
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

τυ Π fωτον.ό/λου γία τ:ς ::2·-'ρ3τυμττε:ς των ίσων ως /υ2:
3 τχετ:χζ ταρ·αρ“τήμχτ2. 3wτών.

Προς τη Βουλή των Ελλι/vatv
Tip 8 Ν-σ^χίζΤΓΟυ 1908 οχογραςττη Β:Γ/νη με τη 

’ρ-οντώζ ταυ Οργανισμού των Ηνωμένων E-ύνων (ΟΗιΕ,. 
ssubxTη γ:α τη/ οοεχή -/ryvj/jCrpopiz. σήμανση χα: ττματαάο- 
rjrr,. Ο: -atr-Sviiip χυτός τ-Λερωνίες χε: -.ιεχο-υ·/ κανόνες -υχο- 
;ρε·ωτ·.χούς γ:α τα τυμίαλλέμενα μέρη 7.2. τυτ·ίάτ::ς. Η τυ>- 
όρ/ρωτη με τις .χυχτάτεες οεν ·ετυα: ιχτοχριωτιοτή γ: 7υτά Τ3 
-ήχατα ττυΛ/Αρορ:ζς οχημάτων. .τήχανιττ; χα: 2τμ:2τοτοτητη 
■W οίών χα: τεχΆίχών χρβίίαγραρών 7W αυτοκινήτων.

Os «κόρα χάνω ουμτ ώνιες χυμηοληρω·7ή·/..ανιε ττα μέρη τα. 
κιχέρχζα με την Ευρωχαϊτ/,ή Σμυ/ρωνία (Γ-ενευη ίη 

Μ^ττίτυ 1971)' η crroiz ζ.ατζρτ·»3'!>·ητ/ίί απτό την Ο:χο7ίμ.ίίθή 
3b«ypsr, για την Ε^ώρη το« ΟΗΕ. '·■.·: — ·. ! .·.. ■ ·.·*.

Η 'Ευρωχατ/.ή αυτή Σμμρωυία 'τυμχληρώ-7ηχε με χρωτό- 
ναλλο (Γενεύη 1η Μαρτίου 1973) γ:α τζ οοεχά σήματα χα: 
:5ς διαγράμμιζε :ς των Οϊών.

'Ολες •ο: χέρα χάνω συμφωνίες ιζτνχρύρ'Οντα: αε ένα χζ: το 
3»' -Τέμχ. ϊηλχσή της εχίτευζης ομαλών χυχλορορ ιαχών 
ΛΛΐΤηχών.

Η Ελϋ.άοα.. χαίτο: εχ:·7υμητό χα: ωρέλιμο σε συίεμϊ2 χτ.ί 
-ΐς ίχγνωνίες αυτές χροπεχώρηχε εχε,ιίή υχήρχε ίλλην.κή 
εμο-Τ^Ο* 2 (Κώδικας Οε-.ττής Κ-υνύ.οροιρίας) η οχοία αύόμτζί 
.ορεχα -ώέματα :·.αρορετ:χά ατό τ:ς τυμρ ώνιες αυτός.

Έτπ: λοιπόν -προσχώρηση της χώρας μας ττ:ς χτο τϊ/ω 
υμντων-ας δεν χρόώηχε αηοόχμη χω^ς να έχε; χροη,-η-ύε: 
ρα/ΓΧΧοίητη της Ελλη/εχης νβ;κ.·>ετί2ς ιεχειτή η εραρμογή 
ζ;τών των ·χμρων:ών >2 ϊηυεουχγρύχε χύγχυτη. Δηλαδή- αν 
είχε χρ ο·*ιγηύ-ε: η χύροντη αυτή, χυτή -7ζ είχε :ζ·. αζττέλετμα 
«ζ ?ημχυιργτ/ύ<ε··. ττον ελΰ.η. .7.0 χά^τε 7.ατάττατη ταυ εεν ·7α 
-,.-ανε .εχ:·7-υμητή 7.2-7ίτον χαράλληλζ ν2 ίτχυαν τότε c τρε- . 
ςηττύατν^ς ΚΟΚ χα: τα ά/ό.2 ε:ε εζ.ά vqjK.-3iTT,ptaT2 ότε 7.α: 
5! υττόΤη ϊ:ε-7νείς τζχτωνίχς. Αυτό ενώ ντμεχα χ-ςχιετωτί^ε- 
τα: με τη λύτη να εραρμίζετζ·. η νιωτόρα ίεάταζη (η ί:ε- 
5νής τεμτωνίτ). ττη 'w/rr/ή όμως τερ ττματΓ7/ετητζ -7α 2η- 
υ-ίουτ-ρτύτε τάε2 τολ/ώς 7.2: ϊιάττρες ζαρετμη·;ε:ες ο: εττίες 
Τα -οίχον 2υαΓε·«,·ς εαετττώτεες ττην 2ττζΰα:α των τεζών τεχ 
των ττ^τερτρων.

Για ττα; τε ττάνω λότρε/υς Jjx/j&npoi η δ:αί:75ατίζ. της τώ- 
ρω-τη των 2:ε·ύνών αυτών τυιιμωνιών με τχεττό ή ι!π~τ:τη ViTv 
νόμ/ευ του να ζευρώτΑε: νόε Ινώότ/.α Οε^χής Κυχλοτερέας ντ

τετοηχη-ύεί της ώήτ·.ιτης ταυ -χυρωτηοού νόμου των r’.e τανω 
Σαμοών ιών.

Ο α:ο -ΧΗχ> νέος Κώί :ν.ζς Οτ:-/.τ,ς Ιόυχλοταρίας χυρώ-7η- 
αε με το νάμε 91A 77 «τερί χυτ ωτεω ς τεν Κώό·.7υες 0ί:7.ής 
Κ,υκλνοαρΜς» — ΦΕΙν. 167/A/1G.6.1977. Ο νέος χυτός
Κώ::χας 0::7.ής ίνυχλοεερίας *ένα: εναρμον.τμενος με τ:ς 
ττιο τά/ω τεεύνείς τμερωνίες r.2: «χύε: ατό ττρ/ 17 Αεχεςι-
iptou 1977.

’ Γττεριτ χτύ τα τ·.ο χάνω .ιντη-^-'ύυ-εύα να ώητιτ-ύε: το νο- 
μεχχβε:·ε χυτό τχτυ ·γ/ζ: ααν χ/Λττε τη. χύρωττ των χ·.ο χάνω 
ί'.εννων χυμτωνεών -ώζτε 7.α: η χωρά μας. τον μέλος του 
ΟΗΕ να τρΟΓχωρ-ήτε: τ' χυτές.

Α·7ήνα. 26 Σεατεμέρίου 1985 

Ο: T:xup7c‘
. Πορεόάλλεντος, Χωροταιςίας 

Εςωτεριχών χα: Δημοσίων Έργων
ΚΑΡ. Π Α ΠΟΥΛΙ ΑΣ- ΕΓΑΓΓ. ΚΟΓΛΟΓΜ Π ΗΣ
!>::> " - 3Ιετατοτών χαι Εχ:χθενων:ών

. .. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΔΠΑΛΗΔΙΗΤΡΙΟΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
•Κύρωση τω-/ α) Συμ'όάτεων: αα) γ:2 τη-/ ο::χή χυχλεφορία 

<ό) γ:α την είτχή χήμχ/χη χα: τηματ&ϊότητη 6) της Εύ- 
ρωααΪ7.ής Σΐυμρωνίας ττου τμμχληρώ/ει τη Σύε02Τη ετί- 
χης ττυώ.ορερίας, σϊ»7.ής σι^ιανσης χα: αηματοτότητης χα: 
γ) του Πρωτοκόλλου γ:α τ:ς 2ιαγρα;ζμϊτε:ς των οίών ως 

■>'«α: τα τχετ·.7.ά χαραρτήματα αυτών.
j — *· ■■. · ... · ώ. Υ
ΐι< ·■ . . Άρ·7ρο χρώτο. :· " Γ

* 1. Κυρώνοντα: ν.α: έχουν την :τχύ χου όριζε: το άρ-ύρο 
28 xap. 1 του Συντάγματος:

α) Ο: τυμίάεεις χου υχογραρήτΛΧ/ε (με τη·/ οροντίεα 
των Ηνωμένων Ε-υνών) ετη Β:έννη την S Νοεμβρίου 1968, 
γ:α τη-/ οε:τ.ή χυχ’/.οττρίζ χα: γεα τη. ο;:τ.ή οήμαντη χα: 
σηματοοότηχη. μαζί με τα χαραρτήματά τους.

t) Η Ευρωχαίζ.ή συμςωνία χου υχογράρηχε ττη Γενεύη 
την 1η Μα-ου 1971 χα: χυμχληρώνε: τ:ς χατά την χροη- 
γουμενη χερίχτωτη Συμόάτε’.ς xat

γ) Το χρωτόχολλο μαζί με το χαράρτηχά του, χου υχο- 
γράρητ/.ε ττη Γενεύη τη·/ 1 Μαρτίου 1973 γ:α τ:ς ί·.αγρα;χ- 
μότε:ς των τϊών. το οχοίο χροττέ·7η/-ΐ ττη/ χατά τη/ χροη- 
.γούμενη χερίχτωτη Ευρωχατχή Συμοωνία. * _ · .'

' 2. Τα χείμενα των Συμόάτιων. Συμρωνίας χα: Πρωτο- 
-χολλου τα οχο-ίζ αναρέρσ/τα: ττην χροηγούίζενη χαράγραρο 
•σο χρωτόχυχο ττη/ αγγλεχή χζ: γαλλαή γλιόττζ χα: τε μ«- 
τάρρατη ττην Ε/ληνεχή έχουν όχως χκρατυάτως


