
Έπί τοϋ σχεδίου'Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις 
τήν ΙΖην ’Ιανουάριου 1973 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων Ελλάδος καί ’Ιαπωνίας περί άεροπορι- 
κών γραμμών, τοϋ παρακολουθοϋντος ταύτην παραρτήματος, 
ώς καί των άνταλλαγεισών ΰπό τήν αυτήν ημερομηνίαν 
Διακοινώσεων».

Προς ιήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Τήν 12ην ’Ιανουάριου 1973 ύπεγράφη έν Άθήναις μεταξύ 
των Κυβερνήσεων Ελλάδος καί ’Ιαπωνίας Συμφωνία περί 
αεροπορικών μεταφορών. Τήν ώς άνω συμφωνίαν παρα
κολουθεί Παράρτημα διά τοϋ οποίου καθορίζονται τα σημεία 
διελεύσεως έκάστης τών εκατέρωθεν παραχωρηθεισών δια
δρομών. Αί παρακολουθοϋσαι, έπίσης, τήν Συμφωνίαν δια- 
κοινώσεις, αί άνταλλαγεΐσαι μεταξύ τών δύο χωρών, ρυθμί
ζουν θέματα έγκαταστάσεως τών εταιρειών εις έκατεραν 
χώραν ώς καί τοιαϋτα σ,ιναλλαγματικών διατυπώσεων.

Διά της έν λόγω Συλφωνίας παρέχονται άμοιβαίως εις τάς 
όρισθείσας ύφ’ έκατέρου τών Συμβαλλομένων Μερών ά-ρο- 
πορικάς έπιχειρήσεις τά κάτωθι δικαιώματα :

α. Τής πτήσεως άνευ σταθμεύσεως ύπεράνω τοϋ έδάφους 
τοϋ έτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.

β) Τής σταθμεύσεως δι’ οΰχί έμπορικούς σκοπούς εις το 
έν λόγω έδαφος καί

_ γ. τής σταθμεύσεως έπί-τοϋ -έν λόγω έδάφους, έν τή εκ- 
μεταλλεύσει συμφωνηθείσης γραμμής έπί καθορισθείσης δια
δρομής εις το σημεΐον ή τά σημεία τά προσδιορισθέντα 
διά τήν διαδρομήν ταύτην, προς τον σκοπόν άποβιβασεως 
καί έπιβιβάσεως διεθνούς κινήσεως έξ έπιβάτών φορτίου 
καί ταχυδρομείου.

Ή κύρωσις τής ύπό προσωρινήν μορφήν έφαρμοζομένης 
ήδη ώς άνω Συμφωνίας μετά τοϋ παρακολουθοϋντος ταύτην 
Παραρτήματος καί τών ρηθεισών Διακοινώσεων, ούδεμίαν 
προκαλοϋσα έπιβάρυνσιν εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν, 
παρίσταται έπιβεβλημένη, ώς κινουμένη έντός γενικωτέρου 
πλέγματος συμφερόντων καί ώς διασφαλίζουσα ειδικά αερο
πορικά συμφέροντα τής Χώρας. .

Έν Άθήναις τή ΤΙ ’Ιουλίου 1975 

Οί Υπουργοί
Έπί τών ’Εξωτερικών Έπί τών Μεταφορών καί

Επικοινωνιών
Δ Η.Μ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί κυρούσεως τής έν Άθήναις τήν 12ην ’Ιανουάριου 1973 
ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ' τών Κυβερνήσεων 
Ελλάδος καί ’Ιαπωνίας περί αεροπορικών γραμμών, τοϋ 
παρακολουθοϋντος ταύτην παραρτήματος, ώς καί τών 
ύπό τήν αύτήν ημερομηνίαν άνταλλαγεισών διακοινώσεων.

Άρθρον πρώτον.

Κυροϋται καί κτάται ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν 12ην 
Ιανουάριου 1973 ύπογραφεϊσα μεταξύ τών Κυβερνήσεων 
Ελλάδος καί ’Ιαπωνίας Συμφωνία περί αεροπορικών γραμ- 
αών μετά τοϋ παρακολουθοϋντος ταύτην παραρτήματος ώς 
καί αί κατά τήν αύτήν ημερομηνίαν άνταλλαγεΐσαι διάκοι - 
ιώσεις, ών τά κείμενα επονται, έν πρωτοτυπώ εις τήν Αγγλι
κήν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν.

Άρθρον δεύτερον. '—
Ή ισχύς τής κυρουμένης Συμφωνίας μετά τοϋ παρακο- 

\.ουθοϋντος ταύτην παραρτήματος καί τών διακοινώσεων

Έν Άθήναις τή 11 ’Ιουλίου 1975 — £—■. *—

Οί Υπουργοί
Έπί τών Εξωτερικών Έπί τών Μεταφορών καί

Επικοινωνιών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Λ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ~

AGREEMENT

BETWEEN THE KINGDOM OF GREECE AND 
JAPAN FOR AIR SERVICES

The Government of the Kingdom of Greece and the 
Government of Japan (hereinafter called the Contract
ing Parties),

Desiring to conclude an agreement for the purpose 
of establishing and operating air services between and 
beyond their respective territoiries, and

Being parties to the Convention on International Civil 
Aviation opened for signature at Chicago on the seventh 
day of December, 1944,

Have agreed as follows :

Article 1,
1. For the purpose of the present Agreement, unless 

the context otherwise requires:
(a) the term «the Convention» means the Convention 

on International Civil Aviation opened for signature 
at Chicago on the seventh day of December, 1944, and 
includes any Annex adopted under Article 90 of that 
Convention and any amendment of the Annexes or 
Convention under Articles 90 and 95 thereof so far as 
those Annexes and amendments have been approved 
by both Contracting Parties;

(b) the term «aeronautical authorities» means, in 
the case of Greece, the Governor of the Civil Aviation 
Authority and any person or body authorized to per
form any functions on civil aviation at present exercised 
by the said Governor or similar functions and in the 
case of Japan, the Minister of Ttransport and any per
son or body authorized to perform any functions on 
civil aviation at present exercised by the said Minister 
or similar functions;

(c) the term «designated airline» means an airline 
which has been designated by written notification and 
granted the operating permission in accordance with the 
provisions of Article 3 of the present Agreement;

(d) the term «territory» in relation to a State means 
the land areas and territorial waters adjacent thereto 
under the sovereignty, suzerainty, protection or trustee
ship of that State;

(e) the term «air service», «international air service», 
«airline» and «stop for non-traffic purposes» have the 
meanings respectively assigned to them in Article 96 
of the Convention; and

(f) the term «Annex» means the Annex to the present 
Agreement or as amended in accordance with the 
provisions of Article 15 of the present Agreement.

2. The Annex forms an integral part of the present 
Agreement, and all reference to the «Agreement» shall 
include reference to the Annex except where otherwise 
provided.

Article 2.
Each Contracting Party.^grants to the other Contract

ing Party the rights specified in the present Agreement 
to enable its designated airline to establish and operate 
international air services on the routes specified in the


