'

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως των άπύ 20 Δεκεμ
βρίου 1968 άνταλλαγεισών Διακοινώσεων μεταξύ της
Ελληνικής Κυβερνήσεως καί της Κυβερνήσεως των
'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής».
Πρός την Βονλην των 'Ελλήνων
1. Την 27ην Μαρτίου 1946 ύπεγράφη, έν Άθήναις,
αεταξύ των Κυβερνήσεων 'Ελλάδος καί 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής, διμερής αεροπορική Συμφωνία, «περί
έγκαταστάσεως αεροπορικών γραμμών μεταξύ τών δύο
•/ωρών, κυρωθεϊσα άπύ Ελληνικής πλευράς διά τοΰ Ν.Δ.
326/19-4-1947».
2. Διά τοΰ προτεινομένου προς κύρωσιν σχεδίου Νόμου,
κυροϋνται αί άπο 20 Δεκεμβρίου 1968 άνταλλαγεϊσαι Διακοινώσεις μεταξύ τών Κυβερνήσεων Ελλάδος καί Η.Π.Α.,
δι’ ών μεταξύ άλλων τροποποιείται ώς ακολούθως ή παρά
γραφος Β' τοΰ Παραρτήματος τής ώς άνω Συμφωνίας ώς
τούτο είχε προγενέστερον τροποποιηθή διά τών ομοίως
άνταλλαγεισών τήν 7-2-66 καί κυρωθεισών διά τοΰ Α.Ν.
167/10-11-67 έπιστολών.
«Είς τάς Άεροπορικάς Επιχειρήσεις τής Ελλάδος τάς
εξουσιοδοτημένας συμφώνως τή παρούση Συμφωνία χορη
γούνται δικαιώματα διελεύσεως καί σταθμεύσεως δι’ ούχί
εμπορικούς σκοπούς εις τύ έδαφος τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, ώς έπίσης δικαίωμα παραλαβής καί άποβιβάσεως
διεθνούς κινήσεως έξ επιβατών, φορτίου καί ταχυδρομείου
επί τών ακολούθων διαδρομών :
α.—Ελλάς, μέσω τριών σημείων έν Εύρώπη, πρύς Ν.
Ύόρκην, κατ’ άμφοτέρας τάς κατευθύνσεις.
β.—'Ελλάς, μέσω Μόντρεαλ, πρύς Σικάγον,. κατ’ άμφοτέ
ρας τάς κατευθύνσεις.
Οίκοθεν νοείται δτι σημεία επί οίασδήποτε τών καθορισθεισών διαδρομών τής Ελλάδος ή τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών δύνανται·νά παραλείπωνται επί οίασδήποτε ή πασών
τών πτήσεων ύηύ τών όρισθεισών αεροπορικών επιχειρή

σεων τής 'Ελλάδος καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών-κατά
βούλησιν».
3.
'Η κύρωσις τού ύπ’ 6ψιν Νόμου ούδεμίαν προκαλεΐ
έπιβάρυνσιν είς τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν, παρίσταται
δέ επιβεβλημένη ώς κινουμένη έντύς γενικωτέρου πλέγμα
τος συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά άεροπορικά
συμφέροντα τής Χώρας. ~
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Περί κυρώσεως τών άπο 20 Δεκεμβρίου 1968 άνταλλαγει
σών Διακοινώσεων μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως
καί τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής
’Αμερικής.
Άρθρον μόνον.
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Κυρούνται καί έχουν ίσχύν Νόμου αί άπύ 20 Δεκεμβρίου
1968 άνταλλαγεϊσαι Διακοινώσεις μεταξύ τής Ελληνικής
Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων-Πολιτειών τής ’Αμερικής, αίτινες αποτελούσι συμπλήρωμα τόύ
Παραρτήματος τής άπύ 27-3-1946 μεταξύ τών δύο χωρών
’Αεροπορικής Συμφωνίας, κυρωθείσης παρ’ ήμϊν διά τού
Ν.Δ. 326/19-4-1947, ώς τύ παράρτημα τούτο έτροποποιήθη
μεταγενεστέρως, ών τύ κείμενον έν Άγγλικώ πρωτοτύπω
καί Ελληνική μεταφράσει έχουν ώς έπεται. ■
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