ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Άθήναις
τήν 1 δην ’Ιανουάριου 1974 ύπογράφείσης Συμφωνίας
μεταξύ των Κυβερνήσεων της 'Ελληνικής Δημοκρατίας
και τοΰ Καναδά τεερί τακτικών έμπορικών αεροπορικών
γραμμών ως καί τοΰ παρακολουθοϋντος ταύτην Παραρ
τήματος».
Πρόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Τήν 18ην ’Ιανουάριου 1974 ΰπεγράφη έν Άθήναις μετα
ξύ τών Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ
Καναδά Συμφωνία ρυθμίζουσα τα τής έγκαταστάσεως
τακτικών εμπορικών - αεροπορικών γραμμών μεταξύ καί
πέραν τών άντιστοίχων εδαφών των. Τήν ώς άνω Συμφω
νίαν παρακολουθεί, ώς άναπόσπασταν μέρος αύτής, Παράρ
τημά, δία τοΰ όποιου καθορίζονται τα σημεία διελεύσεως
έκάστης τών εκατέρωθεν παραχωρηθεισών διαδρομών.
Διά τής έν λόγω Συμφωνίας’πϊφέχονται άμοιβαίως εις
τάς όρισθείσας ύφ’ έκατέρου τών Συμβαλλόμενων Μερών
άεροπορικάς έπιχειρήσεις τά κάτωθι δικαιώματα :
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μ εν ας προϋποθέσεις, διεθνούς κινήσεως μεταξύ τοΰ έδαφαυς τοΰ ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους καί σημείου πέραν
αυτής εις τρίτας Χώρας.
Ή κύρωσις τής ύπ’.όψιν Συμφωνίας μετά τοΰ παρακολουθοΰντος ταύτην Παραρτήματος, ήτις έτέθη ήδη προ
σωρινούς έν ίσχύι από τής ημερομηνίας υπογραφής της,
ούδεμίαν προκαλοΰσα έπιβάρυνσιν εις τό Κρατικόν Προϋ
πολογισμού, παρίσταται έπιβεβλημένη ώς κινουμένη έντός
γενικωτέρου πλέγματος συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά αεροπορικά συμφέροντα .τής Χώρας.
Σημειοΰται ότι, ή σύναψις διμερών άεροπορικών Συμφω
νιών μετά τρίτων Κρατών περιλαμβάνεται εις τό Πρόγραμ
μα Κυβερνητικής Δράσεως έτους 1975.
’Εν Άθήναις τή 10 ’Ιουλίου 1976
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
α) Τής άποβιβάσεως καί έπιβιβάσεως έπί τοΰ έδάφους
έκάστου τών ώς άνω συμβαλλομένων Κρατών διεθνούς
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 18ην Ιανουάριου 1974
κινήσεως έξ έπιβατών, ταχυδρομείου καί φορτίου, προοριύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων
ζομένης διά καί προερχόμενης έκ τοΰ έτέρου Κράτους. ___ -τής 'Ελληνικής- Δημοκρατίας -καί -τοΰ Καναδά «περί τα
κτικών εμπορικών άεροπορικών γραμμών» καί τοΰ παραβ) Τής μεταφοράς διεθνούς κινήσεως έξ έπιβατών,
κολουθοΰντος ταύτην παραρτήματος.
ταχυδρομείου καί φορτίου μεταξύ τοΰ έδάφους τοΰ όρίσαντος τήν συγκεκριμένη'/ κατά περίπτωσιν άεροπορικήν
Άρθρον πρώτον. , / ·
έπιχε’ίρησιν Συμβαλλομένου Κράτους καί τών ένδιαμέσων
Κυροΰται jcai έχει ίσχύν . Νόμου ή έν Άθήναις τήν 18ην
σημείων.’ ,
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’Ιανουάριου 1974 ύπογραφεϊσα Συμφωνία μεταξύ τών
γ) Τής μεταφοράς προς καί έκ τοΰ έδάφους έκατέρου Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ Καναδά
τών συμβαλλομένων Κρατών, διά τής αυτής πτησεως, «περί τακτικών εμπορικών άεροπορικών γραμμών, μετά τού
διερχομένης διεθνούς κινήσεως, προερχομένης έκ ή προορι- παρακολουθοϋντος ταύτην Παραρτήματος», τών όποιων τά
ζομένης διά σημεία έπί τρίτων χωρών καθοριζομένων έν τώ κείμενα έπονται έν πρωτοτύπω εις τήν Αγγλικήν, Γαλλικήν
■
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πίνακι διαδρομών, ώς καί τής μεταφοράς, υπό συγκεκρίγ , καί Ελληνικήν γλώσσαν. _··■.

