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Έπί τού σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τής έν Ρώμη την
23ην Απριλίου 1977 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λουνάβεως καί των Κυβερνή
σεων Γαλλίας, ’Ιταλίας. 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Με
γάλης Βρεταννίας καί Βορείου ’Ιρλανδίας καί Ελλάδος».

Πρός τήν Βονλ'ην τών Ελλήνων

Διά τοΰ ύποβαλλομένου πρός ψήφισιν Σχεδίου Κόμου 
σκοττεϊται ή νομοθετική κύρωσις τής έν Ρώμη τήν 23ην 
’Απριλίου 1977 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής Λουνάβεως καί των Κυβερνήσεων 
Γαλλίας, ’Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλ.είου καί Ελλάδος.

Σκοπός τής κυρουμένης Συμφωνίας είναι ή ρύθμισις εκ
κρεμών ζητημάτων μετά τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Ρουμανίας, ή μεταβίβασις ποσότητος χρυσού προς τήν 
Ευρωπαϊκήν Επιτροπήν Λουνάβεως, ή κατανομή (διανομή) 
μεταξύ Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Ηνωμένου Βασιλείου τής 
περιουσίας τής Ευρωπαϊκής ’Επιτροπής Λουνάβεως καί ή 
παροχή επαρκών εγγυήσεων προς τήν Ελλάδα, ή όποια 
δεν συμμετέχει εις τήν κατανομήν (διανομήν) αυτήν, ως 
προς απαιτήσεις αϊτινες Οά ήγείροντο ενδεχομένως κατ’ 
αυτής ύπό τήν ιδιότητά της, ώς παλαιού μέλους τής Ευρω
παϊκής ’Επιτροπής Λουνάβεως.

ΊΙ Συμφωνία άποτελεϊται έκ τού κυρίου κειμένου, διαρ-
Ορουμένου εις σκεπτικόν καί πέντε άρθρα,ώς καί εκ δύο__

"παραρτημάτων Λ καί Β.
Το ΆρΟρον 1 άναφέρεται εις τήν συγκατάΟεσιν τής Εύ- 

ρωπαϊκής ’Επιτροπής Λουνάβεως προς ρύθμισιν ύπό τής 
Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Ηνωμένου Βασιλείου των σχέσεων 
μεταξύ Ρουμανίας καί ’Επιτροπής ταύτης, άναφορικώς μέ 
τάς συντάξεις παλαιών Ρουμάνων υπαλλήλων τής ’Επιτρο
πής, ώς επίσης καί άναφορικώς μέ τήν διάθεσιν προς τά 
είρημένα Κράτ/j ποσότητας χρυσού τής ’Επιτροπής.

Τό ΆρΟρον 2 άφορα εις τήν μεταβίβασιν υπό τής ’Ιτα
λίας προς τήν ’Επιτροπήν ποσότητας χρυσού καί εις τήν 
ρύθμισιν συναφών θεμάτων.

Τό ’ΆρΟρον 3 ορίζει ότι άποτελοϋν περιουσίαν τής Ευρω
παϊκής ’Επιτροπής Λουνάβεως, ό χρυσός καί οί τίτλοι αί
τνες άναφέρονται εις τά “Αρθρα 1 καί 2, ώς καί παν έτε
ρον περιουσιακόν στοιχεΐον υφιστάμενον εΐσέτι, άφαιρου- 
μένων τών ποσοτήτων χρυσού, περί ών τό Παράρτημα Β 
τής Συμφωνίας, ιός καί ενδεχομένως άλλων οφειλών τής 
’Επιτροπής.

Τό ΆρΟρον 4 άφορα τάς σχέσεις τής Ελλάδος προς τήν 
’Επιτροπήν καί τάς τρεις συμβαλλομένας χώρας καί ορίζει 
ότι ή 'Ελλάς, μή ούσα πιστο'ιτρια τής ’Επιτροπής, δεν έχει 
αξιώσεις έναντι ταύτης, όις καί έναντι τών τριών συμβαλ- 
λομένων χωρών, αίτινες όμως παρέχουν έγγύησιν προς την 
Ελλάδα διά ένδεχομένας απαιτήσεις τρίτων, ώς ορίζεται 
λεπτομερόϊς εις τό Παράρτημα Λ. Ή έγγύησις εκτείνεται 
μέχρι τού ενεργητικού, το όποιον Οά κατανεμηΟή μεταξύ 
τών τριών άλλων συμβαλλομένων καί Οά είναι άνάλογον 
πρός τά μερίδιά των.

1 ο Άρθρον 5 προβλέπει τά τής Οέσεως εις ΐσχύν τής 
Συμφωνίας, όριζομένου ότι τόσον_ ή παρούσα Συμφωνία 
όσον καί ή έν τώ Παραρτήματι Β ταύτης περιεχομένη 
έτέρα Συμφωνία μεταξύ Ρουμανίας, Γαλλίας, ’Ιταλίας καί 
'Ηνωμένου Βασιλείου, Οά τεθούν ταυτοχρόνους εις ΐσχύν.

Το Παράρτημα Α τής ύπό κύρωσιν Συμφωνίας αποτελεί 
Λήλωσιν τών συμβαλλομένων, μέ κύριον περιεχόμενον τήν 
παροχήν έ-ργυήσεως παρά τής Γαλλίας, τής ’Ιταλίας καί 
τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου προς τήν Ελλάδα, διά τήν περί- 
πτωσιν καθ’ ήν ή Ελλάς θά εκαλείτο δυνάμει δικαστικής 
άποφάσεως νά προβή εις πληρωμάς προς τήν Ρουμανίαν 
ή πρός Ρουμάνους υπηκόους, έκ τού λόγου ότι ήτο μέλος 
τής Ευρωπαϊκής ’Επιτροπής Λουνάβεως.

’Εν τώ Παραρτήματι Β περιενεται έτέρα Συμφωνία με- 
ταξύ Ρουμανίας άφ’ ενός, καί Γαλλίας, ’ϊταλ.ίας καί 'Ηνω
μένου Βασι/.είου, αί Κυβερνήσεις τών όποιων ενεργούν άπό 
κοινού ώς μέλη τής ’Επιτροπής, άφ’ ετέρου, διά τής οποίας 
Συμφωνίας ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα σχετ.κώς μέ τό 
ενεργητικόν τής Ευρωπαϊκής ’Επιτροπής Λουνάβεως, ή 
οποία εϊχεν έδρα εις Γαλάτσιον Ρουμανίας.

’Επειδή διά τής Συμφωνίας ρυθμίζονται ικανό—οιητικώς 
χρονίζοντα εκκρεμή θέματα καί επειδή Οεωρούμεν γενικώ- 
τερον χρήσιμον καί σκόπιμον τήν Ιπικύρωσιν ύπό τής χώ
ρας μας τής εν λόγω Συμφωνίας, είσηγούμεθα όπως αυτή 
κυρωθή ύπό τού Κοινοβουλίου.

Έν ’ΑΟήναις τή 10 .Απριλίου 1979 
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ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις Ρώμην ύπογραφείσης τήν 23ην 

Άπριλ.ίου 1977 Συμφωνίας μεταξύ τής Ευρωπαϊκής Επι
τροπής Λουνάβεως καί τών Κυβερνήσεων τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας, τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας, τού 'Ηνω
μένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου 
’Ιρλανδίας καί τής Ελληνικής Δηκοκρατίας μετά τών 
παραρτημάτων Α’ καί Β' αυτής.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή εις Ρώμην ύπογραφεΐσα 

την 23ην ’Απριλίου 1977 Συμφωνία μεταξύ τής Εύρωπαί- 
κής Επιτροπής Λουνάβεως καί τών Κυβερνήσεων τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, τής Ίταλ.ικής Δημοκρατίας, τού 
'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου 
’Ιρλανδίας καί τής Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά τών 
παραρτημάτο/ν Α' καί Β' τών όποιων τά κείμενα εις πρωτό
τυπον εις τήν Γαλλικήν γλ.ώσσαν καί εις μετάφρασιν εις 
τήν Ελληνικήν έχουν ώς άκολ.ούθως:


