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ΝΟΜΟΙ 
- (ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 461 

Περί κνρώσεως τής έν Μόσχα την 16ην Δεκεμβρίου 
1975 υπογραφείοης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνή- 
σεως τής "Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κνβερνή- 
οεως τής 'Ενώοεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο¬ 
κρατιών, επί τής Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν : 

’Άρθρον πρώτου. 

Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Μόσχα την 16ην 
Δεκεμβρίου 1975 ύπογραφεϊσα Συμφωνία μεταξύ της Κυ- 
βερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνή- 
σεως τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα¬ 
τιών, τής οποίας τό κείμενον εις τό Ελληνικόν πρωτότυ¬ 
πον έχει ως άκολούθως : 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλι¬ 

στικών Δημοκρατιών, επί τής Εμπορικής Ναυτιλίας. 

'Η Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κυ- 
βέρνησις τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο¬ 
κρατιών, έπιθυμοϋσαι την άνάπτυξιν τής εμπορικής ναυ¬ 

τιλίας μεταξύ τών δύο χωρών καί επί τώ τελεί τής συμβολής 
των εις την άνάπτυξιν τής διεθνούς ναυτιλίας έπί τή βάσει 
τών αρχών τής ελευθερίας τής εμπορικής ναυτιλίας, άνα- 
γνωρίζουσαι σχετικώς οτι αί διατάξεις τής Συμ- 
βάσεως εμπορίου καί ναυτιλίας μεταξύ ΕΣΣΔ καί Ελλάδος ’ 
τής 11ης Ιουνίου 1929, αί άφορώσαι την ναυτιλίαν καί αί 
οποΐαι έςυπηρέτησαν μέχρι τοϋδε τά ενδιαφέροντα την ναυ¬ 
τιλίαν άμφοτέρων τών χωρών, χρήζουν άναπτύξεως ύπό πλέον 
συγχρόνων διατάξεων, άπεφάσισαν την σύναψιν τής παρούσης 
Συμφωνίας. 

Άρθρου I. 

Εις την παρούσαν Συμφωνίαν : 

1. 'Ο όρος «πλοίου τού Συμβαλλόμενου Μέρους» θά 
σημαίνη οίονδήποτε πλοίου νηολογημένου εις τά νηολόγια 
τού Μέρους τούτου καί φέρον την σημαίαν αυτού. 'Οορος 
ουτος δεν θά περιλαμβάνη έν τούτοις : 

(α) Τά πολεμικά πλοία. 

(β) ΙΙλοϊα έκτελοΰντα άποκλειστικώς διοικητικήν ή 
κρατικήν υπηρεσίαν. 

(γ) Πλοία έπιστημονικής έρεύνης. 

2. 'Ο ορος «μέλος τού πληρώματος» θά σημαίνη τον 
Πλοίαρχον καί οίονδήποτε πρόσωπον πράγματι άπασχολού- 
μενον προς έκτέλεσιν καθηκόντων έπί τού πλοίου, έν σχέσει 
πρόςτήν έργασίαν ή υπηρεσίαν έπ’ αΰτοϋ κατά τήν διάρκειαν 
ταξειδίου καί περιλαμβανόμενου εις τήν κατάστασιν πληροό- 
ματος. 

Άρθρου 2. 

Τά συμβαλλόμενα Μέρη θά αναπτύσσουν τάς άμοιβαίας 
σχέσεις των εις τό πεδίου τής έμπορικής ναυτιλίας έπί τή 
βάσει τών άρχών τής έλευθερίας τής έμπορικής Ναυτιλίας 
καί θά απέχουν έκ τοιούτων ενεργειών δυναμένων νά έπη- 
ρεάσουν δυσμενώς τήν άνάπτυξιν τής διεθνούς ναυτιλίας 
βασιζομένης έπί τών ανωτέρω άναφερθεισών άρχών. 

’Άρθρον 3. 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεχίσουν έντός τών περιο¬ 
ρισμών τών σχετικών των νομοθεσιών τάς προσπάθειας των 
διά τήν διατήρησιν καί άνάπτυξιν ένεργοΰ συνεργασίας μεταξύ 
τών αρμοδίων διά τάς ναυτιλιακάς υποθέσεις άρχών τών 
χωρών των. Είδικώς, τά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν 
όπως συνδιασκέπτονται καί άνταλλάσσουν πληροφορίας μετα¬ 
ξύ τών αρμοδίων διά τάς ναυτιλιακάς ύποθέσεις άρχών των καί 
ένθαρρύνουν τήν άνάπτυξιν έπαφών μεταξύ τών ναυτιλιακών 
των όονανισιυών καί έπινειοάσεωυ. 
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Άρθρον 4. 

Τ. Τά συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όπως άκολουθοΰν 
εις τήν διεθνή ναυτιλίαν, έντός των δυνατών ορίων, τάς άρχάς 
τοϋ ελευθέρου καί θεμιτού συναγωνισμού καί είδικώτερον : 

(α) Νά προάγουν τήν συμμετοχήν των πλοίων τής Ελλη¬ 
νικής Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσια¬ 
λιστικών Δημοκρατιών εις το Θαλάσσιον έμπόριον μεταξύ 
τών λιμένων τών χωρών των. 

(β) Νά συνεργάζωνται εις τήν έξάλειψιν εμποδίων τά 
όποια δυνατόν νά παρακωλύουν τήν άνάπτιιξιν τού θαλασσίου 
εμπορίου μεταξύ τών λιμένων τών χωρών των. 

(γ) Νά απέχουν έκ μέτρων τά όποια δυνατόν νά περιορί¬ 
ζουν τάς εύκαιρίας συμμετοχής τών πλοίων τών Συμβαλ- 
λομένων Μερών εις τό Θαλάσσιον έμπόριον μεταξύ τών 
λιμένων τών Συμβαλλομένων Μερών καί τών λιμένων τρί¬ 
των χωρών. 

2. Λί διατάξεις τού παρόντος άρθρου δέν θά επηρεάζουν 
τά δικαίωμα τών πλοίων τρίτων χωρών νά συμμετέχουν 
εις τό θαλάσσιον έμπόριον μεταξύ τών λιμένων τών Συμ¬ 
βαλλομένων Μερών. 

“Αρθρου 5. 

1. "Εκαστον Συμβαλλόμενου Μέρος θά παρέχη προς 
πλοία τού ετέρου Συμβαλλομένο > Μέρους τήν αυτήν μετα- 
χείρισιν τήν οποίαν παρέχει προς τά ίδια αύτού πλοία τά 
απασχολούμενα Ας διεθνείς πλόας εις ο,τι αφορά τήν έλευ- 
Οέραν είσοδον εις τούς λιμένας, τήν χρήσιν τών λιμένων 
προς φόρτωσιν καί έκφόρτοισιν φορτίων καί έπιβίβασιν καί 
άποβίβασιν επιβατών, πληρωμήν τελών χωρητικότητος καί 
ετέρων τελών καί φόρων, τήν χρήσιν τών παρεχομένων πρός 
τήν ναυτιλίαν υπηρεσιών καί τήν άσκησιν συνήθων έμποοικών 
πράξεων. _ 

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρθρου : 
(α) Δέν θά έφαομόζωνται εις λιμένας μή ανοικτούς διά 

τήν είσοδον ξένων πλοίων. 
(β) Δέν θά έπηρεάζουν τούς κανονισμούς τούς άφορώντας 

είσοδον καί παραμονήν άλλο δ απών. 
(γ) Δέν θά έφαρμόζωνται προκειμένου περί δραστηριο¬ 

τήτων έπιφυλασσομένων ύπό έκάστου τών Συμβαλλομένων 
Μερών υπέρ τών ιδίων αύτού "Οργανισμών ή έπιχειρήσεων, 
περιλαμβανομένων είδικώς τής άκτοπλοΐας, αλιείας, πλοη- 
γήσεως ρυμουλκήσεως καί ναυαγιαιρέσεως. 

(δ) Δέν θά ύποχρεοΐ Συμβαλλόμενον Μέρος νά έπεκτείνη 
πρός πλοία του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους εξαιρέσεις 
έκ τής ύποχρεωτικής πλοηγήσεως, αίτινες παρέχονται πρός 
τά ίδια αρτού πλοία. 

"Λρθρον 6. I 

1. Έκτος έάν άλλως προβλέπεται ύπό τής παρούσης 
Συμφωνίας, τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά παραχωρούν πρός 
άλληλα τήν μεταχείρισιν τού μάλλον εύνοουμένου Κράτους 
έπί όλων τών θεμάτων τών άφορώντων τήν έμπορικήν ναυ¬ 
τιλίαν. 

2. Αΐ διατάξεις τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρθρου 
δέν θά έφαομόζωνται προκειμένου περί : 

(α) Πλεονεκτημάτων άπορρεόντων έκ Τελωνειακής Ένώ¬ 
σεως πάσης φύσεως εις τήν οποίαν έκαστον τών Συμβαλλο¬ 
μένων Μερών είναι ή δυνατόν νά καταστή μέλος. 

(β) Πλεονεκτημάτων παρασχεθέντων ή παρασχεθησο- 
μένων ύπό έκάστου τών Συμβαλλομένων Μερών πρός γει¬ 

τονικής αύτού χώρας. 

’Άρθρον 7. 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά υιοθετούν, έντός τών ορίων 
τής νομοθεσίας των καί τών κανονισμών λιμένων, ώς έπί- 
σης καί τών έκ τού Διεθνούς Δικαίου ύποχρεώσεών των, 
όλα τά άναγκαϊα μέτρα προς διευκόλ.υνσιν καί έπίσπευσιν 
τής ναυτιλιακής κινήσεως, άποφυγήν τών μή άναγκαίων κα¬ 
θυστερήσεων τών πλοίων, καί έπίσπευσιν καί άπλούστευ- 
σιν κατά τό δυνατόν, τής διεξαγωγής τών τελωνειακών καί 
λοιπών διατυπώσεων έίοαου,οζοαένων εις τούς λιυ,ένας. 

"Λρθρον 8. 

1. Τά έγγραφα τά άποδεικνύοντα τήν έθνικότητα τών 
πλοίων, πιστοποιητικά χωρητικότητος καί λοιπά ναυτι¬ 
λιακά έγγραφα, έκδοθέντα ή άνεγνωρισμένα ύπό ένός τών 
Συμβαλλομένων μερών θά άναγνωρίζωνται ύπό τού ετέ¬ 
ρου Μέρους. 

2. Τά πλοία έκατέρου τών Συμβαλλομένου ν Μερών, άτι- 
να κέκτηνται νομίμως έκδοθέντα πιστοποιητικά χωρητι¬ 
κότητος, δέν θά ύπόκεινται εις άνακαταμέτοησιν εις τούς 
λιμένας τού έτέρου Μέρους καί ή χωρητικότης τών πλοίων 
ή σημειουμένη έπί τού πιστοποιητικού θά λαμβάνεται ώς 
βάσις διά τον ύπολογισμόν τών λιμενικών τελών οίουδή- 
ποτε είδους ή ονομασίας. 

Άρθρον 9. 

1. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών θά άναγνωρί- 
ζη τά άποδεικτικά ταυτότητος άτινα έχουν έκδοθή ύπό τών 
αρμοδίων άρχών τού έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους διά 
μέλη τόύ πληρώματος τά όποια είναι ύπήκοοι τού Μέρους 
τούτου καί παρέχη εις τά πρόσωπα τά όποια κατέχουν τά 
άποδεικτικά ταυτότητος τά δικαιώματα τά άναφερόμενα 
έν άρθροις 10 καί 11 τής παρούσης Συμφωνίας, ύπό τούς 
άναφερομένους έν αύτοΐς όρους. Τά έν λόγω αποδεικτικά 
ταυτότητος είναι : 
Άπό πλευράς Ελλάδος : Ναυτικόν φυλλάδιον ή Ελ¬ 

ληνικόν διαβατήριον. 
Άπό πλευράς Σοβιετικής Ένώσεως : Τό διαβατήριον 

ναυτικού τής ΕΣΣΔ. 

2. Αί διατάξεις τών άρθρων 10 καί 11 τής παρούσης 
Συμφωνίας θά έφαρμόζωνται άνάλόγως έπί οίουδήποτε 
προσώπου τό όποιον δέν είναι Ελληνικής ή Σοβιετικής 
ύπηκοότητος αλλά κατέχει άποδεικτικόν ταυτότητος σύμ¬ 
φωνον πρός τάς διατάξεις τής Συμβάσεως διευκολύνσεως 
τής διεθνούς ναυτιλιακής κινήσεως, τού 1965 καί τού Παραρ¬ 
τήματος αύτής ή τό όποιον έχει έκδοθή συμφώνως πρός 
τήν ύπ’ άριθμ. 108 Σύμβασιν τής Διεθνούς ’Θργανώσεως 
Εργασίας, τού 1958, άφορώσης τά έγγραφα ταυτότητος 
τών ναυτικών. Τοιούτον άποδεικτικόν ταυτότητος θά έχη 
έκδοθή ύπό Κράτους τό οποίον είναι μέλος τής σχετικής 
Συμβάσεως καί θά έγγυάται τήν έκ νέου είσοδον τού κατόχου 
εις τήν χούραν ήτις έξέδωσε το άποδεικτικόν. 

3. Αί διατάξεις τών άρθρων 10 καί 11 τής παρούσης 
Συμφωνίας θά έφαρμόζωνται, κατά τό δυνατόν, έπί οίουδή¬ 
ποτε προσώπου τό όποιον δέν είναι Ελληνικής ή Σοβιετικής 
ύπηκοότητος καί κατέχει έγγραφον ταυτότητος διάφορον, 
τών άναφερομένιον έν παραγράφω 2 τού παρόντος άρθρου. 

.’Άρθρον 10. 

Οι κάτοχοι τών άποδεικτικών ταυτότητος ναυτικού τών 
άναφερομένων εις τό άρθρον 9 τής παρούσης Συμφωνίας, 
εις περίπτωσιν καθ’ ήν τυγχάνουν μέλη τού πληρώματος 
πλοίου τού Συμβαλλομένου Μέρους, τό όποιον έξέδωσεν 
τό άποδεικτικόν ταυτότητος ναυτικού, έπιτρέπεται νά παρα¬ 
μένουν μέ προσωρινήν άδειαν έξόδου εις τήν ξηράν άνευ θεω¬ 
ρήσεων, κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής τού πλοίου είς 
λιμένα τού έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους, ύπό τήν προ- 
υπόθεσιν ότι ό Πλοίαρχος έχει υποβάλλει κατάστασιν 
πληρώματος εις τάς άρμοδίας άρχάς συμφώνως πρός τούς 
έν ίσχύι κανονισμούς τοϋ έν λόγω λιμένος. Κατά τήν όοποβί- 
δασιν καί επιστροφήν είς τό πλοίον τά χροαναφερ$·έντα άτομα 
ύπόκεινται είς έλεγχον εισόδου καί εξόδου ώς καί είς τελω¬ 
νειακόν τοιούτον συμφώνως πρός τούς έν ισχύι κανονισμούς 
τού .έν λόγορ λιμένος. 

Άρθρον 11. 

1. Οί κάτοχοι τών άποδεικτικών ταυτότητος ναυτικού, τών 
άναφερομένων εις τό Άρθρον 9 τής παρούσης Συμφωνίας 
έπιτρέπεται, ώς έπιβάται οίουδήποτε μεταφορικού μέσου, 
νά εΐσέρχωνται εις τήν επικράτειαν τού έτέρου Συμβαλλομέ¬ 
νου Μέρους, ή νά διέρχωνται διά μέσου τής ^πικρατείας 
αύτού «τράνζιτ» εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εύρίσκονται 
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καθ’ οδόν προς το πλοΐον των ή μετακινούνται εις έτερον 
πλοΐον, καθ’ οδόν ρρος την χώραν των ή μετακινούνται δι’ 
οίονδήποτε ετερον λόγον, ό όποιος θά είναι αποδεκτός υπό 
των άρχών του έν λόγω ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 

2. Εις άπάσας τάς άναφερομένας εν παραγράφω 1 του 
παρόντος άρθρου περιπτώσεις, οί ναυτικοί πρέπει νά έ'χουν 
τάς άντιστοίχους θεωρήσεις τοΰ έτέρου Συμβαλλομένου 
Μέρους, αΐ όποϊαι θά χορηγούνται ύπό των αρμοδίων άρχών 
εις τον συντομώτερον δυνατόν χρόνον. 

ο. Εις περίπτιοσιν κατά τήν όποιαν ό κάτοχος του άπο- 
δεικτικοΰ ταυτότητας ναυτικοϋ συμφώνως προς τό ’Άρθρον 
9 τής παρούσης Συμφωνίας, δεν είναι υπήκοος έκατέρου 
Συμβαλλομένου Μέρους, αί θεωρήσεις αί άναφερόμεναι εις 
το παρόν άρθρον διά είσοδον εις τήν ή τήν διέλευσιν «τράν- 
ζιτ» μέσω τής επικράτειας τοΰ έτέρου Συμβαλλομένου Μέ¬ 
ρους θά χορηγούνται ύπό τήν προϋτιόθεσιν οτι ή έκ νέου 
είσοδος εις τήν επικράτειαν τοΰ Συμβαλλομ.ένου Μέρους τό 
οποίον έξέδωσε το άποδεικτικόν ταυτότητος τοΰ ναυτικοϋ 
είναι ήγγυημένη διά τόν κάτοχον τοΰ τοιούτου άποδεικτικοΰ. 

■Άρθρον 12. 

1. 'ΐπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων των ’Άρθρων Ο¬ 
Ι 1 τής παρούσης Συμφωνίας, οί κανονισμοί έν σχέσει πρός 
τήν είσοδον, παραμονήν καί άναχώρησιν άλλοδαπών δια¬ 
τηρούνται έν πλήρει ίσχύι εις τάς έπικρατείας των Συμβαλ.- 
λομένων Μερών. 

2. "Εκαστον τών Συμβαλλομένιον Μερών επιφυλάσσει 
δι’ ίαυτο τό δικαίωμα όπως άρνηθή τήν είσοδον εις τήν 
έπικράτειάν του εις ναυτικούς, τούς όποιους θεωρεί άνε- 
πιθυμήτους. 

Άρθρον 13. 

1. Αί δικαστικαί άρχαί τοϋ ένός Συμβαλλομένου Μέρους 
δεν θά έπιλαμβάνωνται τής έκδικάσεως οίωνδήποτε άστικών 
διαφορών αίτινες αφορούν εις τήν σύμβασιν έργασίας επί 
τοΰ πλοίου μέλους πληρώματος πλοίου τοΰ έτέρου Συμ¬ 
βαλλομένου Μέρους. 

2. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν μέλος τοΰ πληρώματος πλοίου 
τοΰ ένός τών Συμβαλλόμενων Μερών θά διαπράξη αδίκημα 
επί τοΰ πλοίου, καθ’ δν χρόνον τό πλοΐον ευρίσκεται εις τά 
εσωτερικά δδατα τοΰ έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους, αί 
άρχαί τοΰ Μέρους τούτου δεν θά διώκουν τοΰτο άνευ συγκα- 
ταθέσεσ>ς τής άρμ.οδίας Διπλωματικής ή Προξενικής αρχής, 
τής χώρας τής σημαίας τοΰ πλοίου, έκτος εάν : 

(α) Αί συνέπειαι τοΰ αδικήματος επεκτείνωντ,αι εις τήν 
επικράτειαν τοΰ παρακτίου κράτους ή 

(β) Τό άδίκημα είναι τοιούτου είδους ώστε νά διαταράσση 
τήν δημοσίαν τάξιν ή τήν άσφάλειαν τοΰ παρακτίου κράτους 
Ί\ 

Ό 

(γ) 'Η δίωξις είναι άναγκαία διά τήν καταπολέμησιν άπη- 
γορευμένης διακινήσεως ναρκωτικών. 

Εις τοιαύτας περιπτώσεις θά ειδοποιούνται δεόντως αί 
Διπλωματικά! ή Προξενικά! Άρχαί τής χώρας τής σημαίας 
τοΰ πλοίου. 

3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος άρθρου 
δέν θά επηρεάζουν τό δικαίωμα ελέγχου καί έρεύνης τό 
όποιον αί άρχαί έκάστου τών Συμβαλλομένων Μερών έχουν 
συμφώνως πρός τήν νομοθεσίαν των. 

’Άρθρον 14. 

1. Έάν πλοΐον ένός τών Συμβαλλομένων Μερών ναυαγήση, 
προσαράξη ή έξωκείλη ή ύποστή οίονδήποτε έτερον ατύχημα 
έξωθι τών άκτών τοΰ έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους, τό 
πλοΐον καί τό φορτίον θά άπολαμβάνουν εις τήν επικράτειαν 
τοΰ τελευταίου Μέρους τής αύτής μεταχειρίσεως ή όποια 
παρέχεται εις εθνικόν πλοΐον καί φορτίον. 

2. Εις τό πλήρωμα καί τούς έπιβάτας ώς επίσης καί εις 
αυτό τοΰτο τό πλοΐον καί τό φορτίον του θά παρέχεται, εις 
οίονδήποτε χρόνον, άρωγή όμοιας έκτάσεο^ς ώς εις τήν περί- 
πτωσιν εθνικού πλοίου. 

3. Τό φορτίον καί τά είδη τά έκφορτωθέντα ή διασωθέντα 
εκ τοΰ πλοίου, ώς άναφέρεται εις τήν παράγραφον 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου, δέν Οά ύπόκεινται εις τελωνειακά τέλη, ύπό 
την προυπόθεσιν δτι δέν Οά παραδοθοΰν πρός χρήσιν ή 
κατανάλωσιν εντός τής έπικρατείας τοΰ έτέρου Συμβαλλομέ¬ 
νου Μέρους. 

4. Ούδεμία διάταξις τοΰ άρθρου τούτου Οά,περιορίζη 
οίανοήποτε άπαίτησιν διά διάσωσιν ή βοήθειαν παρασχε- 
θεΐσαν εις πλοΐον, τούς έπιβάτας του, πλήρωμα καί φορτίον 
του. 

Άρθρον 15. 

Τό θέμα τής άποφυγής τής διπλής φορολογίας τών έκ 
τής έκμεταλλεύσεως πλοίων εις διεθνείς μεταφοράς προ- 
κυπτοντων κερδών θά ρυθμισθή δι’ έτέρας συμφιονίας μεταξύ 
τών Συμβαλλομένου Μερών. 

Άρθρον 16. 

1. Πρός τόν σκοπόν τής, έποπτείας τής έφαρμογής τής 
παρούσης Συμφωνίας συνιστάται μικτή Επιτροπή άπο- 
τελουμένη εξ άντιπροσώπων άμφατέρων τών Μερών, ήτις 
Οά συγκαλήται τή αιτήσει έκατέρου τών Μερών. 'Η Επι¬ 
τροπή αυτή έκτος τοΰ έργου τής γενικής έποπτείας όπερ 
άνεφέρθη άνωτέρω θά έχη τό δικαίωμα διατυπώσεως συ¬ 
στάσεων πρός τάς αρμόδιας άρχάς τών Συμβαλλομένων 
Μερών. 

2. 'Η ειδική σύνθεσις καί τό πρόγραμμα έργασίας τής 
άναφερομένης εις τήν παράγραφον 1 τοΰ παρόντος άρθρου 
μικτής Επιτροπής, θά συμφωνήται μεταξύ τών αρμοδίων 
ναυτιλιακών άρχών τών Συμβαλλομένων Μερών. 

Άρθρον 17. 

Έκάτερον τών Συμβαλλομένων Μερών θά ένημερώση 
τό έτερον Μέρος, έπί τή συμπληρώσει τών άναγκαίων δια¬ 
δικασιών βάσει τοΰ Συντάγματος του διά τήν θέσιν έν ίσχύι 
τής παρούσης Συμφωνίας ήτις Οά τεθή έν ίσχύι έντός τριά¬ 
κοντα ημερών άπό τής ημερομηνίας τής τελευταίας γνω- 
στοποιήσεως. 

'Η παροΰσα συμφωνία θά παραμείνη έν ίσχύι μέχρι δοίδεκα 
μήνας άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν έκάτερον τών 
Συμβαλλομένων Μερών θά έχη γνωστοποιήσει εις τό έτερον 
Μέρος τήν καταγγελίαν αύτής. 

Εις πίστωσιν τών άνωτέρω οί υπογεγραμμένοι δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι ύπό τών άντιστοίχων Κυβερνήσεων αύτών, 
υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν. 

Συνετάγη εις διπλοΰν έν Μόσχα σήμερον 16 τοΰ μηνός 
Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1975 εις τήν Ελληνικήν καί τήν Ρωσ- 
σικήν γλώσσαν, άμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου 
αυθεντικών. 

Διά τήν Κυβέρνηπν Διά τήν Κυβέρνητιν τής 'Ενώσεως 
τής Έλλην. Δημοκρατίας Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών 

Άρθρον δεύτερον. 

Τά διά τήν εφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας συντασ- 
σόμενα ύπό τής ύπό τοΰ άρθρου 16 αύτής προβλεπομένης 
Μικτής Επιτροπής Πρακτικά, έγκρίνονται διά κοινής πρά- 
ξεως τών άρμοδίων 'Τπουργών. 

Άρθρον τρίτον. 

' Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 
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Ό χαρών νόμος ψηφισδείς ύχό τής Βουλής και παρ’ Ημών 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευδήτω διά τής Εφημερίδας τής 
Κυβερνήσεως καί έκτελεσδήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους. 

’Εν Άδήναις τή 1 Νοεμβρίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΖ ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 

Έΰεωρήϋη καί έτέϋη ή μεγάλη τον Κράτους οφραγίς. 

Έν Άδήναις τή 5 Νοεμβρίου 1976 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

(2) 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 462 

Περί ρυ&μίσεως ζητημάτων τινών τοΰ Καταστατικόν 
Χάρτου της Έκκ/.ηοίας τής 'Ελλάδος. 

.0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άχεφασίσαμεν: 

Άρδρον 1. 

1. ΓΙ αρατείνεται, άφ’ ής εληξεν, ή θητεία τής ύχό τού 
άρδρου 11 τού Ν.Δ. 87/1974 «περί -έχαναφοράς έν ισχύι τοΰ 
Ν. 671/1943, τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως αΰτοΰ καί 
ρυδμίσεως συναφών έκκλησιαστικών ζητημάτων», χροβλεχο- 
μένης μικτής έκ κληρικών καί λαϊκών έχιτροχής συντάξεως 
σχεδίου Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλά¬ 
δος. μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1976. 

2. Τής ώς άνω Έχιτροχής μετέχει αυτοδικαίως καί ή 
χαρά τώ Υπουργώ Έδνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
Ειδικός Σύμβουλος έκί τών Εκκλησιαστικών -δεμάτων. 

3. Ό Υπουργός Έδνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
δόναται νά άντικαταστήση τά μέλη τής Έχιτροχής τού άρ¬ 
δρου 11 χαρ. 1, έδάφ. δ' τοΰ Ν.Δ. 87/1974. 

4. Αί τροχολογίαι τής Έχιτροχής έχί τοΰ Σχεδίου Κατα¬ 
στατικού Χάρτου -δά άχοσταλοΰν χρός την Διαρκή Ίεράν 
Σύνοδον, ίνα εντός αποκλειστικής χρ-οδεσμίας έΥος μηνός 
έκφράση την κατά τό άρδρον 11 χαρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 87/1974 
γνώμην αυτής. 

Άρδρον 2. 

Αναστέλλεται ή ισχύς τοΰ άρδρου 17 τοΰ Ν. 671/1943 
«χερί Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος» 
μέχρι τής 31ης Ιανουάριου 1977. 

Άρδρον 3. 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφήμερίδος τής Κυβερνήσεως. 
Ό χαρών νόμος ψηφισδείς ύχό τής Βουλής καί χαρ! Ημών 

σήμερον κυρωδείς, δημοσιευδήτω δϊά τής Έφήμερίδος τής 
Κυβερνήσεως καί έκτελεσδήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους. 

Έν Άδήναις τή 4 Νοεμβρίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 

Έδεωρήδη και έτέδη ή μεγάλη τοΰ Κράτους οφραγίς. 

Έν Άδήναις τή 5 Νοεμβρίου 1976 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(3) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 811 

Περί ορισμού χρονολογίας διενεργείας εκλογών χρός άνά- 
δειξιν τών μελών τών νομαρχιακών συμβουλίων καί ορι¬ 
σμού χροδεσμιών εκλογικής έν γένει διαδικασίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύχ’ δψει: 

1) Τάς διατάξεις τού άρδρου 2 τού Νόμου 439/1976 
(ΦΕΚ 254 τ. Α') «χερί τοΰ κατά τον Ν. 3200/1955 «χερί 

διοικητικής άχοκεντρώσεωςο νομαρχιακού συμβουλίου. 

2) Τήν ύχ’ άριδ. 802/1976 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβου¬ 
λίου τής Έχικρατειας, χροτάσε: τοΰ Ήμετέρου έχί τών 
Εσωτερικών 'Υχουργου, άχεφασίσαμεν: 

Άρδρον 1. 

Ή εκλογή τών χερί ών τό ά'ρδρον 11 τού Ν. 3200/1955 
αιρετών μελών- τών νομαρχιακών συμβουλίων δέλει ένερ- 
γηδή τήν εικοστήν έβδόμην- (27) Φεβρουάριου 1977, ημέραν 
Κυριακήν. 

Άρδρον 2. 

Διά τήν έν άρδρφ 1 τοΰ χαρόντος έκλογήν αί ύχό τοΰ 
άχό 6/28 Ιουλίου 1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' 201) «.χερί έκλο- 
γής αιρετών μελών τών κατά τόν Ν. 3200/1955 νομαρ¬ 
χιακών συμβουλίων», ώς έτροχοχοιήδη διά τοΰ άχό 18.4/6. 
5.1959 όμοιου, χροβλεχόμεναι χροδεσμίαι τής εκλογικής έν 
γένει διαδικασίας ορίζονται ώς έξής: 

α) Ή τού άρδρου 2 χαρ. 1 χροκήρυξις τοΰ Νομάρχου 
δα έκδοδή έντος τού χρώτου δεκαχενδημέρου τού μηνός Δε¬ 
κεμβρίου 1976. 

■ ,3) Η τοΰ άρδρου 3 χαρ. 1 χροδεσμία ύχοβολής δηλώ- 
σεως υποψηφίου λήγει τήν 30 τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 1976, 
συμχεριλαμβανομένης, ή δε τοιαύτη τής παραγράφου 2 τοΰ 
ίδιου άρδρου χερί ύχοβολής δηλώσεως μή αποδοχής ϋποψη- 
φιότητος ορίζεται μένρι καί τής 25 το-3 μηνός Ίανουαρίου 
1977. 

γ) Ή τοΰ άρδρου 4 χαρ. 2 χροδεσμία τοιχοκολλήσεως 
τοΰ χίνακος υποψηφιοτήτων (δεκαήμερον) άΐρχεται άχό τής 
3 τοΰ μηνός Ιανουάριου 1977, ή δε τοιαύτη υποβολής εν¬ 
στάσεων περί έλλείψεως τών προσόντων έκλογιμότητος λή¬ 
γει τή/ 25 τοϋ ίδιου μηνός, συμχεριλαμβανομένης;. Ή τής 
παραγράφου 3 τού άρδρου 4 χροδεσμέα αποστολής εις τους 
Δήμους καί Κοινότητας κεκυρωμέ-νόυ χίνακος υποψηφίων λή¬ 
γε: τήν 8 τοΰ μηνός Φεβρουάριου 1977. 

ο) Η χροδεσμι.α, τοΰ άρδρου 9 χαρ. 1 χερί άχοσφραγί- 
σεως τών φακέλλων άρχεται άπό τής κατά τό άίρδρον 1 
τοΰ χαρόντος ημερομηνίας. 

’Άρδρον 3. 

Ή δητεία τών κατά τήν καροΰόαν έκλογήν έκλεγέντων 
νομαρχιακών συμβούλων άρχεται άπό τής 5 τοΰ μηνός Απρι¬ 
λίου 1977, λήγει δέ τήν 30 τοΰ μηνός Ιουνίου 1979, συμ¬ 
φώνους χρός τάς διατάξεις τοΰ άρδρου 2 χαρ. 3 τοΰ Ν. 
439/1976. 

Άρδρον 4. 

Αί διατάξεις τοΰ ανωτέρω άπό 6/28 Ιουλίου 1955 Β.Δ. 
αί μή διγόμεναι διά τοΰ, παρόντος έχουν εφαρμογήν! καί διά 
τήν έν άρδρω 1 τοΰ χαρόντος έκλογήν. 
Εις τον αυτόν- εχι τών Εσωτερικών 'Τχουργόν, άνατί- 

δεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος. 

Έν Άδήναις τή 29 Όκτωβρίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 


