
Έ“ί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της ύπογραφείσης 
εις ’Αθήνας κατά τήν 18ην Μαρτίου- 1977 Συμφωνίας 
Λ'.εθνών ' Οδικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβερνήσεως 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας, ώς καί τοϋ ύπο- 
νεαφέντος εις Βουδαπέστην κατά τήν Ιην Μαρτίου 
1977 σχετικού Πρωτοκόλλου».

Πρός ιήν Βον/.ην ιών 'Ελλήνων

Διά τοϋ ποοτεινομενου σχεδίου Νόμου, σκοπεΐται ή 
κύρωσις τής ύπογρχφείσςς εις ’Αθήνας τήν 18ην Μαρτίου 
1977 Συμφωνίας Διεθνών 'Οδικών Μεταφορών μεταξύ 
Ελλάδος- Ουγγαρίας, ώς καί τοϋ ύπογραφέντος εις Βου
δαπέστην την Ιην Μαρτίου 1977 σχετικού Πρωτοκόλλου 
αυτής.

Διά τής συμφωνίας ταύτςς καί τοϋ σχετικού πρωτοκόλ
λου ρυθμίζονται θέματα τα όποια άφοροϋν εις τήν μεταφοράν 
επιβατών καί εμπορευμάτων μεταξύ τών δύο χωρών, μέσω 
αυτών καί έκ τοϋ εδάφους αυτών πρός τρίτας χώρας.

Ή Συμφωνία αϋτς άποβλέπει εις το να συμβάλλει τόσον 
εις τήν άνάπτυξιν τής συνεργασίας τών δύο χωρών εις τον 
τομέα τής μεταφοράς έπιβατών καί εμπορευμάτων όσον 
καί εις τήν έν γένει προώθησιν τών εμπορικών συναλλαγών 
αύτών.

Αυτή θά τεθή έν ίσχύι άπό τής 30ής ημέρας μετά τήν 
ημερομηνίαν τής τελευταίας άνακοινώσεως βεβαιούσης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ..... τήν έγκριση ταύτης έκ μέρους έκάστου τών συμβαλλόμενων 
μερών. Ή ΐσχ’ύς της καθωρίσθη είς δύο έτη μετά τή παρέ
λευση τών οποίων θά παρατείνεται σιωπηρώς. εκτός έάν 
καταγελθή ύπό ενός έκ τών συμβαλλομένων μερών.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουνίου 1978 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις ύπογραφείσης τήν 18ην 

Μαρτίου 1977 Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
' Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊ
κής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας, άφορώσης εις τάς 
διεθνείς όδτκας μεταφοράς, ώς κιί τοϋ έν Βουδαπέστη 
ύπογραφέντος κατά τήν Ιην Μαρτίου 1977 σχετικού πρω
τοκόλλου. ‘

“Αρθρον πρώτον.
Κυοοϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεϊσα εις ’Αθήνας 

τήν 18ην Μαρτίου 1977 Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερνή
σεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας άφορώσα είς τάς 
διεθνείς οδικός μεταφοράς, ώς καί τό ΰπογραφεν ε’ς Βουδα
πέστην τήν Ιην Μαρτίου 1977 σχετικόν πρωτόκολλου αυτής, 
'τά κείμενα τών οποίων έν πρωτοτύπω είς τήν ’Αγγλικήν καί 
έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν, έχουν ώς ακολούθως :


