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σχεδίου Κόμου ιΓπερί κυρώσεις τής έν Άθήναις συνα- 
_ ιεισης τήν 25ην ‘ Λπ ειλίου 19/5 Συμφωνικέ μεταξύ τής 
,ν^λεενήσεως τής ’ Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ- 
εεενησεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίαε s —I 
-ήε Εμπορικής Ναυτιλίας.

7/οάς fi/1’ Bov/.ijf π~>ι· E/./.ijViov

I Λιά του ώς χνω σχεδίου Κόμου σκοπεΐται ή κύρωσις 
- ---- ύπονεαφείσης εν Άθήναις τήν 25ην Απριλίου 1975 

- .ίυ".ίκε ίπί τής Έμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τής Κυ-
-εεν/σεω: της Ελληνικής Δημοκρατίας κκί της Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Πολωνίας.

2. Μετά της ανωτέρω χώρας ή 'Ελλάς συνδέεται εις τον 
τουέκ της ’Εμπορικής Χαυτιλίκς διά των από 10ης Ά—ρι
λίου 1030 Συμβάσεως Εμπορίου καί Ναυτιλίας. κυρωΟείσης 
■ν.ά τοϋ Κ. 4001 31 (ΦΕΚ / /Λ/30.3.31), τής έν Άθήναις 
συνχσθείσης την 21.1.64 συμφωνίας άφορώση.ς εις τήν έξαί- 
;εσ·.ν έκ της διπλής φορολογίας των εισοδημάτων των προερ-
'•ιενων εκ των ναυτιλιακών και αεροπορικών μεταφορών 

Λ. 4382,64. ΦΕΚ 189 Λ 2.11.64) ώς καί τών δεσμευου- 
-·κ· χμφοτέρας τάς Κυβερνήσεις Διεθνών Συμβάσεων.

3. Διά τής ΰπό κύρωσιν Συμφωνίας, δεν θίγονται αί 
διατάξεις τών ανωτέρω Συμβάσεων καί Συμφωνιών. ΔΓ

_ χύτήςτόμέν ιιαλύπτονται κενά τούτων. τό_-δέ_βελτιοϋνται 
ένιχι διατάξεις προκειμένου νά άνταποκριθοϋν πληρέστερο·/ 
εις τάς σημερινής άνάγκχς τής Ναυτιλίας, άμφοτέρων τών 
/ωρών.

4. Είδικώτερον διά τής κυρουμένης διά. τοϋ παρόντος σχε
δίου Νόμου συμφωνίας, προβλέπεται ότι αί Κυβερνήσεις 
τών δύο χωρών :

(α) Θά. συμβάλλουν εις τήν ελευθερίαν τής Ναυτιλίας 
καί θά απέχουν εξ ενεργειών δυναμένων νά. βλάψουν τλν 
κανονικήν άνάπτυξιν τής διεθνούς Ναυτιλίας.

(β) Θά προάγουν τάς μεταξύ των θαλασσίας μεταφοράς, 
καί θά διευκολύνουν τήν συμμετοχήν τών π/.οίων των εις 
αύτάς. χωρίς νά θίγεται τό δικαίωμα πλοίων τρίτων κρατών 
'.πως συμμετέχουν εις τάς εν λόγω μεταφοράς.

(γ) Θά παρέχουν άμοιβαίως εις τά πλοία εκατέρας τών 
χωρών τήν αύτήν μεταχείρισιν ήν παρέχουν εις τά έθνικά των 
πλοία εν σχέσει πρός τήν προσέγγισιν εις τούς εμπορικούς 
λιμένας.

(δ) Θά λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα διά τήν διευκόλυνσιν 
καί έπίσπευσιν τών θαλασσίων μεταφορών.

(ε) Θά άναγνωρίζουν άμοιβαίως τά πιστοποιητικά χωρη- 
τικότητος καί /,οιπά ναυτι/.ιακά έγγραφα τών πλοίων ώ·; 
καί το έγγραφον ταυτότητος τοϋ ναυτικού (ναυτικόν φυλ- 
7 άδι ν )

στ) Αναγνωρίζουν τό δικαίωμα τών μελών τοϋ πλη- 
i'/μ.ατος νά έξέρχωνται εις τήν ξηράν άνευ θεωρήσεων τών 
εγγ-ραφών ταυτότητος αυτών, συμφώνως καί πρός τήν ισχύου- 
σαν σήμερον διεθνή πρακτικήν.

(ζ) Θά. άνταλ/,άσσουν απόψεις επί θεμάτων προκυπτόντων 
εκ τής εφαρμογής τής συμφωνίας ώς καί επί έτέρο/ν ναυτι
λιακών θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

(η) Έκ τής εφαρμογής δέ τής ώς άνω Συμφωνίας, 
ούδεμία δαπάνη, ή μείωσις τών εσόδων τοϋ Κρατικού Προϋ
πολογισμού προκα/.εΐται.

ΔΓ ο παρακα/,οϋμεν όπως περιβάλητε τούτο διά τής ύμε- 
τέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 6 Φεβρουάριου 1976 

Οί Υπουργοί

Επί τών ΈΕωτεοικών Έπί τής Έαπορικής Ναυτιλίας 
Δ. ΜΠ1ΤΣΙ0Σ Α. ΠΛΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Περί κυρώσεως τής εν Άθήναις τήν 2δην Απριλίου 1973 
ύπογραφείσης μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας Ναυτιλιακής Συυιυω- 
νίκς.

’Άρθρο ν- πρώτον.
Κυροϋτχι και ί/ει ίσ/ύν νόμου ή εν Άθήναις τήν 25ην 

Απριλίου 19/3 ύπογρχφεΐσα. μεταξύ τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πο/ωνίχε 
Ναυτιλιακή Συμφο/νία. ής τό κείμενον εν πρωτοτύπω είε 
τήν Άγγ/ικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει ?ί: τήν Έ/λτ.νικήν 
έχει ώς επεται :

Λ G Η Ε Ε Μ Ε Ν 7
between the Government of the Republic of Greece 
and the Government of the Polish People’s Republic 

on Merchant Shipping
The Government of the Republic of Greece, and the 

Government of the Polish People’s Republic.
having in mind the convention on commerce and 

Navigation, concluded between the two countries on 
.April 10. 1930 as well as.the international agreements, 
which bind both Governments, such as the convention 
on Facilitation of International Maritime Traffic of 
April 9, 1965 and the General Agreement oil ..Tamis 
and Trade,

having also in mind the Agreement concluded be
tween the Governments of the two countries on Ja
nuary 21, 1964, concerning the exemption of double 
taxation of incomes generated by maritime or air 
transport operations,

desiring to further develop merchant shipping be
tween their countries and to contribute, on the basis 
of the principles of freedom and non-discrimination, 
to the development of international shipping,

have agreed as follows :
Article 1.

For the purpose of-the present Agreement :
1. the term «vessel of the Contracting Party» means 

seagoing merchant vessel when used on international 
shipping, entered in a shipping register in the territory 
of that Party,

2. the term «crew member» means each person 
employed on the seagoing ship and entered in a crew 
list.

Article 2.
The Contracting Parties shall in their mutual rela

tions contribute to the freedom of merchant shipping 
and shall refrain from any actions which might cause 
harm to the normal development of international 
shipping.

Article 3.
1. The Contracting Parties shall, in accordance with 

the provisions of Article 2 :
a) promote the development of maritime transport 

between the ports of their respective countries on the 
basis of mutual interests,

b) facilitate the participation of vessels of the 
Polish People’s Republic and of the Republic of Greece 
in maritime transport between the Polish ports and 
ports of Greece,

c) not hinder the participation of vessels of the one 
Contracting Party in maritime transport between the 
ports of the other Contracting Party and the ports 
of third countries.

2. The provisions of this Article shall not affect the 
right of vessels sailing under the flag of third countries 
to participate in transport between the ports of the 
Contracting Parties.


