
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «ιττερί κυρώσεως της έν Άθήναις 
τήν 25ην ’Ιουλίου 1975 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ- 
βερνήσεως τής Ισπανίας «περί αεροπορικών μεταφορών καί 
τοϋ Παραρτήματος αυτής».

ΙΙρός την Βουλήν τών 'Ελλήνοχν

1. Την 25ην ’Ιουλίου 1975 ύπεγράφη έν Άθήναις μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων τής 'Ελλάδος καί τής Ισπανίας ή έν Θέ- 
ματι Συμφωνία, ρυθμίζουσα τα τής έγκαταστάσεως άερο- 
πορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών αντιστοίχων έδα- 
φών των.

2. Τήν ώς άνω Συμφωνίαν παρακολουθεί, ώς άναπόσπα
στόν μέρος αύτής, Παράρτημα διά τοϋ οποίου καθορίζονται 
τά σημεία διελεύσεως έκάστης τών εκατέρωθεν παραχωρη- 
θεισών διαδρομών.

3. Διά τής έν λόγω συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως εις 
τάς όρισθείσας ΰφ’ έκατέρου τών Συμβαλλομένων Μερών 
άεροπορικάς επιχειρήσεις τά κάτωθι δικαιώματα :

• (α) τής έκτελέσεως πτήσεων άνευ προσγειώσεως ΰπερθεν 
τοϋ έδάφους τοϋ έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.

(β) τής σταθμεύσεως έπί τοΰ έν λόγω έδάφους δι’ ούχΐ 
έμπορικούς σκοπούς.

(γ) τής σταθμεύσεως έπί τοΰ έν λόγω έδάφους είς τά έν 
τώ Παραρτήματι τής παρούσης Συμφωνίας καθορισθέντα 
σημεία διαδρομής προς τον σκοπόν άποβιβάσεως καί έπιβιβά- 
σεως διεθνούς κινήσεως έξ επιβατών, φορτίου καί ταχυδρο
μείου, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Παραρτήματος τής 
παρούσης Συμφωνίας, προς ή άπό τό έδαφος τοϋ έτέρου Συμ
βαλλομένου Μέρους ή πρός ή άπό τό έδαφος έτέρων Κρατών.

J' 4. Ή κύρωσις τής ύπ’ δψιν Συμφωνίας μετά τού παρα- 
κολουθοϋντος ταύτην Παραρτήματος, οΰδεμίαν προκαλοΰσα 
έπιβάρυνσιν είς τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν παρίσταται

έπιβεβλημένη ώς κινουμένη έντός γενικωτέρου πλέγματο- 
συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά αεροπορικά συμς 
φέροντα τής Χώρας.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 25ην ’Ιουλίου 1975 
ΰπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής 'Ισπα
νίας «περί Αεροπορικών μεταφορών καί τοΰ Παραρτήμα
τος αύτής».

Άρθρον Πρώτον. ,κ
Κυροΰται καί έχει ίσχύν Νόμου ή έν Άθήναις τήν 25ην 

’Ιουλίου 1975 ύπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερνή
σεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Ισπανίας «περί Αεροπορικών μεταφορών ώς καί τό Πα
ράρτημα αύτής» ών τό κείμενον έν πρώτοτύπω είς τήν 'Ελ
ληνικήν καί Αγγλικήν γλώσσαν, έχει ώς έπεται.

Άρθρον Δεύτερον.
Ή Ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
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