
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση _ της Συμφωνίας και του 
Π αραρτήμαΡτος —ου την παρακολουθεί, .του. υπογράφηκε * 
στην ξ-Υθήνα στις 5 Οκτωβρίου 1976 μεταξύ των Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρα
τίας του Ζαίρ, για τ\ζ αεροπορικές μεταφορές».

Προς τη Βονλή των Ελλήνων 1

Στις 5 Οκτωβρίου 1976 υπογράφηκε σΤ?ν Αθήνα μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας του Ζαίρ η πιο πάνω Συμφωνία, η οποία 
ρυθμίζει τα θέματα της εγκατάστασης τ&ν διεθνών αερο- 
πορικών συνδέσει ον που αναφέρονται στο παράρτημά της 
υ,εταξύ των αντιστοίχων εδαφών των. —

Την Συμφωνία παρακολουθεί ως αναπόσπαστο μέρος της 
Παράρτημα, με το οποίο καθορίζονται τα σημεία διέλευσης . 
των διαδρομών που παραχωρήθηκαν και από τα δύο μέρη.

Με την Συμφωνία παρέχονται αμοιβαία στην αεροπορική 
επιχείρηση που όρισαν τα Συμβαλλόμενα μέρη τα παρα
κάτω δικαιώματα : ' ' ' Η ·" .

α) Να πετά πάνω από το έδαφος του άλλου Συμβαλλό
μενου Μέρους'χωρίς να προσγειώνεται.”' "! τ' ‘ ; >

β) Να προσγειώνεται εις το έδαφος του άλλου Συμβαλ- ' 
λόμενου Μέρους για σκοπούς όχι εμπορικούς.

γ) Να σταθμεύει στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου 
Μέρους, στα σημεία τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα 
για αποβίβαση διεθνούς κίνησης επιβαφών, εμπορευμάτων 
και ταχυδρομείου. : . . ,-··. · ν- η ■' -■ ) -,? ·.··.»·; .·

- Η κύρωση της υπόψη Συμφωνίας, μαζί με το παράρτημα ' 
που την παρακολ.ουθεί κρίνεται αναγκαία γιατί εξυπηρετεί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τα γενικότερα, αλλά και τα ειδικά {αεροπορικά) συμφέροντα 
της χώρας.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1983

Οι Υπουργοί. «

Εξωτερικών Συγκοινωνιών
ΧΛΡ ΥΑΑΜΠΟΠΟΤΑΟΣ Μ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ "ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Συμφιονίας και του παραρτήματος που την 

παρακολουθεί που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 5 Οκτω
βρίου 1976 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ζαίρ, για τις 
αεροπορικές μεταφορές.

, Άρθρο πρώτο.
1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία και το Παράρτημα 
που την παρακολουθεί, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 
5 Οκτωβρίου 1976 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι
κής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ζαίρ, για τις 
αεροπορικές μεταφορές.

2. Τα κείμενα της ..υμφωνίας και του παραρτήματος
αυτής που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε 
προ.>τότυπο στην Γαλλική και σε μετάφραση‘στην Ελληνική 
γλώσσα έχουν όπως παρακάτω! ■ Γ ρ: !


