
Στ; νβχου «Κύρωση Συμφωνίας ζου ζσοεα τις τα·/..-
-***"ηρεσιες μεταςύ :ων Κυβερνήσεων της Ελλτ- 

νιχης Δηχοχεατια; ν.α: της Άαϊχης Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας της Αλβανίας χαι του ζρωτοχόλλου της ·.

Π on; it/ Bni'/.ii uuv Kf.k>)r(or

Σ'··ς ·ϊ·12.84 υζογραφηχε στα Τίρανα η Συμφωνία ανταλ- 
/■^Τ7!* "iy Tz^jT-isi-:c,j μεταςύ Κλλαδας χαι Αλόανιας.

Η υζογραφεισα Συμφωνία /.α: το Πρωτόκολλο ρύθμιζε.,· 
τους ορευς ανταλλαγής του Ταχυδρομείου στην ζμοιβαια χαι
S '.ΖΖ2’Ζ'.ΆΤΙ - Zy'JCZfsJ.'.'A.T' Χΐνηΐγ^ U.i-72ζΣΣ των &UC |JL£S(s>V.

Ειδικώτερα στο άρθρο i καθορίζεται ο τρόζος ζου θα 
ρυθμίζονται τα θέματα για τα οζοια δεν ζροβλέζεται η ρύθ
μιση τους αζο την υζογρζφείσα Συμφωνία.

Στζ άρθρα 2 χέχε: -χα: 10 της Συμφωνίας -καθΐρίζϊτα!. 
με βάση και το συνυζογραφόμενο εχετιχό ζρωτόζ-ολλο. ο τρό- 
ζος ανταλλαγής των ταχυδρομικών αντικειμένων. τ> ειαδι- 
χ*σία τιμολόγησης αυτών. η κ,ατάρτιση. ανταλλαγή 7-2: εν- 
■/.αθησση των σχετικών λογαριασμών.

Στα άρθρα 1] χα: 12 καθορίζεται η δ·.αδ:κ.ασία. τροζο- 
ζοίησης. -ζέσης εε ισχύ χαι ζν-ύρωσης της Συμφωνίας.
. Αζό την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας ο εν 
ζρσκαλείτα: καμιά δζζάνη στον Κρατικό Π ροϋζολογισμό.

θέτουμε υζόψη της Βουλής το Σχέδιο αυτό του Νόμον 
7.2: εισηγούμεθα όζως σύχε: της έγκρισής της.
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Ο'· Τζοοργοί
Εξωτεειν.ών Μεταοοεών ν.α: Εζικοινωνιών
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΤ
Κύρωση Συχφωνιας ζου αφορά τις ταχυδρομικές υζηρεσίες 

μεταςύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
ν.α: της Λζϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβα
νίας· ν.2: τον ζρωτοκόλλου της.

Άρθφο ζρώτο.
Ιννρωνετ2: χζ: έχε: την ισχύ ζου όριζε: το άρθρο 28 zap. 

1 τον Συντ.ηχατος η Συμφωνία ζον αφορά τ:ς ταχυδρομι- 
7.ίς νζηρεσίες μεταξύ των Κνίερνήσεων τηη Ελληνικής Δη
μοκρατίας 7.2: της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατία; τη; 
Αλβανίας 7.2: τον ζρωτοχόλλον τη; ζον νζσγράφηκαν στα 
Τίρανα στ:; 4 Δεχεμίρίον 1984 των οζοίων το κείμενο τι 
ζρωτότνζο στη-< Ελληνική γλώσσα έχει ως έξης:

ΣΤΜ ΦΟΝΙΑ
Που ασορα τ:ς ταχυδρομικός νζηρεσίες μεταξύ της Κυβέρνη

σης. της Ελλην.χής Δημον-ρατίας χα: της Κυβέρνησης 
τη; Λαϊκή; Σοσ:αλ:στ:χής Δημοκματτας τη; Αλβανίας.

Η Κυβέρνηση της Ελλην.χής Δημοχεχτεα.; χα: η Κυβερ- 
νηση τη; Λαϊκή; Σοσ:αλ:στ:χή; Δημοκρατίας της. Αλβανίας, 
ζαεαν.ινούμενες αζ την εζιθυμία· να αναζτύξουν ζερ,αιτερω τ:ς 
Ταχυδρομικέ; σχεσεις μεταξύ των ούο χωρω·- ζανω στη φάση 
της :σότητας 7.α: τον αμοιβαίου συμφέροντος, συμφώνησαν τα 
κατωτέρω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.
Γεν.κές Διατάξεες.

'Ap-5pc 1.

Γ:α τα ·5έματα ζου ίεν συ^χίζοντ» αζό. την ζαρούσα· συμ- 
σωνία ·5α εφαρμέζοντα: at. ο:χτάζε·.ς της Παγχόσμ·ας Τα-
'/■JK-STl'yr.r 7.72'JTEC TCi)V Ct£*Sv<j)V 5”J}JLC>t)V!Ci)V 7.2*.
των Γ/ετιχών 7.ανο'/".σ;χών τουζ -ου cycuv αττοίεχτες ή
στ:ς οζοίες :-/ουν ζρεσχωρήσε: τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ή 
οι ;:στάσ.ε:ς των συμζληρωματιχών συμφωνιών ζου συναζτό

ντα. μεταςύ των Συχβαλλομένων Μερών. Ο: ζεο:ζτωσε:ε ζου 
όεν καλΰζτοντα: αζό τ:ς ζαοαζάνω ο:ατάφεις -5>α ου-ΰνίζοντα: 
αζο την ε-όνιχτ νομοθεσία των Συαόαλλομένων Μερών.

'Ap-Spc 2.

Τα όύο Συμβαλλόμενα Μέρη χαίορεζουν με -/ωρ:στ; Π ρ.ω- 
τόχολλο τον τρόζο ανταλλαγής του Ταχυερομειο.· ν.α: τα 
αντίστο:-/α σηυεία όζου -Sa γίνεται αυτή.

Ap-Spc 3.

Τα εζ:σημα ταγυόρομ:7.α αντοχειμενα χα: Τ2 τα^υσοοα:χά 
Sέμaτ2 μεταςό των Ταηυοροαιχών Δ:ο:χήσεων των οόο Σμυ- 
βαλλομένων Μερών αζαλλάσσοντα: αζ; τις ζ/ετ:7.ες ζλη- 
ρωμός.

'ApSpo 4.

Ο: Ταχυδρομική; Δ:ο:κ.ήσε:; των οΰο Σ.μβαλλομενω·. Λΐε
θών αλληλοενημερώνοντα: για όλους του; ζερ:ορ:σμού; ζου, 
αναφεροντα: στη. ειςαγω^ή εμςορμΰμάτιμν μέσω των τα-/.·ορο- 
μ:χων αντικείμενων ν.ατά τιην ααοιίαία χα: διαβατική δια
κίνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Ταχυδρομική Τζηρεσία.

Ά?-3ρο 5.
Στην ταχυδρομική -κίνηση μεταςύ των Συμβαλλόμενων- 

Μερών γίνονται δεν.τά -δέματα χωρίς δηλωμένη αςίζ ν.α. βά
ρους όχ: μεγαλύτερου των 20 KGS.

'ApSpo 6.

Στη · ανταλλαγή .των ταχυδρομζ/.ών θεμάτων, τα ισχύοντα 
τ:μολόγ"α θα είναι εκείνα ζου θα καθορίσουν τα Συμβαλλόμε
να Μέρη με βάση τις ζροβλεζόμενες διατάσεις της Συμοωνίας 
της Παγκόσμιας Ταχυδρομική; Έ·/ωση; ζου αφορ;'. στα τα
χυδρομικό δέματα.

Άρθρο 7.

Τζ ταχυδρομικά δέματα ανταλλάσσονται, μέσα σε σακο-υ; 
ν.α: εμζορευματοκιβώτια κ.λε:στά ή έςωθεν σύμφωνα με τους 
όρου; της ανταλλαγής.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III

Λογαριασμοί.

Άρθρο 8.

Ο: αμοιβαίο: λογαριασμοί στο χώρο της Διεθνούς Ταχυ
δρομικής Κίνησης γό^ΟΗ.τα’. με βάση την ενιαία νομισματική 
μστάδα ζου καθορίζεται αζό τις σχετικές δατάςεις της :- 
σχύουσας Παγκόσχιας Ταχυδρομικής Σύμβασης.

Άρθρο 9.

Ο: κάθε είδους λογαριασμοί των Ταχυδρομικών Τζησεσιών 
-καταρτίζονται, ανταλλάσσονται ν.αι εκκαθαρίζονται σύμφωνα 
με τις σχετικ-ός διατάσεις της ισνϋςυσες Παγκόσμιας Ταχυ- 
δρομικ-ή; Σύμβασης.

Άρθρο 10.
Η εκκαθάριση των λογαριασμών ζρέζε: να γίνεται σε δολ- 

λόβτ.α ΗΠΑ μέσω Τραζεζών των δύο χωρών. Η μετατροζή 
των λογαριασμών σε δολλάρια ΗΠΑ θα γίνεται σύμφωνα με 
την τιμή ζου θα ζροκύθε: μεταςύ της νομισματικής μονάδας 
ζου -καθορίζεται αζό τις διατάξεις της Π αγκόσυ,ια^ Ταχυ
δρομικής Σύμβασης και του δολλαρίου ΗΠΑ. εφαρμόζοντας 
την ισοτιμία ζου θζ ισχύει τη-- ζροηγούμενη της ζλτρωμης 
ή της τελευταίας τιμή; ζου θα έχει δημοσιευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π'
Τελικές Διατάξεις:

Άρθρο 11.
Η ζαρούσα συμφωνία μζορεί να τροζοζοιειτα: είτε με κο'νη 

σμχφωνία είτε με την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων με
ταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.


