
στο σχέδιο νόμου ”Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπο
ρικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά
των"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 16 Δεκεμβρίου 1991. υπογραφηκε στο Αμπού 
Ντάμπι μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αρα
βικών Εμιράτων και της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τα θέματα 
εγκατάστασης και λειτουργίας τακτικών διεθνών αερο
πορικών γραμμών μεταξύ των αντίστοιχων εδαφών των 
δύο χωρών.

Οι βασικές διατάξεις της Συμφωνίας, αναφέρονται 
στο διορισμό μέχρι δύο (2) αεροπορικών εταιρειών από 
κάθε χώρα, για την εκτέλεση τακτικών διεθνών αερο
πορικών δρομολογίων, επί των καθορισμένων στο 
Παράρτημα διαδρομών, μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων και Ελλάδας. Αναφορα γίνεται επίσης στην 
ανάκληση ή αναστολή της άδειας εκμετάλλευσης, στην 
αμοιβαία απαλλαγή από τελωνειακούς και άλλους 
δασμούς, στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας κάθε 
χώρας και στις αρχές που θα διέπουν την εκμετάλλευση 
των συμφωνημένων αεροπορικών γραμμών, στην εναέ
ρια κυκλοφορία και ασφάλεια, στα αεροπορικά τιμολό
για, στη μεταβίβαση των κερδών των εταιρειών, στη 
ρύθμιση των αναφερόμενων διαφορών και τέλος στην 
έναρξη ισχύος της Συμφωνίας.

Τα ειδικότερα δικαιώματα αεροπορικής εκμετάλλευ
σης που εκχωρούνται από τη μία και την άλλη πλευρά, 
από τις διατάξεις της Συμφωνίας και του Παραρτήματος 
αυτής είναι τα εξής:

1. Το δικαίωμα υπέρπτησης του εδάφους του άλλου 
Συμβαλλόμενου Μέρους.

2. Το δικαίωμα προσγείωσης αεροσκαφών στο έδα
φος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, για σκοπούς 
μη εμπορικούς.

3. Το δικαίωμα στάθμευσης αεροσκαφών στο έδαφος 
του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και ειδικότερα στα 
σημεία που καθορίζονται στο Παράρτημο της Συμφω
νίας, για αποβίβαση και επιβίβαση διεθνούς αεροπορικής 
κίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου.

Η κύρωση της υποψη Συμφωνίας και του Παραρτή
ματος της κρίνεται αναγκαία γιατί προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αμεσα αλλά και μελλοντικά τα γενικότερα 
(τουρισμός-εμπορευματική κίνηση) αλλά και τα ειδικό
τερα αεροπορικά συμφέροντα της χώρας μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η υλοποίηση των διατάξεων της Συμφωνίας αυτής, 
ενδέχεται να προκαλέσει ακαθόριστη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού από την αμοιβή των 
διαιτητών κ.λπ. σε περίπτωση παραπομπής για επίλυση 
των διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν κατα την 
ερμηνείε ή εφαρμογή της Συμφωνίας σε κάποιο 
πρόσωπο ή σώμα ή διαιτητικό δικαστήριο.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εφαρμογή της Συμφωνίας θα έχει θετικές επιπτώ
σεις σε πολλούς τομείς της εθνικής μας οικονομίας 
(τουρισμός, εμπόριο κ.λπ.).

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 1992 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών 
μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Άρθρο πρώτο

1. Κυρούται και έχει την ισχύ νόμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 παραγρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία 
μετά του Παραρτήματος αυτής που υπογράφηκε στο 
Αμπού Ντάμπι στις 16 Δεκεμβρίου 1991 μεταξύ της 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 
σκοπό την εγκατάσταση αεροπορικών δρομολογίων 
μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους.

2. Τα κείμενα της ανωτέρω Συμφωνίας και του 
Παραρτήματος αυτής, σε πρωτότυπο στις γλώσσες 
ελληνική και αγγλική είναι τα ακόλουθα.


