
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Δαμασκω 
την 25ην Φεβρουάριου 1974 ύπογραφείσης Συμφωνίας 
μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τής Συριακής 
’Αραβικής Δημοκρατίας «περί άεροπορικών γραμμών, με
ταξύ καί πέραν των αντιστοίχων εδαφών των καί τοΰ παρα- 
κολουθοϋντος ταύτην παραρτήματος».

Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Την 25ην Φεβρουάριου 1974 ύπεγράφη έν Δαμασκω με
ταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Συριακής ’Αραβικής Δημοκρατίας Συμφωνία, ρυθμίζουσα 
τά τής έγκαταστάσεως άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί 
πέραν τών άντιστοίχων εδαφών των. Την ώς άνω Συμφωνίαν 
παρακολουθεί, ώς άναπόσπαστόν μέρος αυτής, παράρτημα 
διά τοϋ όποιου καθορίζονται τά σημεία διελεύσεως έκάστης 
τών εκατέρωθεν παραχωρηθέισών ‘διαδρόμων.

Διά τής έν λόγω Συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως εις τάς 
όρισθείσης ύφ’ έκατέρου τών Συμβαλλομένων Μερών άερο- 
πορικάς επιχειρήσεις, συναρτήσει είδικωτέρων κατά περί- 
πτωσιν ρυθμίσεων μεταξύ τών οικείων ’Αεροπορικών ’Αρ
χών, τά κάτωθι δικαιώματα :

α) Τής έκτελέσεως-πτήσεων άνευ-προσγειώσεως ύπεράνω- 
τοϋ έδάφους τοϋ έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.

β) Τής σταθμεύσεως επί τοϋ έν λόγω έδάφους δι’ ούχί έ- 
μπορικούς σκοπούς καί _

γ) τής κατά τήν έκμετάλλευσιν τακτικών διεθνών αερο
πορικών γραμμών έπί διαδρομής καθορισθείσης έν τώ παραρ- 
τήματι τής παρούσης Συμφωνίας, σταθμεύσεως έπί τοΰ έν 
λόγω έδάφους εις σημεΐον προσδιορισθέν έπί τής διαδρομής 
ταύτης, πρός τον σκοπόν άποβιβάσεως ή έπιβιβάσεως διε- 
θνοϋς κινήσεως έξ έπιβατών, φορτίου καί ταχυδρομείου.
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Ή κύρωσις τής ύπ’ δψιν Συμφωνίας, ούδεμίαν προκαλοϋσα 
έπιβάρυνσιν εις τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν, παρίσταται 
έπιβεβλημένη, ώς κινούμενη έντός γενικωτέρου πλέγματος 
συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά αεροπορικά συμ
φέροντα τής Χώρας.

’Εν Άθήναις τη 10 ’Ιουλίου 1976

Οί 'Υπουργοί

’Εξωτερικών Μεταφοοών καί Επικοινωνιών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
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Περί κυρώσεως τής έν Δαμασκω την 25ην Φεβρουαρίου 
1974 ΰπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων 
τής ' Ελλάδος καί τής Συριακής ’Αραβικής Δημοκρατίας 
«περί άεροπορικών γραμμών, μεταξύ καί.πέραν τών άντι- 
στοίχων έδαφών των καί τοϋ παρακολουθοϋντος ταύτην 
παραρτήματος.»

- ”Αρθρον πρώτον.

Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Δαμασκω την 25ην 
Φεβρουαρίου 1974 ύπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ τών Κυ
βερνήσεων τής Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεως τής Συριακής 
’Αραβικής Δημοκρατίας «περί άεροπορικών,γραμμών μεταξύ 
καί πέραν τών άντιστοίχων έδαφών των, μετά τοϋ παρακο
λουθοϋντος ταύτην παραρτήματος», τών όποιων τά κείμενα 
Ιπονται, έν πρωτοτύπω είς την ’Αγγλικήν καί έν μεταφράσει 
εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν.


