
ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της εις Τρίπολι 

την 23.1.1979 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυ
βερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας καί της Σοσια
λιστικής Λαϊκής Λιβυκής ’Αραβικής Τζαμαχιρίας δ'.ά την 
ρύθμισιν τακτικών άεροπορτκών γραμμών μεταξύ καί 
πέραν τών αντιστοίχων εδαφών των».

ΙΙρός ti/v Βονλΐμ· τΛγ Έλλί/voji·

1. Την 23.1.1979 ύπεγράφη εις την Τρίπολι από τήν 
νυβέρνηση τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τήν Κυβέρνηση 
τής Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχι- 
,ίας ή ανωτέρω Συμφωνία, ρυΟμίζουσα τα τής έγκαταστά- 
τειυς καί έκμεταλλεύσεω: αεροπορικών γραμμών μεταξύ 
ών αντιστοίχων έδαφών των.

φώνως προς τούς ισχύοντας κανονισμούς τοϋ 'Συμβαλλομέ
νου τούτου Μέρους, άφοΰ προηγουμένως γνωστοποιήσει 
σχεττκώς καί λάβει έγκριση.

4. Ή κύρωση τής ύπόψη Συμφωνίας μετά τοϋ παρακο- 
λουθοϋντος αυτήν Παραρτήματος ένώ δεν πρόκειται να 
προκαλέση οικονομικήν έπιβάρυνσιν για το Ελληνικό 
Δημόσιο, κρίνεται έπιβεβλημένη ώς κινουμένη εντός γενι
κόν τέρου πλέγματος συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα 
ειδικά άεροπορικά συμφέροντα σής Χώρας.
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2. Τήν ώς άνω Συμφωνίαν παρακολουθεί, ώς άνα- 
τόσπαστον μέρος αυτής, ΓΙαράρτςμα. διά τοϋ οποίου καθο
ρίζονται τά σςμεϊα διελεύσεως έκάστης τών εκατέρωθεν 
ταραχωρηθεισών διαδρομών.

3. Διά τής έν λόγω Συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως 
ΐς τήν όρισθεΐσαν ύφ’ έκατέρου τών Συμβαλλομένων 
Ιερών άεροπορικήν έπιχείρησιν τά κάτωθι δικαιώματα.
α) Χά προσλαμβάνει καί νά άποβιβάζει εις τό έ'δαφος 

. οϋ ετέρου _ Συμβαλλομένου Μέρους κατά τήν.εκμετάλλευ^ 
τιν τών συμφωνηθεισών γραμμών, έπιβάτας, ' άποσκευάς, 
^ορτίον καί ταχυδρομεϊον συμφώνως μέ τάς προϋποθέσεις, 
Λ όποΐαι καθορίζονται εις τήν ύπόψη Συμφωνίαν καί τό 
Ιαράρτημα αύτής.

β) Χά σταθμεύει εις τό έ'δαφος τοϋ ετέρου Συμβαλλο- 
χένου . Ιέρους, εις περιπτώσεις αναγκαστικής προσγειο')- 
τεως, βλάβης, άνεφοδιασμοΰ εις καύσιμα καί άλλας παρό
χθιας περιπτώσεις, πάντοτε κατόπιν έγκρίσεως τών ’Αερο
πορικών ’Αρχών τοϋ ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους.

γ) Χά ύπερίπταται τοϋ εδάφους τοϋ ετέρου Συμβαλλο
μένου Μέρους διά τήν έκτέλεσιν μή τακτικών άεροπορικών 
δρομολογίων έντός τών καθορισμένων αεροδιαδρόμων, συμ-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ΓΙερί κυρώσεως τής εις Τρίπολι τήν 23ην ’Ιανουάριου 1979 

ύπογραφείσςς Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Λαϊκής 
Λιβυκής ’Αραβικής Τζαμαχιρίας διά τήν ρύθμισιν τα
κτικών άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών

—αντιστοίχων έδαφών των__καί_ τοΰ_ πκρακολουθοϋντος
ταύτην Παραρτήμαρτος.

"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ϊσχύν νόμου ή εις Τρίπολι τήν 23ην 

’Ιανουάριου 1979 ύπογραφεϊσα Συμφωνία μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων τής Έλλ.ηνικής Δημοκρατίας καί τής Σο
σιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής ’Αραβικής Τζαμαχιρίας, διά 
τήν ρύθμισιν τακτικών άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί 
πέραν τών άντ.στοίχων έδαφών των, ώς καί τό παρακολου
θούν ταύτην Παράρτημα, τών όποιων τά κείμενα εις πρωτό
τυπον εις τήν’Αγγλικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ώς 
άκολούθιυς :


