
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήνα'.ς 
ύπογραφείσης την 6ην ’Ιουνίου 1977 Συμφωνίας Διεθνών 
'Οδικών Μεταφορών μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Τσε
χοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, ως καί τοϋ 
έν Άθήναις ύπογραφέντος την 6ην ’Ιουνίου 1977 σχετικού 
Διοικητικού Μνημονίου αυτής».

Πρός την Βουλήν τών ’Ελλήνων 
Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, σκοπεϊται ή 

κύρωσις τής ύπογραφείσης εις ’Αθήνας την 6ην ’Ιουνίου 
1977 Συμφωνίας Διεθνών 'Οδικών Μεταφορών μεταξύ 
Ελλάδος - Τσεχοσλοβακίας, ώς καί τοϋ ΰπογραφέντος 
επίσης εις ’Αθήνας την 6ην ’Ιουνίου 1977 σχετικού Διοι
κητικού Μνημονίου.

Διά τής Συμφωνίας ταύτης καί τοϋ σχετικού Διοικητικού 
Μνημονίου, ρυθμίζονται θέματα, τά όποια αφορούν εις την 
μεταφοράν, όδικώς, επιβατών καί έμπορευμάτων μεταξύ 
τών δύο χωρών καί διά μέσου τού έδάφους αυτών.

Ή Συμφωνία αΰτη, άποβλέπει εις τό νά συμβάλλη τόσον 
είς την άνάπτυξιν τής συνεργασίας τών δύο χωρών εις τόν 
τομέα τής μεταφοράς επιβατών καί έμπορευμάτων, όσον 
καί είς την έν γένει προώθησιν τών έμπορικών συναλλαγών
αύτών. ------------------------ : ------ · ~

Αυτή θά τεθή έν ίσχύι άπό τής ημερομηνίας καθ’ ήν θά 
άνταλλαγοϋν διακοινώσεις, δι’ ών θά γνωστοποιήται ή 
έγκρισις τής έν λόγω Συμφωνίας, συμφώνως προς τάς 
συνταγματικάς - διατάξεις έκάστης τών Συμβαλλομένων 
χωρών. Γ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ Ή ισχύς της καθωρίσθη διά περίοδον ενός έτους μετά την 
παρελευσιν τού οποίου θά παραμείνη ΐσχύουσα, έκτος έάν 
καταγγελθή υπό ενός τών Συμβαλλομένων Μερών.

’Εν Άθήναις τή 22 Αύγούστ,υ 1978 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις την 6ην ’Ιουνίου 1977 

ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας, άφορώσης 
είς τάς Διεθνείς όδικάς μεταφοράς μετά τού Διοικητικού 
Μνημονίου αύτής.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις την 6ην 

’Ιουνίου 1977 ΰπογραφεϊσα Συμφωνία, μεταξύ τής Κυβερ- 
νήσεως τής~ Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως 
τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας, άφο- 
ρώσα είς τάς Διεθνείς όδικάς μεταφοράς μετά τού Διοικη
τικού Μνημονίου αύτής, τής όποιας τό κείμενον έν πρωτο- 
τύπω είς την Αγγλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς 
την Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


