
Στο σχέδιο νόμον «Κύρωση της προσωρινής Συμφωνίας 
αεεοποεικών υπηρεσιών μεταξύ των Κυβερνήσεων σης 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Γίολιτεκύν 
της Αμερικής».

Προ; τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχε υπο- 
-·;άψει η’ Χώρα μας την από 27.0.1946 Διμερή Αεροπορική 
Συμφωνία, η οποία κατά τη διαδρομή της εφαρμογής της 
τεοποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Πρακτικό του 
Νοεμβρίου 1965. τις από 7.2.66 επιστολές που κυρώθηκαν 
•χε τον Λ.Χ. 167 της 16.10.1967 και τις από 20.12.196S 
ανταλλαγείσες Διακοινώσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρ
νησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Λαέοικής. που κυρώθηκαν με τον Ν. 750Ί979 καχ σύιχ- 
υωνα με την οποία απεριόριστος αριθμός Αμερικανικών 
Εταιοειών είχε δικαίωμα να εκτελεί τακτικά αεροπορικά 
ό; ομολογία"από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και μάλιστα μέσου 
ενδιαμέσων σημείων στην Ευρώπη και προς σημεία πέραν 
Ελλάδας με απεριόριστα επίσης δικαιώματα 5ης Ελευ
θερίας.

2. Την παραπάνω Διμερή Αεροπορική Συμοωνία και 
τα παραρτήματά σης (επιστολές και Διακοινώσεις) κατήγ
γειλε η Ελληνική Κυβέρνηση στις 6.2.1984. ένεκα της 
εμμονής της Αμερικανικής πλευράς να δεχθούμε τον εκ 
μέρους της διορισμό τεσσάρων ακόμη αεροπορικών Εται
ρικόν πλην της TWA για εκτέλεση τακτικών δρομολογίων 
από ΗΠΑ στην Ελλάδα, μέσω ενδιαμέσων σημείων στην 
Ευρώπη και προς σημεία πέραν Ελλάδας, με πλήρη δι
καιώματα σης ελευθερίας πράγμα που αν συνέβαινε θα είχε 
επιπτώσεις καταστροφικές για ολόκληρο το διεθνές δίκτυο 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Μετέ την καταγγελία, η συμφωνία ίσχυε για ένα χρόνο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της βασικής ως 
άνω συμφιυνίας και έπαψε να ισχύει οριστικά την 6.2.1985.

■J. Παρά τους τέσσερις γύρους των διαπραγματεύσεων 
που έγιναν στην Αθήνα και Ουάσιγκτων, μεταξύ αντιπρο- 
σωπειών της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, με σκοπό τη σύναψη νέας Διμερούς Αεροπορικής 
Συμφωνίας, δεν κατέστη δυνατή η σύμπτωση των απόψεων 
των δύο πλευρών για την υπογραφή μιάς Συμφωνίας αό
ριστης διάρκειας. Για το λόγο αυτό οι δύο αντιπροσωπείες 
έκριναν προσφορότερη τη λύση της υπογραφής μιάς Προ
σωρινής Συμφωνίας διάρκειας ενός (1) χρόνου και ενός 
Μνημονίου στο οποίο να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με 
την αμοιβαία παραχώρηση δικαιωμάτων στους αερομετα- 
φορεις των δυο χωρών, προκειμένου έτσι να αποφύγουν 
τη διακοπή της μεταξύ τους τακτικής αεροπορικής σύνθε
της. η οποία χρονολογείται από το 1946.

->· Το κείμενο της Προσωρινής αυτής Συμφωνίας, που 
υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 9.4.1985 περιλαμβάνει όλες 
τις διατάσεις που ρυθμίζουν το καθεστώς των σχέσεων 
των δύο χωρούν στον τομέα σης Πολιτικής Αεροπορίας, 
το οποίο όπως πρ οαναφέρθηκε θα ισχύσει για ένα {1 ) 
χρόνο δηλαδή μέχρι 9.4.86.

Βασικές διατάξεις σης Προσωρινής Συμφωνίας, είναι 
οι αναφερόμενες στην παροχή εξουσιοδότησης σε αεροπο- 
τ.κες Εταιρείες των δύο χωρών για εκτέλεση τακτικών 
δρομολογίων μεταξύ ΗΠΑ και Αθηνών. Σύμφωνα με τις 
οιατάξεις αυτές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (II), 
αποκλείεται η εξουσιοδότηση περισσοτέρων σης μιάς αερο
πορικοί Εταιρειών από κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος και 
καθορίζεται ρητά ότι αεροπορική εκμετάλλευση μεταξύ 
Ιΐνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας μπορούν να ασκούν, 
για όσο χρόνο θα ισχύει η προσωρινή αυσή Συμφωνία, οι 
Εταιρείεε ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ της Ελλάδος 
και TRANS WORLD AIRLINES (TWA) των Ηνωμέ- 
νων Πολιτειών. Άλλωστε αυτό το σημείο υπήρξε και ο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κύριος λόγος διαφωνίας των δύο αντιπροσωπειών, διότι 
ένεκα διαφορετικής φιλοσοφίας και θέσεων στον τομέα της 
αεροπορικής πολιτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η μεν 
αντιπροσωπεία των Η Π Α προσπάθησε να επιτύχει και σση 
νέα συμφωνία την παραχώρηση εκ μέρους της Ελλάδας 
του δικαιώματος εξουσιοδότησης περισσοτέρων σης μιάς 
Αμερικανικών Εταιρειών για εκτέλεση τακτικών δρομολο- 
γίω·· πεοε την Ελλάδα. η δε Ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε 
εξ αρχής το θέμα σης εξουσιοδότησης μιάς μονον εταιεείας 
α.πό κάθε χώρα, με παράλληλο προσδιορισμό των συχνοτή
των των δρομολογίων και της χωρητικότητας των αερο- 
σκαφιόν. Προ του πλήρους αδιεξόδου στο οποίο η Αμερικα
νική πλευρά οδήγησε τις διαπραγματεύσεις με την ανυπο- 
χώρηση στάση σης και σε ένδειξη καλής θέλησης η Ελληνική 
πλευρά δέχθηκε, όπως εκτός από την Προσωρινή Συμοωνία. 
υπογράψει και ένα Μνημόνιο, με το οποίο θα παραχωρεί 
έναντι ανταλλαγμάτων ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα στην 
Αμερικανική πλευρά.

Τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής :

α) Η εξουσιοδότηση μιάς δεύτερης, εκτός από την 
TWA, αεροπορικής εταιρείας των ΗΠΑ. για την εκτέλεση 
τακτικών δρομολογίων μεταξύ ΗΠΑ και Αθήνας σε ση- 
μείο αναχώρησης άλλο εκτός Νέας Υόρκης και με ενδιάμεσο 
σταθμό στην Ευρώπη και από την Αθήνα μέσω ενός ενδιά
μεσου σημείου σσην Ευρώπη, προς οποιοδήποτε σημείο 
των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός σης Νέας Υόρκης.

β) Η δεύτερη Αμερικανική εταιρεία θα είχει το παρακάτο) 
διαζευκτικό δικαίωμα :

(I) Να εκτελεί μέχρι τρία (ο) τακτικά δρομολόγια την 
εβδομάδα από ΗΠΑ προς Ελλάδα μέσω Ευρώπης (εκτός 
Φραγκφούρσης) με αεροσκάφος της επιλογής της, αλλά 
χωρίς το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών από Ευρώπη στην 
Αθήνα ή

(II) Να εκτελεί καθημερινά τακτικά δρομολόγια από 
ΗΠΑ προς Αθήνα μέσω Φραγκφούρσης με μικρής χωρητι
κότητας αεροσκάφος και χωρίς δικαίωμα μεταφοράς επι
βατών από ση Φρανκφούρτη στην Αθήνα. Κατ' εξαίρεση 
σση δεύτερη αυσή περίπτωση η εταιρεία των ΗΠΑ θα 
έχει το δίκαιοι μα να μεταφέρει από ση Φραγκφούρτη στην 
Αθήνα και αντίστροφα τους επί της γραμμής της διαμετα
κομιζόμενους επιβάτες (TRANSIT) καθώς και επιβάτες 
σε ανταπόκριση ή σε διακοπή ταξειδίου (STOPOVER).

6. Σε αντάλλαγμα των παραπάνω δικαιωμάτων που παρα- 
χωρήθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, η Ελληνική αερο
πορική εταιρεία θα μπορεί να εκτελεί τακτικά δρομολόγια 
από Ελλάδα προς τις ΗΠΑ μέσω σημείου στην Ευρώπη· 
ή από Ελλάδα προς Βοστώνη και Σικάγο ή τέλ.ος από Ε/,- 
λάδα προς Νέα Υόρκη και Σικάγο.

7. Κρίνουμε σκόπιμο να επίσημα νουμε το γεγονός ότι 
οι διαπραγματεύσεις που έγιναν υπήρξαν πολύ σκλ,ηρές 
και μακροχρόνιες δοθέντος ότι η Αμερικανική πλ,ευρά ήταν 
ιδιαίτερα ανυποχώρηση στις αρχικές θέσεις της περί εξουσιο
δότησης περισσοτέρων σης μιάς αεροπορικών εταιρειών 
για εκτέλεση τακτικών δρομολογίων προς την Ελλάδα 
μέσω Ευρώπης, με δικαίωμα μεταφοράς επιβατών από 
Ευρώπη στην Αθήνα και πέραν τιον Αθηνών, χωρίς περιο
ρισμό σση συχνότητα των δρομολογίων και σση χωρητικό- 
σητα των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών.

Η προσπάθεια της Ελληνικής αντιπροσωπείας εντοπί
στηκε στον περιορισμό των δικαιωμάτων που είχαν μέχρι 
σήμερα οι Αμερικανικές εταιρείες να εκτελ.ούν χωρίς κανένα 
περιορισμό δρομολόγια προς/από Ελλάδα μέσω Ευρώπης 
και μάλ.ιστα με απεριόριστο δικαίωμα μεταφοράς επιβατών 
από Ευρώπη προς Αθήνα. Άλλωστε, το πρόβλημα αυτό, 
όπως προ αναφέραμε, υπήρξε και ο λόγος καταγγελίας της 
σχετικής Διμερούς Συμφωνίας.

Παράλληλα η Ελληνική πλευρά έκανε σην παραχώρηση 
της παροχής εξουσιοδόσησης και σε δεύτερη Αμερικανική
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Εταιρεία με αντάλλαγμα τη Βοστώνη και το Σικάγο για 
την Ολυμπιακή Αεροπορία και απέφυγε τη, διακοπή των 
δρομολογίων της Ολυμπιακής προς και από τη Νέα Υόρκη, 
γεγονός, που αν συνέβαινε, 6α είχε δυσμενέστατες επιπτώ
σεις στο συνολικέ δίκτυο του εθνικού μας αερομεταφορέα 
και πολύ περισσότερο στον τουρισμό. Επί πλέον δε, η προ
σωρινή αυτή Συμφωνία που υπογράφτηκε αποτελεί μια 
καλή πρώτη διαπραγματευτική βάση για τις διαπραγμα
τεύσεις που θα ακολουθήσουν προκειμένου να υπογρα
φεί μία νέα Διμερής Αεροπορική Συμφωνία με τις Η.Π.Α., 
αόριστης διάρκειας, που θα ανταποκρίνεται στα σημερινά 
δεδομένα αεροπορικής εκμετάλλευσης μεταξύ των δύο 
χωρών.

8. Στην νομοθετική κύρωση της παραπάνω Προσωρινής 
Συμοωνίας και του Μνημονίου που τη συνοδεύει, σκοπεί 
το προωθούμενο με την Έκθεση αυτή σχέδιο νόμου.

9. Με το προτεινόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου δεν 
επέρχεται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 19S5 

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών Εθνικής Οικονομίας

ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Οικονομικών Μεταοορών και Επικοινωνιών

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση προσωρινής Συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών

μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
. και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παράγρ. 1 του Συντάγματος, η προσωρινή Συμφωνία αερο
πορικών υπηρεσιών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλη - 
νικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 
1985, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική 
και Αγγλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ- 
ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (εφεξής καλούμενες 
σαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη) στην επιθυμία τους να δια
σφαλίσουν τη συνέχιση των αεροπορικών συγκοινωνιών 
μεταξύ των χωρών τους μετά τη λήξη της Συμφωνίας 
Αεροπορικών Υπηρεσιών της 27 του Μάρτη 1946, όπως 
τροποποιήθηκε, συμφώνησαν τα παρακάτω :

I. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος χορηγεί στο άλλο Συμβαλλό

μενο Μέρος τα παρακάτω δικαιώματα για την εκτέλεση 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών από την αεροπορική 
εταιρεία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους :

1. Το δικαίωμα της υπέρπτησης της επικράτειάς του 
χωρίς προσγείωση.

2. Το δικαίωμα της προσγείωσης στην επικράτεια, του 
για σκοπούς μη εμπορικούς.

3. 'Αλλα δικαιώματα καθοριζόμενα από αυτή την προ
σωρινή συμφωνία.

II. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Οι παρακάτω αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εκ
μεταλλεύονται τακτικές αεροπορικές συγκοινωνίες εξουσιο
δοτημένες από την παρούσα προσωρινή συμφωνία :

Α. Για τιε Ηνωιζένεε Πολιτείες της Αυιεοική: : TRANS 
WORLD AIRLINES.

Β. Για την Ελληνική Δημοκρατία : ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να 
αποσύρει, αλλάζει υποκαθιστά με άλλη αεροπορική εταιρεία 
ή να αντικαθιστά 'το διορισμό της οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της προσωρινής αυτής συμφωνίας.

Τέτοιου είδους αλλαγές θα ανακοινώνον-βει στο άλλο Συμ^.. 
βαλλόμενο Μέρος γραπτά μέσω της διπλωματικής οδού.

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί στις αεροπο-, 
ρικές εταιρείες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και τε
χνικές άδειες με τη μικρότερη δυνατή διαδικαστική καθυ
στέρηση.

III. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Στις αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Με
ρών παρέχεται το δικαίωμα διεθνών μεταφορών, επιβιβά
ζοντας και αποβιβάζοντας ετιβάτες, αποσκευές, εμπορεύ
ματα και ταχυδρομείο σε όλους τους τομείς των παρακάτω 
διαδρομών :

A) Για την Ελληνική Δημοκρατία : Ελλάδα προς Νέα 
Υόρκη και στις δύο κατευθύνσεις.

Β) Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Νέα 
Υόρκη/Βοστώνη-Αθήνα μέσω Ρώμης και πέραν προς Κάιρο 
Αίγυπτου και Τέλ-Αβιβ Ισραήλ και στις δύο κατευθύνσεις.

2. Α) Οποιοδήποτε σημείο των παραπάνω διαδρομών 
μπορεί να παραλείπεται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις 
πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών κατά την κρίση τους.

Β) Οι συμοωνημένες γραμμές μπορεί να εκτελούνται 
από τις αεροπορικές εταιρείες με αεροσκάφη της επιλογής 
τους.

3. Θα παρέχεται δίκαια και ίση ευκαιρία στις αεροπο
ρικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών για την εκτέ
λεση των δρομολογίων που συμφωνήθηκαν.

IV. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τα συνημμένα δρομολόγια που προτείνονται από τις 
αεροπορικές εταιρείες των Συμβαλλομένων Μερών εγκρί- 
νονται.

V. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1. Κάθε αεροπορική εταιρεία του ενός Συμβαλλόμενου 
Μέρους θα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους νόμους και 
κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους που σχετί
ζονται με την είσοδο, παραμονή και απασχόληση, να εγκα- 
θιστά στη χώρο του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους γραφεία 
για την προαγωγή και πώληση των αεροπορικών υπηεεσιών 
και να εισάγει και διατηρεί στο έδαφος του άλλου Συμβαλ
λόμενου Μέρους δικό της διοικητικό προσωπικό πωλήσεων. 
τεχνικό και επιχείρημα εικό προσωπικό ως και άλλο εξει- 
δικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την παροχή των 
αεροπορικοδν υπηρεισιών.


