
’ Επί -τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της ύπογραφεισης 
εις Δαμασκόν τήν 22αν Ιανουάριου 1977 Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί της Κυβερνήσεως τής Συριακής Αραβικής Δημοκρα
τίας, διά τήν δημιουργίαν τακτικής Οαλασσίας συνόεσεο/ς 
μεταξύ Ελλάδος καί Συρίας δι’ οχηματαγωγών πλοίων 
(FERRY BOATS), ώς καί τοΰ συνημμένου ύπό τήν αύτήν 
ή με ρ ο μηνί αν πρ ω τοκόλλου ».

Ποός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
1. Διά τοΰ ανωτέρω σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή κυρωσις 

τής υπόγραφε ίσης έν Δοιμασκω τήν 22αν ’Ιανουάριου 197/ 
Συμφωνίας διά τήν δημιουργίαν τακτικής θαλάσσιος συν- 
όέσεως 'Ελλάδος καί Συρίας όιά 1 ΕRRύ ΒΟΛΙ, μεταε1/, 
τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Κυβερνήσεως τής Συριακής ’Αραβικής Δημοκρατίας, ιός 
καί τοΰ συνημμένου εις αυτήν Πρωτοκόλλου.

2. 'Η σκοπιμότης ίδρύσεως τής προαναφερθείσης τα
κτικής γραμμής οχηματαγωγών πλοίων έγένετο εμφανής, 
άφ’ ότου διεπιστδ/Οη ότι ό άριθμός των οχημάτων τών μετα- 
φερό'/των φορτία έξ Ευρώπης πρός Μέση·/ ’Ανατολήν ηύ- 
ξάνετο συνεχώς καί, επί πλέον, ότι εν σοβαρόν ποσοστό·/ 
τούτων θά προετίμα νά έκινήτο μέσω Ελλάδος καί έν 
συνεχεία διά θαλάσσης πρός ώρισμένας χώρας τής Μέσης 
’Ανατολής (Συρία -’Ιράκ), άντί μέσω Τουρκίας, διότι 
οΰτω θά έπετυγχάνετο μικρότερα διάρκεια καί κόστος 
μεταφοράς. -

3. Έκ τοΰ λ.όγου λύτου, άπεφασίσθη ή σύναψις τής ώς 
άνω Συμφωνίας, ή όποια άποβ/.έπουσα εις τήν δημιουργίαν 
τακτικής Οαλασσίας συνδέσεως τής Ελλάδος καί τής Συρίας 
δι’ οχηματαγωγών πλοίων, βασίμως έλ.πίζεται ότι θά άπο- 
τελ,έση εις πρώτον στάδιον τήν γέφυραν μεταξύ τών δύο 
,χωρών, άργότερον δε μεταξύ τής Ευρώπης καί τής ,Μέσης 
’Ανατολής, μέ προφανή όφέλ.η διά τήν προώθησιν τόσον 
τών άμιγώς ναυτιλ,ιακών όσον καί τών οικονομικών έν 
γένει συμφερόντων τής Ελλάδος.

4. Εΐδικώτερον διά τοΰ παρόντος νομοσχεδίου προβλέ- 
πεται :

. α) Ή κύρωσις τής ώς εϊρηται Συμφωνίας μετά τοΰ συνημ
μένου Πρωτοκόλλου καί ή περιβολ.ή τούτων μέ ίσχύν εσω
τερικού Νόμου (άρθρον πρώτον).

Ε1ΣΙΙΓΙ1ΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ β) 'Η διά κοινής —ράξεως τών αρμοδίων Ελλήνων Υ
πουργώ/·/ έγκρισις τών συντασσομένων πρακτικών ύπό τ 
διά τοΰ άρθρου X τής Συμφωνίας συγκροτουμένης Μικτ , 
Επιτροπής (άρθρον δεύτερον), καί

γ) ό χρόνος ένάοξεωε ισχύος τής Συμτωνίας (άιθεον 
τρίτον).

5. Ούτως έχει τό υποβαλλόμενο·/ σχέδιον Νόμου, οπερ 
έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσο/μεν όπο/ς περιβά/.ητε 
διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.
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Περί κυρώσεως τής ύπογραφείσης εις Δαμασκόν τήν 22αν 
'Ιανουάριου 1977 Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας, καί τής Κυβερνήσεως τής 
Συριακής ’Αραβικής 'Δημοκρατίας, διά τήν δημιουργίαν 
τακτικής θαλασσίας συνδέσεως μεταξύ Ελλάδος καί 
Συρίας έι -οχηματαγωγών πλοίων (FERRY BOATS), ώς 
καί τοΰ .συνημμένου .ύπό τήν .αύτήν ημερομηνίαν Πρωτο
κόλλου.

Άρθρον πρώτον.
1. Κυροΰται και έχει ίσχύν νόμου ή ΰπογραφεϊσα εις 

Δαμασκό*/ τήν 22αν ’Ιανουάριου 1977 Συμφωνία μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Κυβερνήσεως τής Συριακής ’Αραβικής Δημοκρατίας, μετά 
τοΰ συνημμένου ύπό τήν αύτήν ημερομηνίαν Πρωτοκόλλου.

Τα κείμενα τών ώς άνω Συμφωνίας καί Πρωτοκόλλου 
εις πρωτότυπον εις τήν Άγγλ.ικήν καί εις μετάφρασιν εις τήν 
Ελληνικήν έχουν ώς ακολούθως:
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