
Έί'- το>ϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της ύπογραφείσης 
έν Βαρσοβία την 30ήν Αύγουστου 1977 Συμφωνίας Διε
θνών 'Οδικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβερνήσεως τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, ώς καί τών ύπογρά- 
φέντων έν Βαρσοβία κατά την 30ήν Αύγουστου 1977 
σχετικών Π ρωτοκόλλων».

Προς τήν Βον/.ήν τών ’Ελλήνων
Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, σκοπεΐται ή 

κύρωσις τής ύπογραφείσης έν Βαρσοβία την 30ήν Αύγουστου 
1977 Συμφωνίας Διεθνών 'Οδικών Μεταφορών μεταξύ 
Ελλάδος - Πολωνίας, ώς καί τών ύ—ογραφέντων έν Βαρσοβία 
επίσης την 30ήν Αύγουστου 1977 σχετικών Πρωτοκόλλων 
αύτής.

Διά τής Συμφωνίας ταύτης καί τών σχετικών Πρωτοκόλ
λων ρυθμίζονται θέματα τα όποια άφοροΰν εις τήν μετα
φοράν έπιβατών καί εμπορευμάτων μεταξύ τών δύο χωρών, 
μέσω αυτών, ώς καί έκ τοϋ έδάφους αύτών προς τρίτας 
χώρας καί άντιστρόφως.

Ή Συμφωνία αΰτη. αποβλέπει εις τό να συμβάλ.η τόσον 
εις την άνάπτυξιν τής συνεργασίας τών δύο χωρών εις τόν 
τομέα τών οδικών μεταφορών έπιβατών καί έμπορευμάτων, 
όσον καί εις την έν γένει προώΟησιν τών έμπορικών συναλ- 
λαγών αύτών.

Λύτη Οά τεθή έν ΐσχύι την ημέραν τής άνταλλαγής δια- 
κοινώσεων έκ τών όποιων Οά διαπιστοϋτ ί ότι έγένετο απο
δεκτή, παρ’ ενός έκάστου τών Συμβα,λομένων Μερών, ; 
συμφώνως προς τάς συνταγματικάς διατάξεις τής χώρας 
του.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Ή ισχύς της καθωρίσθη εις τρία έτη, μετά την παρέλευση 
τών οποίων Οά παρατείνεται σιωπηρώς, έκτος εάν καταγ- 
γελΟή μονομερώς έκ μέρους ένός τών Συμβαλλ,ομένων 
Μερών.

Εν Ανηνα:- τή 28 Αύγουστου 1978 
Εεωτερ ιν.ών Οίκονοαικών·

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΑΑΗΣ ΑΘΛΑ*. ΚΑΝΪΕΛΛΟΠ ΟΥΔΟΣ
Συ'ΟΐΟίνωνιών

ΑΑΕΞ. Π λ Π ΑΔΟΓΤΟΝΑΣ 

ΣΝΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως α) Τής έν Βαρσοβία τήν 30ήν Αύγούστου 

1977 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας άφορώσης εις τάς 
διεθνείς όδικάς μεταφοράς μετά τοϋ Πρωτοκόλλου αύτής. 
β) Τοϋ έν Βαρσοβία τήν 30ήν Αύγούστου 1977 καί έν 
όψει τής έκτελέσεως τής ώς άνω Συμφωνίας ύπογραφέντος, 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πο
λωνίας, Πρωτοκόλλου.

“ΑρΟρον πρώτον.
Κυροΰνται καί έχουν ΐσχύν νόμου : 
α) -Η έν Βαρσοβία τήν-30ήν Αύγούστου-Γ977- ύπογρα- 

φεΐσα Συμφωνία, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Πολωνίας άφορώσα εις τάς διεθνείς όδικάς μετα
φοράς μετά τοϋ Πρωτοκόλλου αύτής καί

β) το έν Βαρσοβία την 30ήν Αύγούστου 1977 έν όψει 
τής έκτελέσεως τής ώς άνω Συμφωνίας ύπογραφεν Πρωτό
κολλου, τών όποιων τά κείμενα έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλ
λικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν έχουν 
ώς έπονται :


