
Έπί τοϋ σ/εδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Άθήναις 
καταρτισθείσης την 17ην Νοεμβρίου 1976 καί ύπογραφεί- 
σης την 20ην ’Ιουνίου 1977 Συμφωνίας Διεθνών 'Οδικών 
Μεταφορών μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής 
Φινλανδίας, ώς καί τοϋ έν Άθήναις ύπογραφέντος τήν 17ην 
Νοεμβρίου 1976 σχετικού πρωτοκόλλου».

Προς ιήν Βουλήν ιών Ελλήνων
Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, σκοπεϊται ή κύ- 

ρωσις τής ύπογραφείσης εις Αθήνας την 20ήν ’Ιουνίου 1977 
Συμφωνίας Διεθνών οδικών Μεταφορών μεταξύ Ελλάδος - 
Φινλανδίας, ώς καί τοϋ ύπογραφέντος επίσης εις’Αθήνας τήν 
17ην Νοεμβρίου 1976 σχετικοϋ πρωτοκόλλου αυτής.

Διά τής Συμφωνίας ταύτης καί τοϋ σχετικοϋ πρωτοκόλ
λου, ρυθμίζονται θέματα τά όποια άφοροϋν εις τήν μεταφοράν, 
όδικώς, επιβατών καί εμπορευμάτων μεταξύ τών δύο χωρών, 
μέσω αυτών καί έκ τοϋ έδάφους αυτών πρός τρίτας χώρας.

Ή Συμφωνία αύτή, άποβλέπει είς τό να συμβάλη τόσον 
εις την άνάπτυξιν τής συνεργασίας τών δύο χωρών εις τόν 
τομέα τής μεταφοράς έπιβατών καί έμπορευμάτων, όσον 
καί είς την έν γένει προώθησιν τών έμπορικών συναλλαγών 
αύτών.

Αΰτη θά τεθή έν ίσχύι τριάκοντα (30) ημέρας μετά την 
ημερομηνίαν καθ’ ήν τά συμβαλλόμενα μέρη θά πληροφορή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ σουν άλληλα ότι ένεκρίθη, συμφώνων προς τάς συντάγματα 
κάς διατάξεις τής χώρας των._

Ή ισχύς της καθωρίσθη διά περίοδον ενός έτους, μετά 
τήν παρέλευσιν τοϋ οποίου θά παραμένη ίσχύουσα, έκτος έάν 
καταγγελθή υπό ενός τών Συμβαλλομένων Μερών.

’Εν Άθήναις τή 28 Αύγούστου 1978 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρωσεως τής έν Άθήναις την 20ήν ’Ιουνίου 1977 ύπο- 

γραφεισης μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής 
Φινλανδίας Συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ισχύν Νόμου ή έν Άθήναις τήν 20ήν 

’Ιουνίου 1977 ύπογραφεΐσα, μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας τής Φινλαν
δίας, Συμφωνία διεθνών οδικών μεταφορών, τής όποιας τό 
κείμενον έν πρωτοτύπω εις τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν καί έν 
μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


