
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τοϋ έν Μόντρεαλ, 
τήν 16ην ’Οκτωβρίου 1974 ΰπογραφέντος Πρωτοκόλλου 
της Διεθνούς Όργανώσεως Πολιτικής ’Αεροπορίας».

Πρός την Βονλην τών ’Ελλήνων
Ή Γενική Συνέλευσις τής Διεθνούς Όργανώσεως Πο

λιτικής ’Αεροπορίας συνελθοϋσα εις τήν 21ην Σύνοδον αυ
τής έν Μόντρεαλ τήν 14ην ’Οκτωβρίου 1974, καί συμφώ- 
νως πρός τάς διατάξεις τής παρ. (α) τοϋ άρθρου 94 τής Διε
θνούς Συμβάσεως Πολιτικής ’Αεροπορίας, ένέκρινε διά πρω
τοκόλλου ΰπογραφέντος τήν 16 ’Οκτωβρίου 1974 όπως, 
τό ΰπό τής παρ. (α) τοϋ άρθρου 50 τής Διεθνούς Συμβάσεως 
προβλεπόμενον Συμβούλιον απαρτίζεται' τοϋ λοιπού έκ' 
τριάκοντα τριών μελών αντί τών, ώς μέχρι τοϋδε, τριάκοντα.

Διά τρ5._,ίνκ λόγ,ω-ΤΙρωτοκόλλου διώκεται ή δημιουργία 
τριών προσθέτων έδρών καί κατά συνέπειαν ή αΰξησις 
τοϋ συνολικού αριθμού τούτων εις τριάκοντα τρεις έπί τώ 
σκοπώ τής άντιπροσωπεύσεως περισσοτέρων Κρατών έκ 
τών έκλεγομένων-κατά τό δεύτερον καί εΐδικώτερον κατά 
τό τρίτον μέρος τής έκλογής. ·

Ή Ελλάς ουσα ιδρυτικόν μέλος τής ύπ’ όψιν Συμβάσεως, 
έπεκύρωσε ταύτην ^άπό τους έτους 1947 διά τοϋ ν. 211/ 
1947. "Εκτατέ δε έπεκύρωσεν άπάσας τάς μέχρι σήμερον 
τροποποιήσεις τής ρηθείσης' Συμβάσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Ή κύρωσις τής ύπ’ οψιν Συμφωνίας ούδεμίαν προκαλεΐ 
επιβαρυνσιν εις τό Κρατικόν προϋπολογισμόν παρίσταται 
έπιβεβλημένη, ώς κινουμένη εντός γενικωτέρου πλέγματος 
συμφερόντων, καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά άεροπορικά 
συμφέροντα της χώρας.

Έν Άθήναις τή 10η ’Ιουλίου 1976
Οί ‘Υπουργοί

Εξωτερικών Μεταφορών καί "Επικοινωνιών
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τού έν Μόντρεαλ τήν 16ην ’Οκτωβρίου 

1974 ύπογραφέν^ς.ς,^πρωτοκόλλου .τής Διεθνούς Όργανώ- 
σεως Πολίτικης Αεροπορίας.

"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου τό έν Μόντρεαλ τήν 16ην 

’Οκτωβρίου 1974 ύπογρατέν πρωτόκολΛον τής Γενικής 
Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής ’Αερο
πορίας άφορών είς τήν τροποποίησιν τής Συμβάσεως «περί 
Διεθνούς-Πολιτικής ’Αεροπορίας)) κϋρωθείσης ύπδ τοϋ νό
μου 211/1947, τού όποιου τό κείμενον επεται έν πρωτο
τυπώ είς τήν Αγγλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελλη
νικήν γλώσσαν.


