ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις
δι’ ανταλλαγής των άπό 10 ’Οκτωβρίου 1975 ρηματικών
διακοινώσεων συναφθείσης μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Βα
σιλείου των Κάτω Χωρών Συμφωνίας, άφορώσης εις την
άμοιβαίαν άναγνώρισιν τών έθνικ.ών άδειών όδηγήσεως
αυτοκινήτων».
Προς ζην Βουλήν τών ’Ελλήνων
Διά των άντκλλαγεισών άπό 10.10.19/5 ρηματικών διακν.νώσεων μεταξύ τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών τής
’Ελλάδος καί τής ενταύθα Πρεσβείας τών Κάτω Χωρών,
συνήτίη μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τών Κάτω Χω
ρών Συμφωνία, άφορώσα εις τήν έπ’ άμοιβαιότητι άναγνώρισιν τών εθνικών άδειών όδηγήσεως αυτοκινήτων.
Άπό τής έφαρμογής τής έν λόγω Συμφωνίας, δεν θά άπαιτεϊται τοϋ λοιποΰ ή κατοχή άμφοτέρωθεν τής διεθνοΰς ά
δειας ικανότητας όδηγοΰ.
Ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία ύπηγορεύθη έκ τών λίαν έπωτελών επιπτώσεων αυτής ιδίως επί τοϋ τουριστικοΰ ρεύ
ματος μεταξύ τών Συμβαλλόμενων Μερών. Θά τεθή δέ έν
ΐσχύι άπό τής γνωστοποιήσεως τής πληρώσεως τών έν έκάστη χώρα, προβλ.επομένων Συνταγματικών διατυπώσεων.
Διά τών διατάξεων τοϋ ύποβαλλομένου προς ψήφισιν Σχε
δίου Νόμου καί τής κυρουμένης δΓ αύτοϋ Συμφωνίας, ούδεμία προκαλ.εϊται δαπάνη ή μείωσες τών έσόδων τοϋ Κρατικοΰ ΠροΟπολογισμοϋ.

Άί διατάξεις τής Συμφωνίας' ταΰτής δεν θά έχουν εφαρμο
γήν επί τοϋ Σουρινάμ λόγω τής κατά την 25ην Νοεμβρίου
1975“ άνεξαρτοποιήσεώς του, ώς μας έγνωστοποίησε, διά
τής ύπ’ άριθ. 3667 άπό 23.9.1976 ρηματικής διακοινώσεώς
της, ή ένταϋθα Πρεσβεία τής 'Ολλανδίας.
’Εν Άθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1976
Οι 'Υπουργοί
’Εξωτερικών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις δι’ άνταλλαγής τών άπό 10
Όκτωβρίου 1975 ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τών Κάτω Χω
ρών Συμφωνίας άφορώσης είς τήν άμοιβαίαν άναγνώρισιν
τών έθνικών άδειών όδηγήσεως αυτοκινήτων.
Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή έν Άθήναις, δι’ άνταλ
λαγής τών άπό 10 ’Οκτωβρίου 1975 ρηματικών διακοινώσεων συναφθεΐσα μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τών Κάτω
Χωρών Συμφωνία άφορώσα είς τήν άμοιβαίαν άναγνώρισιν
τών ’Εθνικών άδειών όδηγήσεως αυτοκινήτων, ής τό κείμενον
έν πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει
είς τήν 'Ελληνικήν έχει ώς έπεται :

