
Επί τού Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 3 Φεβρουά
ριου 1975 Συμφωνίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας και τής^ ΞοΈαλιζτικής ‘Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας τής Γιουγκεσ/.αυίας, άναφερομένης εις την διζμε- 
τακόμισιν των γιουγκοσλαβικών έμπερευμάτων μέσω “ήί 
Έλευυέ: ας Ζώνης τού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

27ρός τήν Ε' Άναΰεωρηχχχήν Βουλήν τών Ελλήνων

Διά τής ύπεγραφείσης εν Βελιγραδίω τήν 10η*/ Μαΐου 
1923 Συμβάσεως μεταξύ τής Ελλάδος καί τού- τότε Βασι- 
ύ,είου των Σέρδων. Κροατών κζ: Σλεβένων παρεχωρήλη είς 
τούτο πρός χρήσιν διά περίοδον πεντήκοντα ετών έκτασις 
94.000 περίπου τ.μ. εντός τής περιοχής τού Λιμένες Θεσσα- 
λονίκης διά τήν άποκλ.ειστικήν έξυπηρετησιν τοϋ διζμετα- 
κομιστικοϋ του εμπορίου, τε·3είσα ύπό τήν τελωνειακήν διοι- 
/.ησιν αύτοϋ. ώς «Έλ.ευ-3έρα Σέρβική Ζώνη».

Έπί τή λήξει τής ώς Πω πεντηκονταετίας δ:εξήχ-3η:αν 
μακραί διζπρ αγματεύσεις, εν Βελιγρ αδίω καί Ά-3ήναις 
εναλλάξ, μεταξύ των δυο χωρών, εις τάς όποιας συμμετέ- 
τχον ’Αντιπρόσωπο: πά/των τών ενδιαφερομένων 'Υπουργείων 
κζ: Οργανισμών, πρές έπισημεπείησιν τού τερματισμού τού κα
θεστώτος τής Ελ·υ·5έρζς Γ : ο υγ κο σλ, αυϊκής Ζώνης κζ: προς 
τύναψιν νέας ρΰ·3μ?σεως δία τήν διευκόλ.υνσιν τοϋ μέτω τής 
Ελευ-3έρας Ζώνης τοϋ Λιμένες Θεσσαλ.ονίκης γιουγκοσλ.αυ- 
ικοΰ διαμετακομιστικού εμπορίου. Σημε:ωτέεν ότι ή λήξ:ς 
τοϋ ώς ζνω~ κα-3εστώτος ήμφεσβητή-3η ύπό -τής γιουγκοσλ,αυ- 
ΐκής πλ.ευράς, ύποστηριξάσης ότι διά τήν έκτνοήν τής ώς 
Πω Συμβάσεως απαιτείται τρζγματ:κή λε:του?γία τής Ζώ
νης έπί 50 έτη κζ: επομένως, έφ’ όζον αΰτη δεν έλ,ειτούργησε 
κατά τα χρονικά διαστήματζ 1923 — 1929 καί 1940 — 
1951, ή λή)ξ:ς τής Συμβάσεως ·3ά έδει νά έπέλ·3η το 1992.

’Εντός όμως τοΰ κλίματος τής ά·/-α-3ε·ρμαν*3είσης φιλίας 
μεταξύ τών δύο χωρών, κατέζτη τελ.ικώς δυνατόν όπως 
a! διαπραγματεύσεις καταλήξουν εις τήν υπογραφήν έν Ά-3ή-_ 
ναις, τή*/ 3η*/ Φεβρουάριου 1975, νέας διακρατικής Συμφω- 
νίας ώς καί Ϊύο παραρτημάτων αυτής, ύπογραφέντων τήν 
ζύτήν ημερομηνίαν, τοΰ ενός ύπό τών Λ:ο:κήζεων τών Σιδη
ροδρόμων τής 'Ελλάδος καί τής Γιουγκοζλαβίας καί τοϋ ετέ
ρου ύπό τοΰ Όργανιζμοΰ Λ:μένος Θεζζαλονίκης καί τοΰ Οι
κονομικού Επιμελητηρίου τής Γιουγκοσλαβίας.

Διά τής Συμφωνίας ταύτης τί·3εται τέρμα εις τήν άπό πεν
τηκονταετίας υφιστάμενη/ είς βάρος τής ΈλΛάδος οίονεί 
«διε3νή δουλ.είαν» διά τής κζταργήζεως τής Έλευ-3έρας 
Γιουγκοζλαβικής Ζώνης, (άρ·3ρον 8) καί όλων τών περί 
αυτής συμπληρωματικών κειμένων καί ιδία τών 8 Πρωτοκόλ
λων τοΰ 1929.

Έξ ετέρου προβλέπεται ότ: τό δ ι a μ ε τ ακ ο μ ι σ τ ι κ όν γιουγκο- 
ζλαβικόν έμπόριον -3ά διακινήται πλ,έον μέσω τής Έλευ-3έ- 
εας Ζώνης τοϋ Λιμένος τής θεζζαλονίκης, ένιζχυομένης οΰτω 
ζημαντικώς τής κινήζεως αύτής. Τέλος παρέχονται εις τό 
έμπόριον τούτο τεχνικά: και οικονομικά· διευκολύνσεις καί 
δή προτεραιότης προσεγγίζεως έπί ώριζμένου κρηπιδώματος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ____ τού Λιμένες άρ·3ρον 4). εκπτώσεις έπί τών <άπθ·3ηκεύτρων 
(Πζράρτημζ II, άρ-3ρον-3) κζί δικαίωμα ίδρύσεως Γραφείου 
Γιου γκ ο ζλ αβ : κ ε ϋ Οίκονεμικοϋ Επιμελητηρίου έκτες τοΰ Λι
μένες Θεζζαλονίκης (άρ-3ρον 5). ^2, ^

Σημειωτέο·/ ότι εν τή έν λόγω Συμφωνία περιλαμβάνεται 
υπέρ τής χώρας μας ό όρος τής αμοιβαιότητες (άρ·5ρεν 6).

Η δεκαετής διάρκεια τής Συμφωνίας (άρ-3ρον 9) δικαιο
λογείται ίδια έκ τοϋ γεγονότος ότι τοιούτευ είδους διακα
νονισμοί βασίζονται επί προγραμματισμών καί έκτελέσεως έρ
γων άπζιτούντων ευρύτερα χρονικά όρια.

Λιά τοϋ Παραρτήματος 1 ρυθμίζονται αι σιδηροδρομικά! 
μεταφοραί τού διαμετακομιστικού γιουγκοζλαυϊκοϋ έμπορίου 
καί οι à τοϋ Παραρτήματος II ο: τεχνικοί κα: οικονομικοί όροι 
πραγματοποιήζεως αύτοϋ μέσω τής Έλευ-3έρας Ζώνης τοϋ 
Λτυένος Θεσσαλονίκης (άο-Sccv 4).

Τήν ανωτέρω Συμφωνίαν, μετά τών συνημμένων αύτή δύο 
Π αραρτημάτων. έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν πρός τήν 
Βουλήν τών Ελλήνων προς νομοθετικήν κύρωζιν.

Ή/ Α-ύήναις τή 16 Mat ου 1975 ·

0! 'Υπουργοί
Επι τών Εσωτερικών
ΔΗΜ. Μ ΠΙΤΣΙΟΣ

Έπί τών Οικονομικών
Ε. ΑΕΒ-ΥΕΤΟΓΛΟΥ

Επ: τών Μετ/εών καί Επ/ν;ών
ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Έπί τής Έαπ. Ναυτιλίας
Λ. Π Λ Π ΑΛΟΓΓΟΝΛΣ

ΣΧΕ1ΛΙ0Ν ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώζεως τής έν Ά-3ήναις ύπογραφείσης τήν- 3ην 
Φεβρουάριου 1975 Ρυ·3μίζεως μεταξύ τής 'Ελληνικής 
Δ μοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδιακής Δή
με ιρατ ίας τής Γιουγκοσλαβίας, άφορώζης εις τήν διαμετα
κόμιζα τών γιουγκοσλαβικών εμπορευμάτων μέτω τής 
Έλευ-5έρας Ζώνης τοϋ Λιμένος Θεζζαλονίκης ώς καί 
τών παρακολου-3ούντων ταύτην Παραρτημάτων I καί II.

Άρ-Spov Πρώτον.

Κυροϋνται καί έχουν ίζχύν νόμΛυ, ή έν Ά-3ήναις ύπογρα- 
φείζα τήν 3η·/ Φεβρουάριου 1975 Ρύ^μισις μεταξύ τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδια
κής Δημοκρατίας τής Γιουγκεζλ.αβίας, άναφερομένη είς τήν 
μέσω τής Έλευ-3έρας Ζώνης τοΰ Λιμένος Θεσσαλονίκης διζμε- 
τακόμισιν τών γεουγκοζλ,αβικών εμπορευμάτων, τό έν Ά·3ήνα:ς 
ύπογραφέν τήν 3η/ Φεβρουάριου 1975 Παράρτημα 1 άφορών 
είς Συμφωνίαν μεταξύ τών Διοικήσεων τών Σιδηροδρόμων τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής ’Ομοσπον
διακής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας καί τό έν Ά-3ήναις 
τήν 3ην Φεβρουάριου 1975 ύπογραφέν Παράρτημα II άφο
ρών είς Συμφωνίαν μεταξύ τοϋ ’Οργανισμού Λιμένος Θεσσα
λονίκης καί τοϋ Οικονομικού Έπιμελ.ητηρίευ τής Γιουγκο
σλαβίας. ών τα κείμενα έπονται έν πρωτοτύπω εις τήν γαλλι
κήν γλ.ώσσα/ καί έν μεταφράσει είς τήν έλ.λ.η/ικήν:


