
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση Πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε, 
την 6 Οκτώβρη 1980, στο Μόντρεαλ, από τη Συνέλευση 
του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που 

- αφορά τροποποίηση της Σύμβασης «περί Διεθνούς Πολι- ; 
τικής Αεροτςορίας». *

- ' Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
Κατά την 23η Σύνοδο της Συνέλευσης του IC*\0, ςγκρί- 

θηκε. με την απόφαση Α23 -1 της 6ης (Λτώβρη 1-980, η τρο
ποποίηση της Σύμβασης Σικάγου 1944, «ηΛϊί Διεθνούς Πο
λιτικά ς Αεροπορίας», που πρστάθηκε τι οΜάζ έχει κυρωθεί 
από Ελληνικής πλευράς και μετατραπεί σε εσωτερικό δί
καιο με το νόμο 21Τ/194/ κΛ*η οποίοΛ^ορά στην προσ
θήκη στο άρθρ'ο 83~αυτής ενός νέου Τ^ρουρτου’ αρίθμησα ι
ως 83 δίς. . - —* . ' ,

Η πιό πάνω τροποποίηση αναφέρεται στην μεταβίβαση, 
μετά από συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών, ορισμένων 
αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, από το Κράτος, στη μη
τρώα του οποίου είναι γραμμένο ένα αεροσκάφος, στο Κρά
τος του εκμεταλλευομένου τούτο, βάσει συμφωνίας μίσθωσης, 
ναύλωσης, ανταλλαγής, ή βάσει άλλου παρομοίου ο -
νισμού και που αναφέρονται στο αεροσκάφος αυτό.

Οι πιό πάνω αρμοδιότητας και υποχρεώσεις, οι ήποίβς, 
σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση, είναι δυνατό να με
ταβιβαστούν, μετά άπό συμφωνία των μερών, κατάΑσύνολο 
ή κατά μέρος αυτών, είναι εκείνες που προβλέπονται απο 
τα άρθρα 12 (κανονισμοί αέρος), 30 (ραδιοσυσκευαί αερο
σκαφών), 31 (πιστοποιητικά πλωιμότητας) και (α) 
(άδειαι προσωπικού) της Σύμβασης Σικάγου «περί Διεθνούς 
Πολιτικής Αεροπορίας». - ·.··..

Η αποδοχή και κύρωση της πιό πάνω τροποποίησης απο 
τα κράτη μέλη του-ICAO, όπώς ορθώς το-Λ^αι στην από
φαση Α23 - 13 της Συνέλευσης αυτού, είναι προς το γενικό 
συμφέρο της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι, 
με την τροποποίηση διευκολύνονται διακαν-6'i^io-i- π^υ-αφο- 
ρούν στη μίσθωση, ναύλωση και ανταλλαγή αεροσκαφών, ιδι
αίτερα δε αεροσκαφών χωρίς πλήρωμα. \~χ irr-.-vrk.\\x~x 

Η τροποποίηση αυτή παρουσιάζεται αναγκαία, λόγω της τε
χνολογικής και οικονομικής εξέλιξης, στον υπόψη τομέα, δεδο
μένου ότι, η Σύμβαση του Σικάγου που ισχύει «περί Διεθνούς 
Πολιτικής Αεροπορίας», καταρτίσθηκε πριν διαδοθεί,· σε με
γάλη έκταση, η εφαρμογή της διεθνούς μίσθωσης, ναύλωσης 
και ανταλλαγής αρεροσκαφών και δεν καθορίζει αρκετά τα'δι- 
καιώματα και τις υποχρεώσεις του κράτους όπου έχει την 
έδρα η επιχείρηση ή κατοικεί εκείνος που εκμεταλλεύεται 
το αεροσκάφος που μισθώθηκε ή ανταλλάγηκε.
, ν Εξ’ άλλου, η ασφάλεια και η οικονομία της διεθνούς, 
από τον αέρα, διαμετακόμισης είναι δυνατό να επηρεασθεί 
δυσμενώς από την έλλειψη ευθυνών που να είναι καθορισμένες 
με σαφήνεια για αεροσκάφη που μισθωθήκανε ή ναυλωθήκανε 
ή ανταλλάγήκανε. - λ · .·.*;.·. 1* * ·" -

Η διάταξη που τροποποιείται είναι ενδοτικού χαρακτήρα, 
εξαρτάται απο τη συμφωνία των κρατών - μερών, και εφαρμό
ζεται, με πάσα επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων κρατών.

Από πλευράς Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας' κρίνέται 
σκόπιμο να κυρωθεί το Πρωτόκολλο αυτό με την τροποποί
ηση που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό της Διεθνούς Σύμβασης 
του Σικάγου, με τη προσθήκη νέου άρθρου 83 δίς, δεδομένου 
ότι, θα καλυφθούν, από πλευράς αρμοδιοτήτων της τα κενά 
που η διεθνής πρακτική μίσθωσης, ναύλωσης και ανταλλαγών
αεροσκαφών έχει δημιουργήσει. - .....

Τέλος η ισχύς του εν λόγω νέου άρθρου 83 δις της Σύμ
βασης Σικάγου, θα αρχίσει, μετά την, κατά το άρθρο 94 (α) 
της εν λόγω Σύμβασης, κύρωση αυτού από ενενήντα οκτώ 
συμβαλλόμενα κράτη και τη γνωστοποίηση προς όλα τα κρά
τη - μέλη, από τον Γενικό Γραμματέα της Συνέλευσης του 
ICAO, της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του υπόψη Πρω
τοκόλλου. '·' ."*·'* ·' «ν·-
-:ν. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1983

Εξωτερικών .>.·*·.· ; ■ ν.τ. Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ , ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

.ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κύρωση Πρωτοκόλλ.ου που εγκρίθηκε την 6 Οκτώβρη 19S0 

στό Μόντρεαλ από τη Συνέλευση του Οργανισμού Διε
θνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά τροποποίηση της 
Σίμβασης «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας».

Άρθρο πρώτο. β

- Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του^δντάγματος το Πρωτόκολλο που εγκρίθηκε, την 6 Οτ. 
κτώ^ρη 1-980, στο Μόντρεαλ από τη Συνέλευση του Οργανι
σμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά σε τροπο
ποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας 

όποιου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώ(?ίΓα 
καιΛτε- μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής :

: φ PROTOCOL
relamig to an amendment to the Convention 

International Civil Aviation

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CM
■ VIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET in its Twenty - third Session dt Mop^, 

treal oa 6 October 1980,
HAjgNG NOTED Resolutions A21-22 and A22 - 28 

^wease, charter and interchange of aircraft in inter - 
‘ ’national operations, :,r' ' ς ; - ‘
HAVING NOTED the draft amendment to the Con

vention on International Civil Aviation prepared by 
the 23rd Session of the Legal Committee,

HAVING NOTED that it is the general desire of Con- 
’fleeting States to make a provision for the transfer 

' ·' cJ^ertain functions and duties from the State of 
'■ registry" to the State of the operator of the aircraft in 

the case of lease, charter or’ interchange or any simi- 
.l^irrangements with respect to such aircraft, ' 

HAYING CONSIDERED it necessary to ' amend, 4«J 
7 the purpose aforesaid, the Convention on Internatio

nal Civil Aviation done at Chicago on the seventh day
■ of December 1944. *, *·'

. 1. APPROVES, in accordance with the provisions 
of article 94 (a) of the Convention aforesaid, the follo
wing proposed amendment to the said Convention : ·

■ Insert after Article 83 the following new Article 83
bis : ··· · ».......... ’·· /"·. ;
; ■:.. · υ ;i ’ ' «Article 83 bis
. t 1 ■ i ■ .<, ·' \l: l ■.'>'■· I

Transfer of certain functions and duties , ....
-. (a) Notwithstanding the provisions of Articles 12, 
30, 34 and 32 (a), when an aircraft registered in a con
tracting State is operated pursuant to an agreement for 
the lease, charter or interchange of the aircraft or any 
similar arrangement by an operator who has his prin
cipal place of business or, if he has no such place of bu
siness, his permanent residence in another contracting 
State, the State or registry may, by agreement with 
such other State, transfer to it all or part of its functions 
and duties as State of registry in respect of that air
craft under Articles 12, 30, 31 and 32 (a). The State 
of registry shall be relieved of responsibility in respect 
of the functions and duties transferred. . r - - . v c. τ 

(b) The transfer shall not have effect in respect of o- 
ther contracting States before either the agreement 
between States in which it is embodied has been regi
stered with the Council and made public pursuant to 
Article 83 or the existence and scope of the .agreement 
have been directly communicated to the authorities of 
the other contracting State or States concerned by a 
State party to the agreement. ·. -.v.·*
- (c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above 
shall also be applicable to cases covered by Article 77.»
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