ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «τζερί κυρώσεως τής έν Σόφιχ,
δι’ άντχλλχγής των άπό 3 Φεβρουάριου και 19 ’Ιουλίου
1975 έπιστολών, συναφθείσης~Συμφωνίας «περί παρατάσεως έπ’ άόριστον τής Έλληνο-Βουλγαρικής Ναυτι
λιακής Συμφωνίας τής 9ης ’Ιουλίου 1964».
Πρός τνν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύποβαλλομένου πρός ψήφισιν σχεδίου Νόμου,
σκοπεΐται ή κύρωσις τής έν Σόφια, δι’ ανταλλαγής των από
3 Φεβρουάριου 1975 καί 19 ’Ιουλίου 1975 έπιστολών,
συναφθείσης Συμφωνίας «περί παρατάσεως έπ’ αόριστον
τής 'Ελληνο-Βουλγαρικής Ναυτιλιακής Συμφωνίας τής
9ης ’Ιουλίου 1964».
'Η ώς άνω Ναυτιλιακή Συμφωνία ύπογραφεϊσα έν
Άθήναις έκυρώθη διά τοϋ ύπ’ άριθ. 4393/1964 - Νομοθε
τικού -Διατάγματος δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 193/
1964 .φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεύχος Α',
έτέθη δέ έν ίσχύι συμφώνως. πρός τό άρθρον 12 αυτής,
άπό τής ημερομηνίας υπογραφής της διά περίοδον τριών
έτών μέ δυνατότητα άνανεώσεως έπί έν εισέτι Τίτος.
Έκτοτε ή έν λόγω Συμφωνία, παρετάθη διά των έν
Σόφια άνταλλαγεισών έπιστολών α) άπό 29.5.1968/30.5.
1968 (ένεκρίθη δι’ Υπουργικής Άποφάσεως δημοσιευ-

’Επίσης, ρυθμίζονται τά θέματα άποφϋγής διπλής φορο- λογίας- τών πραγματοποιουμένων έκ τής έκμεταλλεύσεως
εις διεθνείς μεταφοράς έσόδων τών έμπορικών πλοίων
έκατέρας τών συμβαλλομένων Χωρών (άρθρον 7ον) , ώς
καί τά τής μή έπεμβάσεως τών τοπικών άρχών καί τών
δικαστηρίων έκατέρου τών συμβαλλομένων μερών είς
τάς διαφοράς αίτινες θά άναφύωνται μεταξύ τής διοικήσεως καί πληρώματος τών πλοίων έκατέρας τών Χωρών
(άρθρο,ν δον) τέλος καί τά τής αρχής άπό πάσης ένεργείας συνεστώσης διάκρισιν σημαίας έντός τοϋ πλαισίου
τών διεθνών θαλασσίων μεταφορών (άρθρον ΙΟον).
Έν Άθήναις τη 31 ’Ιουλίου 1976
/
„

Οί 'Υπουργοί

’Εξωτερικών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

· ; ·

'

’Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Σόφια δι* άνταλλαγής τών άπό
3 Φεβρουάριου καί 19 ’Ιουλίου 1975. έπιστολών συνα
φθείσης Συμφωνίας «περί παρατάσεως έπ’ άόριστον
τής ισχύος τής Έλληνο-Βουλγαρικής Ναυτιλιακ ς Συμ
φωνίας τής 9ης ’Ιουλίου 1964». .
·. ..

έπιστολών άπό 16.6.1969/8.7.1970 (ένεκρίθη δι’ 'Υπουρ
γικής Άποφάσεως δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 167/
1971 φύλλον τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως), γ) διά
τών έν -Άθήναις άνταλλαγέισών άπό 8.6.1974/5.7. t
Άρθρον πρώτον.
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·
1974 έπιστολών (ένεκρίθη δι’ 'Υπουργικής' Άποφάσεως
δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 29/1975 φύλλον τής έφη
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Σόφια, δι’ άνταλλα*
μερίδος τής Κυβερνήσεως).
, ί'ί-ν.··
γής τών άπό 3 Φεβρουάριου καί 19 ’Ιουλίου 1975 έπιστο
Διά τής Συμφωνίας ταύτης ής ή Ισχύς έληξε τήν 9ην λών συνάφθεϊσα Συμφωνία «περί παρατάσεως έπ’ άόριστον
’Ιουλίου 1975, παραχωρεϊται άμοιβαίως ή μήτρα τοϋ τής ■ ίσχύος τής 'Ελληνο-Βουλγαρικής Ναυτιλιακής Συμ
μάλλον 'εύνοουμένου Κράτους ώς πρός τήν μεταχείρισιν. φωνίας τής 9ης ’Ιουλίου 1964», ής τό κείμενον έν πρωτοτυπώ
τών πλοίων τών δύο Χωρών εις τούς λιμένας αυτών,
"είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς τήν Έλ
(άρθρον Ιον).
ληνικήν έχει ώς έπεται :

