ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

' Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της εις Τίρανα
την 16ην ’Ιουλίου 1977 ύπογραφείσης Συμφωνίας με
ταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας καί
' τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας τής Αλβανίας, περί πολιτικών αεροπορικών'μετα
φορών καί τοϋ παρακολουθοϋντος αυτήν Παραρτήματος».

γ) Νά ύπερίπταται τοϋ εδάφους τοϋ ετέρου Συμβαλλο
μένου Μέρους διά τήν έκτέλεσιν μή τακτικών άεροπορικών
δρομολογίων έντός τών καθορισμένων άεροδιαδρόμων, συμ
φώνως προς τούς ισχύοντας κανονισμούς τοϋ Συμβαλλο
μένου τούτου Μέρους, άφοϋ προηγουμένως γνωστοποιήσει
σχετικώς καί λάβει έγκριση.
Άθήναι. 9 Μαρτίου 197S
ΟΙ Υπουργοί

Ποός τήν Βονλήν iojι> 'Ελλήνων

1. Η προς νομοθετικήν κύρωσιν ύποβαλλομένη Συυφουνία ΰπεγράφη την 16ην Ιουλίου 19/ / εις τα Τίρανα με
ταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί
τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας
τής ’Αλβανίας καί ρυθμίζει τα τής εγκαταστάσεως καί εκμεταλλεύσεως αεροπορικών γραμμών μεταξύ τών αντι
στοίχων εδαφών των.
2. Την ώς άνω Συμφωνίαν παρακολουθεί, ώς αναπό
σπαστο'/ μέρος αυτής, Παράρτημα, διά τοϋ οποίου καθορί
ζονται τά σημεία διελεύσεως έκάστης τών εκατέρωθεν
παραχωρηθεισών διαδρομών.
3. Διά τής έν λόγω Συμφωνίας παρέχονται άμοιβαίως
εις τήν όρισθείσαν ύφ’ έκατέρου τών Συμβαλλομένων Με
ρών αεροπορικήν έπιχείρησιν τά κάτωθι δικαιώματα :
α) Χά άποβιβάζει καί νά παραλαμβάνει εις τό έδαφος
τοϋ έτέρουΣΣυμβαλλομένου Μέρους- κατάττήν- εκμετάλλευση τών συμφωνηθεισών γραμμών, έπιβάτας, άποσκευάς, φορ
τίου καί ταχυδρομείο, συμφώνως μέ τάς προϋποθέσεις,
αί όποΐαι καθορίζονται εις τήν παρούσαν Συμφωνίαν καίτό
Παράρτημα αυτής.
β) Νά σταθμεύει εις τό έδαφος τοϋ ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, εις περιπτώσεις άναγκαστικής προσγειώσεως, βλάβης ανεφοδιασμού εις καύσιμα καί άλλας παρό
μοιας περιπτώσεις, πάντοτε κατόπιν έγκρίσεως τών Αε
ροπορικών ’Αρχών τοϋ ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους.
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ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις Τίρανα τήν 16ην ’Ιουλίου 1977
ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τήςΛαϊκής
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας, περί πολιτι
κών άεροπορικών μεταφορών καί τοϋ παρακολουθοϋντος
αύτήν Παραρτήματος.
Άρθρον πρώτον
Κυροϋται καί κταται ΐσχύν νόμου ή εις Τίρανα τήν 16ην
Ίουλάου 1977 ύπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερ
νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως
τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας
περί πολ.ιτικών άεροπορικών μεταφορών ώς καί τό παρα
κολουθούν αυτήν Παράρτημα, τών οποίων τά κείμενα ’εν
πρωτοτυπώ εις τήν Άγγλ,ικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν,
έχουν ώς άκολ.ούθως :

