
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Άθήναις, 

τήν 17ην Μαίου 1974, ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής και της Φινλανδικής 
Δημοκρατίας, «περί άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί 
πέραν των αντιστοίχων εδαφών των καί τοΰ παρακολου- 
Οοϋντος ταύτην Παραρτήματος».

Πρόζ την βουλήν ιών 'Ελλήνων 
Τήν 17ην Μαίου 1974 ύπεγράφη έν Άθήναις _μεταξύ 

τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Δημοκρατίας τής Φινλανδίας Συμφωνία, ρυθμίζουσα τά 
τής έγκαταάτάσεως άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν 
τών άντιστοίχων εδαφών των. Τήν ώς άνω Συμφωνίαν πα
ρακολουθεί, ώς άναπόσταστον μέρος αυτής, Παράρτημα 
διά τοΰ οποίου καθορίζονται τά σημεία διελεύσεως έκάστης 
τών εκατέρωθεν παραχωρηθεισών διαδρομών.

Διά τής έν λόγω Συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως εις 
τάς όρισθείσας ύφ’ έκατέρου τών συμβαλλόμενων μερών 
άεροπορικάς έπιχειρήσεις, συναρτήσει εΐδικωτέρων κατά 
περίπτωσή ρυθμίσεων μεταξύ τών δύο οικείων Άεροπο
ρικών Αρχών, τά κάτωθι δικαιώματα :

α) Τής άνευ προσγειώσεως έκτελέσεως πτήσεων ύπερ- 
θεν τοΰ έδάφους τοΰ ετέρου Συμβαλλομένού μέρους, 

β) Τής σταθμεύσεως έπϊ τοΰ έν λόγω έδάφους, δΓ οΰχί
έμπορικούς - σκοπούς καί - ' —---- ■

γ) τής σταθμεύσεως έπί τοΰ έν λόγω έδάφους εις τά 
έν τώ Παραρτήματι τής Συμφωνίας’καθορισθέντα σημεία 
διαδρομής ή διαδρομών, προς τον σκοπόν άποβιβάσεως καί 
έπιβιβάσεως διεθνούς κινήσεως έξ έπιβατών, φορτίου καί 
ταχυδρομείου. · ’

Ή κύρωσις τής-ύπ’ όψιν Συμφωνίας, ούδεμίαν προκα- 
λοΰσα έπιβάρυνσιν"εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν παρί- 
σταται έπιβε^βλημένη ώς κινούμενη έντός γενικωτέρου πλέ
γματος συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά άεροπο- 
ρικά συμφέροντα τής χώρας.

Έν Άθήναις τή 10 ’Ιουλίου 1976 
Οί 'Τπουργοί

.’Εξωτερικών Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 17ην Μαίου 1974 

ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
Ελληνικής καί τής Φινλανδικής Δημοκρατίας, «περί άερο- 

... ^Χορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών άντιστοίχων 
έδαφών των καί τοΰ παρακολουθοϋντος ταύτην παραρ
τήματος».

_ J . Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ισχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν 17ήν 

Μαίου 1974, ύπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερ
νήσεων τής. Ελληνικής καί ΦινλανδικήςΔημοκρατίας «περί 
άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών άντιστοίχων 

. έδαφών των, μετά τοΰ παρακολουθοϋντος ταύτην παραρ
τήματος», τών όποιων τά κείμενα επονται έν πρωτοτύπω 
εις τήν Αγγλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν. '· ' ή


