ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Άμμάν
την 14ην Αύγουστου 1968 ύπογραφείσης Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου της Έλ/.αόος
καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Χασεμιτικοΰ Βασιλείου τής
’Ιορδανίας περί εμπορικών τακτικών αεροπορικών γραμ
μών καί τοϋ Παραρτήματος αυτής».
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γματος συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσχ ειδικά αερο
πορικά συμφέροντα τής Χώρας. ---------- -----’Εν Άθήναις τή 20 Ίχνουαρίου’ 1977
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Οΐ Υπουργοί

’Εξωτερικών
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πρόζ την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Την 14ην Αύγούστου 1968 ύπεγράφη έν ’Αμμάν μεταξύ
τών Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τής ’Ιορδανίας ή έν
θέματι Συμφωνία, ρυθμίζουσα τα τής έγκαταστάσεως
άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών άντιστοίχων
έδαφών των.
2. Την ώς άνω Συμφωνίαν παρακολουθεί, ώς άναπόσπαστον μέρος αύτής, Παράρτημα διά τοϋ οποίου καθορί
ζονται τά σημεία διελεύσεως έκάστης τών έκατέρωθεν
παραχωρηθεισών διαδρομών.
3. Διά τής έν λόγω Συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως
εις τάς όρισθείσας ύφ’ έκατέρου τών Συμβαλλόμενων Μερών
άεροπορτ/.άς έπιχειρήσεις τά κάτωθι δικαιώματα :
(α) τής έκτελέσεως πτήσεων, άνευ προσγειώσεως, ΰπερθεν τοϋ έδάφους τοϋ έτέροϋ Συμβαλλόμενου Μέρους.
(β) τής σταθμεύσεως έπί τοϋ έν λόγω έδάφους δΓ ούχί
έμπορικούς σκοπούς.
1
(γ) τής σταθμεύσεως έπί τοϋ έν λόγω έδάφους είς τά
διά την διαδρομήν ταύτην καθορισθέντα σημεία έν τώ
Παραρτήματι τής παρούσης Συμφωνίας προς τον σκοπόν
άποβιβάσεως ή έπιβιβάσεως κινήσεως έξ έπιβατών, φορτίομ
καί ταχυδρομείου προοριζομένου διά ή προερχομένου έκ
τοϋ έδάφους τοϋ ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους.
4. 'Η κύρωσις τής ύπ’ δψιν Συμφωνίας μετά τοϋ παρακολουθοΰντος ταύτην Παραρτήματος, ούδεμίαν προκοιλοϋσα
έπιβάρυνσιν είς τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν, παρίστάται έπιβεβλημένη ώς κινούμενη έντός γενικωτέρου πλέ-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως της έν Άμμάν την 14ην Αύγούστου 1968
ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τοϋ
Βασιλείου τής Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Χασεμιτικοϋ Βασιλείου τής ’Ιορδανίας «περί έμπορικών
τακτικών αεροπορικών γραμμών καί τοϋ Παραρτή
ματος αύτής».
Άρθρον Πρώτον
Κυροΰται καί έχει ίσχύν Νόμου ή έν Άμμάν την 14ην
Αύγούστου 1968 ύπογραφεϊσα Συμφωνία μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος καί τής Κυβερνή
σεως τοϋ Χασεμιτικοΰ Βασιλείου τής ’Ιορδανίας περί
έμπορικών τακτικών άεροπορικών γραμμών ώς καί τό Πα
ράρτημα αύτής ών τό κείμενον ήν πρωτοτυπώ είς την
Αγγλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν,
έχει ώς έπεται.
Άρθρον Δεύτερον.
* Η ίσχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής -δημοσιεύσεως
αύτοΰ διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.
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