ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί της κυρώσεως της Μακροπροθέσμου Συμφωνίας Εμ
πορικής, Οικονομικής, Βιομηχανικής καί Τεχνικής Συν
εργασίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, ύπογραφείσης έν
Βαρσοβία την 4ην Νοεμβρίου 1975.
Προς την Βουλήν τών Ελλήνων
1. Προς τον σκοπόν τής ευρύθμου συνεχίσεως των έμπορικών ημών συναλλαγών ως καί τής διευρύνσεως τής συνερ
γασίας εις τον οικονομικόν, βιομηχανικόν καί τεχνικόν το
μέα μετά τής Πολωνίας, την 4ην Νοεμβρίου 1975 ύπεγράφη έν Βαρσοβία Μακροπρόθεσμος .Συμφωνία Εμπορικής,
Οικονομικής, Βιομηχανικής καί Τεχνικής Συνεργασίας μετά
τής χώρας ταύτης, 5ετοϋς ισχύος.
2. Ή έν λόγω Συμφωνία, ήτις αντικαθιστά την προϊσχύσασαν Μακροπρόθεσμον Εμπορικήν Συμφωνίαν τής
18ης ’Ιανουάριου 1973, τίθεται έν ΐσχύι.άπό 1ης ’Ιανουά
ριου 1976 καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου 1980.
3. Ωσαύτως, όμοϋ μετά της ώς άνω Συμφωνίας ’Εμπο
ρικής, Οικονομικής, Βιομηχανικής καί Τεχνικής Συνερ
γασίας, ύπεγράφη καί πρόσθετον Πρωτόκολλον, δι’ ού
ρυθμίζονται εΐδικώτερον αί Έλληνό - Πολωνικαί άνταλλαγαί κατά τό πρώτον έτος έφαρμογής τής Συμφωνίοις, ήτοι
άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1976.
■ i Εις τό ώς άνω Πρωτόκολλον έπισυνάπτονται δύο πί
νακες :
·
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,'α) Ό πίναξ G/1976, δστις περιλαμβάνει τά προς Πο
λωνίαν έξαχθησόμενα Ελληνικά προϊόντα καί
... \
; β) Ό πίναξ Ρ/1976, δστις περιλαμβάνει ποσοστώσεις
δΓ. ώρισμένα έκ τών Πολωνικών έμπορευμάτων, τών ο
ποίων ή εισαγωγή τελεί υπό. προηγουμένην άδειαν εισα
γωγής, ένώ διά τά λοιπά Πολωνικά έμπορεύματα εφαρμό
ζονται αί γενικώς ίσχύρυσαι διατάξεις περί είσαγωγών.
4. Συναφώς προς τά ανωτέρω ύπεγράφησαν καί αί άκόλουθοι τρεις έπιστολαί : ·,
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, α) Περί ένδεχομένης εισαγωγής σακχάρεως έκ Πολω.- :
νιας.
.

β) Περί μονομερούς Ελληνικής δηλώσεώς ώς προς τάς
έξακτέας ποσότητας Ελληνικών καπνών ποικιλιών Μπασμάς καί Κατερίνης.
γ) Περί άντικαταστάσΐώς τών άρθρων 2 καί 4 τής
ΐσχυοόσης Έλληνο-Πολωνικής Συμφωνίας Πλησωαών τής
8. ϊ 1.1960:
5.
Τήν κΰρωτιν τών ώς άνω Συμφωνιών ώς καί τοΰ Εμπο
ρικού Πρωτοκόλλου σκοπεί το ΰπαίαλλόμενον προς κύρωσιν
σχέίιον Νόμου.
Έν Άίήναις τή 5 ‘Ιουλίου 1976
Οί Υπουργοί
Συν/αμοϋ καί ΠρογρΌχματιπιοϋ
Π. ΙΊΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ
Πολιτισμού καί Επιστημών
ΚΩΝ. ΤΡΓΠΑΝΗΣ
Βίο-αηχανίας
.
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Έαπορίου
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
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Περί κυρώσεως τής έν Βαρσοβία τήν 4ην Νοεμβρίου 1975
ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ τών Κυβερνήσεων
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Πολωνίας, άφορώσης εις τάς έμπορικάς άνταλλαγάς καί είς τήν οικονομικήν, βιομηχανικήν καί
τεχνικήν συνεργασίαν μετά τοΰ προσθέτου Πρωτοκόλλου
αύτής ώς καί τών άνταλλαγεισών έπιστολών.
Άρθρον πρώτον.·
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Κυροϋνται καί έχουν ισχϋν νόμου ή έν Βαρσοβία τήν 4ην
Νοεμβρίου 1975 ύπογραφεΐσα Μακροπρόθεσμος Συμφω
νία μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας
καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, άφορώσα είς
τάς έμπορικάς άνταλλαγάς καί είς τήν οικονομικήν βιομη
χανικήν καί τεχνικήν Συνεργασίαν μετά τοΰ προσθέτου Πρω
τοκόλλου αύτής ώς καί τών άνταλλαγ. ισών έπιστολών τών
οποίων τά κείμενα έν πρωτοτύπω είς τήν γαλλικήν καί έν
μεταφράσει είς την 'Ελληνικήν έχουν ώς επεται :

