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K'-·. τεϋ Χόμευ ·.—s'jt ν.-ρώziL-i: τή; εν Ανήνα:; την
1 Την Αεκεμίΐίον 1974 Ιτεγραρειτη; Πρεαεν.ν.ή; Συμέά- 
τεω; μετιάϋ τή; Ατνε/ράτΆ; "ή; Έλλαεε; να!_τή; Ο- 
μεττένεευ Σετ-.αλ’.ττν.ή; Αημεν.ρ.ττία; ττ; Γεεεγν.ετ'/ αΥα;··

/7,>ό; τί/τ Bov'/.ijv τιυν Ελλήνων

Α:ά τεϋ ί,—;cαϋ.ϋ.εμενου τρο; ύήο'-τ.ν τχεε :εν Α'ε.-'-ν.
Λ V (··/ α : :τ ε : τ α · ν, vTicô-.'Tî'/.t; /.';ΐ(ϋ7ΐ; τη; εν ΛνΓνε:; .ην I :ην Α-· 

ν.ίΐί; i'.j 1974 Ιτ αρε’.τη; Π ρε;εν:ν.ή; Σ.μεάτε·.·.; ν.ετ2; .· 
τή; Αημεν.ρατία; ττ; 17.7.2·::; /.α: ττ; ''μεττενεευ —-τα- 
7.:ττ.7.ή; Ατατία; τή; Γ'.ευγν.ε :7. τ.:2;.

Ή Σύμεα::; αϋτη ε/.τετ τεΐ άρίρου I εν τώ έτείω τερ:έχ·εν- 
Τ2: :i όρ:τμο: των έν τή Συμέάτε: άταντωμενω'ν ε:::7.ών ορών 
:·.2::ϊ:τ2: ε:; έττά μέρη.

Τέ τρώτεν αρίΊρα 2 6). ότερ άρε.ρά ε:; τά; ΠρεΞεν.ν.ά;
τχέτε:; γεν.ν.ώ; (Τίρυτ:; Πρεαεν.ν.ών Αρχών. ::α::7.ατ:ε· 
y.2l τροϋτε-άέτε:; ε:ά τέν : :ερ:;μον τών τρεαεν.ν.ών υταλ7.ή- 
7.ων /./.τ. i. ά/.ε7.ευνε:. κατά τ: μά7.7.εν ή ήττεν. τα; ε!; τά; 
τχέτε:; αύτά; έραρμεμ εμένα; γενικά; λύτε:; τή; ί'.εννοϋ; 
τρεςεν.ν.ή; τραν.τιν.ή;. τά; έτο:α; έν.ωετ/.ετείητεν ή ΰ—ό τή·< 
α:γ:ε2 τεϋ Ορμον: :μ:ϋ Ηνωμένων Εύ-ών. υτεγραρε'.τα έ" 
Β'.ένντ, την 24τν Άτ;:7.:'ε·υ 1903 Συμέα.::; τε;! τών .Π.:;,;:-.- 
νΐ7.ών τχέτεων. ή; ή ::7:·.7.ατ:2 νεμο·υετ:ν.ή; ν.ερώτεω; εΰρ:- 
r/.ετα: ν/( εν ν.'.νήτε:.

Τά. εεύτερεν. τίμττεν 7.2; έ/.τεν μέρη άρν·ρ2 7—15. 30·— 
39) άναρεροντα: εϊ; τά τροΞεν.ν.ά ν. α-S ή ν. εντ2 γεν.ν.ώ; (τν.ε- 
-οΐ 7.2·. άτ/ή::; τεντών) 7.2; ·ε:::ν.ώτερεν ό:εν άρ-ερά ε:ς τά 
7.2νίτι7.:ντ2 ν.ηΞμάρχευ 7.2: τ·αμ£ο7.α:ογράρευ. ε:; την έτ;:·ε· 
τ:ν έγγράρων. ε:; τά ν.αύήν.εντα εν r/έτε; τρέ ; τά; ν./,ηρενε- 
μ:α; 7.2; την ναυτΑίαν ν./.τ. Α: ::7τά;ε:; αϋτα:. τενταχ-ύε: · 
ταΜεάτε: άνα7 όγων διατάξεων ετέρων έντερών Π ρεξε,ν.ν.ών 
Στατων.ών f Π ::7.. τ.χ. τά; Συαόάτε:; ειέ την Μεγ. Βεεταν·
νίαν ΓΑ&ήνα: 17.4.1953 Ν.Α. 2619/17.9.1953 ΦΕΚ Α' 
319/9.11.1953). Βουλγαίίαν (Ά-άήνα; 31.5.1973 Ν.Α. 359/ 
28.3.1974 ΦΕΚ Α' 121/6.5.1974' 7.2! Ρο-.αανίαν (Ά-ϋήνα: 
22.5.1972 Ν.Α. 426/18.5.1974 ΦΕΚ A' ϊ 48/28.5.1974 >
τρ-εχωρεϋν τέραν τών έν τή τρεμνητ-άείτη Ιμνεάτε; τή; Β’.έν- 
νης 7χετ:7.ώ; :;2/.2μβ2'^ομένων. tcvS ότερ ;7.2·/ετο:ε; έν γένε; 
την έττ! τεϋ ν·έμ2τε; τεέτεν ·ά·έτ;ν ήμών. ήτ:;. ώ; έν. τ ε ΰ μ.·ε- 
γάν.εν άρ:·άμεϋ τών έν τή ά'/./.ε:2τή Έ7.7.ή.ων. ε;ν2; 7.2τά 7.α·· 
νόν2. Ιτέρ τή; ε:ς τεΰ; Πρεςένεν; άντγνωρίτεω; ότεν τέ 
3νν2τέν τε:;ττετέ:ων ά:.±ε::οτήτων 7.2' :;7.2;οχιάτων.

Τά. τ::τ:ν 7.2; τετ2:τεν αε:η !2:i:2 16— 29). άρερεάν 
ε:; τά τρε<έ·μ;2 άτ·//.;2; 7.2; άτ:7.7.2-;ά; άρ' ένέ; τών Πρε- 
τεν.ν.ών άρχώ' (2ττ2ρ2ε;2ττεν τρεςεν.ν.ών χώρων ν.2: αρ
χείων. ::7.2:ώμ7Τ2 έτ:7.ε;νων;2;. είττρτ;:; τρετεν.ν.ών τε/.ών 
7.7.2.) 7.2: άρ' έτέρεν τεϋ τρ;τω:::7.εϋ αϊτών έτερεά:7.:2 7.2; 
2τταρ2Ϊ:2ττεν τεϋ ττρετώτεν. μ2ρττρ;7.α! ν.2Τ2νέτε:; ρερ:7.εγ:- 
7.2: 7.7: τε7.ωνε:27.α: άτα7.7.2γ2: 7.7.ττ.) ά/.ε7.:.·ϋ-εϋν γεν.ν.ώ; τά; 
ά';τ:ττε:χω; 7.ϋ:ε:; τή; Σεμτάτεω; τή; Βτέννη; ττερ: τών 
ΠρεΞεν.ν.ών τχέτεων. ήτ:; ώ; ά'ερέρνη ήεη έν.ωεε/ετείητεν 
έττ; τ2·ρ/.ετμ;εμ ττεε-εμ τέ Πρεςεν:7.έν εί/.α-.εν. με τ:·/2; όμω; 
ττ2ρε7.7.7.:τΐ;; 1 άτ67.ντε; χνραν.τήρ τεϋ άτ:2ραέ:άττεν τών Πρε-

;ε·-:7.ών χωρων /.2: ετε/.τ ατ: ; τ εν τ ε ε 7.2: ετ: τή; /.2τε:7.:2;
τεϋ ερχηγτϋ τή; Π ρ-εάεντν.ή; Αρχή; ::7.2:ε.7.εγεεμέν2; εϋ μό- 
νεν έν. τή; μ·ερ:μνη; τών Ινμέν.'.'/.εμένων Κρ2τών ετω; έ;2- 
τραϋ.::;.·/ ε·; τεϋ; ττρο.τενεει; των με:7ενα ττρ;ττ2τ:2ν. ά7.7.ά 
7..·ρ:ω; έν. τεϋ 7.όγεε> τήτ ν::·άετήτεω; τών ώ; ά-,ω έν -2ρεν- 
•ϋέτε: μνημενενεμένων ρ.νμ:;εων Ιττέ μεγάϋ.ευ άρ:·ϋμεϋ ε:με- 
ρών Πρ.;εν;ν.ών Ι.μέάτεων τνν2ρ·ϋε:τών .ττέ τών Κρατών 
μετά την :.νεμεϋ.έγητ:/ τή; Ι.μεάτεω; τή; Βιέννη;.

Τέ εεεεμεν μέρε; (ά’ρνρα 40— II άννρέρετα: ·:; τά; 
τε'/. ν.ά; τή; Ι.ραέάτεω; εεατάρε ;.

Η ΣΙμεατ:; νέτη- ήτ:; ε:να: τ.εντε.ετεϋ; ::αρ7·:2; -2Τ2· 
τ ε:%:μένη μετά τήν έ/.τ·εήν τη; :::·.·τ.τ νά τε-ϋή έν :τχϋ: 
:ϋϋΊ; ώ; αϋτη ν.νρωϋ-ή τταρά τών εϋε Κρντών ν.α! ά/τ2/,7.2- 
γείν μετ2;ϋ αϋτών τά r/ ε τ : ν. ά ε’γγραρα ετ-.ν.νρώτεω;.

Εν τώ τχε:·ω Χέρο. :ημ:::ενετ2: τε ν.ε:μενεν τή; Ινμ- 
εάτεω; έν τρω'.ετίττω ε:; τήν γι7.7,:ν.ήν /.α: έν μεταρράτε: ε:; 
τήν έ7.7.ην:ν.ήν. Πρέ; τέν τν.-ετέν ν.ερώτεω; τη;. Ιτεέά7.7,εμε< 
ϋμίν τέ ττ;ετηρτημένεν 'ή τταρεϋτη τχέ:::ν ΧΊμεν ττ.ρέ; έγ· 
7.ρ:τ:ν.

Έν Ανήνα:; τή 12 Ιεν7.::ν 1975 

Ο! Ύτενργε!

____ 'ΕΞω.τΐΤΓ/.ών—------------------------------------GtJtevcitty'î'/r
A. 1. ΜΠίΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

Α·7.α:ετϋνη;
ΚΩΧ. ΣΤΕΦΑΧΑΚΗ1 

ΣΧΕΑΙΟ'Χ ΧΟΜΟΥ

Περ: ν.ερώτεω; τή; έν Ά-άήνν:; τήν 17ην Αεν.εμερέεε 197·4 
Ιτεγραρείτης Π ρε;εν:ν.ή; Ι.μεάτεω; με τ 2 ΞΙ τή; Αημε- 
ν.ρ2τ:α; τή; Έ7.7.άίυς ν.2: τή; Ομεττένεεν Σετ:27.:ττ:ν.ή; 
Αημεν.ρΣτία; τή; Γ:ενγ7.:τ7.2ν:2;.

"Αρ-ϋρεν τρώτεν.

Κυροϋτ2: ν.α: έχε: ίτχϋν Νόμου ή έν Α-ϋήνν:; τήν 17ην 
Αεν.εμτρίευ 1974 ϋττεγραρείτα ΠροΞεν.ν.ή Σϋμεατ:;. μεταΞΙ 
τή; Αημεν.ρατία; τή; Ε7.7.ά;ο; ν.α: τή; Όμετττόνεευ Σοτ:α- 
7,;-τ:ν.ή; Αημον.ρατία; τή; Γχυγν.οτϋ.αυία;. ή; τέ ν.είμενον 
έν τρωτετύτεω ε:; τήν γα/./.'.ν.ήν γ/.ώτταν 7.α: έν μεταρράτε: 
ε:; τήν έ7.7.ην:ν.ή·/. έχε: ώ; έετετα::

ΜΑρθρον δεύτερον

Ή ισχύς τοϋ ττχρόντος άρχεται άττό τής δημοσεεύσεώς 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Εν Α-ϋήνα:; τή 22 Ιον'/.ίευ 1975 

Ο! Υττουργο!

Ετ: τών ΕΞωτετ:ν.ών Ετ: τών 0:7.ε-ει:ν.ών
Α. Σ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

Έτ: τής Α:7.7:οσύνη;
ΚΩΧΣΤΑΧΤIΧΟ1 ΣΤΕΦA XΑΚΗΣ


