ή 'Ανάπτυξις τών κυρίων ευρωπαϊκών τηλεπικοι
νωνιών. 
7. Ή ΕΔΥΜ άναγνωρίζουσα τήν σπουδαιότητα τής οικο
νομικής έρεύνης, έχει εξασφαλίσει διευκολύνσεις εντός 
τής Γραμματείας, διά τήν άνάπτυξιν μιας τοιαύτης έρεύνης. 
8. Διοργανώνει συνεδριάσεις έπί στρογγυλής τραπέζης 
όπου συζητούνται μείζονος ενδιαφέροντος θέματα έπί τής 
πολιτικής τών μεταφορών άπό επιστημονικής πλευράς, 
ύπό προσωπικοτήτων αί όποϊαι έχουν έπιλεγή μέ κριτή-
ριον τάς είδικάς γνώσεις των. 
9. Τά αποτελέσματα τών συμποσίων καί τών συνεδριά
σεων μελετώνται είς συσκέψεις ανωτέρων υπαλλήλων υ
πευθύνων διά τήν διατύπωσιν προτάσεων έπί τής πολιτ ικής 
τών μεταφορών, πρός τόν σκοπόν τής εξαγωγής συμπερα
σμάτων καί λήψεως τών κυβερνητικών μέτρων, τά όποια 
υπαγορεύουν τά συμπεράσματα ταύτα. 
10. Τό συμπόσιον πραγματοποιείται άνά διετίαν είς τήν 
πρωτεύουσαν τής εκάστοτε επιλεγόμενης χώρας. 
Τό έτος 1973 τό 5ον συμπόσιον ΕΔΥΜ θά πραγματοποιηθή 
είς τάς Α θ ή ν α ς άπό 22 έως 25 Όκτωβρίου , θ' άσχοληθη δέ 
μέ τό θέμα: «Αί μεταφοραί κατά τήν ΙΟετίαν 1980-1990». 

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΤΖΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Μεταφορών 

Υπουργε ίου Ναυτιλίας -
Μεταφορών καί Επικοινωνιών. 

Διά τήν έξυπηρέτησιν τών Φιλοτελιστών, λειτουργεί ή 
Υ π η ρ ε σ ί α συνδρομητών μονίμων παραγγελιών γραμ
ματοσήμων καί φακέλων Πρώτης Η μ έ ρ α ς Κυκλο
φορίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν έγγραφήν των ώς συν
δρομητών ώς καί διά πάσαν σχετικήν πληροφορίαν, 
δύνανται νά άπευθύνωνται είς τήν Ύπηρεσίαν - Φιλο
τελισμού, οδός Αιόλου 100, Α θ ή ν α ι (131). 
Οί έν τώ έσωτερικω τής χώρας διαμένοντες, δύνανται 
νά άπευθύνωνται καί είς οιονδήποτε Ταχυδρομικόν 
Γραφεΐον τής Επικρατείας . 


