
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί χυρώσεως τη; έν Άμμάν 
την 14ην Αύγουστου 196S ύπογραφεισης Συμφωνία; 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως τοΰ Βασιλείου τής Έλκάδος 
χαί τής Κυβερνήσεως τοΰ Χασεμιτιχοΰ Βασιλείου τής 
’Ιορδανίας περί εμπορικών ταχτικών άεροπορικών νραμ 
μών καί τοΰ Παραρτήματος αυτής».

Προς την Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Τήν 14ην Αύγουστου 1968 ύπεγράφη έν Άμμάν μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τής ’Ιορδανίας ή έν 
θέματι Συμφωνία, ρυθμίζουσα τα τής έγκαταστάσεως 
άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών άνπστοίχων 
έδαφών των.

2. Τήν ώς άνω Συμφωνίαν παρακολουθεί, ώς άναπόσπα- 
στον μέρος αύτής, Παράρτημα διά τοΰ οποίου καθορί
ζονται τά σημεία διελεύσεως έκάστης τών εκατέρωθεν 
παραχωρηθεισών διαδρομών.

3. Διά τής έν λόγω Συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως 
εις τάς όρισθείσας ΰφ’ έκατέρου τών Συμβαλλόμενων Μερών 
άεροπορικάς έπιχειρήσεις τά κάτωθι δικαιώματα :

(α) τής έκτελέσεως πτήσεων, άνευ προσγειώσεως, ΰπερ- 
θεν τοΰ έδάφους τοΰ ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους.

(β) ττ.ς σταθμεύσεως έπί τοΰ έν λόγω έδάφους δι’ ούχί 
έμπορικους σκοπούς.

(γ) τής σταθμεύσεως έπί τοΰ έν λόγω έδάφους είς τά 
διά τήν διαδρομήν ταύτην καθορισθέντα σημεία έν τώ 
Παραρτήματι τής παρούσης Συμφωνίας προς τον σκοπόν 
άποβιβάσεως ή έπιβιβάσεως κινήσεως έξ έπιβατών, φορτίου 
καί ταχυδρομείου προοριζομένου διά ή προερχόμενου έκ 
τοΰ έδάφους τοΰ ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους.

4. Ή κύρωσις τής ύπ’ δψιν Συμφωνίας μετά τοΰ παρα- 
κολουθοΰντος ταύτην Παραρτήματος, ούδεμίαν προκαλοΰσα 
έπιβάρυνσιν είς τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν, παρίστα- 
ται έπιβεβλημένη ώς κινουμένη έντός γενικωτέρου πλέ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γματος συμοερόντων καί ώς διασφαλίξουσα ειδικά άερο- 
πορικά συμφέροντα τής Χώρας.

Έν Άύήναις τή 9 Ιανουάριου 1978 

Οί Υπουργοί

Εξωτερικών Συγκοινωνιών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ ΑΛΕΣ. ΠΑΠΑΛΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί χυρώσεως τής έν Άμμάν τήν 14ην Αύγούστου 1968 

ύπογραφεισης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τοΰ 
Βασιλείου τής 'Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεως τοΰ Χα- 
σεμιτικοΰ Βασιλείου τής ’Ιορδανίας «περί έμπορικών 
τακτικών άεροπορικών γραμμών καί τοΰ Παραρτή
ματος αύτής».

Άρθρον Πρώτον
Κυροΰται καί έχει ίσχύν Νόμου ή έν Άμμάν τήν 14ην 

Αύγούστου 1968 ύπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος καί τής Κυβερνή
σεως τοΰ Χασεμιτικοΰ Βασιλείου τής ’Ιορδανίας περί 
έμπορικών τακτικών άεροπορικών γραμμών ώς καί τό Πα
ράρτημα αύτής ών τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν 
Αγγλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
έχει ώς έπεται.

Άρθρον Δεύτερον.
'Η Ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 

αύτοΰ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 9 ’Ιανουάριου 1978

Οί Υπουργοί
Εξωτερικών Συγκοινωνιών

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ ΑΛΕΣ. ΠΑΠΑΛΟΓΓΟΝΑΣ
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Γιά τον ανωτέρω σχοζό, χαταρτίσ-!νηχιε το ζοοτεινάμενί. 
Σχέδιο Νόμου, το όζοίο χαι ύχοδάλλεται για 4nWlffri·

’Ελ Άθήναις τή 29 Δεχεμδρίου 1977

Ό 'Τχοαργος Συγχοινωνιών 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Περί τής σειράς άοχαιότητος ΰζαλλήλων τινών τού ’Οργα
νισμού Σιδηροδρόμων Έλλάδος (ΟΣΕ).

ΆρΦρον 1.

Οί χατά τά; διατάξεις τής ζαρ. 5 τοΰ άρθρου 14 τοΰ 
£. δ/τος 532/1972 «ζερί χωδιχοζοιήσεως εις ένιαίον χείμε- 
νβν τών «ζερό ίδρυσεως τού ’Οργανισμού Σ!&ηροδρόμων Ελλά
δος (ΟΣΕ) ΐσχυουσών διατάξεων» μή χαταλαδόντες χατά 
την ενταξιν όργανιχάς θέτεις χαί διατηρη·0έντες εις την ΰζη- 
ρεσίαν ώς ΰζεράριδμοι. έφ’ όσον έζανεχρίύησαν ΰζό τού Διοι- 
χητιχού Σ μδουλίου τού ΟΣΕ χαι ένετάγησαν δι’ άχοψάσεως 
αϋτοΰ εις όργανιχήν ·5έσιν, τίθενται εις το δεξιόν τών χατά 
την δημοσίευσιν τού ζαρόντος ΰζηρετοόντων ΰζό τον αυτόν 
6α5μόν νεωτέρων των, άλΛως εις το άρτστερον τών αρχαιό
τερων των.

Άρίρον 2.

Ή ισχύς τοό ζαρόντος άρχετα: βζέ τής δημοσιεύσεω; βϋ- 
τοό διά της Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

Έν Άίτήναις τή 4 Μαρτίου 1973

Ό 'ΙΓζουργός Συγχοινωνιών 
ΑΛΕΖ. ΠΑΠΑΛΟΓΤΌΝΑΣ

Άρι$.ν 1/1/1978

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενιχοΰ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρίρον 75 ζαρ. 1 τοΰ 
Συντάγματος) ixt τοϋ σχεδίου Νόμου τοΰ Ύζουργείου Συγ- 
χοινωνιών «ζερι σειράς άρχαίότητος ΰζαλλήλων τινών τοΰ
Ο.ΣΈ.».

Διά τών διατάξεων τοΰ ώς ανωτέρω Νομοσχεδίου, δι’ ών 
ρυθμίζονται δέματα άναφερόμενα εις την σειράν άρχαίότητος 
ώρισμένων ΰζαλλήλων τοΰ ’Οργανισμού Σιϊηϊροίρόμων 'Ελ
λάδος, δεν χροχαλείτα: δαζάνη εις δάρος τοΰ Κρατιχοΰ Προϋ- 
χολογισμοΰ ή τοΰ II ροΰζολογισμοΰ τοΰ Ο.Σ.Ε.

Έν Άίήναις τή 3 Ίανουαρίου 1978

Ό Γενιχός Διευθυντής 
NIK. Ν, ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΤ


