
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σσο σχέδιο νόμου «Κύρωση ττυ Κωόιχχ AiMct::?·!· 
Δ:7.0τ53>'.

Π ροζ τη Βονλή των Ελλήνων

Αμέσως μετά το δεύτερο σχγχόσμεο σόλεμο οεετσιστώΔηχε 
Τ ανεσάρχεεα -/.α: αδυναμία της εαχεΰουσας νομοΔεσέας. τάση 
rXjZ excise ασοτελεε c ν. 501 ,/1931. να αντεμετωσεσεε Χ2’ 
συ-Δυ/ίσ*: or ζήτησε272 σου αναχόστουν ασε την αλματώίη 
τνάστυξη χαε συνεχή ερελερη της σολετιχής αεροσορεας σε 
εΔνεχό -/.α: δεεΔνές εσίσεδο. Ετσεταχ-σιχή, εσομένως. ~pot2- 
λε η νανάγχη η νομοΔεσία αυτή αρενός V2 ανανεωΔεί γεα να 
αντασοχρένεταε' στες ασαιτήσεες-της .σύγχρονης -/.α: συνεχώς 

.:.ε7a;αλλόα-ενης σσαγματενάτητσίς 7.2: αρετέρσυ να-εναρμο- 
νεσΔε: με 7·.ς όεεΔνε-ς συνΔηχες ττς οσοίες έχε; υσογ:ά·ί·ε: η 
Ελλάδα. Ι'ί2 τους λόγους αυτούς χρεΔηχε ασαραίτητη η σύ- 
νταση ενός σύγχρονου Κώϊεχα Αεροσοριχού Δεχαίου με αντι- 
•/.εεμενο τη ρύ-Δμεση των σχέσεων σου ασορρέσυν arc τη λει- 
ττυσγεα ή τη-/ εκμετάλλευση σολιτεκσύ. αεροσχάρους. Ο: σρο- 
σσάνεεες για τη σύνταξη του v.cjciy.a αυτού, σου ήδη ολοκλη- 
ρώΔην.αν. άρχισαν ασό το έτος 194/, όταν με τη 12112/ 
572/4.2.1947 ασόραση του τότε Τρυσουργού Αεροσορίας, η 
οσοία χυρώΔηκε αε τον α.ν. ~82θ/ΐ*948· συγμροτήΔηχε η σρώ- 
τη γ:α το σχο-σό αυτό εσετροσή. Μετά σσ,σ διαδοχικές σα: 7- 
τάσεες των σροΔοσμιών σαράδοσης ./του έργου. τ:ς ανασυν·δέ
σεις καί τυμσληρώσεες των μελών της - (ν. 3*189/1955. 
3927/1959) σ.αταρττοίΑηοεε . τελυχώς .το σχέδιο -του- Κώοεχα. 
το οσοίο, όμως. α/ς/ού -σέροεσε. ασό- δεάρορα στάδια — μελέ
της arc τες όεκοεττεκές αρχές χοεε τους .διχηγοριχούς συλ
λόγους. συμσληρώαεως και αναΔεωρήσεωρ — ΔεωρήΔηκε 
ότ: δεν αν τ 2r ον.ρ ίνον ταν στες σροσδοχίες σου. στηρεχΔηκαν 
τ αυτό. διότι το σεριεχόμενό του. ξεσεράσΔη-χε ασό τις ραγ
δαίες χα: ασρήόλεσοτες >εξελίξε:ς σου εσήλΔαν σ: όλους 
τους τομείς της σολιτιχή,ς αερεσσρίας χαε την τεράατεα ανά- 
στυαη των αεροσυγχοενωνεών σε εΔνεχό χα: διε-Δνές εσίσεδο 
χα: εγχαταλε:ρΔηχε. Το-έτος--197ί'ί γασόραση του Τσουργού 
Ναυτιλίας - Μεταιορών χα: Εσεχοενωνεών 7334/27.10.
1971 χα: ασόραση 3793/26.2.1973 του Π ρωΔυσουργού) έγε- 
νε νεα εσετροσή γεα την χατάρτοση Κώοεχα Αεροσοριχού Δε- 
7.2:ου. η οσοία όμως. οεν. υσέόαλε τελεχά σχέδιο χα: η δεύτε- 
ρη αυτή σροσσάΔεεα γεα τη σάντεεξη του. Κώοεχα οεν χ,αρσυ- 
σόρησε. Η ανάγχη όμως, να ασσχτήσει η χώρα Κώίεχα -Α«- 
ροσορεχου Δίκαιου οχ: μσνο δεν έχΑοεψε. αλλά έγ:νε σεοεσσό- 
τερο εσετα/.τεκή. Ετσε. με το ν. 798Η9*78 συστάύεηχε εστα- 
με/.ης εσετροσή συντάξεως Κώοεχα Αεροσσρεχού Δεχαεομ η 
οσο:α συγν.εοτήΑηχε με την 6 118/3.11.1978 ασόοαση του-Τ- 
σουργου Συγχοενωνεων y.a: ασοτελέσ-5ηχε ασό τους:

α Σοχωνα Ρά-.-χα. ΕσαγγελΑα Ατευου ΓΤ>άγου. ως Πρό-

Χ’εχό'-αο Λεύχύχα. Κα-Δηγητή της Νομεχής Σχολής του 
Π ανεσεστηυέου ΑΔηνών.

7'· Χρ. Π α-υταζόσουλο. Αντισμήναρχο Πολεμεχής Αεοοσο-

:. Αλέϋχ;:ρο Φέσσερ. υσάλληλο ΤΠΑ. 

ε. Αντώνεο Αντάσαση, Αεχηγόρο Πειραεά.

*- Τρ-οωνα Κουτα/,ίοη, Αεχεηγόρο Α-ληνών. 

λ Κωνσταντίνο-Χατόησημούλα. Δεχηγόσσ Α-ύηνών, χα: 

η. Ιωάννη Χρ:στέσου7.ο. υσάλληλο ΓΊΙΑ. ως γραμματέα.

Η εσετροσή-αυτή σεοάτωσε το έργσ της χα: υσέίαλε σχέ- 
*·ο ”53 Κώοεχα χασά τα μέσα τσυ έτους 198!. Το σχέοεο αυ- 
50-χρεεασόηχε να μετασερΔεί στη Λημοττχή.-να συμσληρωΔεί 
7.2: να τροσοσοεηΔεε σε αρχετές οεαττάξτες ώστε να -αντα·σο=·
χρενετα: στες σημερενές ασαετήσεες "της "σολετεχής · αερετσε^- 
r’-ας. Τ'εα το σχοσό αυτό συστάΔηχε με το άρΔρσ 3C1 τεστ ν.

1400/1983 νέα «οπτροχή για τη σύνταξη του Κώέεχα Αίοεσ 
σοαεχού Αεχαεου η οσοέα -σετγχροτήΔημ,ε με την 2117/18.12. 
1983 ασοσαστ, του Τσσυτγού Συγχοενωνεών. σου ότρυοσιεύΔηχε 
νόμεμα στην Ερημερέοα της Κυόερνήσεως χα: ασαστεσΔηχε

α. Δημήτρα Γουργουράχη. Εβέτη. ως Πρόεορο. 
ό. Άγγελο Γεόχαοη. Λέχτορα Νομεχού ΤχημοτΓος Π ανε- 

σεττημεου - ΑΔηνων.

-·. Αλέαανοοο Φετσετ. υσάλληλο ΤΠΑ οεε 2ο ϊαΔμό. χλα-
2 ου ΑΤ6

:. Ιωάννη Ρουσσενο. Δεχηγόρο ΑΔηνών. 
ε. Αναστάσεο Ζόμσολα. Δεχηγορο ΑΔηνών.

τ. 1ωά-/νη Χρεστόσσυλο. υσάλληλο ΤΠΑ. ως 
Στες συνεόοιαετεες της εσετροσής συμμετείχαν ; 
α. Σσήλεος , Σσηλεωτόσουλος αντεσμήναρχξς 

αεροσορίας. ως εχσρόσωσος του. Γ.ΕΑ. χαε

γραμματέχ 
οαε οε: 

σολεμεχής .

ί. Κυρεαχή Αργυρίου. Δεχηγόρος ΑΔηνών, εεδεχή σύμόου-. 
λος του Τσουργού Συγχοενωνεών.

Η εσετροσή "σήμε ως όάση των εργασιών της το σ/έόεο της 
αμέσως σροηγομχένης. το οσόίο Δεώρησε σ/.ήρες στα σερεσ- 
σότερα σημεία του. Σε άλλα σημεία χαε γεα να εσετευχΔε: ο 
σ/,οσος σου εσείαλε την α-υεΔεώρηση του-σχεδίου, εσέοερε τες 
αναγχαίες τροσσσοεήσεες χαε ίελτεώσεες. Γεα τη σύ-.σαςτ του 
νέου σχεδίου, όσως τελεχά οεαμορρώΔη/.ε, έχουν ληρΔεί υσώ 
Δη η ελληνική χαε οε αντίστοεχες ξένες νομοθεσίες, οε οει- 
Δνείς συμδάσεες. σου υσέγραώε χα: χύρωσε η Ελλάδα χαε τα 
σοσίπεματα της νομεχής εσσασήχης χα: νομολογίας σε Δέυατα 
τοο αεροσορεχού (ίεχαίαυ. σ.αΑώς χ.α: ο: ασόώεες της ΤΠΑ 
χα: των συνοιχαλεστεχών ρορέων των εργαζομένων στην Πο- 
λετιχή Αεροσορία.

Το σχέοεο. σου μαζε μ·ε τη-/ ένυΔβεση αευτή υσοΔάίλλεταε 
ήέη γεα Δήσεοη. αρορά τη-/ σολετοχή χεροτσορ-ία. σερεέχεε 
όμως διατάεξτις τοσο εσεωτεχοο όσο χαν δημστεου δεχαπου χαε 
δημόσιου οεε-Δνοός δεχαίαυ. Η χατάρτεση δύο ξεχωρεστών α-:- 
ρε?σορα*ών χωδόχων (ένας γεα το δημεόστο χατε-ένας γσα τσ 
εδεωτοχό αεροσορεχό δίχατεά) όσως συςεδατίνει στσ'/αυτεχό δί- 
χαεο. δεν χρίΔηχε ασαραδτητη. Εξάλλου, χα; ενόώε: της 
ρευστότητας σολλών Δεμάτων του δημόσιου αεροσοσοχοΰ 
χαίσυ, η «δεχότερη' ρύΔμεσή · τους οτσέΔηχε στην εοοτελεστι- 
χή εξουσία.

ΑΝΑΛΓΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 
_Κε«άλβτ:ο Πρώτο.

Ανττχεουχνο του Κώότν.α.
(ΆεΑοαί).

Στο άρΔρο 1 ασεοδίδττα: η έννοια του αεεροσχάοους χα: 
χαΔορίζτταε το αντΜσμενο χαε η έχταση εταμμεγής των 
δεατάξεων του Σχεδίου. Στην έννοια της «ευαεταλλεύσεως» 
του σαλεττχού ατσοσχάσουσ σεαΔ-αυ.ί>άνετσ: όχ: μά/τ< η εμσσο- 
ροχή εκμετάλλευση αλλά χαε η τεχνεεχή £χυχετάλλενση αντου 

Η έ·/νο:α του αεροσχαρους σροσϊεορίζετα: χατά τρεσο ευ
ρύ χα*. συνεσώς σσεπλαμίάνε: όχ: μόνο τα έαρ-άτερα ααο ττ/ 
αέρα μηχανήματα τα οσοόα όχου-/ τη δυνατέτητα νρ · •α'.σ- 
ντα*. αντσδυνάλως στην στμρσραερα χάρη στην /υ-Άΐρσση το; 
αέρα, αλλά χ-α: τες ελαρρότερες αστό' σρ-υάν συσχεοες (αερό
στατα, ανεμόσλβνα). Εσί σλήα/. χύρεο στοιχείο γισ τστ ορι
σμό του αει^σχάτ---; Ην είναι το στοτχείο ττςς :ετντ:δρ£=χι.νς 
στο*/ αέρα ίοσυως αναρέρετα: στο Παράρτημα ~ της Συμ- 
δάσεως του Σεχαγου’1: χα·ε της συτευΛΰναμης χενησεως αλλα 
η δυνετυόττρσα σσυ έχΐ:. ως στηττχή συσχευή. - να υΰού-εί y.a· 
να χενηΔεέ στον εναέριο χώρο. Το τεύχυτοζο · αυτό χρετηρεο 
έχε: υεοΔοτηΔειί χεαι ασό άλλες εΔνεχές νοασΔεσεΤς (Γαλλεα. 
1957, Η-ΠΑ. 1958. Λαϊχή Δημοοερατία της Γερμανίας. 
1963, Αργεντενή, 1967, Ομοσσα/Διαν.ή Δημσχσατέα της Γερ- 
μοτντας. 1981) χαε ασοδίδε: ένα-υ ευρύ ορισμό του ανοασχα- 
σαυς τοο χχλύστε; οσαταΔεήσοτε στητεχή σεχσχευή. μί ή χωρι? 
χειρεστή, εχανη να χ-νηλεί στον ενοεέροο χώρο. Η σροσΔηχη 
του κριτηρίου της ιχσελέσεωσ «αυλών- οχροσοριχων εργα
σιών» Xαλέστε ε οσοσαδήσοτε δραστηριότητα σου μσορεϊ να
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χρβγμ5ττο*θ(τ^*! με πτητικές σοσκευές μέσα στον εναέριο
χώσο. 0: διατάξεις τλ Σχεδίου εφα)-μόζονται στα πολιτικά 
αεροσκάφη. Σύμφωνα με το άρόρο 3 της Συμδάσεως του Σι
κάγου του 1944 «περί διεόνού; πολιτικής αεροπορίας» (κυ- 
ρωτ. ν. 211/1947) ο; διατάξεις του Σχεδίου εφαρμόζονται 
βπ: των πολιτικών και όχι επί των κρατικών αεροσκαφών, 
με εξαίρεση τι; διατάξεις των άρόρων 117 έως 121 και 
124 έως 128, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγι»; και επί 
κρατικών αεροσκαφών. Για τον ορισμέ too κρατικού αεροσκά
φους έχουν ληφόει ως δάση τα κριτήρια του όετε: το άρόρο 
8 τη; Στ.τκΊάισεως του Σικιάγου. Η διάκριση είναι λειτου,ρ- 
γική και έχει υπόψη της τις υπηρεσίες ποο προσφέρει κάόε 
μία από τις δύο αυτές κατηγορίες αεροσκαφών. Το Σχέδιο, 
με δάση το γεγονός ότι την εποχή που κασταρτίσόηκιε η Σύμ- 
δαση του Σικάγου δεν ήταν δυνατόν οι συντάκτες της να 
έχουν υπόψη τους όλες τις δυνατές χρήσεις του κρατικού αε
ροσκάφους, αποδίδει έναν ευρύτερο ορισμό προσόέτοντας στα 
κριτήρια προσδιορισμού του κρατικού αεροσκάφους εκείνο της 
χρησιμοποιήσεώς του για «εν γένει κρατικούς σκοπούς».

Κεφάλαιο Δεύτερο.

Κυκλοφορία αεροσκαφών.

(’Αφόρα 2—8).

Τα άρόρα 2 έως 3 ρυόμίζουν όέματα που αφορούν την κυ
κλοφορία των αεροσκαφών (ελληνικών κα: ξένων) μέσα στον 
ελληνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το ύίκα’ο που ισχύει στην 
Ελλάδα (ν. 5017/1931 «περί πολιτικής αεροπορίας» κεφ. 
ΓΠ κ.αι IV. α.ν. 602/1937 «περί κινήσεως αεροσκάφους άνω- 
όεν της Ελληνικής Επικράτειας». 6.δ. 22/1964 και 61/ 
1972) και τα διεόνώς κρατούντα (Σύμδαση του Σικάγο; του 
1944). Ο ελληνικός εναέριος χώρος περιλαμδάνει τον πάνω 
από το έδαφος κα: τα χωρικά ύδατα εναέριο χώρο. Για τον 
ειδικότερο προσδιορισμό του ελληνικού εναειιου νώρου. η έκτα
ση των χωοικών υδάτων όσ κ,αόορισόει με δ'άταγμα. Μένσι 
την έκδοση του σχετικού διατάγαατος ισχύει το π.δ. της 6/18 
Σεπτείλδσίου 1931. το οποίο ορίζει το πλάτος της ζώνης των 
χωρικών υδάτων. σε ότ· αφοοά την αερόπλοια και την αστυ
νομία της. σε δέκα ναυτικά μιλιά από την ακτή (άρόρο 191).

Η πρώτη παράγραφος του άρόρου 2 αποδίδει τη δασική 
καόεστωτική α,σχή του άρόοου 1 της Συμδάσεως ταυ Σ-ικ.ά- 
γου. με την οπΰία αναγνωρίζεται και καθιερώνεται η πλήρης 
και αποκλειστική κυσιαρχία του κράτους στον εναέριο χώρο 
του. Παρόμοια διάταξη έχει περιληφόεί και στις περισσότε
ρες ξένες αεοοπορικές νομοόεσίες ηια να τσνισόεί κα: από 
τον εσωτεο'κύ νουοόετη το IMPERTUM που ασκεί κάόε 
κράτος στον εναέριο χώρο του. Σχετικά όα πρέπει να παρα- 
τηοηόεί ότι το σχέδιο έχε: υιοόετήσει τον όσο «εναέριος» χώ
ρος και όγι «ατυοσσαιαικύς» (όπως κακώς αποδίδεται στον 
κυσωτ'κό νύυο 211/1947 της Συμδάσεω; του Σικάγου ο όρος 
ESPACE AERTEN. AIR SPACE';. Ο όρος «εναέριος» χώ
ρος είναι ευρύτερος του όρου «ατμοσφαιρικός» κα: χσησιμο- 
ποιήόηκε επειδή εκφσάζε: τις τάσεις για επέκταση της πλή
ρους και αποκλειστικής κυριαρχίας του κσάτους. που ανα- 
γνωρίζε: η σύμδαση του Σικάγου, στον εναέριο χώρο στο σύ
νολό του κα: όχι πλέον μέχρι τα ανώτατα έρια της ατμόσφαι
ρας και σε αναοοσά με οποιαδήποτε πτητική συσκευή κατά 
την έννοια του άρ&οου 1 του σχεδίου. Η δεύτερη παράγραφο; 
του άρόσου 2 αναφέρετα· στους όρους κυκλοφορίας στον ελ
ληνικό εναέριο χώρο των ελληνικών κα: ξένων αεροσκασών 
κα: η δεύτερη περίοδός της περιέχει εξουσιοδοτική διάταξη 
για να οινδαισόούν’ ιιε διάταγμα ο: ασαοδιότητες του ελλη
νικού κράτους για τη ρύόμιση της εναέριας κυκλοφορία; πά
νω από περιοχές ειδικής κατά σε διε-ύνέ; δίκαιο δικαοδο- 
σίας (συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικο
νομική ζώνη). Η τρίτη παράγσαφος του άρόρου 2 αποοίοε: 
διάταξη που υπάρχει στο ν. 5017/1931 «περί πολ’τικής αε
ροπορίας» (άρόρο 6). Ανάλογη διάταξη περιλαμδάνετα: στο 
άϊ-ϋρΓ. 7 της Συμδάσεως του Σικάγου που αναγνωρίζει στα

συμδαλλόμενα κράτη -το δικαίωμα να επιφυλάξουν την αερό
πλοια τους. Στην υλοποίηση και όετική καόιέρωση του δι
καιώματος αυτού έχουν προχωρήσει όλες οι αεροπορικές νο- 
μοόεσίες. Σημειώνεται ότι επιφύλαξη ακτοπλοΐας αναγνωρί
ζουν και οι διεόνείς συμβάσεις όαλάσσιων μεταφορών κα: το 
δικαίωμα αυτό κατοχυρώνει και ο ΚΔΝΔ.

Τα άρόρα 6 και 7 όέτουν γενική διάταξη με την οποία 
ο έλεγχος κ,αι η εποπτεία της εναέρια; κυκλοφορίας ασκείται 
από το κράτος δια του αρμόδιου υπουργού (άρό,ρο 192) κ,αι 
των αρμόδιων κρατικών αρχών, ενώ το αρόρο 8 αποδίδει το 
άρόρο 10 της Συμδάσεως του Σικάγου.

Κεφάλαιο Τρίτο.

Αεροδρόμια.
(Άρόρα 9—10).

Τα άρόρα 9 κ,αι 10 αναφέρονται στα αεροδρόμια. Οι δια
τάξεις τους αφήνουν στην εκτελεστική εξουσία την ευχέρεια 
της παραχωρήσει»; άδειας ιδρύσεως κ.αι κατατάξει»; των αε
ροδρομίων, της οργάνωσης κ.αι του καόορισμού των όρων λει
τουργίας τους.

Κεφάλαιο Τέταρτο.

Απαλλοτριώσεις — Πεοιορισμο: κυριότητας.
(Άρόρα 11—12).

Τα άρόρα 11 και 12 αναφέρονται στην αναγκαστική απαλ
λοτρίωση αστικών και αγροτικών ακινήτων και στους περιο
ρισμούς της κυριότητας κα: των άλλων εμπράγματων δικαιω
μάτων πάνω σ’ αυτά, για την ίδρυση, την επέκταση και την 
απρόσκοπτη λειτουργία των αεροδρομίων. Για την πραγμα
τοποίηση της απαλλοτριώσεως, τη σύσταση εμπράγματων δι
καιωμάτων ή την απαγόρευση της ασκήσει»; αυτών, πρέπει 
να ακολουόείται η διαδικασία που διαγράφεται από τις εκά- 
στοτε ισχύουσες συναφείς γενικές διατάξεις.

Κεφάλαιο Πέμπτο.

Αεροπορικές σχολές — Πτυχία και άδειες.
(Άρόρα 13—16).

Με το άρόρο 13 αφήνεται στην εκτελεστική εξουσία η 
ευχέρεια να ιδρύει αεροπορικές σχολές κα: να ν.αόορίζει την 
οργάνωση κα: το πρόγραμμα σπουδών τους.

Με τα άρόρα 14 κα: 15 ορίζεται ποια πρόσωπα πρέπει 
να έχουν πτυχίο ή άδεια ασκήσει»; των οικείων αεροπορικών 
καόηκόντων, ο: προϋποόέσεις για τη χορήγησή τους, η αρχή 
που τα απονέμει κ,λπ. Με το άρόρο 16 ρυόαίζεται επίσης 
πότε κα: κάτω από ποιες προϋποόέσεις αναγνωρίζονται ξένα 
πτυχία κα: άδειες στην Ελλάδα.

Κεφάλαιο Έκτο.

Ηητοώα κα: διδλία αεσοσκασών — Βόνικότηπα.
(Άρόρα 17-33).

Με τις διατάξεις των άρόρων 17 έως και 33 ορίζοντα: 
τα μητρώα κα·, λοιπά διδλία που πρέπει να τηρούνται απο 
τις αρχές της Πολιτικής Αεροπορίας και τις έμμισόες προ
ξενικές αρχές για τη δημοσιότητα της κυριότητας κα: των 
δορών των αεροσκαφών κ,λπ. κα: για τη; προστασία των 
συμφερόντων των. τρίτων ονάλογα με ότι συμδαινει στα ακί
νητα κα: καόορίζσνται ο: προϋποόέσεις για την αναγνώριση 
της ελληνικής εόνικότητας στα αεροσκάφη κατά τρόπο που 
συμδαδίζε: με τις ξένες νομοόεσίες κ.αι τη διεόνή Σύμδαση 
του Σικάγου. Κριόηκε σκόπιμη η τήρηση διδλίου διεκδική
σεων, στο οποίο κ,ατά τρόπο ανάλογο με όσα ισχύουν για τα 
ακίνητα καταχωρούνται οι αγωγές, σύμφωνα με το άρόρο 
220 Κ. Πολ. Δικ., που αφορούν αεροσκάφη ή κινητήρες αε
ροσκαφών. Η τήρηση επίσης των μητρώων κ,αι διδλίων από 
τις έμμισόες προξενικές αρχές είναι σύμφωνη, με τις διατά
ξεις που ισχύουν ("άρόρο 3 ν.δ. 4536/1966). Στο άρόρο 18 
ορίζονται ο: προϋποόέσεις της οναγνωρίσεως αεροσκάφους ως
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ελληνικού, κ«τά το χρότυχο too v. 5017/1931, της διεδνοός 
Γαοίάσϊως του Σικάγου και των χυριόχερων αλλοδαχών νο- 
μοδ-επών. Θεσχίζετ2: η αρχή ότι η αχόκτηση της ελληνικής 
εδνικότητας, χρούχοδέτει κυριότητα έλληνα υχηχόου ή ελ
ληνικού νομικού τροσωχου κατά χοσοστό ανώτερο αχό 50%. 
Για τα νομικά χοόσωχα όμως, εκτός αυτού too χοσοστού κυ
ριότητας, αχαιτειται κα: η συνδρομή άλλων χρούχοδέσεων, 
ο: οχοίες χοικίλλουν χνάλογα με τον εταιρικό τύχο. Σκοχός 
σων διατάξεων αυτών είναι να εχιφυλαχδεί η. διοίκηση. η 
διαχείριση και η λήψη των αχοφάσεων σε έλληνες. Γυδμι- 
ζ:σα: ειδικως το δέμα αχοκτήτεως ελληνικής εδνεκότητας 
αχό αεσοσκάφη χου ανήκουν xara κυριότητα σε αλλοδοιχούς 
αλλά χρησιμοχοιούνται στην Ελλάδα δυνάμει μισδώσεως αχό 
τον εδνι-κό αερομεταφο-ρέα, σύμφωνα ‘Λα: με τη διάταξη τον 
ασδρου 7 της συμβάσεως χαρ,αχωρήσεως χούι συνδέει τον ε- 
δνικό μεταφορέα με το ελληνικό δημόσιο και έχε: κυρωδεί 
αε το ν.Σ. 3560/1956. Αυτό έγινε για να ϊιευκολυνδε: ο 
ε->ν:κός αερομεταφορέας στ:ρ συναλλαγές τον με τους χλ- 
λοδαχούς κατασκβυαστές η ιδιοκτήτες των μισδωμένων αε- 
εοΓ/.αοών χα: των κινητήρων τους. Η διαδικασία χαι οι λε- 
ττομέοειες τη; εγγραφής κα: διαγραφής των αεοοσχαρών 
χα: των κινητήρων στα μητρώα, της εκίό-σεω; χ:στοχο:ητ:-- 
στοχοιητικού καταχωρήσεως χ.λχ., της αχώλειας Της εδνι- 
κότητας χα: τα σχετικά με τα σήματα ελληνικών χαι ξέ
νων αεσοσκαοών ρυδμίζονται στα αρδεα 22—23. ΕιΣικότε- 
ρα. για να εξυχηρετηδούν οι ανάγχες της χράξεως, εισάγε- 
τα: ιδιαίτερο μητρώο καταχωρήσεως για τους χινητήρε; χου 
crv είναι χροταρμοσμενοι σε αεροσκάφος (άρδρο 22). Για 
την καταχώρητη αεροσκάφους υχό κατασκευή στο μητρώο ελ
ληνικών αεροσκαφών ασκεί, κατά το χρότυχο της Σιατάξεως 
τοο άρδροο 2 του α.ν. 136/1967 «χερί χορηγήσεως τραχε- 
ζικών δανείων χρος εφοχλιστιχάς εχιχειρήσεις εις συνάλ- 
λ —'J.Z χαι άλλων τινών διατάξεων», η χροσκόμιση τη; συμ- 
βάσεως κατασκευής του ή έγγραφη ϊήλωση του κατασκευα
στή ότι κατασκευάζει στην Ελλάϊα αεροσκάφος για Σικό του 
λογαριασμό. Για τη; αχοτροχή τη; χολλαχλής εγγραφής 
και. κατ’ εχέχταση, εδνικότητας αεροσκαφών, η εγγραφή 
του αεροσκάσους στο οικείο μητρώο χροΰχοδ-έτε:, σύμφωνα με 
όσα ισχύουν διεδνώς. τη διαγιρ-αφή του αεροσκάφους αχό το 
μητρώο του άλλου κοάτυυς (άρδρο 24). Τα δέματα λήξεω: 
ισχύος της εγγραφής του χισταχοιηττικού χσταχωρήσεως κχ·. 
συτικατασσάσεώς ταυ. απώλεια; της εδνικότητας, Σιαγρα- 
φής αχό το μητρώο, καδ-ώς χαι των σημάτων ελληνικών 
κ.α: ξένων αεροσκαφών (άρδρα 26—33), ρυδμίζονται σύμ
φωνα με το ν-δ. 187/1973 «χερί ΚώΣικος Δημοσίου Ναυτι
κού Δικαίου», τη διεδνή . Σύαβαση του Σικάγου και τις κυ
ρ ιότερες αλλοοοχές νομοδεσίες.

Κεφάλαιο Έβδομο.

Πτητική ικανότητα αεροσκαφών.

(’.Αρδρο 34 χα: 35).

f :2τ-ςΙ:ς »τες οιατυχώδηκαν χαι ατοδίδουν κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους α-ντιστοιχες Σιε-λνείς ρνύμίσεις (£μ 

1 ^· 6ι, 33 χα: 34 της ΣμαΣάσεως του Σικάγου κα: 
τη ειεύνή σύαέαοη των Παρισίων του 1960 «χερί χιστο- 
χσττινεων. χλοϊκότητος εισυγομένων αερο-οχαφών». κυρ. ν. 
■ipl//196ο). Εχιίάΰλετα: τεχ-νικός έλεγχος για την ικα- 
''ττίΤ2 Χ'ήτη του αεροσκάφους, τόσο κατά το χρόνο
•ης καταχωρήσεώς του στο μητρώο, όσο κα: χεριοΣικά κατά 
jO χρονο της λειτουργίας του. ενώ οι λεχτομέρειες κα-ύορί- 
•,.ντα: με Σιαταγμα. Στον τεχνικό έλεγχο χερ:λαμόά/ετα: 
ν'ϊ: ’i τ-,Ζϊ'ν αχαιτούμενη Σοκιμαστικ-ή χτν',τη του αεροσκά- 

Η διενέργεια του ελέγχου αχοΣεικνύετα: αχό το χιστο- 
"-’•ητιχό χτητιχή; ικανότητας, το οχοίο χρέχει να υχάρχει 

«?<»κάφος και σχίζεται αχό την Τχηρεσία Π ο- 
__. *'7ν - ---..οριας, η, αν χροχειτα: για ξένο αεροσκάφος,

χο και ξένζ αεροσκάφη χου κινούντα: μέσα στον είλ./ ·χύ 
εναέριο χώρο αν ιτχαρχουν ενδείξεις χου να δικαιολογούν αμ^ 
φιόολίες για την χτητική τσυς ικανότητα. Η ΤΠΑ έχε: 
«χέσης το δικαίωμα να αχχγορεόει την αναχώρηση αεροσκά
φους σε χερίχτωση δλάδης ή ζημίας χου εχτρρεάζε: την χτη
τική του ικανότητα.

Κεφάλαιο ‘Ογδοο.

Κυβερνήτης του αεροσκάφους.
(Άρ-Spa 36—40).

Οι Σιατάξεις των άρδρων 36 έως 40 ρυθμίζουν τα του 
διορισμού κ.α: των εξουσιών και καθηκόντων του κυβερνήτη. 
Ο κυβερνήτης είναι το σημαντικότερο μέλος του χληρώματος 
εχειΣή είνα: υχεύ-ύυνος για τη διακυβέρνηση και την ασφα
λεία του αεροσκάφους. Πρέχει να έχει αχαραίτητα χτυχίο 
χειριστή ανάλογο με τον τύχο του αειοσκάφους χου καλείται 
να κυβερνήσει. Έχει τη Σιοικηση του αεροσκάδους κα: κά·ύε 
εξουσία χου αφορά στην ασφάλεια κα: την τήρηση της τά- 
ξεως κατά την χτήση. Τα σχετικά με την άσκηση της χει- 
■δαρχικής εξουσίας του κυβερνήτη στα μέλη του χληοώαα- 
τος αφέ·5ηχε να ρυ·5μισ·9ούν με Σ:άταγμα. Στο άρ&ρο 40 ορί- 
ζεται η υχοχρέωση του κυβερνήτη και των λοιχών μελών του 
χληρώματος να χερατώσουν το ταξίΒι χου άρχισε, σύμφωνα 
με τις χροϋχο-ύέσεις χου το άρ-&ρο αυτό ίέτει.

Κεφάλαιο Ένατο.

Κυριότητα αεροσκάφους.
('Ap-Spa 41—49).

Με τα άρΰρα 41 έως 49 ρυδαίζοντα· -δέματα χου αφο
ρούν την κυριότητα του αεοοσχάφους κα: του μη χεοσαρμο- 
σμένου σε αεροσκάφος κινητήρα. Κριδηκε σκόχιμο. λόγω της 
μεγάλης οικονομικής αξίας του αεροσκάφους και του κινητή
ρα, η κτήση και η μεταβίβαση της κυριότητάς τους να ρυδμι- 
σδεί κατά τρόχο ανάλογο χφος εκείνο χου εφαρμόζεται στα 
ακίνητα και στα χλοία. Η μεταβίβαση γίνετα- με έγγραφο κα: 
υχοβάλλεται σε Σιατυχώσεις δημοσιότητας (ά;·5οο 41). Συμ- 
βολαιογραοικό έγγο2το αχαιτε-ται όχου τούτο εχ'βαλλετα: αχο 
άλλες Σιατάξεις (δωρεά, γον χή χαροχή κλχ.). Με τις ίδιες 
χοοΰχοδέσεις συνιστώνται και τα εμχράγματα δικαιώματα χά
νω στα αεροσκάφη. Σε χεοίχτωση κληρονομιάς, εφαρμόζονται 
οι Σιατάξεις του Αστικού ΚώΣ’κα αναλογικά ως χρος τη ϊη>- 
μοσιότητα σχοδοχής της κληρονομιάς ή κληροδοσίας (αρδρα 
1192—1197 και 1199—1204). Ειδικώς ρυδμ'ζονται η με
ταβίβαση αεροσκάφους στην αλλοδαχή. ν.α-ύώς και η συγκυ
ριότητα και συνεκμετάλλευση αεροσκάφους. Στην τελευταία 
χερίχτωση βρίσκουν ανάλογη εφαρμογή τα χερί συμχλειοκτη- 
σίας του ΚώΣ·κα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικα'ου. εκτός αν υχάρ- 
χε: αντί-ύετη συμφωνία (άρδρο 44). Ο χρόνος κτήσεως κυ
ριότητας με τακτική χρησικτησία ορίζεται σε τρία χρόνια 
Χ2ί με έκτακτη χρησικτησία σε δέκα χρόνια, εχειδή η ανα- 
υ.,υςη των αερομεταφορών και η χεριερισμένη χαονκά οικο- 
νομιχή χρησιμοχοίηση του αεροσκάφους εχιβάλλσυν τη γρήγο
ρη εκχαδάριση των σχέσεων χου χηγάζουν αχό την εκμετάλ
λευση του. Η διάταξη του άρδρου 49 εχαναλαμβά-'ΐ: κα;όυα 
ιδιωτικού Σιεδνούς Σκαίου χου χεριέχεται στη ϊιεδνή Σύμ
βαση της Γενεύης του 1948 «χερί Σιεδνούς αναγνωρίσεως 
δικαιωμάτων αεοοσκαφών» (άρδρο ί) χου έχει κυρωδεί με
το ν.Σ. 543/1970.

Κεφάλαιο Δέκατο.

Αεροχορική υχοδήκη.
(Άρδρα 50 έως 73).

Τα άρδρα 50 έως και 73 ρυδμίζουν τα ζητήματα της αε- 
ροχοσικής υχοδήκης. θεσχίζονται. με βάση όσα -σχύουν κα: 
Σιεδνώς, Σύο ειδών υχοδήκες. Η αχλή κα: η χροτιμώμενη 
αεροχορική υχοδήκη χάνω σε ολόκληρο το αεροσκάφος ή τον 
κινητήρα. Οι διατάξεις του Κώδικα για τη σύσταση με μο
νομερή έγγραφη δήλωση για την αχλή (άρδρο 50 χαρ. 1) κα:
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α-υφιΔαση για την -ηροτιμώμ*νη -aεροαορι-χή -υτοδήχη ίσμόρο 
■58).--to αντιχεΒΐκνό-Γης.--το -αεροσκάφος, δηλαδή,’-ακεόμη ia'· 
-όταν χατασχεοάζεται. .αρ ootr/- όμωφ-*εναι.χαταχωρημένο--στο 
orxoio μητρώο. τα-ααμαρτήματά .του χαι ο μη στρσσαρμοαμενο; 
σε αεροσκάφος κινητήρας (άρδρο 5ί. 52..χαι .53). τητοημο- 
σιότητα με την εγγραφή της στα οικεία τόιόλία (άρ-δρ.-50 
ταρ. 3. 55 χα: 56). τ-.ς τροϋχοΐέσεις του κύρους της. τα 
δικαιώματα χ*α: τις υτοχρεώσεες εχείνου του ταιρσχώρησι την 
υτοόεήχη χαι του ενυτό-δηχου δανειστή στην τερίττωση τόσο 
της ατλής, όσο χαι της τροτιμώμενης υτο-δήχης (υτοχρέωση 
ετιμελούς εχμεταλλεύσεω; του αεροσκάφους. δικαιώματα τον 
δανειστή σε τερίττωση ατώλειας ή ελάόης του. -ασφάλιση με 
δατάνες του οσειλέτη. άσχηση της υτο-δήχης στο .ασφάλισμα. 
ακυρότητα εχτοιήσεως του ενυτοδήχου. άρ-δρα 67. 68. 69 
χαι 70) είναι διατυτωμένες με σαφήνεια χαι αχολουδούν χω- 
ρίς σημαντικές μεταόολές. όσα ήδη ισχύουν στον Α.Κ. ·—ο: 
διατάξεις του οτοίου εφαρμόζονται αναλογώς για τα δέματα 
roo δ' συδμίζοντα: ατό το σχέδιο (άσδσο 73)—χαι στο ναυ
τικέ δ'ίχαιο (Α.Κ. 1257 ετ.,' ν.δ. 3899/1958, .4262/1062,
4536/1966). έτσι ώστε ο: σχετικές ρυθμίσεις είνα: γνωστές 
χαι δε χρειάζονται ειδικότερη -σνάττυξη. Π αρεχχλίσεις ατό 
τις ισχύουσες διατάξεις χα: τις αντίστοιχες του ναυτικού δι
καίου είνα ότι μτορε: να συμφωνηδεί η άσχηση της υτοδήχης 
χαι στο ναύλο (άρδρο 51 τα:..2). ο κινητήρας τον δεν είναι 
τροσαρμοσμένος μταρ-ε: να ετιόαρυνδε! όχι μόνο με τροτιμώ- 
μενη αλλά χα: με ατλή στοδήχη (άρδρ. 53 χα: 57 ταρ. 3) 
χα: ότι τέλος διασφαλίζονται -με την αεροτοριχή υτο-δτχη μό
νον ο: χα-5υστερούμενο: τάχο: τριών ετών τριν ατό την χατσ- 
σχεση. χα-δώς και εχείνο: του γεννήδηχσν μετά ατσό αυτήν μέ
χρι την τληρωμή του χρέους ή μέχρι να καταστεί αμετάχλη- 
τος ο τίναχ.ας χατατάξεως. Γίνεται ειδικότερα λεττομερής 

: ρύδμτση των -δικαιωμάτων του τροτιμώμενου ενυτόδηχου δα
νειστή. τσου. εκτός των-άλλων. μτορεί.- αν εχει ■ συμφωνηδεί. 
να αναλάδει · ατό-τότε του-η ατταιτησή του γίνεται ληξιτοό-- 
δέσμη ή χαι σε κάδε άλλη-τερίττωση του τροδλέτεται ατό 
τη τύμόαση ή-άρ-δρο 57-ταρ. Γ χαι. 2). τη διαχείριση του αε
ροσκάφους χα: να το ισχτοι-ήσε: χωρίς τλεισττριασμέ. τον- τρό- 
το αστ.ήσεως χαι τις συνέτειές-τους (άρ-δρα 59 -έως 64). 
-Κάδε δέμ-α. τάντως. του αρορά την τροτιαώμενη αεροτορι- 
χή υτοδήχη χαι δε ρυδμίζετα: ειδχεως - ατο τις εσατάιςεις 
των άρθρων 57 έως 64 ετιλύετα: σξχφωνα με τις -λεισοες 
διατάξεις του σέχατου χεοαλαίου. Το άρδρο 72 διευκολύνει 
την εξεύρεση κεφαλαίων ατό τον ε-δν.ιχό αεφομετ-αφορεα για 
-την χατασχευή ή αγορά αεροσκαφών. Ατοδείδει. άλλωστε, ι- 

-σχύον διχαιο.

Κεφάλαιο Ενδέκατο.

Αεράτο;ιχά 'Προνάμια.

1 ’ Ασδρα 74—79)

Για την ισχυρότσιηση της αεροτοριχή; τίστεως τρέτε: να 
τεαιοοισδούν στ; ελάχιστο δυνατόν τα αεροτοριχά τρονόμια. 
τ2 οτοία τροηγούντα: της αεροτοριχή; υτο-δήχης. Ή σωστή 
αυτή -δέση ϊιατυτώδηχε στη διεδνή Σύ-χ-όσση της Γενεύης του 
1948. την στοία έχει κυρώσει η Ελλάδα. Για το λόγο αυτό 
και για να μη δημιουργη-δε: νομοθετικός δυασμό;. το Σχέδιο 
ακολούδησε αυτή τη Σύμδαση.

Ατό λογους συστηματοτοιησεως ο Κώοιχας. αχοΛουδων.ς 
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρδρο 975). δεν κατα
τάσσει τα έξοδα της εχτελέσεως στις τρονομιούχες αταιτή- 
σεις. Τα έξοδα αυτά αφαιρούνται.ατό τον ετί του τλειστηρια- 
σμού υτάλληλο ατό το τλειστηρίασμα τριν ατό χά-δε κατάτα
ξη χα: διανομή. Η διεδνής Σ-ύμάαση της Γενεύη; δεν υιο-δε- 
τει τη/ άτοψη αυτή, κατατάσσει όχως τα έξοδα της εχτελέ
σεως τριν ατό χά-δε άλλη-αταίτηση (άρδρο Λ II τα:. 6). 
Ινρίδηχε σχστ-μο. ενόιόη χα: των αμφισβητήσεων του δημι- 

-ωργήδηχαν στη νομολογία κατά την ερμηνεία των αντίστοι
χο)-/ διατάξεων του ΚΙΧΔ. να ορισδεί με ρητή διάταξη ,{άο- 
6ρο 74 ταρ. 2 εδ. γ) ότι τα τέλη χα: ο: συναφείς με τη/ αε- 
ροτλοια φόροι του όαρύνουν το αεροσκάφος τροηγούνται της

στ&ί>ηχης, ■ ατλής ή τφοτιμωμενης. Ας βημ*Μ*όεί-ότι-χαρό- 
,-μοια -διάταξη σ^ριλαμόανε: χαΐ'Τθ:θίρόφο '2 της_Σντ6άσιως 
- των -Βρυξελλών του 1926.

Στις αταιτήσεες του τφοηγούντα: της αε-σοτοριχής υτού-ή- 
χηις δεν έχουν συμτεριληφόεί. σύμφωνα με τη διε-όνή Σύμόαση. 
ο: αταιτήσει; του xa-όερνήτη χα: των μελών του τληρώματος, 
ο: οτοίες ατορρέοσ· ατό την εργασιαχή σχέση. Κρί-Sηχε ότι 
η εφαρμογή του τρο-εομίου αυτού είνα: δύσκολη, αν όχι αδύνα
τη. λόγω του ειδικού χαραχτήρα του χα: των συνόηχών εργα
σίας του ετιχρατούν στην αεροτλοία. Εινα: γνωστό ότι χά-Sε 
αεροσκάφος αλλάζει τ.χ. .τρεις χ,υίερνήτες χάό« εικοσιτετρά
ωρο χαι. αυνετώς. δεν υτάρχει ιδιαίτερος σύνδεσμος του *κυ- 
όερνήτη.χα: του υτόλοιτου ιττάαενου τροσωτιχού.με ορισμένο 
αεροσκάφος. Η τραχτιχή σημασία του ■ τρανού.ίου άλλωστε ει- 
ν2: σήμερα ασήμαντη λόγω-της μεγάλης οιχονομιχής ετιφά- 
νειας των συγχρόνων αεροτοριχών ε.τ:χειρήσεων.

Αεν κρίόηχε ετίσης -αταφαίτητο να - τεριληφό-εί στο Σχέδιο 
η δτάταξη του άράροο ΛΠίΙ ταρ. 5 της Συμδάσεως της 'Γε
νεύης. Ή διάταξη αυτή αναγνωρΊζε: -τρονόμιο τάνω στο ένα 
■τέμττο του τλειστηριάσματος για τριτσυς του ζημιώθηκαν 
στη/ ετιοάνεια -στό τη λετουργία του αεροσκάφους και. τα- 
ράλληλα. στοχλείε! το τρονόμιο αν υτάρχει-εταρχής - ασφαλι
στική χάλυόη του υτοχρεαυ. Έτειδή ά;κως με τη διάταξη 137 

-του Σχεδίου όεστίζετα: -υτοχρεωτιχή ασφάλιση -για ζημίες η 
Τλάδες τρίτων-στην ετιςάνοια. -ινώ-ταράλληλα το άρόρο 167 
αναγορενει-σε-τοινεχό αδίχ.γμα την τασάδοτη αυτής της υτο- 
χρεώσεως. οίνα: τροοανές ότι η τραχτιχή αξία του-τρονομιου 

-όα- ήταν - ασήκαντη. "Εξάλλου, η-σύμφωνα με τη διεόνή Σύμ- 
άαση -άσχηση του-τερονομίου τάνω —στο τλειστηρίασμα οτοιου- 
δήτοτε άλλου αεμοσχαφους το-οτοίο ανήχε: στον χόριο-εκείνον 
του αεροσχ,αφους-ατό τη λειτσυργία του-οτοίσυ ετήλ-όε η'ζη
μία. έξασ-δενίζε: τ-ην αεροτοριχή-τιστη.

Π χαταταςη των τρονομιων -είναι σύμφωνη με οσα ισχύουν 
όιεΑνώς, Διε-δνώς αναγνωρισμένο κανόνα ατοδιδε: χα: η διά- 
τατη του άσ-δρου 77. σύμφωνα με την οτοία τα τρονόμια εξα- 
σφαΰ.τ,ουν αταιτήσεις λόγω αρωγής η δυασώσεως.χα: έκτα
κτων δατανών συντηρήσει*);, τα οτοία ασχούντα: χα: κατά 
εκείνου ο οτοιο; ατάχτησε μεταγενέστερα τη/ -κυριότητα του 
αεροσκάφους (άρ-Spo /9 ταρ. .2), υταρχουν χα: αν αχόυ.η ο 
εκμεταλλευόμενος τ: αεροσκάφος .δεν είνα: κύριος αυτού.

Αντικείμενο των αεροτοριχών τρονομίων είνα: το αεροσκά
φος. Η ετιόάρυνση του ναύλου μ·ε το τρονόμιο-δεν εξυτηρετε! 
κανένα τραχτιχέ σχοτό- χαι για το λογο α-υτέ -χαταργείται με 
το ίΣχέδιο. Δεν χοί-δηχε σκ.ότιμο ακόμη να συμτεριληφδσύ-/ 
σιατααεις σχετιχές με τη/ άσχηση- του · τρονομιου τάνω στς 
Οιαφορες αντεταροχες ο: οτοίες οφείλονται στον κύριο του αε- 
ροσχαφους είτε για οανοτηορα -σε. χοινή αίαρία είτε κια αοω- 
γή χα: οιασωστ του έγινε. Αντί-δετσ. λόγο: ετιειχειας ετέία- 
ί·'2"' την ετεχταση του τρονραιου τά/ω στο ασσάλισχα.

Εκτος -ατό τους γενικούς λόγους ατσσίέσεω; των τ::νο- 
μιων. τα αεροτοριχα τρσ/όμια στοοσδήνοντσ: και στιο ειδικές 
-ετοττωσεις του αρ-δρου ε9. Ιδιαίτερη σημασία -έχε: η ττό- 
τίεση του τρονομιου η στοία *τέσχετσ:-: αν δεν ατσκηδε! -βγω- 
γη ,χα:. αν δεν χαταχωρη/δ-ε: στο όιίλίο ττοδηχών μέσα σε 
■•r1'·? χήνες ατο τότε του -δα γεννηδεί η -αταίτηση. Η χατα- 
χωρηση της αγωγής όσ. ροδμισ-δεί «χιχότερα ατό το διά
ταγμα του τρο-λέτετσ: -στο: άρ-δρο 17 ταρ. 3.

-Κεσάλσιο .Αωδέχατο.

Μισ-δωση αεσοσχάοους.
[‘■k?-δρα 8C:—«2;.

Τα άρ-δρα 80 εως 82 . αναοέρσ/τα: στη. σύμόαση μτ:·δω- 
σεω; αεροσχάρους. Π-εριέχουν γενικές κα ειδικέ; διατάξει; 
με τις οτοίες διαγράφεται το όασιχό τΰνοισιο του ισχύει, έκτο; 
σντί-δετης. συμφωνίας, και. αφήνεται στα ,συμόα/.λόμε-.α μέρη 
η ελευΔερία ρυ-δμί=εω; των. μεταξύ τους σχεαεων. Λΐε .όμοιο 
τούτο.αντιμετωτίζετα: και το.ζήτημα .της υτομυ-δωσεω; τ'υ



5

αεροσκάφους αχό το μισθωτή. Το άαθρο 82 ρυθμίζει ίίοικά 
τη μεταίίβαση της κυριότητας μισθωμένου αεροσκάοους.

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο.

Ν χύλωση αεροσκάφους.

(Άρθρα 83—93',.

Η σύμέαση ναυλώσεως αεροσκάφους ρυθμίζεται ειοιχώς 
—a άρθρα 83—93 του Σχεοίου. Το Σχέέιο ρυθμίζει λεπτο
μερώς Τ3 έικαιώματα και τ:ς υχοχρεώσεις των συμόαλλομε- 
νων εχειΒή η αερσχορική ναύλωση Βιαφέρει σε αρκετά or-
με,ί^ 3TTC 77) VatyXoffT, TJAOtOi* ‘/.2t 7) 2TrOU7'. 2 7) -3 V'J 77 2 Σ ~ 7. SYj-
τών οιατάςεων θα Βημιουργούσε ερμηνευτικά χσοβλήματα.

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο.

Μετχο&ρ 2 ττΓΟτωττων. xttc-t/.e'jov 7.21 xr τ~"ΐ2Τ<υν.

(Άρθρα 94—105).

Η σύμίαση μεταφοράς χροσώχων, αχοσχευών χα: αραγμά
των οιαχρίνετα: σαφώς αχό τις συμόάσεις μισθώσεως xa: 
να-,λώσεως xa: ρυθμίζεται αχό τα άρθρα 94—105 του Σχε- 
ϊίου. Ο·· ρυθμίσεις - που αφορούν την ευθύνη του αεροχοριχού 
μεταφορέα. έχουν χεριληφθεί ττο ειϊιχό χεοάλαιο χου αφορά 
την ευθύνη του εκμεταλλευόμενου το αεροαχάρος. Για τη 1:2- 
τάχωση των οιατάρεων του κεφαλαίου αυτού έχουν λτ,φθεί 
χυρίως υχόόγ οι Βιεθνείς Συμόασεις του ομοιομόρφου ϊιχαίου 
για την αεροττοριχ.ή μεταφορά, ϊηλαοή. δασικά η Βιεθνής 
Σύα&αση της Βαρσοίίας του 1929’ όχως τροχοχοιήθηκε χαι 
συμχληοώθηχε αττό μεταγενέστερα χρωτόχολλα ν.α·. : ιεθνείς 
Συμίάσεις.

Η σύμίαση μεταφοράς χροσώχων αχοσχευών χαι αραγμά
των αχοοειχνύεται με το εισιτήριο χου εχϊιϊε: ο μεταφορέας 
(άρθρο 94 χαρ. 1)’ με το Βελτίο αχοσχευών (άρθρο 95 τταρ.
1.) ή με το ϊελτίο αεροχοριχής μεταφοράς, για τη μεταφορά 
αραγμάτων (άρθρο 98 χαρ. 1). τα οχοία εχϊίϊει ο μεταφο
ρέας. Εντούτοις, χαι σε χερίχτωση μη εχϊόσεως τίτλου με
ταφοράς η σε χερίχτωση του οεν αναγράφεται χάνω σε χυτόν 
γνωστοχοιηση για την χεριορισμένη χοσοτιχά. σύμφωνα με το 
άρθρο ΓΙΟ, ευθύνη του αεροχοριχού μεταφορέα (άρθρα 94 
χαρ. 2. 95 χαρ. 3 χαι 98 χαρ. 2 στ), η σύμίαση μεταφοράς 
εξακολουθεί να οιέχεται αχό τις ϊιατάξεις του Σχεοίου (άρ
θρα 94 χαε. 3. 95 χαρ. 4 χαι 98 χαε. 3'. Στο σημείο χυ
τό το Σχέθιο αχοχλίνει αχό τις ρυθμίσεις της Συμίάσεως 
της Βασσοίίας χου χροίλέχουν χυοώσεις χατά του μεταφορέα 
χαι υιοθετεί τις λύσεις του χρωτιχόλλου της Γουατεμάλας του 
1971 (άσθρο 2 χαρ. 3) χαι του χρωτοχόλλου 4 του Μόντρεαλ 
του 1975 (άρθρο 9).

Στην χερίχτωση μεταφοράς ομάϊσς χροσώχων. ο μεταοο- 
ρέας μχορεί να εχοόσει ενιαίο εισητήοιο. σύαεωνα με το άρ
θρο 2 του χρωτοχόλλου της Γουατεμάλας. ΕΞ άλλου, το Σχέ- 
σto εχιτρόχει την ενσωμάτωση του Β ελαίου αχοσχευών. στομ·.- 
χού ή ενιαίου, στο εισιτήριο μεταφοράς χροσώχων. Πρέχει 
να σημειωθεί ότ· στην- τραστ. χαρά την υτοχοέωση-χου εχι- 
ίάλλε: r Σύμίαση της Βαρσοίίας 'άσθοο 4 χαρ. 1). ο: με
ταφορείς οεν εχόίϊουν χατά χανόνα ιϊιαίτεσο Βελτίο αχοσχευών 
χαι - την χραχτιχη χυτή χου εχΓχύρβσε χα: το χοωτόχολλο 
της 'Χάγης·του 1955 υιοθετεί χαι το ΣχέΒιο στο άρθρο 95 
χαρ. 2. Με τη .Βτάταξτ. του άρθρου 96 χαθιερώνετα: η υχοχρέ- 
ωση του μεταφορέα για μεταφορά με το ίΒιο αεροσχάφος των 
αχοσχευών των εχιόατών. ενώ χατά τα λοιχά εχί μεταφοοάς 
αχο—/.ευών εφαρμόζονται αναλόγως οι ΒιαχάΞει- του Σ/εο!ου 
χου αφορούν τη μεταφορά χραγμάτων (άρθρο 97).

Στο άρθρο 98 χαρ. 2 καθορίζονται οι ενϊείξεις χου χρέχει 
να φέρει το ϊελτίο αεοοχορικής μεταοοράς. το οχοίο μχοσεί να 
εχΒοθεί ονομαστικό ή εις Βιαταγήν. Με -ίαστ τη ΒιάταΞη του 
άρθρου 9 του χρωτοχόλλου της Χάγης, η έχοοση ϊελτίου εις 
Βιαταγήν ϊεν είναι ασυαέίίασση με το σύστημα της Συαέάσεωσ 
της Βαρσοίίας. Ο: ενΒείξεις χου φέρει το Βελτίο αεσοχορι- 
ν.ής μεταοοοάσ έχουν την αχοΒειχτιχη ισχύ χου Βιαγράσε: το 
άρθρο 100.

'Τέλος, στα άρθρα 101—105 ρυθμίζονται τα δικαιώματα 
χαι οι υχοχρεώσεις του μεταφορέα, του αχοστολέα χαι του 
χαοαλήχτη χατά την αχοστολή χα: την άφιξη του στάγματος.

Κεφάλαιο Δέκατο Πεμχτο.

Ευθύνη ατό την εκμετάλλευση αεροσκάφους.

Άρθρα 106—12! .

Στο, κεφάλαιο αυτό χεριλαμόά-/θντα: Βιατάσει; χου αφο
ρούν την ευθύνη του μεταφορέα ο: οχοιες αχορρεουν αχό τις 
συμοάσεις μεταφοράς ιχσοσώχων, αχοσχευών, χραγμάτων) 
καθώς χα: την ευθύνη εκείνου χου εκμεταλλεύεται αερο- 
σκάοος για ζημίες τρίτων στην ετιφάνεια χα: για ζημίες αχό 
σύγκρουση. Το κεφάλαιο αχοτελειτα: αχό Βύο ενότητες : η 
χρώτη (άρθρ. 105—11b) αναφερετα: στην ευθύνη του με
ταφορέα και των χροσωχων χου εκείνος έχε: χοοστήσει. η 
οχοια οττορρε·: αχο τη σύμοαστ μεταφορά; εχιίατών. τοαγ- 
μάτων και αχοσχευών. εν ο η οευτερη αναφέοετα: σε θέματα 
ευθυνης αχό ζημίες τρίτων στην εχιφάνεια. Σε αντίθεση 
με τα χροηγούμινα Σχεοια Αεροχοριχού Κώοιχα -οεν χερι- 
λαμίά·/οντα: ειατάςε'ς σχετικές με την ευθύνη του εκμε- 
ταλλευομένου η οχοια αχορρέε: αχέ τη σχέση εργασίας. εχ:ι- 
οή χρίθηκε ότι οι γενικές οιατάςεις χαι ο: εχ: μέρους συλ
λογικές συυ.όάσεις εργασίας χαρέχουν εχαρκτ χροστασια. 
Σύμφωνα όμως χρος το α'.ροχορικό οίχαιο χου ισχύει (ν. 5017/ 
1931 άσθοο 3υ. Κανονισμός Εναεσιου Κυχλοοοσιας άσθοο 
106 χαρ. 1 ί.Β. 701/19*0 χα: 744/1970) η' Βιάταςη του 
άρθρου 137 εχέόαλ; την υχονρεωτιχή ασφαλίτη του ιχτόμε- 
νου χροσωχιχιού. Τέλος, σχετικά με όσου; εχιέαίνουν στο αε
ροσκάφος για την εκτέλεση υχηρεσιας. εφαρμόζονται οι ;:α- 
τάςεις χου αφορούν τους εχιίάτες.

Η ρύθμιση της ευθύνης του ρεεταφορέα Βεν είναι ομοιό
μορφη για όλα τα :ί:η μεταφοράς. Εχί μεταφοράς εχιόατών 
η ευθύνη σου μεταφορέα είναι γνήσια αντιχε'μενιχή χα: χε- 
,ριορισμένη μέχρι ορισμένο χρηματικό χοσύ. Εχί μεταφοράς 
χραγμάτων και αχοσκευών η ευθύνη του μεταφορέα είναι νό
θος αντικειμενική χαι χεριορισμένη μέχρι ορισμένο χρημα
τικό χοσό. Το ίοιο σύστημα ισχύει για τη ζημία χου χροέρ- 
χεται αχό καθυστέρηση χατά τη μεταφορά εχιόατών. χραγ
μάτων χαι αχοσχευών. Συμχλήρωμα της χαραχσ;ω ευθύνης 
του μεταφορέα αχοτελεί. σύμφωνα με τη Βιάταςη του άρθρου 
137 του Σχεειου. η υχοχρέωσή του να καλυφθεί ασφαλιστι
κά για ζημίες χου αχορρέουν αχό τη σύμίαση μεταφοράς εχι
όατών, χραγμάτων και αχοσχευών. Η χαραόαση αυτής της 
υχοχσεώσεως αχοτελεί χοινιχό ασί/.ημα για το μεταφοεεα 
(άρθρο 167). ■

ΕιΒιχότερα. η ευθύνη του μεταφορέα οιαγησαφεται ως ε-

όλάίτ χου χροέσχετα; αχό το γ-εγονές το οχοίο σύνεση κατά 
το χρόνο χου ο εχιόάτης σριτκόταν μέσα στο αεσοσχάσο: ή 
χατά τη ίιάρχεια των ενεργειών εχιόισάτεως χα: αχοόιοσ- 
σεως. Η οιασύχωση α-υτή αχοοίίε: το άρθρο 1 < της συμοα- 
σεως τη; Βαρτοίιας χαι. ω; χρος το χεσιεχόμενο της, ταυ
τίζεται μ: όσα έχε: Βεχθε: η ελληνική και η ςόνη νομολο
γία. Ο μεταφορέας εντούτοις Βεν έχε: ευθύνη.. ·η ο θάμα
τος ή τ σωματική όλάόη οφείλεται αχοκλειστικά στην κα
τάσταση της υγείας του εχιόατη άρθρο 166). Εχ: μετσσο- 
ράς χραγμάτων χα: οτχοσχευών ο μεταφορέας ευθυνεται σ: 
αχοζημίωση για ολική ή μερική αχώλεια. καταστροφή η 
χειροτέρευσή τους κατά το χρονικό Βιάστηκα χου μεσολασει 
αχό την χαράοοσή τους στο μεταφορέα μέχρι τη θέση τους 
σε Βιάθεση εκείνου χου Βιχαιούτα: να τα χαραλάσει. Ο με
ταφορέας αχαλλάσσεται αχό την ευθύνη αν αχοσειςε: οτι 
έλαίε τα μέτρα χου είναι αχαραίτητα ·;ια τη-; σχοφυγη τη; 
ζημίας (άρθρο 107. χρίόλ. χα: τα άρθσα Ι\ χαρ. 2 και ο. 
V χαι ΥΓχαρ. 2 στο χρωτόκο.'.λο της Γουατεμάλας, χα-
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ίώ; και το άρίρο Ύ τον χρωτοκόλλου 4 του Μόνταεαλ). 
Tc άρίρο 107 εισάγει τη νόώο αντικειμενική ευίύνη κα: 
βασικά αχοδίδε: το άρίρο 18 τη; Συμβάσεως της Βαρσο
βίας.

Ο μεταφορέας ευίύνετα: γ·3 ζηαίες χον χροέρχοντα: αχό 
καίνστέρηση. εχιβατών. χοαγμάτων κι αχοσκευών. εκτός 
αν αχοδείξε: ότι έλαβε τα μετρ3 χον εχιβάλλονται για την 
αχορυγή τη; καίυστερήσεως (άρίρο 108. χροβλ. κ.α: τα 
άοίρα VI τον χρωεόκολλου τη; Γευατεμαλας xa; V τον 
χρωτόκ.ολλου 4 τον Μόντρεαλ). Στο άρίρο 108 ακολουίει- 
τζ: κζι χάλι η αρχή τη; νόί ον αντικειμενικής ευίύνης.

Σε αντιστά-ίμεσμα της ευίύνη; τον μεταφορέα xa: γ:2 
νχοβοήίηση τη.ς αναχτύξχως των αερομεταφορών, χροβλέχε- 
τκ: στο άρίρο 110. σύμφωνα με τ3 ΐιείνώς κ,ρατούντα. χε- 
ριορισμός της ευίύνη; τον μεταρορέα μέχρι ορισμένου χρη
ματικόν χοιον. Βνόώε: των συχνών διακ-υμάνσεων τον χρυσού 
στη διείνή χρηματαγορό και της τάσεως χον εκδηλώίηκε 
τελευταία για τον κ.αίορισμό τον ορίον εν-όύνης βάσει ειδι- 
κής νομιαματικής μονά;3; τον Διιίνούς Νομισματικόν Τα
μείου («ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα», «SPECIAL DRA- 
λλΤΝΌ RIGHTS»), η οχοία όμως δεν ισχύει για τι; χώ
ρε; χον δεν είναι μέλη τον Ταμείου αυτόν. κρίίηκ-ε σκόχιμο 
το όριο τη; ευίύνη-ς τον μεταφορέα va κ.αίορισίεί στο είνι- 
κό νόμισμα. Για να αχορεν/ίούν όμως ανεχιεικείς λύσεις χον 
μχορε: να χροχνψοον αχό τη διακύμανση της αγοραστικής 
δυνάμεως τον εθνικού νομίσματος, δόίηκε με διαταγμα στην 
εκτελεστική εξουσία η ενχέρεια χναομειώσεως των ορ;ων 
τον άρίρου 110. Ο χεριορισμός της ευίύνη; τον μεταφορέα: 
οεν σχΰει: α) αν εκείνος χον ζημιώίηκ.ε αχοδείξε: ότι η 
ζην.ία οφείλεται σε δόλο τον μεταφορέα ή των χροσώχων χον 
χντός έχει χροστήσε: και β) αν. εχί μεταφοράς αραγμάτων 
κα: καταγεγραμμένων αχοχ/.ενών. ο αχοστολέας δήλωσε εγ
γράφω; την αξία τονς και κ.ατέβαλε σνμχλησωματικό ναύ
λο (άρίρο 111 1 χροβλ. και τα αρίρα VUI xap. S xa: X τον 
χρωτοχόλλον της Γουατεμάλας). Με την εχιρνλααη αντων 
των χεριχτώσεων. και ο αχο το μεταοορεα χροστηί εις. χατα 
τον oxotov -να ασκηίει αγωγή αχοζημιώσεως, έχει το δι
καίωμα να εχικαλεσ-όει τα όρια χον ισχνόν·/ για το μετα- 
ρορέα (άρίρο 118).

Η διάταξη τον άρίρου 112 αχοδίδει ρύίμιση της Συμβά- 
σεω; της Γοναδαλαχάρα;. Σύμφωνα με αντή τη διεθνή Σύμ- 
έαση. η οχοία κορώίηκε με το ν.Ε. 766/1971, το Σχέδιο 
διακρίνει μεταξύ συμβατικού και χραγματικον μεταρορέα. Ο 
μεν συμβατικός μεταρορέα; ευίύνετα: για όλη τη μεταρορά 
χον συμφωνήίηκ.ε, ο δ: χραγματικο; για εκείνο το τμήμα 
τη; μεταρορά; χον εκτέλεσε. ει; ολόκληρον με το·; συμβλη- 
-5 έντα.

Βάσε^ των όσων χραοναφέρίηκαν. δεν χχοκλπεται να ν- 
χάρχονν χερισσότερο: νχόχρεο: για αχοζημίωχη. Στην χε- 
ρίχτωση αντή. το σύνολο των αχοζημιώσεων δεν μχορε; να 
ξεχερασε: τα όρια χον χροίλέχοντα: στο ά:·5ρο 110 (άρίρο 
114). 0; διατάξει; χον αφορούν τη; ευίύνη τον μεταρορέα 
είναι αναγκαστικού δίκαιον. Για το λόγο οντό. κηρύσσεται 
άχαρη χάνε σνμρωνία η οχοία αχοκλείε: ή κατά οχςιοδήχο- 
τε τρόχο χεριορίζει τη; ενίννη. χον στο Σχέδιο αυτό ρυίμί- 
ζετα: κατ αχόκλιση αχό όσα ισχύουν γενικά.

Τα ζητήματα τη; ευίύνη; για ζηκίες τρίτων στην εχ 
ρά;ε:α χον χροκλήίηκαν αχό αεροσκάρος σε χτήση pu-Sui- 
σίηχαν. με μερικές αχοκλισεις. μ; δάση τη σχετική διείνή 
Σύμβαση της Ρώμης τον 1952. Ο όρος εχιράνεια κα,λ.ΰχτε: 
τη γήινη κα: τη ίαλάσσια εχ·ράνε:α. Καί ιερώνετα: γνήσια 
αντικειμενική ευίύνη η οχοία βαρύνει ει; ολόκληρον τον εκ
μεταλλευόμενο κα: τον κύριο τον αεροσκάοου; (άρίρο 117). 
Κα: η ευίύνη αυτή χεριορισίηκε χοσοτικά χάρη τη; αναχτό- 
ξεως των αερου.-ετασορών (άρίρο 119). Εχειδή όμως τα 
ορ·α χον καίορίζονται στη Σύμβαση αυτήν είναι ατυχή κα: 
σανέβαλαν σημαντικά στην χεριορισμένη διε-ίνή αοσήχησή 
τη; χροόλέσίηκε στο Σχέδιο ότι η υχοχρέωση για αχοζη-

μίωση του μεν εκμεταλλευόμενου δεν μ-χορεί να υχιοβεί το 
τριχλάσιο της αξίας χον ία είχε το αεροσκάρος κατά την 
ηυέρα τον συμβάντος, αν ία ήταν καινούργιο, του δε κυρίου 
την χραγματική αξία τ©υ αερσσκάρους κατά τη/ ίδια ημέ
ρα. Συμκλήοωμα βντής της ευίύνης τον εκμεταλλευοαένου 
το αεροσκάσος αχοτελεί, σύμρωνα με τη διάταξη τον άαίρον 
137 του Σχεδίον. η υχοχρέωσή του να καλυρίεί ασσαλιστι- 
κώ; γισ ζημίες τρίτων στην εχιοάνεια. Η χβράίαση της 
υχοχρεώσεως αυτής -εχισύρε: χοινικές κυρώσεις εις βάρος τον 
εκμεταλλευόμενου το αεροσκάρος (άρίρο 167). Αν οι αχαι- 
τήσε·ς υχεεβαινουν τα χαραχάνω όρια, ικανοχοιούντα: κατά 
χροτίμηση αχό το μισό του χοσού χου διατί-ίεται, εκείνες οι 
οχείες ορείλονται για ίάνατο ή σωματική βλάβη. Το υχόλοι- 
χο κατανέμεται κατ’ αναλογία για εχανοχοίτηη των αχα’τη- 
σεων για ζηιίες χεο ουσιακών αγαίών και του μέρους των 
αχα-τήσεων για ίάνατο ή σωματική βλάβη χου δεν ικανυ- 
χοιήόηκαν ίάρίρο 119 χαρ. 2 χερ. ί\ χροβ)- άρίρο 14 διι- 
ίνούς Σ-μχβάσεοισ της Ρώμης και άοίρο 3 τη; ϊ·είνούς 
Συμβάσοως των Βρυξελλών της 10 Οκτωβρίου 1958 «χερ! 
χεριοοισμον της ευίύνης τσν χλειοκτήτου»). Με την χαρ. 4 
τον άο-Spev 119 χεριορίζετα: και η ενίννη του χροστη.ίέ- 
νχος. Τα χροβλεχόαενα όρια ευίύνης όνως δεν ισχύσυν αν 
αχοδειχίεί ότ: η ζημία ορείλετα: σε δόλο ή 6αρ·ά αμέλε·α 
του εκμεταλλευόμενου ή του κυρίου ή των χροσώχων χου 
έχουν χροστήσε:. Εχίσης. όχοιο; χοησ·μοχο·εί το αεροσκάρος 
αόευίτως και χωρίς τη συγκατάίεση εκείνου χου έχε■ το δι
καίωμα χρήσεώς του ευίύνεται αχεριορίστως για κάίε ζη-χισ 
χον χροΗενε! σε τρίτονς στην εχισάνεια (άοίοο 120). Στο 
άρίσο 121 ρυίμίζετα: εέδικώς η ευίύνη αχό σύγκρουση αερο
σκαφών, η οχοία 'αναρέοεται τόσο στα εν χτήσε: αεοοσκ,άση 
όσο και σε εκείνα χον βρίσκονται στο έδαρος. Η ευίύνη ίε- 
μελ'ώνεται στην υχα·τιότητα εκείνου χον εκμεταλλεύεται το 
αεροσκάρος χου χροξένησε τη ζημία. Την υχα'.τιότητα αυτήν 
χαέχει να αχοδείάε: εκείνος ο οχοίος ζηοΐ'ώίηκε (υχακειμε- 
νική ευίύνη). Όταν υχάρχε: κο·νή νχαιτιότητα, ο: υχέχεεο: 
ευόννοντα· εις ολόκληρον. Η ρύίμιση αυτή είνα· αντιίετη 
χρος το 2ίκα·ο χον ισχύει όάαίεο 38 χαρ. 2 ν. 5017/1931) 
κα: χρος τα χροηγούμενα Σχόρ·α Κώδικα Αεροχορικου Δ1- 
καίου και υχαγορεύίηκε αρτό την ανάγκη μεγαλύτερη; χρο- 
στατία; των τρίτων.

Κεράλαίο Δέκατο ,Εκτο.

Κοινέ; αβαρίες. αρωγή κα: διάσωση.

(Άοίρα 122—128).

Το ίέμα των κο-νών αβαριών ρυίοείζετα: κατά το χρότυχο 
τη; ναυτ'κής νομοίεσίας, ο: διατάξεις της οχοία; εφαρμό
ζονται ανα/.όγως. Παρέχεται όμως ελευίερία στα συμβαλλό
μενα μέρη να ρυίοιίσουν διαοορετικά τις μεταξύ τους σχέσεις 
λ.χ. κοιτά τσυς κανόνες της Τόσκης κα: Ααβέασας ή κα: να 
οιχοκλείευν την κατρτνομή τους είελούσιας ίυσίας χου έγ·νε 
σε κατάσταση ανάγκης. Το άρίρο 123 ορίζει σχοχοεωτική 
τη·; χαροχή αρωγή; σε χρόοωχ: χσυ κινδυνεύουν στκ ί άλα ό
σα ή σε χερ·οχή γήινη ή εναέρια, με τις χροΰχοίίσε:; χου 
ορίζει το άρίρο. κ-ατ’ αχέκλ·ση όμως crxo τη Σκιίαστ των 
Βσυάελλών τον έτους 1958 κ.α: το σχέδιο συχβάσεως τον 
ίδ ου έτους «χερ: ενρχοιήσεως κανόνων σχετηιών χρορ την 
α:ω~ήν κ..·λχ.» δεν αναγνώριζε: ϊικ.αίωμα ακοιβής. Τέτοιο 
δικαίωμα αναγνωρίζεται σε χεαίχσωση δ·ασώσεως αεοοσκ.ά- 
ορυ; κα: των χραγχάτων χον βρίσκονται σ’ αυτό, χυμεωνα 
με όσα ορίζει το ρόοίρο 126. .Αξιοσημείωτη είνα: r διάτασσ 
της χα:. 2 του άσίοου χυτού, κχτά την οχοία εχί χνευοέσεως 
αεροσκάοου; χου έχε: εγκαταλε·ρίε: ή των συντριμμάτων του. 
χον χεριέρχοντα: στη·; κυρ'ότητα του Δημοσίου (βλ. άοίρα 
124 κα: 1.25). τρ τελευταίο υχοχρεούτα: σε καταβολή ομο’- 
ίή;. .

. Κεφάλαιο Δέκατο Έβδσχο.

Αεροχορική ασράλιση.

(Άοίρα 129—138).

.Με τα άρίρα 129—138 ρυόμιζοντα: τα ίέματα τη; αερο-
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τοριχή; ασφαλίσεως. Η σχετική νομοθεσία eivat ακόμη στο 
δ εθνέ; τεδίο ατελής. Μεσκέ; διατάξει; τεριέχει η ονμ- 
βαιη τη; Ρώμη; τον 1933. το τρόσθετο τρωτόχολλο των 
Βσυξελλών του 1938 κα: η συμ-δαση της Ρώμη; του 1932, 
η οτοίχ όμως δεν έχε: κ.υσωθεί ατό την Ελλάϊ2. Ινριθηκε 
Ρχότ-χο να ρυθμωθεί κα: το θέμα αυτό, αφού γενικώς τεί
νε; διεθνώς να ετιχρατήσει η υποχρεωτική ασφάλιση. Εααι
τία; τη; κχο-ότητα; των θαλάσσιων και αεροπορικών χινού- 
νων. ορίσθηκε ω; αρχή ότι ο: διατάξει; της ναυτική; νο
μοθεσίας για τη θαλάσσια .ασφάλιση εφαρμόζονται αναλογώ; 
ν.α; -Ία την αεοοτοοιχή ασφάλιση (άρθρο 138). Η αεροπο- 
ς··Λή, ασοάλ-ση καλύπτει κάθε συμφέρον που εκτίθεσαι σε 
αεροπορικούς κιντυνους. Η χσφχ/,ιστικη συμόχση κσταρ .με *χι 
χε έ-^οαβο (ασφαλιστήριο). το ore ίο όμως έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.

Με τα άσθοα 130 ν.α; επόμενα καθορίζονται οι λεπτομε
ρή*- τη; χσφαλ-στιχής συμδάσεως. Το αντικείμενο τη; ασφα- 
λίσεως. η διάρκεια χαι η έχταση της, το ασφαλισχα χαι η 
συσχέτισή του με την ασφαλιζόμενη αξία, ότως χαι η εγκα
τάλειψη του αεροσκάφους στον ασφαλιστή. Το άρθρο 137. 
τ-έλο;. καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστική; 
•ευθύνης του μεταφορέα χαι του εκμεταλλευόμενου το αερο- 
‘σκάφο; για τις μεταφορές με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο.

Διοικητικό; Έλεγχο.; αεροπορικού ατυχήματος·
(Άρθρα 139—150)

Στο κεφάλαιο για το διοικητικό έλεγχο του αεροπορικού α
τυχήματος αφιερώθηκαν ο: διδάξεις των άρθρων 139 εως 
130 του Σχεδίου.

Ο; σχετικέ; ,ειαάτξει; του ν. 5017/1931 δεν αντατοκρίνο- 
ντα: στις σύγχρονε; ανάγικε;.

Ετι θάλλεται — σύμφωνα και με τη δίεθνή Σύμδαση του 
Σικάγου — η έρευνα και διαπίστωση. των αιτίων του ατυχή
ματος να γίνεται αστό πρόσωπα με εοοοσέ; γνώσεις και κατα ει
δική διαδικασία. Ακολπυθήθη/κ αστό το Σχέδιο η διαδικασία 
του έχει θεσπισθ-εί για το ναυτικό ατύχημα (νιδ. 712/1970) 
τροπαρμοστχιένη. στα αεροπορικά δεδομένα- Ο διοικητικό; έλεγ
χος και η διαδικασία του είναι ανεξάρτητη ατο την ανάκριση 
ή προανάκριση του ταραγγέλετα: ατό την Εισαγγελική Αρχή, 
την oroia όχι μόνο δε θίγει, αλλά την συνεπικουρεί.

Η καθοριζόμενη ατό τι; διατάσεις του κεφαλαίου α-τού 
διαδικασία έχει εκτεταμένα αναλυθεί — ρυθμίζει κυρίως οι
κονομικά θέματα — και δε δηχισυργεί ερμηνευτικά τροόλή- 
ματα.

Κεφάλαιο δέκατο ένατο.

Αιοικηττκές σουρώσει;.

{’Αρθρα 131 - 153).

Το Σχέδιο προδλέτει στα άρθρα 151—153, ω; διοικητι
κέ; κυρώσεις: α) την κράτηση του αεροσκάφους στις τερι- 
ττώσει; -θανατώσεω; ή σωματική; δλάδη; προσώπου χαι πα
ραδόσεων το- κυδερνήτη χαι ό) την βτιϊολή προστίμου κατά 
του τχρασάτη ορισμένων διατάξεων αυτού, που αφορούν του; 
κανόνες τη; εναέρια; κυκλοφορία; και τη; αεροπορικής εκ- 
μεταλλεύσεως. Καθορίζει ειδικότερα τι; τροϋτοθέσε:ς ετι- 
σΟ'/.η; χαι αρσεω; τη; χρατήχεω; του αεροσχάφαυς. καθώς 
ν·2'· τη οιαδικοισία ετιέολήε και οριστιχυτοιήσεω; του τρο- 
οτιμου, εξχσφαλίζοντα; τόσο τη -αυνταγιχατιχά ετιθαλλόμενη 
τροηγομχεινη ακρόαση του ταραδχτη, όσο χαι το δικαίωμα 
τροσευγης του στα αρμόδ,ια διοικητικά δικαστήρια. Η διάτα
ξη του αρθιρου 152 είναι σχεδόν ταυτόσημη με τη διάταξη 
• ου αρ-ύρου 59 ταρ. 2 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα ΓΙσ
πιτικής Δικονομίας, του αντικατέστησε τη διάταξη του άρ
θρου 66 του ν. 5017/1931. Στο Σχέδιο δεν περιλαμβάνονται 
":2τ2τϊ'·ς για την κατάσχεση ίσυντηρητική ή αναγκαστική; 
τ-ροσκαφους. επειδή τα θέματα αυτά ρυθμίζονται ατό τον

Κώδικα Πολιτικής Δικονομία; .άρθρα 
1015;. ενώ για τα αλλοδατά αεροσκάφη ε 
σχυ-ει η διεθνή; Σύαδαση τη; Γενεύη; του 
το’ ν.δ. 543/1970· Στις γενικέ; διατάξει; 
ζεται ότι η ετιόολή αναγκαστική; .-/.ατασχέσ 
νατή τρίν περάσουν 24 ωοε; σικ ττν ετόδο

709. 7.13. '.01 ί.
ξακολουθε: να 
εχει κυρωθεί με 

(άρθρσ 188) ο:ι
έ ω; δεν είναι δύ
τη τη; ετιταγή ;

για τυ.ηρωτχη.

Κεφάλαιο εικοστο.

Π αραγραφ-ες.

(Άρθρα 154—156;.

Η χναττυςη τη; αεροτλοία; ετιδάλλει τη σύντομη εκκα
θάριση των σχέσεων του πηγάζουν αεα τη λειτουργία και την 
εκμετάλλευση τσυ αεροσκάφους. Για το σ/νοσο αυτό θεστισθη- 
καν θραχυσεενύεσμε; ταραγραφές, ετήσιες και διετείς. Όμοι
ε; δραχυτρόθεσμες ταραγρ-αοέ; τροολέτα/ται ατό το διεθνές 
ομοιόμορφο έί-καιο. Ειδικότερα, σε ετήσια ταραγωγή υτόκει- 
νται οι αξιώσει; του τροολετονται ατό το άρθρο 154, ενώ 
σε διετή ταραηταφή υτόν-ειντα; οι αξιώσει; του αναφέροντα: 
στο άρθρο 155. Πρέτε: να σημειωθεί ότι στη/ τερίττωση 
του άρθρου 155, η ττήση εκλαχδάνεται με την έννοια του 
άρθρου 117 ταρ. 2 του Σ’χεδίου .και ότι η, σύ-;·/.ραυση αεροσ/.α- 
φών του χ/αφέρεται στη/ τερίττωση γ του ίδιου άρθρου τε- 
σιλαμ&άνε: τόσο τη σγκρουση σε ττήση όσο .και στο έδαφος. 
Ειδικά, όσον αφορά ·τι; αξσώσει; για τις ΐλάόε; ή τι; ζημιές 
σε τράσωτα, αράγματα ή χτοσ/εενέ; του τροξενήθη/.αν κατά 
τη μεταφορά τσέτε: να τονισ-ύεί οτι η διάταξη διατυτώθην.ε 
κατά τρότο ιδιαίτερα ευρύ για να υτοίληθούν στη διετή τα- 
ραγραφή και οι αξιώσει; οι οτοίε; θα είχαν ω; δάση τι; γε
νικέ; τεεί οτοζτμιώσεως και αστικής ευθύνη; ατέι αδικο- 
τραξία διατάξεις, είτε αυτές ατευθύ/ονται κατά του μετα
φορέα, είτε κ.ατά του υταιτίου.

Ο συντονισμό; με τι; διατάξει; του ΆΚ. για την καθιέ
ρωση ίραχυτρόθεσμων παραγραφών α.αι η τληρέστερη κατο
χύρωση των δανειστών ατό την οικονομική χεησιμοτοίηση και 
εκμετάλλευση του αεροσκάφους οδήγησε στη/ καθιέρωση του 
κανόνα ότι η ταραγμαφή των χταιτήσεων αρχίζει αϊτό το τέ
λος του έτους κατά το οτοίο γεννήθηκα, και έγινε δυνατή η 
δικαστική ετι δίωξή ταυ; (άρθρο 156 σε συνδυασμό με το άρ
θρο 251 ΑυΚ.).

Κεφάλαιο εικοστό τρώτο.

Π οινικέ ς δι χτάξ εις.

(Άρθρα 157—186).

Τα άρθρα 157 έως 186 του Σχεδίου τερ:έχουν τοινικά; 
διατάξει; αταραίτητε; για τη/ χ/τηιετώτιση των ταρα- 
•νομω» τράξεων του σχετίζσ/τα: με τη/ ασφάλεια των —ησεων 
και γενικότερα τη χρησιμοτοίηση των τολιττκών αεροσκα
φών. Ατό τη φύση τους οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές. Στο 
Σχέδιο έχουν τεριληφθεί ο: διατάξει; του ν. 480/1976 οι 
σχετικέ; με την καταστολή της ,τχρανεμης καταλήψεω: αε
ροσκαφών και των δολιοφθορών των αεροσκαφών στο έδαφος, 
των αεροτερικών εγκ-αταστάσεων/ κ,αι των χεροναυτιλιακων 
βοηθημάτων. -Οι τοινσκέ; διατάξει; του Σχεδίου διασυτώθη- 
καν έτσι ώστε να είναι σύμφωνε; με τι; διεθνείς Συυιασει; : 
α) του Τόκυο του 1963. του κυρώθηκε με το ν.δ. 734/1971. 
ρ) τη.ς Χάγη; του 1970. του κυρώθηκε με το ν.δ. 1352/ 
1973 και γ) του Μόντρεαλ του 1971. του κυρώθηκε με το 

.ν.δ. 374/1973. Εξάλλου, το Σχέδιο έλαδε υτόώη τι; ειδι
κέ; τοινικέ; διατάξει; τ&υ θα καταργηθούν με την έναρξη 
της ισχύος του. καθώς και τι; αντίστοιχε; τοινικυέ; διατά
ξει; των κυριοτερων α/.λοδατων νομοθεσιών·

Σύμφωνα με το άρθρο 157, οι διατάξει; του γενικού μόρου; 
του Ποινικού Κώδικα, εφαρμόζονται κ,αι στα ειδικά εγκλή
ματα του κεφαλαίου τούτου, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά. 
Αντίθετα, δεν εφαρμόζονται οι τοινικέ; διατάξεις του ισχύ
ουν για το εμτορικό ναυτικό. Το άρθρο 158 καθορίζει τα το- 
τικά όρια ισχύος των διατάξεων των άρθρων 177 έως 185.



-r-_, ι;νζ·. σ/ετιν.ές με την καταστολή της παράνομης χατα/.ή 
_=ως »λ:τοών αεσοσν.αφώ·, 7.3: των δο/.'.οφόορών αεροσκα· 
«V στο έδαφος. αεροπορικών εγκαταστάσεων. υπηρεσιών ν.α: 
ε ροναυτι/.ιακών δοηόηματων. Με την παρ. 2 τον αρόρον 
5S καόοϊίζοντα: τα τοτιν.ά έρεα ισχύος των ελληνικών τοι- 
:·/.ων vwii·- για 7.2-5: άλλη πράξη προδλεπόμενη απ' αυτούς 

τον έχε: τε/.εσόε: στην α/Δοδαπή κα: συρρέει με τ:ς πράρεις 
τνν πϊοβλέπουν τα άρόρα J7-S έως 182 τον Σ/εείον. Τα άρ- 

159 7.α: 160 σναφέροντα: σε πρακτικά οικονομικά όέμ»- 
~ ενω το άρόρο 161 y-αόιερώνει ποινιν.ή ευόύνη τον 7.ν£ερ- 

,ήτη 7.2: τον εν.'.ι.ετα/./.ευο/ένίν το αεροσν.άςες, αν όέοουν
νότο ε: πτήση χωρίς άδεια ή χωρίς νποεο/.τ σχέδιο. πτή~ 

-ε<»>ς η μεταδά/.ύ.ονν τε σχέδιο πτήσεως ή χ/ τε αεροσκάφος 
.εν έχε: έγγραφέ: ετε οικείο μητρώο ή δεν εχει πιστοποιητικό 
-τττικ.ής ιν.α-νότττας.

Στ:ς διατάξεις των άρύρων 162 έως 164 κ.αόιερώνονται 
ιδιν.ά ποινικά αδικήματα γ:α τον ν.νέερνήτη τον αεροσκ,άφους. 

.πως ο χειρισμός τεν αεροσκάφους. χωρίς αδεια. η παράβαση 
:ων υπηρεσιακ.ώ, καόηκόνοων τον, ν.αόώς 7.α: η παράβαση 
ων "κανονισμών εναέριας ν.νν.λεεεριας. Τα άρ-5ρε 165 αποδι- 
ε: δίκαιο τον ισχύει (αρόρα 68 ν.αι 74 τον ν. 5617/1931). 

:νώ τε αρόρο 166 τιμωρεί την εκποίηση τον αεροσκάφους ή 
τον κ.ινητήρα εε 7.αιρό πο/.έμον ή επιστρατεύσεως προς αλλο- 
.αποός. η οποία έχει ατταγερεννε: κατά τε άρόρο 46. Το άρ- 
νρε 167 τιμωρεί την παράλειόη ασφα/.ίσεως τον επι&ά7.7.ε: 
το άρόρο 137 τον Σχεδίου.

Ο: διατάξεις των άρθρων 168 έως 174 αναγορεύουν οε 
ειδίν.ά αεροπορικά εγκ,λήμ,ατα την παράνομη φορτωτή ή μετα- 
εερά. τη διασά/.ενση της τάξεως στο αεροσκάφος 7.ατά την 
_τητη. την παράβαση εντε'/.ών τον y.vctρνήτη. τις ακ.ρ ο βασι
κές πτήσεις χωρίς άδεια, την απέρροόη αντικ.ειμένων αττό αε- 
: οσν.εισος. τη·/ πτήση σε απαγορευμένη τεριοχή κ,αόώς ν.α: 
την είσοδο σε αταγορενμένονς χώρονς αεροδρομίον. Οι πσά- 
ςε:ς αντες αφορούν y-νρίως την ασφάλεια των πτήσεων 7.α: 
τη-/ απρόσκ,οπτη λειτονργια των αεροπορικών μεταρορών. α- 
■τιμετωτί-οντα: δε γι’ αντό το 7.όγο με ιδιαίτερη εναισόησία 
και ανστηρότητα, τόσο ατό το εσωτερικό δίκαιο τον ισχύει, 
ετε ν.αι ατό τις /.νριότερες α/.λοδατές νομοθεσίες.

Ο; διατάξεις των άρόρων 175 7.α: 176 έχενν ναντικ.ή πσο- 
:/.εντη 7.α: δικαιΟΛογούνται όχι μόνον σπό λ-ό'-εντ ανόοωπι- 
τιν.ενς α/./.ά 7.α: δημοσίο-ν τνμφέροντος. Τε ίδιο ιχ/νει y.ai -ίο

Σ, f i r * /·. * » , *.. —-ν_„ Χ / , ..-ν προο/.επε: για το ε—/./.ημα της σν/.ητεως
διαρταγής.
Οι οιαταπεις των αρ-όων 1/8 έως 185 στ.οτεόονν να τι- 

χωρήσονν ανστηρά τις τράςεις τον ίιγονν την ατφάλεια της 
τε/.ιτΐ7.ής αεροτοριας. ετειοή οι τράςεις αντές εα.-ίέτονν σε 
/.ινεμνο τονς ετιδατες 7.α: τα μεταφερόμενα τράγματα χαι 
.7.0νι,ον, τη*, εμτιστοσννη τεν ‘/.οίνον ως τρος αντήν. Με τη 
::τταςη τον αρ-5ρεν 178 τα;. 1 χ/αγορενετα: σε ιδ’.ώννμο 
ε**7.7.ημα η με 6ια ή με ατει/.η £ιας ταράνομη 7.ατά/.ηώη αε- 
;ετζ,άτονς η άτχητη ταρχ,εν.;-.· ελεγχον σ' αντό. 7.αύ·ώ; χα: 
η διατήρηση τον ελέγχον χντεν. Σνμφωνα με τη Σόμόατη 
τον Μόντρεαλ, το έγ7./.ημα ντάρχε: όχ: μόνον όταν το αεαο- 
r/.αφος δρισχετα: σε ττηση. α/.λa y.a: στην τερίττωτη τον 
::να: ατ/.ά σε 7.ε:τενργία. Πότε το αεροσσ.άφος όεωρείτα: 
-Τ'· ίριαχετα: σε ττήση χα: τότε σε λειτονργία ορίζετα: στο 
άρόρο 185. Ο: ετομενες διατάξεις των άρόρων 178 ταρ. 2 
νως 182 χ/αφόροντα: στ:ς αράξεις τον ορίζοντα: στο άρ-Spc 1 
ταρ. ι α έως ε της Σνμόατεως τον Μόντρεαλ. Ο: τροδλε- 
τομενες το:νες σνντονίζονν το £ήμα τρος την ντοχρόωση αν- 
-ζτ,ζτ,ζ τιμ,ωρ“ων ττρα^εων 20“ων. ετ:ωc εττι^ίαλςτζι αττό 
τα άρόρα 2 της Συμίάσεως της Χάζ/ης 7.α: 3 τον Μόντρεαλ, 
ώεν ατθ7./.:νονν σοδαρά ατό τις τοινές τον τροό/.ότε: το ά:- 
-νρο 291 ταρ. 1 τε;. ί' τον Πο:ν:χ.ον Κώδ:χα. Με τη οιάτα- 
τγ τον άρόρον 183 τ:οό7.ότετα:. ως ετιδαρνντ’.χή η τερίττωση 
/.ατα την οτοία ιτή/.όε όάνατος ατό 7.άτο:α χτό τις ταοατά-

νω αράξεις. Η ράόμοση είναι σύμφωνη *χαι-τρος -to xp-Spt 
291 sap. 1 τερ. γ’ τον Tlomxov Κά^τχβ. BvWti βατών, 
είναι φανερό ότι για τες αράξεις τον τρο67.έτσντβι στις δια
τάξεις των άρ-λρων 178 έως 183 όταν τε/.ονντσι ατο τρσ-
νεση εφαρμόζονται μόνον ο: διατάξεις αντες 7.α: χτσχ/.ειετα: 
η xjppor τονς με τις τιατάςεις τον άρόρον 291 ταρ. 1 τον 
Ilciviy.ov Κώδ χα. Αντί-λετα. όταν τε/Λοντα: ατό χμε7.ε:α. 
εσαρμόζετα: η διάταξη τον βρόρον 291 ταρ. 2 τον Πο:νι- 
7.0ν Κώίΐ7.α. Λόγω τόν ιδιαιτέρως ετιχίνξμνον χαραχτήρα των 
τ;άξεων αντών. η χτότειρα τιμωρείται σύμφωνα χα: με τις 
διεόνει; Σνμί,άσεις τον τροαναφέρόηχχ/, με την τοινή τον 
ετιδάλλετα: στην τετελεσμένη τράξη. Για τον ίδιο λόγο τι
μωρείται βαρύτερα χαι η ατρόσφορη ατότειρα τον/ ταρατανω 
τράξεων (άρόρο 184 ταρ. 1). Βτίσης. 7.ατά τη ϊιάρχεια 
της ττήσεως τ της /.ειτονργίας τον αεροσχάφονς. c ατλός 
σννεργός τον ίρισχεται μέσα σε χντό τιμωρείται με την τοινή 
τον βτιδά/έλετα: στον αντονργό. λόγω τον εξαιρετιχώς ετι- 
α.ινδύνον της 7.άτω ατό τις τεριστοίσεις άντές σνμμετσχής 
τον (άρόρο 184 τ*ρ. 2). Για τις άλλες μορφές συμμετοχής 
ισχύονν οι χοινές διατάξεις τον Ποινΐ7.ού Κώδΐ7.α.

Κεφάλαιο Ειχ.οστό Δεύτερο.
Γενιχές χαι μεταόατιχες διατάξεις.

('Αρόρα 187—195)._
Στο τελενταίο αντό χεφάλαιο τον Σχεδίαν τεριλαμόάνοντα: 

διατάξεις τον αφορούν στη χρήση αεροσχάφονς για ιδιωτιχ.ονς, 
τονριστιχούς ή αόλητιχοός σχοτούς (άρόρο 187 τρδ7„ σχε- 
τιχά το ν.δ. 1127/1972 τερί ιδιωτικής αεροτοριας»), τη*/ 
ετι&ο/,ή τε/,ών σε αεροσκάφη τον ιττοτντα! τάνω ατό την ελλη
νική ετιν.ράτεισ ή τροσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια ή 
δέχονται οτοιασδήτοτε φύσεως εξντηρετήσπς (άρόρο 189J, 
την ταροχή εξονσιοδοτήσεως στην εκτελεστική εξονσία για 
την ειδικότερη ρύόμιση της τειόαρχικής εξονσίας της Πολι
τείας τάνω στους κυβερνήτες, τα μέλη τον τ/.ηρώματος και 
γενικώς τονς ασχολούμενονς με την τεχνική εκμετάύ.λενση κα; 
ασφάλεια των ττήσεων των τολιτικών αεροσκαφών, τον καόο- 
ριομό τον εύ.ληνιχού εναέριον χώρον για τον οτοίο έγινε -ήδη 
/,όγος. Ειδιχ,ώς ορίζονται οι διατάξεις τσν χαταργούνται ατό 
*ην όνσρξη της ισχύος τον Κώδΐ7.α χυτού (άρόρο 193) χ.αόώς 
χα: εκείνες των οτοίων η ισχύς διατηρείται (άρόρο 194'). 
Ενοεί/ει της τελευταίας έιατάξεως. ·δΐε 0>ίγεται ή σνμόα- 
ση ταραχωρήσεως τον συνδέει τον εόνικ.ό μεταφ>ορέα με το 
Δηνόσιο κ.αι έχε: κνρωόεί αρχιχ.ώς με το ν.δ. 3560/1956. 
Στο άρόρο 192 τροσδιορίζεται η έννοια τον «Ττονργού», ενώ 
στο άρόρο 195 ορίζεται ο χρόνος ενάρξεως της ισχύος τον 
Κώδικα Αεροπορικού Δίκαιον.

Αντές είναι σε γενικές γραμμές οι τ,ατενόύνσεις κα: ο: 
όασιχ.ές αρχές των διατάξεων χντον τσν Σχεϊίον Κώδιχ.α 
Αεσοτοσιχον Δίκαιον y.a: σοονονμε ότι. ότως έχε: σιατντωόεί. 
όα εξντηρετήσε: τις ανάγκες για τις οτοίες όεστίσόηχε. 
Εισηγοάμεόα δε να χάχε: της εγχρίσεως της Βόνσχής Αντι- 
τσοσωτείας 7.ατά τη διαδιχετσία ετιόηοίσεως των Κωδίκων, 
σύμφωνα με το άρόρο 76 ταράγραφος 6 τον Συντάγματος.

Αόήνα. 22 Οχτωδρίον 1987
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