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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EUROCONTROL 
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
ΤΗΣ 13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
(Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 1997) 

 
 
 
ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ :  
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 
ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
 
 
Οι οποίοι συνήλθαν στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 1997, 
 
 
Αποφάσισαν να ενσωµατώσουν στη ∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 
1981, τις τροποποιήσεις που παρατίθενται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας Τελικής 
Πράξης• 
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Υιοθέτησαν το Πρωτόκολλο ενοποίησης των διατάξεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, 
που ανοίχθηκε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997 και το οποίο παρατίθεται στο 
Παράρτηµα 2 της παρούσας Τελικής Πράξης• 
 
Σηµείωσαν την ακόλουθη δήλωση του Βασιλείου των Κάτω χωρών, η οποία έγινε εξ 
ονόµατος των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι µέλη του 
EUROCONTROL : 

“Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι µέλη του EUROCONTROL 
δηλώνουν ότι η εκ µέρους τους υπογραφή του Πρωτοκόλλου ενοποίησης των διατάξεων της 
∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για την ασφάλεια 
της αεροναυτιλίας, που ανοίχθηκε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997, και το οποίο 
παρατίθεται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας Τελικής Πράξης, δε θίγει ουδόλως την 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας σε ορισµένους τοµείς που καλύπτονται από 
την εν λόγω Σύµβαση ούτε την προσχώρηση της Κοινότητας στον EUROCONTROL για 
τους σκοπούς άσκησης µίας τέτοιας αποκλειστικής αρµοδιότητας.”• 
 
Σηµείωσαν την ακόλουθη δήλωση του Βασιλείου του Βελγίου: 

“Υπογράφοντας το κείµενο αυτό χωρίς κάποια επίσηµη επιφύλαξη, το Βασίλειο του 
Βελγίου δηλώνει µε την παρούσα ότι προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία τόσο στην οργάνωση 
του εναέριου χώρου κατά τρόπο που να εγγυάται τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
αερολιµένες του όσο και στην προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.”• 
 
Σηµείωσαν την ακόλουθη δήλωση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας : 

“Η Ελληνική ∆ηµοκρατία υπογράφει την Τελική Πράξη της ∆ιπλωµατικής Συνδιάσκεψης 
σχετικά µε το Πρωτόκολλο ενοποίησης των διατάξεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 
13ης ∆εκεµβρίου 1960, υπό τον όρο ότι η εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το νοµικό πλαίσιο και τις διαδικασίες του 
ICAO.”• 
 
Σηµείωσαν την ακόλουθη δήλωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας : 

“Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας θεωρεί ότι είναι ουσιώδες, ο Κανονισµός 
για την προστασία των δεδοµένων που εκπόνησε ο Οργανισµός EUROCONTROL, να 
αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση προς τους κανόνες που θέσπισε η Ευρωπαϊκή ´Ενωση µε 
την Οδηγία της για την προστασία των δεδοµένων. 
 
Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται από τον Οργανισµό σε ένα Συµβαλλόµενο Μέρος απολαµβάνουν, στο 
έδαφος αυτού του τελευταίου, προστασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 
του προαναφερόµενου Κανονισµού.”• 
 
Υιοθέτησαν τα ακόλουθα ψηφίσµατα : 
 
Ι. Ψήφισµα µε το οποίο παροτρύνονται τα κράτη µέλη να κυρώσουν το Πρωτόκολλο το 
συντοµότερο δυνατό 
 
Η Συνδιάσκεψη,  
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Η οποία συνήλθε στις Βρυξέλλες, την 27η Ιουνίου 1997, µε σκοπό την υιοθέτηση του 
Πρωτοκόλλου ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας• 
 
´Εχοντας υιοθετήσει οµόφωνα το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο•  
 
Εκτιµώντας ότι είναι ιδιαίτερα επιθυµητό να τεθεί σε ισχύ το εν λόγω Πρωτόκολλο το 
συντοµότερο δυνατό• 
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Προτρέπει όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη να κυρώσουν, να αποδεχτούν ή να εγκρίνουν το 
Πρωτόκολλο ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας το συντοµότερο δυνατό•  
 
Καλεί το Γενικό ∆ιευθυντή του EUROCONTROL να λάβει όλα τα πρακτικά µέτρα, σε 
συνεργασία µε τα Συµβαλλόµενα Μέρη, για την παροχή βοήθειας, κατά περίπτωση, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης του εν λόγω Πρωτοκόλλου.  
 
 
ΙΙ. Ψήφισµα σχετικά µε την πρόωρη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου 
 
Η Συνδιάσκεψη, 
 
Η οποία συνήλθε στις Βρυξέλλες, την 27η Ιουνίου 1997, µε σκοπό την υιοθέτηση του 
Πρωτοκόλλου ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας•  
 
´Εχοντας υιοθετήσει οµόφωνα το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο• 
 
´Εχοντας λάβει υπόψη τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τους Υπουργούς Μεταφορών των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΣΠΑ) κατά τη 
συνεδρίασή τους στην Κοπεγχάγη, στις 14 Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τη Στρατηγική 
της ΕΣΠΑ•  
 
´Εχοντας σηµειώσει ότι οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΣΠΑ κάλεσαν τη Μόνιµη Επιτροπή 
του EUROCONTROL να προβλέψει διατάξεις για την πρόωρη εφαρµογή της 
αναθεωρηµένης Σύµβασης EUROCONTROL, όπως προτείνεται στη Στρατηγική της 
ΕΣΠΑ•  
 
∆ιαπιστώνοντας ότι µία πρόωρη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της αναθεωρηµένης 
Σύµβασης είναι αναγκαία, προκειµένου να ανατεθούν στον Οργανισµό EUROCONTROL 
και ιδίως στην Υπηρεσία αυτού, ο ρόλος και τα καθήκοντα που προβλέπονται στη 
θεσµική Στρατηγική της ΕΣΠΑ•  
 
Επαναβεβαιώνοντας τη δέσµευσή τους να επιτευχθεί, µέσω των διατάξεων της 
αναθεωρηµένης Σύµβασης και σε στενή συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ένα 
ασφαλές και αποτελεσµατικό ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 
καθώς και ένα επίσης αποτελεσµατικό κοινό σύστηµα τελών διαδροµής•  
 
Προτρέπει όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη να δραστηριοποιηθούν, στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό, για την πρόωρη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της αναθεωρηµένης Σύµβασης.  
 
 
Υιοθέτησε τις ακόλουθες κοινές δηλώσεις : 
 
Ι. Κοινή δήλωση σχετικά µε το σχέδιο Κανονισµού του EUROCONTROL για την 
προστασία των δεδοµένων  
 
Η Συνδιάσκεψη, 
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Η οποία συνήλθε στις Βρυξέλλες, την 27η Ιουνίου 1997, µε σκοπό την υιοθέτηση του 
Πρωτοκόλλου ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας• 
´Εχοντας υιοθετήσει οµόφωνα το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο• 
 
´Εχοντας λάβει υπόψη το σχέδιο Κανονισµού του EUROCONTROL για την προστασία 
των δεδοµένων•  
 
Προβαίνει στην εξής κοινή δήλωση:  
 
Τα υπογράφοντα κράτη αναλαµβάνουν να εξασφαλίσουν ότι θα εγκριθεί από το 
Συµβούλιο, το συντοµότερο δυνατό, ένας εσωτερικός κανονισµός για την προστασία των 
δεδοµένων του Οργανισµού EUROCONTROL. 
 
 
ΙΙ. Κοινή δήλωση σχετικά µε τα µέτρα που είναι αναγκαία προκειµένου να µπορεί το 
Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου να ασκεί ένα καθήκον “διαφάνειας” και να µπορεί το εν 
λόγω καθήκον να εισαχθεί στο πλαίσιο της πρόωρης εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του 
Πρωτοκόλλου 
 
Η Συνδιάσκεψη, 
 
Η οποία συνήλθε στις Βρυξέλλες, την 27η Ιουνίου 1997, µε σκοπό την υιοθέτηση του 
Πρωτοκόλλου ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας• 
 
´Εχοντας υιοθετήσει οµόφωνα το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο• 
 
´Εχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις του εν λόγω Πρωτοκόλλου τις σχετικές µε τη 
δηµιουργία µίας αποτελεσµατικής και αυτόνοµης δοµής διαχείρισης για την Υπηρεσία του 
EUROCONTROL, ικανής να διευκολύνει την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού, 
ορθολογικού και διαφανούς µηχανισµού λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τη θεσµική Στρατηγική της ΕΣΠΑ• 
 
´Εχοντας σηµειώσει ότι εναπόκειται στην Υπηρεσία του EUROCONTROL να επιτύχει 
τους στόχους και να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στη Σύµβαση ή από τα 
διευθυντικά όργανα του EUROCONTROL • 
 
Αναγνωρίζοντας ότι είναι ευκταίο να επιτραπεί στην Υπηρεσία του EUROCONTROL να 
εγγυάται ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαφάνειας κατά τη διαχείρισή της µέσω ενός 
Συµβουλίου Λογιστικού Ελέγχου, στο οποίο θα δοθεί η κατάλληλη εντολή• 
 
Προβαίνει στην εξής κοινή δήλωση:  
 
Τα υπογράφοντα κράτη αναλαµβάνουν να λάβουν τα µέτρα που είναι αναγκαία 
προκειµένου να µπορεί το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου, το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παρ. 5 της Σύµβασης, να ασκεί ένα καθήκον “διαφάνειας”, και να µεριµνήσουν 
να εισαχθεί το εν λόγω καθήκον στο πλαίσιο της πρόωρης εφαρµογής ορισµένων 
διατάξεων του Πρωτοκόλλου ενοποίησης της Σύµβασης. 
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι Πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Τελική 
Πράξη. 
 
ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 1997, σε ένα µόνο αντίτυπο, το οποίο θα 
παραµείνει κατατεθειµένο στα αρχεία της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου, η 
οποία θα κοινοποιήσει ακριβή αντίγραφα στις Κυβερνήσεις των λοιπών υπογραφόντων 
κρατών. 
 
 
 

Για την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, 
 
Για το Βασίλειο του Βελγίου, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας,  
 
Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Κροατίας, 
 
Για το Βασίλειο της ∆ανίας, 
 
Για το Βασίλειο της Ισπανίας, 
 
Για τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, 
 
Για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, 
 
Για την  Ελληνική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, 
 
Για την Ιρλανδία, 
 
Για την Ιταλική ∆ηµοκρατία, 
 
Για το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας, 
 
Για το Πριγκιπάτο του Μονακό, 
 
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας, 
 
Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, 
 
Για την  Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη Ρουµανία, 
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Για τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, 
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Για το Βασίλειο της Σουηδίας, 
 
Για την Ελβετική Συνοµοσπονδία, 
 
Για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, 
 
Για την Τουρκική ∆ηµοκρατία, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ  
ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 

 
 

´Αρθρο I  
 

Η ∆ιεθνής Σύµβαση EUROCONTROL η σχετική µε τη Συνεργασία για την Ασφάλεια της 
Αεροναυτιλίας, της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε µε το πρόσθετο 
Πρωτόκολλο της 6ης Ιουλίου 1970, το οποίο µε τη σειρά του τροποποιήθηκε µε το 
Πρωτόκολλο της 21ης Νοεµβρίου 1978, το σύνολο των οποίων τροποποιήθηκε µε το 
Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 1981, στο εξής καλούµενη “η Σύµβαση”, 
τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων που ακολουθούν. 
 
 

´Αρθρο II 
 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 της Σύµβασης αντικαθίστανται από τις ακόλουθες 
διατάξεις : 
 
“'Αρθρο 1  
 
1. Προκειµένου να επιτευχθεί η εναρµόνιση και ολοκλήρωση που απαιτούνται µε στόχο 

την καθιέρωση ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους 
και να αναπτύξουν τις κοινές δραστηριότητές τους στο πεδίο της αεροναυτιλίας, 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις αναγκαιότητες της άµυνας και παρέχοντας τη µέγιστη 
ελευθερία σε όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου, σύµφωνα µε το επίπεδο 
ασφαλείας που απαιτείται κατά την παροχή αποτελεσµατικών ως προς το κόστος 
εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
ελαχιστοποιηθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, µεταξύ άλλων, από επιχειρησιακή, 
τεχνική και χρηµατοοικονοµική άποψη, τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 
 Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν χωρίς να θίγεται η αρχή της πλήρους και αποκλειστικής 

κυριαρχίας κάθε κράτους στον εναέριο χώρο πάνω από το έδαφός του και η δυνατότητα 
για κάθε κράτος να ασκεί τα προνόµιά του στο θέµα της ασφάλειας και της άµυνας στον 
εθνικό εναέριο χώρο του. 

 
 Προς το σκοπό αυτό συµφώνησαν :  

 
(α) να καθορίσουν µία ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού στρατηγικών και 
προγραµµάτων, των οποίων στόχος είναι η βελτίωση της χωρητικότητας που 
είναι αναγκαία, προκειµένου η εν λόγω να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων 
των πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών µε αποτελεσµατικό ως προς κόστος 
τρόπο, ενώ θα διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας•  

 
(β) να δεσµευθούν για τον καθορισµό ειδικών στόχων, όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στις Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης, όπως αναφέρονται 
στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Σύµβασης, εντός των οποίων τα κράτη, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης περί ∆ιεθνούς Πολιτικής 
Αεροπορίας, έχουν αποδεχθεί να παρέχουν εξυπηρετήσεις εναέριας 
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κυκλοφορίας, χωρίς να θίγονται οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στον 
εναέριο χώρο που δεν υπάγεται στην κυριαρχία των κρατών, όπως αυτές 
προκύπτουν από συµβάσεις, διεθνείς συµφωνίες και κανόνες ή αρχές του 
εθιµικού δηµοσίου διεθνούς δικαίου•  

(γ) να εισάγουν ένα σύστηµα ελέγχου επιδόσεων και καθορισµού στόχων 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας•  

 
(δ) να εφαρµόσουν ένα κοινό σχέδιο σύγκλισης και εφαρµογής για τις αεροναυτιλιακές 

εξυπηρετήσεις και ευκολίες στην Ευρώπη• 
 
(ε) να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν κοινά πρότυπα και προδιαγραφές•  

 
(στ) να εναρµονίσουν τους κανονισµούς που ισχύουν για τις εξυπηρετήσεις της εναέριας 

κυκλοφορίας• 
 

(ζ) να βελτιώσουν τη διαθέσιµη χωρητικότητα προκειµένου να ανταποκρίνεται η εν 
λόγω στη ζήτηση εναέριας κυκλοφορίας και να εξασφαλίσουν την πλέον 
αποτελεσµατική χρησιµοποίησή της µε την από κοινού δηµιουργία, λειτουργία και 
ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος διευθέτησης της ροής της εναέριας 
κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού 
συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας•  

 
(η) να ενθαρρύνουν την από κοινού αγορά συστηµάτων και εξοπλισµού εναέριας 

κυκλοφορίας• 
 

(θ) να εφαρµόσουν µία κοινή πολιτική για την καθιέρωση και τον υπολογισµό των 
τελών που επιβάλλονται στους χρήστες του επί διαδροµής εξοπλισµού και 
εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας, τα οποία στο εξής καλούνται “τέλη διαδροµής”•  

 
(ι) να εφαρµόσουν ένα µηχανισµό, ανεξάρτητο της παροχής εξυπηρετήσεων, για την 

ανάπτυξη και εναρµόνιση, σε πολυµερή βάση, ενός καθεστώτος κανονισµών 
ασφαλείας στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, µε την προοπτική 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αεροναυτικής ασφάλειας•  

 
(κ) να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην παρακολούθηση ενός 

παγκόσµιου συστήµατος δορυφορικής αεροναυτιλίας•  
 

(λ) να εντοπίσουν νέες δυνατότητες για κοινές δράσεις στο πεδίο σχεδιασµού, 
εφαρµογής, παρακολούθησης ή λειτουργίας συστηµάτων και εξυπηρετήσεων 
αεροναυτιλίας•  

 
(µ) στο πλαίσιο µίας έννοιας “από σηµείο στάθµευσης σε σηµείο στάθµευσης” να 

αναπτύξουν µία συνολική πολιτική και έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό κατάλληλο 
για το στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των διαδροµών και του εναέριου 
χώρου. 

 
2. Για το σκοπό αυτό ιδρύουν έναν “Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της 

Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL)” καλούµενο στο εξής “ο Οργανισµός”, ο οποίος θα 
ενεργεί σε συνεργασία µε τις εθνικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και µε τις 
οργανώσεις των χρηστών. Ο Οργανισµός θα περιλαµβάνει τρία όργανα :  
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 (α) µία Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το όργανο το αρµόδιο για τη διαµόρφωση 

και την έγκριση της γενικής πολιτικής του Οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων:  
 
 (i) της κοινής πολιτικής για τα τέλη διαδροµής και των λοιπών δραστηριοτήτων 

του Οργανισµού στον τοµέα των τελών• 
 
 (ii) των καθηκόντων ελέγχου και αξιολόγησης των επιδόσεων του Οργανισµού• 
 
 (iii) του καθορισµού στόχων για τον Οργανισµό, ιδίως αυτών που αφορούν την 

προτυποποίηση, το σχεδιασµό, την επίδοση και τους κανονισµούς της 
ασφαλείας•  

 
 (iv) της επιλογής των κύριων προγραµµάτων πλαισίων συνεργασίας βάσει 

τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων•  
 
 (v) των εξωτερικών σχέσεων µε κράτη και οργανισµούς και των αιτήσεων 

προσχώρησης στην παρούσα Σύµβαση• 
 
(β) ένα Συµβούλιο, το οποίο αποτελεί το όργανο το επιφορτισµένο µε την εφαρµογή των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και, µε την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ανατίθενται στην εν λόγω, µε τη λήψη όλων των µέτρων τα οποία απευθύνονται στα 
Συµβαλλόµενα Μέρη και είναι δεσµευτικά, καθώς και µε την εποπτεία των εργασιών 
της Υπηρεσίας•   

 
(γ) µια Υπηρεσία, της οποίας το Καταστατικό περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα I της 

παρούσας Σύµβασης, που είναι το όργανο το επιφορτισµένο µε την εκτέλεση των 
καθηκόντων του Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της παρούσας 
Σύµβασης που ακολουθούν, καθώς και των καθηκόντων που του αναθέτει η Γενική 
Συνέλευση ή το Συµβούλιο, µε την εκπόνηση των σχετικών προτάσεων και µε την 
ανάπτυξη των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών πόρων καθώς και των µέσων σε 
προσωπικό, για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων.” 

 
 

'Αρθρο III  
 

Το άρθρο 2 της Σύµβασης αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 
“ 'Αρθρο 2  
 
1. Ο Οργανισµός αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα :  
 

 (α) να καταρτίζει και να εγκρίνει λεπτοµερή σχέδια για την εναρµόνιση και ολοκλήρωση 
των εξυπηρετήσεων και συστηµάτων της εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως των 
αεροναυτιλιακών συστηµάτων εδάφους και αέρα των Συµβαλλοµένων Μερών, µε 
σκοπό την καθιέρωση ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης  της 
εναέριας κυκλοφορίας•  

 
(β) να συντονίζει τα σχέδια εφαρµογής των Συµβαλλοµένων Μερών, ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η σύγκλιση προς ένα οµοιόµορφο ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας• 
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(γ) να εξετάζει και να συντονίζει για λογαριασµό των Συµβαλλοµένων Μερών θέµατα 

που αφορούν τον τοµέα της αεροναυτιλίας, τα οποία µελετώνται από το ∆ιεθνή 
Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς που 
χειρίζονται θέµατα πολιτικής αεροπορίας και να συντονίζει και να υποβάλλει 
τροποποιήσεις ή προτάσεις στα όργανα αυτά•  

 
(δ) να καθορίσει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να επικυρώσει και να οργανώσει την 

εφαρµογή ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας• 

 
(ε) να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα διευθέτησης 

της ροής της εναέριας κυκλοφορίας σε ένα κοινό διεθνές κέντρο, στο πλαίσιο των 
αναφεροµένων στην περίπτωση (δ) ανωτέρω• 

 
(στ) να εκπονεί, να υιοθετεί και να επανεξετάζει τα κοινά πρότυπα και τις κοινές 

προδιαγραφές και πρακτικές για τα συστήµατα και τις εξυπηρετήσεις διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(ζ) να εκπονεί και να εγκρίνει διαδικασίες προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή µία 

στρατηγική από κοινού αγοράς συστηµάτων και εξοπλισµού εναέριας κυκλοφορίας•  
 
(η) να συντονίζει τα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης των Συµβαλλοµένων Μερών 

που αφορούν νέες τεχνικές στον τοµέα της αεροναυτιλίας, να συγκεντρώνει και να 
διανέµει τα αποτελέσµατά τους και να προωθεί και να πραγµατοποιεί από κοινού 
µελέτες, ελέγχους και εφαρµοσµένες έρευνες καθώς και τεχνικές αναπτύξεις στον εν 
λόγω τοµέα• 

 
(θ) να καθιερώσει ένα ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου επιδόσεων, το οποίο θα 

λαµβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 
συµπεριλαµβανοµένων της γενικής πολιτικής και του σχεδιασµού, της 
διαχείρισης της ασφάλειας στους αερολιµένες και στη γειτνίαση αυτών και στον 
εναέριο χώρο, καθώς και των δηµοσιονοµικών και χρηµατοοικονοµικών 
πτυχών των παρεχοµένων εξυπηρετήσεων και να θέσει στόχους, οι οποίοι θα 
λαµβάνουν υπόψη όλες αυτές τις πτυχές• 

 
(ι) να µελετά και να προωθεί µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ως 

προς το κόστος και της αποδοτικότητας στον τοµέα της αεροναυτιλίας•  
 
(κ) να επεξεργάζεται και να εγκρίνει κοινά κριτήρια, διαδικασίες και µεθόδους 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των 
συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και των εξυπηρετήσεων της 
εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(λ) να επεξεργάζεται προτάσεις για την εναρµόνιση των ευρωπαϊκών ρυθµίσεων που 

εφαρµόζονται στις εξυπηρετήσεις της εναέριας κυκλοφορίας• 
 
(µ) να υποστηρίζει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας της χρήσης 

του εναέριου χώρου από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες• 
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(ν) να εκπονεί και να εγκρίνει συντονισµένες ή κοινές πολιτικές για τη βελτίωση της 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στους αερολιµένες και στη γειτνίαση 
αυτών•  

 
(ξ) να εκπονεί και να εγκρίνει κοινά κριτήρια για την επιλογή και κοινές πολιτικές 

για την εκπαίδευση, τη χορήγηση αδειών και την αξιολόγηση της ικανότητας του 
προσωπικού των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(ο) να αναπτύσσει, να εγκαθιστά και να διατηρεί σε λειτουργία τα στοιχεία των 

µελλοντικών κοινών ευρωπαϊκών συστηµάτων που του ανατίθενται από τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη• 

 
(π) να καθιερώνει, να τιµολογεί και να εισπράττει τα τέλη διαδροµής για 

λογαριασµό των Συµβαλλοµένων Μερών που συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα 
τελών διαδροµής, υπό τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα IV•  

 
(ρ) να καθιερώσει και να θέσει σε εφαρµογή ένα µηχανισµό που θα επιτρέπει την 

πολυµερή ανάπτυξη και εναρµόνιση, των κανονιστικών ρυθµίσεων περί 
ασφαλείας στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(σ) να εκτελεί κάθε άλλο καθήκον σχετικό µε τις αρχές και τους στόχους της 

παρούσας Σύµβασης.  
 
2. 'Υστερα από αίτηµα ενός ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών και βάσει µίας ή 

περισσοτέρων ειδικών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ του Οργανισµού και των 
ενδιαφεροµένων Συµβαλλοµένων Μερών, ο Οργανισµός µπορεί :  

 
(α) να βοηθά αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη στο σχεδιασµό, στον καθορισµό και στη 

δηµιουργία συστηµάτων και εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας• 
 

(β) να παρέχει και να διατηρεί σε λειτουργία, εν όλω ή εν µέρει, τον εξοπλισµό και 
τις εξυπηρετήσεις εναέριας κυκλοφορίας για λογαριασµό αυτών των 
Συµβαλλοµένων Μερών• 

 
(γ) να βοηθά αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην καθιέρωση, τιµολόγηση και 

είσπραξη των τελών που επιβάλλουν στους χρήστες των εξυπηρετήσεων 
αεροναυτιλίας και τα οποία δεν καλύπτονται από το Παράρτηµα IV της 
παρούσας Σύµβασης.  

 
3. Ο Οργανισµός µπορεί : 
 
 (α) να συνάπτει ειδικές συµφωνίες µε τα µη Συµβαλλόµενα Μέρη που ενδιαφέρονται 

να συµµετέχουν στην εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 
παρ. 1•  

 
 (β) ύστερα από αίτηµα µη Συµβαλλοµένων Μερών ή άλλων διεθνών οργανισµών, 

να εκτελεί, εξ ονόµατός τους, κάθε άλλο καθήκον που εµπίπτει στο παρόν 
άρθρο, βάσει ειδικών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ του Οργανισµού και 
των ενδιαφεροµένων Μερών. 
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4. Ο Οργανισµός φροντίζει ώστε, στο µέτρο του δυνατού, τα καθήκοντά του παροχής 

εξυπηρετήσεων, ιδίως αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περιπτώσεις (ε), 
(ζ), (ο) και (π), παρ. 2 και παρ. 3 περίπτ. (β), να ασκούνται ανεξάρτητα από τα 
κανονιστικά καθήκοντά του.  

 
5. Προκειµένου να διευκολυνθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισµός 

µπορεί, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να ιδρύει επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
διέπονται από ειδικά καταστατικά που θα υπάγονται είτε στο δηµόσιο διεθνές δίκαιο 
είτε στο εθνικό δίκαιο ενός Συµβαλλόµενου Μέρους ή να καθίσταται µέτοχος 
πλειοψηφίας σε παρόµοιες επιχειρήσεις.” 

 
 

´Αρθρο IV 
 

Το άρθρο 3 της Σύµβασης αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 
“ 'Αρθρο 3  
 
1. Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στις επί διαδροµής εξυπηρετήσεις της αεροναυτιλίας 

και στις σχετικές εξυπηρετήσεις ελέγχου προσέγγισης και ελέγχου αεροδροµίου που 
αφορούν την εναέρια κυκλοφορία στις Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα II.  

 
2. (α) Οποιαδήποτε τροποποίηση που ένα Συµβαλλόµενο Μέρος επιθυµεί να επιφέρει στον 

κατάλογο των δικών του Περιοχών Πληροφοριών Πτήσης που εµφαίνονται στο 
Παράρτηµα II, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση µε οµοφωνία των 
ψηφισάντων, αν θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των ορίων του καλυπτόµενου 
από την παρούσα Σύµβαση εναέριου χώρου.  

 
 (β) Κάθε τροποποίηση που δε συνεπάγεται τέτοια µεταβολή πρέπει, εντούτοις, να 

γνωστοποιείται στον Οργανισµό από το ενδιαφερόµενο Συµβαλλόµενο Μέρος.  
 
3. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης ο όρος “εναέρια κυκλοφορία” περιλαµβάνει τα 

πολιτικά αεροσκάφη και όσα στρατιωτικά, τελωνειακά και αστυνοµικά αεροσκάφη 
συµµορφώνονται προς τις διαδικασίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας. 

 
 Βάσει µίας ειδικής συµφωνίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. 

(β), ένα Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να ζητήσει να ισχύει ο όρος “εναέρια κυκλοφορία” 
και για την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία που αναπτύσσεται στο έδαφός του.” 

 
 

´Αρθρο V 
 

Στο άρθρο 4 της Σύµβασης, η αναφορά στο Καταστατικό που είναι παράρτηµα της 
Σύµβασης, αντικαθίσταται από µια αναφορά στο Καταστατικό που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα I και στο αγγλικό κείµενο, στο εν λόγω άρθρο 4 η φράση “in the present 
Convention” αντικαθίσταται από τη φράση “in this Convention”. 
 
 

´Αρθρο VI 
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Το άρθρο 5 της Σύµβασης αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 
“ 'Αρθρο 5  
 
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών σε 

υπουργικό επίπεδο. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να ορίσει περισσότερους 
αντιπροσώπους, προκειµένου, ιδίως, να επιτραπεί η εκπροσώπηση των συµφερόντων τόσο 
της πολιτικής αεροπορίας όσο και της εθνικής άµυνας, έχει όµως ένα µόνο δικαίωµα 
ψήφου.  

 
2. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών σε επίπεδο 

Γενικών ∆ιευθυντών Πολιτικής Αεροπορίας. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να ορίσει 
περισσότερους αντιπροσώπους, προκειµένου ειδικότερα να επιτραπεί η εκπροσώπηση των 
συµφερόντων τόσο της πολιτικής αεροπορίας όσο και της εθνικής άµυνας, έχει όµως ένα 
µόνο δικαίωµα ψήφου.  

 
3. Για τα θέµατα που αφορούν το κοινό σύστηµα τελών διαδροµής, η Γενική Συνέλευση και 

το Συµβούλιο απαρτίζονται από αντιπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών που 
συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα τελών διαδροµής, υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
Παράρτηµα IV. 

 
4. Οι εκπρόσωποι των διεθνών οργανισµών που µπορούν να συµβάλλουν στις εργασίες του 

Οργανισµού καλούνται, κατά περίπτωση, από τη Γενική Συνέλευση ή από το Συµβούλιο, 
να συµµετέχουν µε την ιδιότητα του παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισµού.” 

 
´Αρθρο VII 

 
Το άρθρο 6 της Σύµβασης αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 
“ 'Αρθρο 6  
 
1. Η Γενική Συνέλευση λαµβάνει αποφάσεις όσον αφορά τα Συµβαλλόµενα Μέρη, το 

Συµβούλιο και την Υπηρεσία, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 
περίπτ. (α). 

 
 Εξάλλου η Γενική Συνέλευση : 
 

(α) διορίζει το Γενικό ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, ύστερα από σύσταση του Συµβουλίου• 
 

(β) επιτρέπει την υποβολή προσφυγών, εξ ονόµατος του Οργανισµού, ενώπιον του 
∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου της Χάγης στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 34• 

 
(γ) θεσπίζει τις αρχές, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού 

συστήµατος διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε)• 

 
(δ) εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Παραρτήµατος Ι, σύµφωνα µε τους όρους 

ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1• 
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(ε)  εγκρίνει τις τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων II και IV, σύµφωνα µε τους 

όρους ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 3•  
 
(στ) προβαίνει σε περιοδική ανασκόπηση των καθηκόντων του Οργανισµού. 

 
2. Για να διατυπώσει την κοινή πολιτική σχετικά µε τα τέλη διαδροµής, η Γενική Συνέλευση, 

ιδίως : 
 

(α) θεσπίζει τις αρχές, οι οποίες διέπουν τον καθορισµό του κόστους που καταλογίζεται 
από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και τον Οργανισµό στους χρήστες για τις επί διαδροµής 
ευκολίες και εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας που τίθενται στη διάθεση των εν λόγω•  

 
(β) καθορίζει τον τύπο υπολογισµού των τελών διαδροµής• 

 
(γ) καθορίζει τις αρχές που διέπουν τις απαλλαγές από τα τέλη διαδροµής και µπορεί 

επιπλέον να αποφασίσει ότι, για ορισµένες κατηγορίες πτήσεων, οι οποίες, κατά 
συνέπεια, απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών διαδροµής που διέπονται 
από το Παράρτηµα IV, το κόστος που προκύπτει σε σχέση µε τις επί διαδροµής 
ευκολίες και εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας µπορεί να εισπραχθεί απευθείας από τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη•  

 
(δ) εγκρίνει τις εκθέσεις του Συµβουλίου σχετικά µε τα τέλη διαδροµής. 

 
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί : 
 

(α) να παραπέµπει στο Συµβούλιο για µελέτη κάθε θέµα που εµπίπτει στην αρµοδιότητά 
της• 

 
(β) να εξουσιοδοτεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το Συµβούλιο να λαµβάνει αποφάσεις 

όσον αφορά θέµατα που εµπίπτουν στη γενική της αρµοδιότητα και αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. (α)•  

 
(γ) να συστήνει κάθε άλλο επικουρικό όργανο που κρίνει αναγκαίο.” 

 
 

´Αρθρο VIII 
 

Το άρθρο 7 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 8 και έχει ως ακολούθως : 
 

“ 'Αρθρο 8 
 
1. Οι αποφάσεις σε σχέση µε τα Συµβαλλόµενα Μέρη που λαµβάνει η Γενική Συνέλευση µε 

βάση, ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. (α) και το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο πρώτο, ή το 
Συµβούλιο µε βάση, ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. (β) και το άρθρο 7 παρ. 1, 
λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων, µε την επιφύλαξη ότι αυτή η 
πλειοψηφία αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των σταθµιζοµένων ψήφων των 
ψηφισάντων, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 11 και τα τρία τέταρτα 
τουλάχιστον των Συµβαλλοµένων Μερών που εκφράζουν άποψη µε την ψήφο τους.  

 
 Αυτός ο κανόνας εφαρµόζεται επίσης στις αποφάσεις που λαµβάνονται στις περιπτώσεις, 

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις (θ), (ο), (ρ) και (σ), 
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και παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις (α), (γ) και (δ), παράγραφος 2 
και παράγραφος 3 περίπτ. (β), στο άρθρο 7 παράγραφος 2 περιπτώσεις (δ), (ι) και (κ) 
και παράγραφοι 3, 6 και 7, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3.  

 
 Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για τις αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή του 

άρθρου 3 του Παραρτήµατος IV. Στις περιπτώσεις καθορισµού των τιµών µονάδας, των 
τιµολογίων και των όρων εφαρµογής του συστήµατος τελών διαδροµής που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 περίπτ. (γ) του Παραρτήµατος IV, µία απόφαση δεν εφαρµόζεται σε ένα 
Συµβαλλόµενο Μέρος, εάν αυτό ψήφισε κατά της απόφασης και αποφάσισε να µην την 
εφαρµόσει. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω Συµβαλλόµενο Μέρος έχει, εντούτοις, την 
υποχρέωση να υποβάλει µία έκθεση µε τους λόγους που επικαλείται και δεν µπορεί να 
θέσει υπό αµφισβήτηση την κοινή πολιτική, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2. 

 
2. Οι αποφάσεις, σε σχέση µε την Υπηρεσία, που λαµβάνει η Γενική Συνέλευση µε βάση, 

ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις (α) και (γ) και το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο πρώτο ή το 
Συµβούλιο, µε βάση, ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις (β) και (γ), λαµβάνονται µε την 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, µε την επιφύλαξη ότι αυτή η πλειοψηφία αντιπροσωπεύει 
πάνω από το ήµισυ των σταθµιζοµένων ψήφων των ψηφισάντων, σύµφωνα µε τη 
στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 11, και πάνω από το ήµισυ των Συµβαλλοµένων 
Μερών που εκφράζουν άποψη µε την ψήφο τους. Σε ιδιαίτερα σηµαντικές περιπτώσεις και 
υπό τον όρο ότι υποβάλει σχετικό αίτηµα το ένα τρίτο τουλάχιστον των Συµβαλλοµένων 
Μερών που έχουν δικαίωµα ψήφου, η πλειοψηφία πρέπει να αντιπροσωπεύει τα τρία 
τέταρτα τουλάχιστον των σταθµιζοµένων ψήφων των ψηφισάντων αντί πάνω από το ήµισυ 
αυτών.  

 
 Αυτός ο κανόνας εφαρµόζεται επίσης στις αποφάσεις που λαµβάνονται στις περιπτώσεις, 

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτ. (β), παράγραφος 3 περίπτ. (α), 
στο άρθρο 7 παρ. 2 περιπτώσεις (α) έως (γ), (ε) έως (θ), (λ) και (µ), στο άρθρο 9 παρ. 2 
και στο άρθρο 10 παρ. 2. 

 
3. Ωστόσο, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε οµοφωνία των ψηφισάντων όσον αφορά τις 

αιτήσεις προσχώρησης στον Οργανισµό, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 39, τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που γίνονται στο Παράρτηµα II, µε την εξαίρεση της 
περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτ. (β) και στο Παράρτηµα IV, και 
τους όρους αποχώρησης ή προσχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 4 
και 5 και στο άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4. 

 
4. Οι αποφάσεις που λαµβάνουν η Γενική Συνέλευση και το Συµβούλιο είναι δεσµευτικές 

έναντι των Συµβαλλοµένων  Μερών και της Υπηρεσίας µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 9.” 

 
 

´Αρθρο IX 
 

Προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 7, το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 7 

 
1. Το Συµβούλιο, δυνάµει των εξουσιών που του παρέχει η παρούσα Σύµβαση, µπορεί να 

λαµβάνει αποφάσεις όσον αφορά τα Συµβαλλόµενα Μέρη, σχετικά µε τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1. 
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2. Το Συµβούλιο, δυνάµει των εξουσιών εποπτείας που του παρέχει η παρούσα Σύµβαση, 

όσον αφορά την Υπηρεσία : 
 

(α) εγκρίνει, αφού συµβουλευτεί τις αναγνωρισµένες από το Συµβούλιο 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών του εναέριου χώρου και των αερολιµένων, 
τα πενταετή και ετήσια προγράµµατα εργασίας της Υπηρεσίας που του υποβάλλει η 
εν λόγω, για την εκπλήρωση των καθηκόντων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2, 
καθώς και το Πενταετές Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο και τον προϋπολογισµό, 
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, της έκθεσης 
δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και των εκθέσεων που υποβάλλονται κατ' εφαρµογή 
των άρθρων 2 παρ. 2 περίπτ. (γ), 10 παρ. 3 και 11 παρ. 1 του Καταστατικού της 
Υπηρεσίας• 

 
(β) εγκρίνει τις αρχές που διέπουν τη γενική διάρθρωση της Υπηρεσίας• 

 
(γ) εποπτεύει τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας στον τοµέα των τελών αεροναυτιλίας• 

  
(δ) καθορίζει, αφού συµβουλευτεί τις αναγνωρισµένες από το Συµβούλιο 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών του εναέριου χώρου και των αερολιµένων, 
τους γενικούς όρους λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος διευθέτησης 
της ροής της εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε), 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα αποκλειστικά δικαιώµατα που ασκούνται από τα 
κράτη όσον αφορά τη διαχείριση του εναέριου χώρου τους. Οι γενικοί αυτοί όροι 
πρέπει, ιδίως, να καθορίζουν τους εφαρµοστέους κανόνες, καθώς και τις 
διαδικασίες διαπίστωσης της µη τήρησης των εν λόγω κανόνων• 

 
(ε) εκδίδει οδηγίες προς την Υπηρεσία βάσει εκθέσεων που η εν λόγω υποβάλλει 

τακτικά, ή όποτε το κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν 
ανατεθεί στην Υπηρεσία και εγκρίνει τις ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της 
Υπηρεσίας και των ενδιαφεροµένων εθνικών οργανισµών, προκειµένου να µπορεί η 
Υπηρεσία να εισηγείται τις κατάλληλες προτάσεις• 

 
(στ) διορίζει, ύστερα από πρόταση του Γενικού ∆ιευθυντή, την εταιρεία των συµβούλων-

ελεγκτών που επικουρεί το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου κατά την εξέταση των 
λογαριασµών του συνόλου των εσόδων και εξόδων• 

 
(ζ) µπορεί να ζητά να αποτελούν οι υπηρεσιακές µονάδες της Υπηρεσίας αντικείµενο 

διοικητικών και τεχνικών επιθεωρήσεων•  
 

(η) απαλλάσσει το Γενικό ∆ιευθυντή για τη διαχείριση του προϋπολογισµού• 
 

(θ) εγκρίνει το διορισµό από το Γενικό ∆ιευθυντή των ∆ιευθυντών της Υπηρεσίας• 
 
 (ι) εγκρίνει τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης του Γενικού ∆ιευθυντή, τον 

Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, το ∆ηµοσιονοµικό 
Κανονισµό και τον Κανονισµό Συµβάσεων• 

 
(κ) µπορεί να εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία για την έναρξη διαπραγµατεύσεων σχετικά µε 

τις ειδικές συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, υιοθετεί τις 
διαπραγµατευθείσες συµφωνίες πριν τις υποβάλλει για έγκριση στη Γενική 

1261 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil)20 von 96



  
 

 
Συνέλευση ή τις συνάπτει εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 3•  

 
(λ) εγκρίνει Κανονισµό περί προστασίας δεδοµένων• 
 
(µ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 

(στ), καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές και τις πρακτικές σχετικά µε τα συστήµατα και τις εξυπηρετήσεις 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.  

 
3. Το Συµβούλιο ιδρύει µία Μόνιµη Επιτροπή Ελέγχου Επιδόσεων και µία Μόνιµη 

Επιτροπή Κανονισµών Ασφαλείας. Οι Μόνιµες αυτές Επιτροπές υποβάλλουν σχετικές 
προτάσεις στο Συµβούλιο και έχουν τη διοικητική υποστήριξη και βοήθεια των 
υπηρεσιακών µονάδων της Υπηρεσίας, οι οποίες διαθέτουν τον αναγκαίο βαθµό 
ανεξαρτησίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 
4. Το Συµβούλιο ιδρύει µια ∆ιαρκή Επιτροπή Πολιτικής/Στρατιωτικής ∆ιασύνδεσης.  
 
5. Το Συµβούλιο ιδρύει ένα Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου, στο οποίο µπορεί να 

µεταβιβάζει αρµοδιότητες και, εντός σαφών ορίων, να µεταβιβάζει εξουσίες. 
 
6. Το Συµβούλιο µπορεί να επικουρείται και από άλλες επιτροπές σε άλλους τοµείς 

δραστηριότητας του Οργανισµού. 
 
7. Το Συµβούλιο µπορεί να εκχωρεί αρµοδιότητες και, εντός σαφών ορίων, να µεταβιβάζει 

εξουσίες στη ∆ιαρκή Επιτροπή Πολιτικής/Στρατιωτικής ∆ιασύνδεσης και σε οποιαδήποτε 
άλλη επιτροπή που θα συσταθεί µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύµβασης. Αυτές οι 
µεταβιβάσεις αρµοδιοτήτων ή εξουσιών δε θίγουν τη δυνατότητα του Συµβουλίου να 
επαναφέρει, οποτεδήποτε, θέµατα τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του 
για γενική εποπτεία.” 

 
´Αρθρο X 

 
Το άρθρο 8 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 11 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 11 
 
1. Η στάθµιση των ψήφων που αναφέρεται στο άρθρο 8 καθορίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο πίνακα : 
 

Ετήσια συνεισφορά ενός Συµβαλλόµενου Μέρους ως ποσοστό των 
συνολικών ετήσιων συνεισφορών όλων των Συµβαλλοµένων Μερών 

Αριθµός
 ψήφων

  
 

Μικρότερη του 1 τοις εκατό ..............................................................................................1 
Από 1 µέχρι µικρότερη του 2 %..............................................................................2 
Από 2 µέχρι µικρότερη του 3 %..............................................................................3 
Από 3 µέχρι µικρότερη του 4½ %..............................................................................4 
Από 4½ µέχρι µικρότερη του 6 %..............................................................................5 
Από 6 µέχρι µικρότερη του 7½ %..............................................................................6 
Από 7½ µέχρι µικρότερη του 9 %..............................................................................7 
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Από 9 µέχρι µικρότερη του 11 %..............................................................................8 
Από 11 µέχρι µικρότερη του 13 %..............................................................................9 
Από 13 µέχρι µικρότερη του 15 %............................................................................10 
Από 15 µέχρι µικρότερη του 18 %............................................................................11 
Από 18 µέχρι µικρότερη του 21 %............................................................................12 
Από 21 µέχρι µικρότερη του 24 %............................................................................13 
Από 24 µέχρι µικρότερη του 27 %............................................................................14 
Από 27 µέχρι µικρότερη του 30 %............................................................................15 
30% ..................................................................................................................................16 

 
2. Ο αρχικός καθορισµός του αριθµού των ψήφων γίνεται, από την ηµεροµηνία κατά την 

οποία αρχίζει να ισχύει το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 
1997, µε αναφορά στον ανωτέρω πίνακα και σύµφωνα µε τον κανόνα καθορισµού των 
ετήσιων συνεισφορών των Συµβαλλοµένων Μερών στον Προϋπολογισµό του Οργανισµού 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 ανωτέρω. 

 
3. Σε περίπτωση προσχώρησης ενός κράτους, οι αριθµοί των ψήφων των Συµβαλλοµένων 

Μερών επανακαθορίζονται σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία. 
 
4. Οι αριθµοί των ψήφων επανακαθορίζονται κάθε χρόνο σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 

διατάξεις.” 
 
 

´Αρθρο XI 
 

Το άρθρο 9 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 12 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 12 

 
Η Γενική Συνέλευση και το Συµβούλιο συντάσσουν τον Εσωτερικό τους Κανονισµό, που 
καθορίζει, ιδίως, τους κανόνες που διέπουν την εκλογή ενός Προέδρου και ενός Αντιπροέδρου, 
καθώς και τις διατάξεις εφαρµογής σχετικά µε τη διαδικασία ψηφοφορίας και την απαρτία.” 
 
 
 

´Αρθρο XII 
 

Προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 9, το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 

“ 'Αρθρο 9 
 
1. Εάν ένα Συµβαλλόµενο Μέρος γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση ή στο Συµβούλιο ότι 

επιτακτικοί λόγοι εθνικού συµφέροντος που άπτονται της εθνικής άµυνας ή της ασφάλειας 
το εµποδίζουν να συµµορφωθεί προς µία απόφαση, η οποία έχει ληφθεί µε πλειοψηφία 
των ψηφισάντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1 ανωτέρω, µπορεί να παρεκκλίνει 
από την εν λόγω απόφαση υπό τον όρο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση ή στο 
Συµβούλιο µία έκθεση σχετικά µε τους λόγους αυτούς και µία δήλωση, στην οποία θα 
διευκρινίζεται εάν : 

 
 (α) η παρέκκλιση αναφέρεται σε ένα θέµα για το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση να τεθεί 

σε ισχύ η απόφαση για τα άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη, εξυπακουοµένου ότι, σε ό,τι το 
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αφορά, το εν λόγω Συµβαλλόµενο Μέρος δε θα εφαρµόσει την απόφαση, ή θα την 
εφαρµόσει µόνο εν µέρει•  

 
 (β) η παρέκκλιση αναφέρεται σε ένα θέµα τέτοιας σηµασίας για τα εθνικά συµφέροντά 

του άµυνας και ασφάλειας, ώστε η απόφαση δεν πρέπει να εφαρµοστεί καθόλου πριν 
ληφθεί µία δεύτερη απόφαση, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 περίπτ. (β) κατωτέρω. 

 
2. (α) Σε περίπτωση εφαρµογής των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 περίπτ. (α) 

διατάξεων, ο Γενικός ∆ιευθυντής υποβάλει, στη Γενική Συνέλευση ή στο Συµβούλιο, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο των ενεργειών που 
αποβλέπουν στο να µην παρεκκλίνει κανένα Συµβαλλόµενο Μέρος.  

 
 (β) Σε περίπτωση εφαρµογής των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 περίπτ. (β) 

διατάξεων, η εφαρµογή της απόφασης αναστέλλεται και η εν λόγω υποβάλλεται, 
εντός µίας προθεσµίας που πρέπει να καθοριστεί, στη Γενική Συνέλευση για µία 
δεύτερη απόφαση, ακόµα και αν η πρώτη απόφαση είναι απόφαση του Συµβουλίου. 
Εάν, σε συνέχεια αυτής της νέας εξέτασης, η δεύτερη απόφαση επιβεβαιώνει την 
πρώτη απόφαση, ένα Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να παρεκκλίνει από αυτή, υπό 
τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περίπτ. (α) ανωτέρω. Η Γενική 
Συνέλευση θα επανεξετάσει την πρώτη απόφαση εντός µίας προθεσµίας που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 

 
3. Σε περίπτωση πολέµου ή διαµάχης, οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης δε θίγουν την 

ελευθερία δράσης κανενός από τα ενεχόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη. Η ίδια αρχή ισχύει σε 
περίπτωση κατάστασης κρίσης ή επείγοντος εθνικού θέµατος. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος 
µπορεί, ιδίως, να ανακτήσει προσωρινά την ευθύνη, εν όλω ή εν µέρει, των 
εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο που εµπίπτει στην αρµοδιότητά 
του για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος, ιδίως στον τοµέα της άµυνας. Η 
αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας πρέπει 
να επιτρέπει την πραγµατική ανάκτηση των εν λόγω εξυπηρετήσεων σύµφωνα µε τις 
ανάγκες των Συµβαλλοµένων Μερών.” 
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´Αρθρο XIII 

 
Το άρθρο 10 της Σύµβασης καταργείται και προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 10, 
το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 10 
 
1. Η ετήσια συνεισφορά κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους στον προϋπολογισµό καθορίζεται, για 

κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : 
 
α) ένα αρχικό 30% της συνεισφοράς υπολογίζεται ανάλογα µε την αξία του 

ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του Συµβαλλόµενου Μέρους, όπως ορίζεται 
κατωτέρω στην παράγραφο 2•  

 
β) ένα περαιτέρω 70% της συνεισφοράς υπολογίζεται ανάλογα µε την αξία της βάσης 

κόστους των τελών διαδροµής του Συµβαλλόµενου Μέρους, όπως ορίζεται 
κατωτέρω στην παράγραφο 3. 

 
2. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που χρησιµοποιείται για τους υπολογισµούς λαµβάνεται από 

τις στατιστικές που συντάσσονται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης – ή ελλείψει αυτών, από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, ο οποίος παρέχει 
αντίστοιχες εγγυήσεις και ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου – υπολογίζοντας τον 
αριθµητικό µέσο όρο των τελευταίων τριών ετών για τα οποία υπάρχουν αυτές οι 
στατιστικές. Η αξία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι εκείνη, η οποία 
υπολογίζεται βάσει των συντελεστών κόστους και των τρεχουσών τιµών και εκφράζεται 
στην κατάλληλη ευρωπαϊκή λογιστική µονάδα. 

 
3. Η βάση κόστους των τελών διαδροµής που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς, είναι η 

βάση κόστους που καθορίζεται για το προτελευταίο πριν το σχετικό οικονοµικό έτος.” 
 
 

´Αρθρο XIV 
 

Το άρθρο 11 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 13 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 13 

 
1. Ο Οργανισµός διατηρεί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη και τους άλλους ενδιαφερόµενους 

διεθνείς οργανισµούς τις αναγκαίες σχέσεις για την πραγµατοποίηση του σκοπού του. 
 
2. Η Γενική Συνέλευση είναι, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 περίπτ. 

(κ), της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15, η µόνη αρµόδια να 
συνάπτει εξ ονόµατος του Οργανισµού τις ειδικές συµφωνίες, οι οποίες απαιτούνται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2. 

 
3. Με πρόταση του Συµβουλίου, η Γενική Συνέλευση µπορεί να εξουσιοδοτήσει το 

Συµβούλιο να αποφασίσει για τη σύναψη των ειδικών συµφωνιών, οι οποίες απαιτούνται 
για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2.” 
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´Αρθρο XV 

 
Το άρθρο 12 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 14 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 14 
 
Οι ειδικές συµφωνίες, που προβλέπονται στο άρθρο 2, πρέπει να καθορίζουν τα αντίστοιχα 
καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Μερών των συµφωνιών, καθώς και τις 
χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις και να προσδιορίζουν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η 
Υπηρεσία µπορεί να διαπραγµατεύεται τις εν λόγω συµφωνίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 2 περίπτ. (κ).” 
 
 

´Αρθρο XVI 
 

Το άρθρο 13 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 15 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 15 
 
Στο πλαίσιο των οδηγιών που δίνει το Συµβούλιο, η Υπηρεσία µπορεί να δηµιουργεί µε τις 
ενδιαφερόµενες δηµόσιες ή ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες των Συµβαλλοµένων Μερών και µη 
Συµβαλλοµένων Μερών ή διεθνών οργανισµών, τις σχέσεις που είναι απαραίτητες για το 
συντονισµό της εναέριας κυκλοφορίας και για τη λειτουργία των µονάδων της Υπηρεσίας. Για το 
σκοπό αυτό,  η Υπηρεσία  µπορεί  να  συνάπτει, εξ' ονόµατος του Οργανισµού και υπό τον όρο 
ότι θα ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο, συµβάσεις καθαρά διοικητικής, τεχνικής ή εµπορικής 
φύσης, στο βαθµό που αυτές απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.”  

 
 

´Αρθρο XVII 
 

Το άρθρο 14 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 16. 
 
Στο ολλανδικό κείµενο, στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 1 του άρθρου 16, η φράση “de onroerende goederen” αντικαθίσταται από τη 
φράση “die onroerende goederen” και στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου η λέξη 
“verreberichtgeving” αντικαθίσταται από τη λέξη “telecommunicatie”. 
 
 

´Αρθρο XVIII 
 

Το άρθρο 15 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 17 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 17 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), η 
Υπηρεσία εφαρµόζει τους κανονισµούς που ισχύουν στα εδάφη των Συµβαλλοµένων Μερών και 
στον εναέριο χώρο, στον οποίο τους έχει ανατεθεί, δυνάµει διεθνών συµφωνιών, των οποίων 
είναι µέρη, η παροχή εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας.” 
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´Αρθρο XIX 
 

Το άρθρο 16 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 18 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 18 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β) και µέσα 
στα όρια των εξουσιών που έχουν εκχωρηθεί στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία 
δίνει στους κυβερνήτες των αεροσκαφών όλες τις αναγκαίες οδηγίες. Οι εν λόγω είναι 
υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε αυτές τις οδηγίες, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 
οι οποίες προβλέπονται στους κανονισµούς που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο.” 
 
 

´Αρθρο XX 
 

Το άρθρο 17 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 20 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 20 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που  προβλέπονται στο άρθρο  2  παρ.  1  περίπτ. (ε) καθώς 
και, κατά περίπτωση, των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), οι 
παραβάσεις των κανονισµών της αεροναυτιλίας που διαπράττονται στον εναέριο χώρο, στον 
οποίο η Υπηρεσία ασκεί αυτά τα καθήκοντα, καταχωρίζονται σε εκθέσεις από υπαλλήλους ειδικά 
εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος που 
αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στους υπαλλήλους των Συµβαλλοµένων Μερών να 
συντάσσουν εκθέσεις για παραβάσεις της ιδίας φύσης. Οι προαναφερόµενες εκθέσεις έχουν 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων το ίδιο κύρος µε αυτές που συντάσσονται από τους εθνικούς 
υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την σύνταξη εκθέσεων για παραβάσεις ιδίας φύσης.” 

 
 

´Αρθρο XXI 
 

Τα άρθρα 18 και 19 της Σύµβασης γίνονται άρθρα 21 και 22. 
 
Στο αγγλικό κείµενο, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 2 του άρθρου 21, η φράση “not less” αντικαθίσταται από τη φράση “no less”. 
 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Σύµβασης που γίνεται παράγραφος 1 του άρθρου 
22, η φράση “Ο Οργανισµός θα απαλλάσσεται µέσα στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα 
του και στα εδάφη των Συµβαλλοµένων Μερών” αντικαθίσταται από τη φράση “Ο 
Οργανισµός απαλλάσσεται στο έδαφος των Συµβαλλοµένων Μερών”. 
 
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 της Σύµβασης που γίνεται παράγραφος 3 του άρθρου 
22, η φράση “ΰ ses biens, avoirs et revenus” αντικαθίσταται από τη φράση “ainsi qu'ΰ ses 
biens, avoirs et revenus”. 
 
Στο αγγλικό κείµενο, στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της Σύµβασης που 
γίνονται παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22, η φράση “The Organisation shall be” 
αντικαθίσταται από τη φράση “It shall be”. 
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Στο γερµανικό κείµενο, στην παράγραφο 6 του άρθρου 19 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 6 του άρθρου 22, η φράση “φffentlicher Versorgungsbetriebe” 
αντικαθίσταται από τη φράση “der φffentlichen Versorgung” και στο αγγλικό κείµενο 
στην εν λόγω παράγραφο 6, η φράση “for public utility services” αντικαθίσταται από τη 
φράση “for general utilities”.  
 
 

´Αρθρο XXII 
 

Προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 19, το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 19 

 
1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε), ο 

Οργανισµός καθορίζει, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παρ. 2 περίπτ. (δ), τα αναγκαία µέτρα ρύθµισης και τα κοινοποιεί στους 
εκµεταλλευόµενους αεροσκάφη και στις αρµόδιες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη φροντίζουν ώστε οι εκµεταλλευόµενοι αεροσκάφη, οι κυβερνήτες 
των αεροσκαφών και οι αρµόδιες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας να συµµορφώνονται 
µε τα εν λόγω µέτρα, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφαλείας. 

 
2. Η τήρηση των γενικών όρων ή των µέτρων ρύθµισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας ενός Συµβαλλόµενου 
Μέρους, εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εν λόγω Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
3. ´Υστερα από αίτηση του Οργανισµού, σε περίπτωση µη τήρησης των γενικών όρων ή των 

µέτρων ρύθµισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από έναν 
εκµεταλλευόµενο αεροσκάφη ή έναν κυβερνήτη αεροσκάφους, µπορεί να κινηθεί η 
διαδικασία δίωξης ενός παραβάτη : 
 
(α) από το Συµβαλλόµενο Μέρος, στο οποίο διαπιστώθηκε η µη τήρηση, στην 

επικράτειά του•  
 
(β) από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε τους λόγους δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο 

άρθρο 35, εάν συµφωνεί το Συµβαλλόµενο Μέρος, στην επικράτεια του οποίου 
πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. 

 
4. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται να ενσωµατώσουν στην εθνική νοµοθεσία τους 

διατάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν την τήρηση των γενικών όρων που προβλέπονται 
στο άρθρο 7 παρ. 2 περίπτ. (δ).” 

 
 

´Αρθρο XXIII 
 

Τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Σύµβασης γίνονται τα άρθρα 23, 24, 25 και 26. 
 
Στο γαλλικό κείµενο, στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 1 του άρθρου 23, η φράση “tous droits de douane et taxes d'effet ιquivalent, 
autres que les redevances ou impositions reprιsentatives de services rendus” 
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αντικαθίσταται από τη φράση “tous droits de douane et taxes ou redevances d'effet 
ιquivalent, autres que des redevances reprιsentatives de services rendus”. 
 
 
Στο ελληνικό κείµενο, στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 2 του άρθρου 23, η φράση “στο έδαφος του Μέρους, στο οποίο” 
αντικαθίσταται από τη φράση “στο έδαφος του Συµβαλλόµενου Μέρους, στο οποίο” και 
στο γαλλικό κείµενο στην εν λόγω παράγραφο 2, η φράση “ΰ moins que ce ne soit, dans 
des conditions” αντικαθίσταται από τη φράση “sauf dans les conditions”.  
 
Στο γερµανικό κείµενο, στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 3 του άρθρου 23, η φράση “wurden, an diese ausgeliefert und fόr ihre 
Liegenschaften, ihre dienstlichen Anlagen” αντικαθίσταται από τη φράση “wurden, 
tatsδchlich an diese ausgeliefert und fόr ihre dienstlichen Liegenschaften oder Anlagen”. 
 
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 της Σύµβασης που γίνεται παράγραφος 4 του άρθρου 
23, η φράση “Περαιτέρω, ο Οργανισµός θα απαλλάσσεται” αντικαθίσταται από τη φράση 
‘‘Ο Οργανισµός απαλλάσσεται” και η αναφορά στο άρθρο 25 του Καταστατικού 
αντικαθίσταται από µία αναφορά στο άρθρο 13 του Καταστατικού• στο ολλανδικό 
κείµενο, στην εν λόγω παράγραφο 4, η λέξη “publikaties” αντικαθίσταται από τη λέξη 
“publicaties”. 
 
Στο γερµανικό κείµενο, στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 2 του άρθρου 25, η φράση “die in den Haushalten des Personals lebenden” 
αντικαθίσταται από τη φράση “die mit dem Personal im gemeinsamen Haushalt 
lebenden”. 
 
Στο γερµανικό κείµενο, στην περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 της 
Σύµβασης που γίνεται περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 25, η φράση “in 
seinen Haushalten lebenden” αντικαθίσταται από τη φράση “mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt lebenden”. 
 
Στο γερµανικό κείµενο, στην περίπτωση (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 22 της 
Σύµβασης που γίνεται περίπτωση (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 25, η φράση “seine 
Kraftfahrzeuge” αντικαθίσταται από τη φράση “sein privates Kraftfahrzeug”. 
 
Στο γαλλικό κείµενο, στην παράγραφο 7 του άρθρου 22 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 7 του άρθρου 25, η φράση “Directeur Gιnιral” αντικαθίσταται από τη φράση 
“Directeur gιnιral”• στο αγγλικό κείµενο, στην εν λόγω παράγραφο 7, οι φράσεις “done 
by him in the exercise of his functions” και “driven by him” αντικαθίστανται από τις 
φράσεις “done by him/her in the exercise of his/her functions” και “driven by him/her” και 
στο γερµανικό κείµενο, στην εν λόγω παράγραφο 7, η φράση “Vorrechten, 
Erleichterungen und Befreiungen” αντικαθίσταται από τη φράση “Vorrechten, 
Befreiungen und Erleichterungen”. 
 
Στο γερµανικό κείµενο, στο άρθρο 23 της Σύµβασης που γίνεται άρθρο 26, η λέξη 
“Tagungsort” αντικαθίσταται από τη λέξη “Sitzungsort”. 
 
 

´Αρθρο XXIV 
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Το άρθρο 24 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 27 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 27 
 
Λόγω του κατ' ιδίαν καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης, ο Οργανισµός, ο Γενικός ∆ιευθυντής 
και το προσωπικό του Οργανισµού εξαιρούνται όλων των υποχρεωτικών εισφορών σε εθνικούς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων µεταξύ του Οργανισµού 
και ενός Συµβαλλόµενου Μέρους που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου, το 
οποίο ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1997.” 
 

´Αρθρο XXV 
 

Το άρθρο 25 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 28. 
 
 

´Αρθρο XXVI 
 

Το άρθρο 26 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 29 και η παράγραφος 2 αυτού αντικαθίσταται 
από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 
“2. Η ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού δεν µπορούν να κατασχεθούν 

ούτε να αποτελέσουν αντικείµενο µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρά µόνον ύστερα 
από δικαστική απόφαση. Αυτή η δικαστική απόφαση µπορεί να ληφθεί µόνο υπό τον όρο 
ότι γνωστοποιήθηκε στον Οργανισµό η διαδικασία αυτή,  µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα, και ότι ο εν λόγω µπόρεσε να έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα µέσα για να 
προετοιµάσει την άµυνά του. Οι εγκαταστάσεις του Οργανισµού, εντούτοις, δεν µπορούν 
να κατασχεθούν ούτε να αποτελέσουν αντικείµενο µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.” 

 
Στο γαλλικό κείµενο, στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 3 του άρθρου 29, η φράση “dans leur territoire respectif” αντικαθίσταται από τη 
φράση “sur leur territoire respectif” και η φράση “Directeur Gιnιral” αντικαθίσταται από τη 
φράση “Directeur gιnιral”.  
 
 

´Αρθρο XXVII 
 

Το άρθρο 27 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 30. 
 
Στο γερµανικό κείµενο, στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 της Σύµβασης που γίνεται 
παράγραφος 1 του άρθρου 30, η φράση “um die reibungslose Ausόbung der 
Gerichtsbarkeit” αντικαθίσταται από τη φράση “um die ordnungsgemδίe Rechtspflege” και 
η φράση “Vorrechte, Befreiungen, Ausnahmen oder Erleichterungen” από τη φράση 
“Vorrechte, Immunitδten, Befreiungen oder Erleichterungen” και στο αγγλικό κείµενο, 
στην εν λόγω παράγραφο 1 η φράση “in the present Convention” αντικαθίσταται από τη 
φράση “in this Convention”. 
 
 

´Αρθρο XXVIII 
 

Το άρθρο 28 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 31 και έχει ως ακολούθως : 
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“ 'Αρθρο 31 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε) καθώς και, 
κατά περίπτωση, των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), οι διεθνείς 
συµφωνίες και οι εθνικοί κανονισµοί που αναφέρονται στην είσοδο, την υπέρπτηση και την 
ασφάλεια του εδάφους των ενδιαφεροµένων Συµβαλλοµένων Μερών δεσµεύουν την Υπηρεσία, η 
οποία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των εν λόγω συµφωνιών και 
κανονισµών. ” 
 
 

´Αρθρο XXIX 
 

Το άρθρο 29 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 32 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 32 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε) καθώς και, 
κατά περίπτωση, των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), η Υπηρεσία 
υποχρεούται να παρέχει στα Συµβαλλόµενα Μέρη, τα οποία διατυπώνουν σχετικό αίτηµα, όλες 
τις πληροφορίες που αφορούν αεροσκάφη, τις οποίες γνωρίζει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της των σχετικών µε τον εναέριο χώρο του ενδιαφεροµένου Συµβαλλόµενου 
Μέρους, προκειµένου να µπορούν τα εν λόγω ενδιαφερόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη να ελέγχουν 
την εφαρµογή των διεθνών συµφωνιών και των εθνικών κανονισµών.” 
 
 

´Αρθρο XXX 
 

Το άρθρο 30 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 33 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 33  
 
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαία για την Υπηρεσία η επίτευξη 
χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας και αναλαµβάνουν να θέσουν στη διάθεσή της τους 
κατάλληλους χρηµατοοικονοµικούς πόρους, εντός των ορίων και προϋποθέσεων που 
καθορίζονται από την παρούσα Σύµβαση και το Καταστατικό της Υπηρεσίας που περιλαµβάνεται 
στο Παράρτηµα Ι.” 
 

 
´Αρθρο XXXI 

 
Το άρθρο 31 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 34 και έχει ως ακολούθως : 

 
“ 'Αρθρο 34 
 
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών, ή 

ενός ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών και του Οργανισµού που αφορά την 
ερµηνεία, την εφαρµογή ή την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, ιδίως όσον αφορά την 
ύπαρξη, την ισχύ ή τον τερµατισµό της, η οποία δεν µπόρεσε να ρυθµιστεί µε άµεσες 
διαπραγµατεύσεις ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διευθέτησης, µέσα σε µία προθεσµία έξη 
µηνών, υποβάλλεται στη διαιτησία του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου της Χάγης, 
σύµφωνα µε τον προαιρετικό Κανονισµό διαιτησίας του εν λόγω ∆ικαστηρίου. 
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2. Ο αριθµός των διαιτητών καθορίζεται σε τρεις. 
 
3. Η διαιτησία πραγµατοποιείται στη Χάγη. Το ∆ιεθνές Γραφείο του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού 

∆ικαστηρίου χρησιµεύει ως Γραµµατεία και παρέχει διοικητικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. 

 
4. Οι αποφάσεις του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου είναι δεσµευτικές για τα µέρη της 

διαφοράς.” 
 
 

´Αρθρο XXXII 
 

Τα άρθρα 32 και 33 της Σύµβασης καταργούνται. 
´Αρθρο XXXIII 

 
Το άρθρο 34 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 37 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 37 
 
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεσµεύονται να εξασφαλίσουν στην Υπηρεσία την εφαρµογή των 
ισχυουσών νοµικών διατάξεων που αποβλέπουν στη διασφάλιση της συνέχειας των 
εξυπηρετήσεων κοινής ωφελείας που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των 
επιχειρησιακών εξυπηρετήσεων.” 
 
 

´Αρθρο XXXIV 
 

Το άρθρο 35 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 38 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 38  
 
1. Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 

12ης Φεβρουαρίου 1981 και εν συνεχεία µε το Πρωτόκολλο που ανοίχθηκε για υπογραφή 
στις Βρυξέλλες το 1997, παρατείνεται για απεριόριστο χρόνο. 

 
2. Αφού η Σύµβαση, η οποία παρατείνεται µε τον τρόπο αυτό, παραµείνει σε ισχύ για είκοσι 

έτη, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να τερµατίσει, σε ό,τι το αφορά, την εφαρµογή της 
Σύµβασης µε γραπτή γνωστοποίηση στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, η οποία 
ενηµερώνει σχετικά τις κυβερνήσεις των άλλων Συµβαλλοµένων κρατών. 

  
 Η απόφαση αποχώρησης αρχίζει να ισχύει στο τέλος του έτους που έπεται του έτους κατά 

τη διάρκεια του οποίου γνωστοποιήθηκε η αποχώρηση, υπό τον όρο ότι, µέχρι την εν λόγω 
ηµεροµηνία, θα έχει συναφθεί η ειδική συµφωνία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
κατωτέρω, ειδάλλως η απόφαση αποχώρησης αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία που 
καθορίζεται στην εν λόγω ειδική συµφωνία. 

 
3. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, ιδίως χρηµατοοικονοµικής φύσης, του αποχωρούντος 

Συµβαλλόµενου Μέρους καθορίζονται σε µία ειδική συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ 
αυτού και του Οργανισµού. 
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 Η συµφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί µε οµοφωνία των ψηφισάντων από τη Γενική 

Συνέλευση, ενώ το Συµβαλλόµενο Μέρος που αποχωρεί δε συµµετέχει στην ψηφοφορία. 
 
4. Ο Οργανισµός µπορεί να διαλυθεί εάν ο αριθµός των Συµβαλλοµένων Μερών µειωθεί σε 

λιγότερο από 50% των Μερών που υπογράφουν το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο του 
1997, µε την επιφύλαξη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε οµοφωνία 
των ψηφισάντων. 

 
5. Εάν κατ' εφαρµογή των προαναφεροµένων, ο Οργανισµός διαλυθεί, η νοµική 

προσωπικότητα και ικανότητά του, µε την έννοια του άρθρου 4, εξακολουθούν να 
υφίστανται για τους σκοπούς εκκαθάρισής του.” 

 
 

 
´Αρθρο XXXV 

 
Προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 35, το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
“ ´Αρθρο 35 
 
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του Παραρτήµατος IV σχετικά µε την 

αναγκαστική είσπραξη των τελών διαδροµής, τα δικαστήρια των Συµβαλλοµένων Μερών 
είναι αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση των διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν 
µεταξύ του Οργανισµού, που εκπροσωπείται από το Γενικό ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, και 
οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, σχετικά µε την εφαρµογή των πράξεων του 
Οργανισµού. 

 
2. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του Παραρτήµατος IV σχετικά µε την 

αναγκαστική είσπραξη των τελών διαδροµής, η προσφυγή ασκείται στο Συµβαλλόµενο 
Μέρος : 
 

 (α) στο οποίο ο καθού έχει την κατοικία ή την έδρα του• 
 

 (β) στο οποίο ο καθού διατηρεί εµπορική εγκατάσταση, εφόσον η κατοικία ή η έδρα του 
δε βρίσκεται στο έδαφος ενός Συµβαλλόµενου Μέρους• 

 
 (γ) στο οποίο ο καθού κατέχει περιουσιακά στοιχεία, ελλείψει των λόγων δικαιοδοσίας 

που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω• 
 

 (δ) στο οποίο ο EUROCONTROL έχει τα Κεντρικά Γραφεία του, ελλείψει των λόγων 
δικαιοδοσίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ) ανωτέρω.” 

 
 

´Αρθρο XXXVI 
 

Το άρθρο 36 της Σύµβασης γίνεται άρθρο 39 και έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 39  
 
1. Η προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 

12ης Φεβρουαρίου 1981 και µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις Βρυξέλλες 
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το 1997, οποιουδήποτε Κράτους που δεν υπογράφει αυτό το τελευταίο Πρωτόκολλο, 
υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει µε οµοφωνία των 
ψηφισάντων.  

 
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιεί στο κράτος που δεν έχει υπογράψει την 

απόφαση αποδοχής της προσχώρησης.  
 
3. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, η 

οποία πληροφορεί σχετικά τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών που έχουν υπογράψει και 
προσχωρήσει στη Σύµβαση.  

 
4. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει την πρώτη µέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την 

κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης.”  
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´Αρθρο XXXVII 

 
Προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 36, το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
“ 'Αρθρο 36  
 
1. Οι τροποποιήσεις που επιφέρονται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα 

Σύµβαση, στο Καταστατικό της Υπηρεσίας που εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι, και στο 
άρθρο 16 και επόµενα των διατάξεων των σχετικών µε το κοινό σύστηµα τελών 
διαδροµής που εµφαίνονται στο Παράρτηµα IV, ισχύουν και εφαρµόζονται στο έδαφος 
των Συµβαλλοµένων Μερών.  

 
2. Οι φορολογικές διατάξεις που εµφαίνονται στο Παράρτηµα III και στα άρθρα 1 έως και 

15 των διατάξεων των σχετικών µε το κοινό σύστηµα τελών διαδροµής που εµφαίνονται 
στο Παράρτηµα IV, δεν υπόκεινται σε τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση. 

 
3. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δεσµεύεται από το Παράρτηµα IV για µία περίοδο πέντε ετών 

από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης. Αυτή η πενταετής περίοδος 
παρατείνεται αυτοµάτως για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. Το Συµβαλλόµενο Μέρος, 
το οποίο γνωστοποίησε εγγράφως στη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη 
λήξη της πενταετούς περιόδου, ότι δεν επιθυµεί παράταση, µε τη λήξη αυτής της περιόδου 
παύει να δεσµεύεται από το Παράρτηµα IV. 

 
4. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του αποχωρούντος Συµβαλλόµενου Μέρους µπορούν 

να καθορίζονται, εάν είναι αναγκαίο, σε µία ειδική συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ 
αυτού και του Οργανισµού. 

 
 Η εν λόγω συµφωνία πρέπει να εγκριθεί µε οµοφωνία των ψηφισάντων από τη Γενική 

Συνέλευση. Το Συµβαλλόµενο Μέρος που αποχωρεί δε συµµετέχει στην ψηφοφορία αυτή. 
 

5. Το Συµβαλλόµενο Μέρος, το οποίο δε δεσµεύεται πλέον από το Παράρτηµα IV µπορεί 
οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση την επιθυµία του να 
δεσµευτεί εκ νέου από τις διατάξεις του Παραρτήµατος IV. Το εν λόγω Συµβαλλόµενο 
Μέρος δεσµεύεται εκ νέου από το Παράρτηµα IV έξη µήνες µετά την ηµέρα, κατά την 
οποία η Γενική Συνέλευση αποδέχεται αυτό το αίτηµα µε οµόφωνη απόφαση των 
ψηφισάντων Συµβαλλοµένων Μερών που συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα. Το εν λόγω 
Συµβαλλόµενο Μέρος δεσµεύεται από το Παράρτηµα IV για µία περίοδο πέντε ετών από 
την ηµέρα κατά την οποία δεσµεύτηκε εκ νέου από το Παράρτηµα IV. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται αυτοµάτως υπό τους ιδίους όρους µε αυτούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 ανωτέρω.” 

 
 

´Αρθρο XXXVIII 
 

Προστίθεται στη Σύµβαση ένα νέο άρθρο 40, το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
“ ´Αρθρο 40  
 
1. Η προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 

12ης Φεβρουαρίου 1981 και µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 
Βρυξέλλες το 1997, είναι ανοιχτή σε περιφερειακούς οργανισµούς οικονοµικής 
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ολοκλήρωσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρόκειται να συµφωνηθούν 
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών και αυτών των Οργανισµών, των οποίων ένα ή 
περισσότερα υπογράφοντα κράτη είναι µέλη. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα 
πρέπει να περιέχονται σε ένα πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης. 

 
2. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, η 

οποία πληροφορεί σχετικά τα άλλα Μέρη. 
 
3. Η προσχώρηση ενός περιφερειακού οργανισµού οικονοµικής ολοκλήρωσης θα αρχίσει 

να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του 
εγγράφου προσχώρησης, υπό τον όρο ότι έχει τεθεί σε ισχύ το πρόσθετο Πρωτόκολλο 
που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 1. 

 
 

´Αρθρο XXXIX 
 

Το Παράρτηµα I της Σύµβασης, σχετικά µε το Καταστατικό της Υπηρεσίας, 
αντικαθίσταται από το Παράρτηµα I της έκδοσης του ενιαίου κειµένου της Σύµβασης που 
παρατίθεται σε παράρτηµα στο Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 
1997.  
 
 

´Αρθρο XL 
 

Το Παράρτηµα II της Σύµβασης, σχετικά µε τις Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης (άρθρο 3 
της Σύµβασης) αντικαθίσταται από το Παράρτηµα II της έκδοσης του ενιαίου κειµένου 
της Σύµβασης που παρατίθεται σε παράρτηµα στο Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή 
στις Βρυξέλλες το 1997. 
 
 

´Αρθρο XLI 
 
Το Παράρτηµα III (Φορολογικές ∆ιατάξεις) της έκδοσης του ενιαίου κειµένου της 
Σύµβασης που παρατίθεται σε παράρτηµα στο Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 
Βρυξέλλες το 1997, αποτελεί το Παράρτηµα III της Σύµβασης. 
 
 

´Αρθρο XLII 
 

Το Παράρτηµα IV (∆ιατάξεις σχετικά µε το κοινό σύστηµα τελών διαδροµής) της 
έκδοσης του ενιαίου κειµένου της Σύµβασης που παρατίθεται σε παράρτηµα στο 
Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1997, αποτελεί το Παράρτηµα 
IV της Σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 

ENOΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
EUROCONTROL 

ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

ΤΗΣ 13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ENOΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

EUROCONTROL ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

ΤΗΣ 13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 

 
 
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 
ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 
Η  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, 
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
 
'Εχοντας υπόψη ότι η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, η ανάγκη να συγκεντρωθούν τα 
εθνικά µέτρα πολιτικής κάθε ευρωπαϊκού κράτους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η τεχνολογική 
ανάπτυξη στον τοµέα της εναέριας κυκλοφορίας απαιτούν την αναθεώρηση της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε µε το τροποποιητικό 
Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 1981, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα οµοιόµορφο 
ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας για τον έλεγχο της γενικής 
εναέριας κυκλοφορίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και στους αερολιµένες και στη γειτνίαση 
αυτών, 
 
'Εχοντας υπόψη ότι είναι ευκταίο να ενδυναµωθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών στο 
πλαίσιο του EUROCONTROL, µε στόχο την αποτελεσµατική οργάνωση και την ασφαλή 
διαχείριση του εναέριου χώρου για τις ανάγκες τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών 
χρηστών, µε βάση τη θεµελιώδη αρχή ότι ο εναέριος χώρος θα πρέπει να θεωρείται ως ένα 
οµοιογενές σύστηµα, από την άποψη των χρηστών του εναέριου χώρου, ιδίως µέσω της 
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καθιέρωσης κοινών πολιτικών, κοινών στόχων, σχεδίων, προτύπων και προδιαγραφών, καθώς 
και µιας κοινής πολιτικής στον τοµέα των τελών διαδροµής, σε στενή συνεννόηση µε τους 
χρήστες των εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
αναγκαιότητες της άµυνας, 
 
'Εχοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί για όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου η 
µέγιστη αποτελεσµατικότητα µε το ελάχιστο κόστος, σύµφωνα µε το απαιτούµενο επίπεδο 
ασφάλειας, και µε την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις επί του 
περιβάλλοντος, µέσω της εναρµόνισης και ολοκλήρωσης των αρµοδίων για τη διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη υπηρεσιών, 
 
'Εχοντας υπόψη ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη εναρµόνισης και 
ολοκλήρωσης των συστηµάτων τους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να 
δηµιουργήσουν ένα οµοιόµορφο ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 
 
'Εχοντας υπόψη τη σηµασία τοπικών πρωτοβουλιών σε θέµατα διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας, ιδίως σε επίπεδο αερολιµένων, 
 
'Εχοντας υπόψη ότι η θέση σε εφαρµογή ενός κοινού συστήµατος τελών διαδροµής, σύµφωνα 
µε τις συστάσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας, ιδίως από άποψη δικαίου 
και διαφάνειας, ενισχύει τις χρηµατοοικονοµικές βάσεις του οµοιόµορφου ευρωπαϊκού 
συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και διευκολύνει τη διαβούλευση µε τους 
χρήστες, 
 
'Εχοντας υπόψη ότι ο EUROCONTROL αποτελεί για τα Συµβαλλόµενα Μέρη το όργανο για 
τη συνεργασία στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 
 
Επιθυµώντας να διευρύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
όργανα, τα οποία ενδιαφέρονται για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον 
EUROCONTROL προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά του, 
 
'Εχοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι είναι σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, του οποίου η λειτουργία θα υπερβαίνει τα εδαφικά 
όρια των κατ' ιδίαν Συµβαλλοµένων Μερών, στο σύνολο του εναέριου χώρου που καλύπτεται 
από τη Σύµβαση, 
 
'Εχοντας υπόψη ότι είναι σηµαντικό να παρέχουν τα Συµβαλλόµενα Μέρη στον Οργανισµό τα 
έννοµα µέσα που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του, κυρίως στον τοµέα 
της είσπραξης των τελών διαδροµής και της διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, 
 
Αναγνωρίζοντας ότι θα ήταν πρόσφορο, προκειµένου να επιτραπεί στον Οργανισµό να εκτελεί 
τα καθήκοντά του υπό ορθές προϋποθέσεις ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας, να 
διαχωριστούν, στο µέτρο του δυνατού, τα κανονιστικά καθήκοντά του και τα καθήκοντά του 
παροχής εξυπηρετήσεων, 
 
Επιθυµώντας να ενθαρρύνουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να γίνουν µέλη του εν λόγω 
διεθνούς οργανισµού. 
 
 
Συµφώνησαν ως προς τις ακόλουθες διατάξεις: 
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´Αρθρο I 
 
Η ∆ιεθνής Σύµβαση EUROCONTROL η σχετική µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας, της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 
6ης Ιουλίου 1970, το οποίο µε τη σειρά του τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 21ης 
Νοεµβρίου 1978, το σύνολο των οποίων τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 12ης 
Φεβρουαρίου 1981, στο εξής καλούµενη “η Σύµβαση”, αντικαθίσταται από την έκδοση 
του ενιαίου κειµένου της Σύµβασης που επισυνάπτεται στο παρόν, η οποία ενσωµατώνει 
τα κείµενα της Σύµβασης που παραµένουν σε ισχύ καθώς και τις τροποποιήσεις που 
έγιναν από τη ∆ιπλωµατική Συνδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 1997. 
 
 

´Αρθρο II 
 
1. Το παρόν Πρωτόκολλο ανοίγεται για υπογραφή από όλα τα Κράτη Μέρη της 

Σύµβασης στις 27 Ιουνίου 1997. 
 
 Ανοίγεται επίσης, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, για υπογραφή και 

από κάθε άλλο κράτος το οποίο έχει κληθεί από τη ∆ιπλωµατική Συνδιάσκεψη 
κατά την οποία υιοθετήθηκε καθώς και από κάθε άλλο κράτος, το οποίο έχει 
εξουσιοδοτηθεί να το υπογράψει µε οµόφωνη ψήφο της Μόνιµης Επιτροπής. 

 
2. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα 

κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του 
Βελγίου. 

 
3. Το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000, υπό τον όρο 

ότι όλα τα Κράτη Μέρη της Σύµβασης το έχουν κυρώσει, αποδεχτεί ή εγκρίνει 
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Σε περίπτωση που δεν πληρούται ο όρος αυτός, θα 
αρχίσει να ισχύει είτε την 1η Ιουλίου είτε την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την 
ηµεροµηνία κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης 
ανάλογα µε το εάν η εν λόγω κατάθεση πραγµατοποιείται το πρώτο ή το δεύτερο 
ήµισυ του έτους. 

 
4. Για κάθε υπογράφον το παρόν Πρωτόκολλο κράτος, το οποίο δεν είναι Μέρος της 

Σύµβασης και του οποίου το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθεται 
µετά την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν Πρωτόκολλο, το τελευταίο θα 
αρχίσει να ισχύει, για το κράτος αυτό, την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που 
ακολουθεί την ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής 
ή έγκρισης. 

 
5. Κάθε υπογράφον το παρόν Πρωτόκολλο κράτος, το οποίο δεν είναι Μέρος της 

Σύµβασης, γίνεται οµοίως Μέρος της Σύµβασης, δυνάµει της κύρωσης, αποδοχής 
ή έγκρισης του Πρωτοκόλλου αυτού. 

 
6. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου ενηµερώνει τις Κυβερνήσεις των άλλων 

Κρατών Μερών της Σύµβασης και κάθε άλλου υπογράφοντος το παρόν 
Πρωτόκολλο κράτους για κάθε υπογραφή, την κατάθεση κάθε εγγράφου κύρωσης, 
αποδοχής ή έγκρισης και για κάθε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
Πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω. 
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´Αρθρο III 
 
 Από την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν Πρωτόκολλο, το Πρωτόκολλο 

της 6ης Ιουλίου 1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 21ης 
Νοεµβρίου 1978 και από το άρθρο XXXVIII του Πρωτοκόλλου της 12ης 
Φεβρουαρίου 1981, αντικαθίσταται από το Παράρτηµα III (µε τίτλο “Φορολογικές 
∆ιατάξεις”) της έκδοσης του ενιαίου κειµένου της Σύµβασης που επισυνάπτεται 
στο παρόν. 

 
 

´Αρθρο IV 
 
 Από την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν Πρωτόκολλο, η Πολυµερής 

Συµφωνία η σχετική µε τα Τέλη ∆ιαδροµής της 12ης Φεβρουαρίου 1981, 
καταργείται και αντικαθίσταται από τις σχετικές διατάξεις της έκδοσης του ενιαίου 
κειµένου της Σύµβασης που επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο, 
συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος IV αυτής (µε τίτλο “∆ιατάξεις σχετικές 
µε το Κοινό Σύστηµα Τελών ∆ιαδροµής”). 

 
 

´Αρθρο V 
 
 Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου φροντίζει ώστε να καταχωρηθεί το 

παρόν Πρωτόκολλο στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε 
το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και στο Συµβούλιο του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 83 της Σύµβασης περί 
∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 
1944. 
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 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες Πληρεξούσιοι, αφού 

παρουσίασαν  τα  πληρεξούσια έγγραφά τους, τα οποία βρέθηκαν εντάξει, 
υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. 

 
 ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 1997, στη γερµανική, αγγλική, 

βουλγαρική, κροατική, δανική, ισπανική, γαλλική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, 
ολλανδική, νορβηγική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, 
τσεχική και τουρκική γλώσσα, σε ένα µόνο αντίτυπο, το οποίο θα παραµείνει 
κατατεθειµένο στο αρχείο της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου, η οποία θα 
διαβιβάσει κυρωµένα αντίγραφα στις Κυβερνήσεις των άλλων υπογραφόντων 
κρατών. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των κειµένων, υπερισχύει το κείµενο στη 
γαλλική γλώσσα. 
 
 
Για την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, 
 

Για τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, 

 

Για το Βασίλειο του Βελγίου, 

 

Για τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας, 

 

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

 

Για τη ∆ηµοκρατία της Κροατίας, 

 

Για το Βασίλειο της ∆ανίας, 

 

Για το Βασίλειο της Ισπανίας, 

 

Για τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, 

 

Για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, 

 

Για την  Ελληνική ∆ηµοκρατία, 

 

Για τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, 

 

Για την Ιρλανδία, 
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Για την Ιταλική ∆ηµοκρατία, 

 

Για το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, 

 

Για τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας, 

 

Για το Πριγκιπάτο του Μονακό, 

 

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας, 

 

Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, 

 

Για την  Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, 

 

Για τη Ρουµανία, 

 

Για τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, 

 

Για τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, 

 

Για το Βασίλειο της Σουηδίας, 

 

Για την Ελβετική Συνοµοσπονδία, 

 

Για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, 

 

Για την Τουρκική ∆ηµοκρατία, 
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ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997  

 
   

 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 

 
   

 
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 

 
'Αρθρο 1  

 
1. Προκειµένου να επιτευχθεί η εναρµόνιση και ολοκλήρωση που απαιτούνται µε 

στόχο την καθιέρωση ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους και να αναπτύξουν τις κοινές δραστηριότητές τους στο πεδίο της 
αεροναυτιλίας, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις αναγκαιότητες της άµυνας και 
παρέχοντας τη µέγιστη ελευθερία σε όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου, 
σύµφωνα µε το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται κατά την παροχή 
αποτελεσµατικών ως προς το κόστος εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας και 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
µεταξύ άλλων, από επιχειρησιακή, τεχνική και χρηµατοοικονοµική άποψη, τυχόν 
δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 
 Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν χωρίς να θίγεται η αρχή της πλήρους και αποκλειστικής 

κυριαρχίας κάθε κράτους στον εναέριο χώρο πάνω από το έδαφός του και η δυνατότητα 
για κάθε κράτος να ασκεί τα προνόµιά του στο θέµα της ασφάλειας και της άµυνας στον 
εθνικό εναέριο χώρο του. 

 
 Προς το σκοπό αυτό συµφώνησαν :  

 
(α) να καθορίσουν µία ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της διαχείρισης της 

εναέριας κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού στρατηγικών 
και προγραµµάτων, των οποίων στόχος είναι η βελτίωση της χωρητικότητας 
που είναι αναγκαία, προκειµένου η εν λόγω να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
όλων των πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών µε αποτελεσµατικό ως προς 
κόστος τρόπο, ενώ θα διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας• 

 
 (β) να δεσµευθούν για τον καθορισµό ειδικών στόχων, όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στις Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης, όπως 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Σύµβασης, εντός των οποίων τα 
κράτη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης περί ∆ιεθνούς 
Πολιτικής Αεροπορίας, έχουν αποδεχθεί να παρέχουν εξυπηρετήσεις εναέριας 
κυκλοφορίας, χωρίς να θίγονται οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στον 
εναέριο χώρο που δεν υπάγεται στην κυριαρχία των κρατών, όπως αυτές 
προκύπτουν από συµβάσεις, διεθνείς συµφωνίες και κανόνες ή αρχές του 
εθιµικού δηµοσίου διεθνούς δικαίου• 
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(γ) να εισάγουν ένα σύστηµα ελέγχου επιδόσεων και καθορισµού στόχων 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας•  

 
(δ) να εφαρµόσουν ένα κοινό σχέδιο σύγκλισης και εφαρµογής για τις 

αεροναυτιλιακές εξυπηρετήσεις και ευκολίες στην Ευρώπη• 
 
(ε) να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν κοινά πρότυπα και προδιαγραφές•  

 
(στ) να εναρµονίσουν τους κανονισµούς που ισχύουν για τις εξυπηρετήσεις της 

εναέριας κυκλοφορίας•  
 

(ζ) να βελτιώσουν τη διαθέσιµη χωρητικότητα προκειµένου να ανταποκρίνεται η εν 
λόγω στη ζήτηση εναέριας κυκλοφορίας και να εξασφαλίσουν την πλέον 
αποτελεσµατική χρησιµοποίησή της µε την από κοινού δηµιουργία, λειτουργία και 
ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος διευθέτησης της ροής της εναέριας 
κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού 
συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας•  

 
(η) να ενθαρρύνουν την από κοινού αγορά συστηµάτων και εξοπλισµού εναέριας 

κυκλοφορίας• 
 

(θ) να εφαρµόσουν µία κοινή πολιτική για την καθιέρωση και τον υπολογισµό των 
τελών που επιβάλλονται στους χρήστες του επί διαδροµής εξοπλισµού και 
εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας, τα οποία στο εξής καλούνται “τέλη διαδροµής”• 

 
(ι) να εφαρµόσουν ένα µηχανισµό, ανεξάρτητο της παροχής εξυπηρετήσεων, για την 

ανάπτυξη και εναρµόνιση, σε πολυµερή βάση, ενός καθεστώτος κανονισµών 
ασφαλείας στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, µε την 
προοπτική ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αεροναυτικής ασφάλειας• 

 
(κ) να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην παρακολούθηση ενός 

παγκόσµιου συστήµατος δορυφορικής αεροναυτιλίας•  
 

(λ) να εντοπίσουν νέες δυνατότητες για κοινές δράσεις στο πεδίο σχεδιασµού, 
εφαρµογής, παρακολούθησης ή λειτουργίας συστηµάτων και εξυπηρετήσεων 
αεροναυτιλίας•  

 
(µ) στο πλαίσιο µίας έννοιας “από σηµείο στάθµευσης σε σηµείο στάθµευσης” να 

αναπτύξουν µία συνολική πολιτική και έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό 
κατάλληλο για το στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των διαδροµών και 
του εναέριου χώρου. 

 
2. Για το σκοπό αυτό ιδρύουν έναν “Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της 

Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL)” καλούµενο στο εξής “ο Οργανισµός”, ο οποίος θα 
ενεργεί σε συνεργασία µε τις εθνικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και µε τις 
οργανώσεις των χρηστών. Ο Οργανισµός θα περιλαµβάνει τρία όργανα :  

 
(α) µία Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το όργανο το αρµόδιο για τη 

διαµόρφωση και την έγκριση της γενικής πολιτικής του Οργανισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων:  
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 (i) της κοινής πολιτικής για τα τέλη διαδροµής και των λοιπών δραστηριοτήτων 
του Οργανισµού στον τοµέα των τελών• 

 
 (ii) των καθηκόντων ελέγχου και αξιολόγησης των επιδόσεων του Οργανισµού• 
 
 (iii) του καθορισµού στόχων για τον Οργανισµό, ιδίως αυτών που αφορούν την 

προτυποποίηση, το σχεδιασµό, την επίδοση και τους κανονισµούς 
ασφαλείας•  

 
 (iv) της επιλογής των κύριων προγραµµάτων πλαισίων συνεργασίας βάσει 

τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων•  
 
 (v) των εξωτερικών σχέσεων µε κράτη και οργανισµούς και των αιτήσεων 

προσχώρησης στην παρούσα Σύµβαση• 
 
 (β) ένα Συµβούλιο, το οποίο αποτελεί το όργανο το επιφορτισµένο µε την εφαρµογή 

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και, µε την επιφύλαξη των εξουσιών που 
ανατίθενται στην εν λόγω, µε τη λήψη όλων των µέτρων τα οποία απευθύνονται 
στα Συµβαλλόµενα Μέρη και είναι δεσµευτικά, καθώς και µε την εποπτεία των 
εργασιών της Υπηρεσίας• 

 
(γ) µία Υπηρεσία, της οποίας το Καταστατικό περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας Σύµβασης, που είναι το όργανο το επιφορτισµένο µε την εκτέλεση των 
καθηκόντων του Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της 
παρούσας Σύµβασης που ακολουθούν, καθώς και των καθηκόντων που του 
αναθέτει η Γενική Συνέλευση ή το Συµβούλιο, µε την εκπόνηση των σχετικών 
προτάσεων και µε την ανάπτυξη των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών πόρων 
καθώς και των µέσων σε προσωπικό, για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων. 

 
3. Ο Οργανισµός έχει τα Κεντρικά Γραφεία του στις Βρυξέλλες. 

 
'Αρθρο 2 

 
1. Ο Οργανισµός αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα :  
 

(α) να καταρτίζει και να εγκρίνει λεπτοµερή σχέδια για την εναρµόνιση και 
ολοκλήρωση των εξυπηρετήσεων και συστηµάτων της εναέριας κυκλοφορίας, 
ιδίως των αεροναυτιλιακών συστηµάτων εδάφους και αέρα των Συµβαλλοµένων 
Μερών, µε σκοπό την καθιέρωση ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού συστήµατος 
διαχείρισης  της εναέριας κυκλοφορίας•  

 
(β) να συντονίζει τα σχέδια εφαρµογής των Συµβαλλοµένων Μερών, ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η σύγκλιση προς ένα οµοιόµορφο ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης  
της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(γ) να εξετάζει και να συντονίζει για λογαριασµό των Συµβαλλοµένων Μερών θέµατα 

που αφορούν τον τοµέα της αεροναυτιλίας, τα οποία µελετώνται από το ∆ιεθνή 
Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς 
που  χειρίζονται θέµατα πολιτικής αεροπορίας και να συντονίζει και να υποβάλλει 
τροποποιήσεις ή προτάσεις στα όργανα αυτά•  
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(δ) να καθορίσει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να επικυρώσει και να οργανώσει την 
εφαρµογή ενός οµοιόµορφου ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας• 

 
(ε) να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα 

διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας σε ένα κοινό διεθνές κέντρο, στο 
πλαίσιο των αναφεροµένων στην περίπτωση (δ) ανωτέρω• 

 
(στ) να εκπονεί, να υιοθετεί και να επανεξετάζει τα κοινά πρότυπα και τις κοινές  

προδιαγραφές και πρακτικές για τα συστήµατα και τις εξυπηρετήσεις διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(ζ) να εκπονεί και να εγκρίνει διαδικασίες προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή µία 

στρατηγική από κοινού αγοράς συστηµάτων και εξοπλισµού εναέριας 
κυκλοφορίας• 

 
(η) να συντονίζει τα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης των Συµβαλλοµένων 

Μερών που αφορούν νέες τεχνικές στον τοµέα της αεροναυτιλίας, να 
συγκεντρώνει και να διανέµει τα αποτελέσµατά τους και να προωθεί και να 
πραγµατοποιεί από κοινού µελέτες, ελέγχους και εφαρµοσµένες έρευνες καθώς 
και τεχνικές αναπτύξεις στον εν λόγω τοµέα• 

 
(θ) να καθιερώσει ένα ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου επιδόσεων, το οποίο θα 

λαµβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 
συµπεριλαµβανοµένων της γενικής πολιτικής και του σχεδιασµού, της 
διαχείρισης της ασφάλειας στους αερολιµένες και στη γειτνίαση αυτών και 
στον εναέριο χώρο, καθώς και των δηµοσιονοµικών και χρηµατοοικονοµικών 
πτυχών των παρεχοµένων εξυπηρετήσεων και να θέσει στόχους, οι οποίοι θα 
λαµβάνουν υπόψη όλες αυτές τις πτυχές• 

 
(ι) να µελετά και να προωθεί µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ως 

προς το κόστος και της αποδοτικότητας στον τοµέα της αεροναυτιλίας• 
 
(κ) να επεξεργάζεται και να εγκρίνει κοινά κριτήρια, διαδικασίες και µεθόδους 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα 
των συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και των 
εξυπηρετήσεων της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
 (λ) να επεξεργάζεται προτάσεις για την εναρµόνιση των ευρωπαϊκών ρυθµίσεων 

που εφαρµόζονται στις εξυπηρετήσεις της εναέριας κυκλοφορίας• 
 
(µ) να υποστηρίζει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας της 

χρήσης του εναέριου χώρου από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες• 
 

(ν) να εκπονεί και να εγκρίνει συντονισµένες ή κοινές πολιτικές για τη βελτίωση 
της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στους αερολιµένες και στη 
γειτνίαση αυτών•  

 
(ξ) να εκπονεί και να εγκρίνει κοινά κριτήρια για την επιλογή και κοινές πολιτικές 

για την εκπαίδευση, τη χορήγηση αδειών και την αξιολόγηση της ικανότητας 
του προσωπικού των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας• 
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(ο) να αναπτύσσει, να εγκαθιστά και να διατηρεί σε λειτουργία τα στοιχεία των 
µελλοντικών κοινών ευρωπαϊκών συστηµάτων που του ανατίθενται από τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη• 

 
 (π) να καθιερώνει, να τιµολογεί και να εισπράττει τα τέλη διαδροµής για 

λογαριασµό των Συµβαλλοµένων Μερών που συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα 
τελών διαδροµής, υπό τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα IV• 

 
(ρ) να καθιερώσει και να θέσει σε εφαρµογή ένα µηχανισµό που θα επιτρέπει την 

πολυµερή ανάπτυξη και εναρµόνιση, των κανονιστικών ρυθµίσεων περί 
ασφαλείας στον τοµέα της διαχείρισης  της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(σ) να εκτελεί κάθε άλλο καθήκον σχετικό µε τις αρχές και τους στόχους της 

παρούσας Σύµβασης. 
 

2. 'Υστερα από αίτηµα ενός ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών και βάσει µίας ή 
περισσοτέρων ειδικών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ του Οργανισµού και των 
ενδιαφεροµένων Συµβαλλοµένων Μερών, ο Οργανισµός µπορεί :  

 
(α) να βοηθά αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη στο σχεδιασµό, στον καθορισµό και 

στη δηµιουργία συστηµάτων και εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας• 
 

(β) να παρέχει και να διατηρεί σε λειτουργία, εν όλω ή εν µέρει, τον εξοπλισµό 
και τις εξυπηρετήσεις εναέριας κυκλοφορίας για λογαριασµό αυτών των 
Συµβαλλοµένων Μερών• 

 
(γ) να βοηθά αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην καθιέρωση, τιµολόγηση και 

είσπραξη των τελών που επιβάλλουν στους χρήστες των εξυπηρετήσεων 
αεροναυτιλίας και τα οποία δεν καλύπτονται από το Παράρτηµα IV της 
παρούσας Σύµβασης• 

 
3. Ο Οργανισµός µπορεί:  
 
 (α) να συνάπτει ειδικές συµφωνίες µε τα µη Συµβαλλόµενα Μέρη που 

ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην εκτέλεση των καθηκόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1•  

 
 (β) ύστερα από αίτηµα µη Συµβαλλοµένων Μερών ή άλλων διεθνών οργανισµών, 

να εκτελεί, εξ ονόµατός τους, κάθε άλλο καθήκον που εµπίπτει στο παρόν 
άρθρο, βάσει ειδικών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ του Οργανισµού 
και των ενδιαφεροµένων Μερών. 

 
4. Ο Οργανισµός φροντίζει ώστε, στο µέτρο του δυνατού, τα καθήκοντά του παροχής 

εξυπηρετήσεων, ιδίως αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περιπτώσεις (ε), 
(ζ), (ο) και (π), παρ. 2 και παρ. 3 περίπτ. (β), να ασκούνται ανεξάρτητα από τα 
κανονιστικά καθήκοντά του.  

 
5. Προκειµένου να διευκολυνθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 

Οργανισµός µπορεί, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να ιδρύει επιχειρήσεις, οι 
οποίες θα διέπονται από ειδικά καταστατικά που θα υπάγονται είτε στο δηµόσιο 
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διεθνές δίκαιο είτε στο εθνικό δίκαιο ενός Συµβαλλόµενου Μέρους ή να καθίσταται 
µέτοχος πλειοψηφίας σε παρόµοιες επιχειρήσεις. 

 
'Αρθρο 3 

 
1. Η παρούσα Σύµβαση εφαρµόζεται στις επί διαδροµής εξυπηρετήσεις της αεροναυτιλίας 

και στις σχετικές εξυπηρετήσεις ελέγχου προσέγγισης και ελέγχου αεροδροµίου που 
αφορούν την εναέρια κυκλοφορία στις Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα II.  

 
 
2. (α) Οποιαδήποτε τροποποίηση που ένα Συµβαλλόµενο Μέρος επιθυµεί να επιφέρει 

στον κατάλογο των δικών του Περιοχών Πληροφοριών Πτήσης που εµφαίνονται 
στο Παράρτηµα II, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση µε οµοφωνία των 
ψηφισάντων, αν θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των ορίων του 
καλυπτόµενου από την παρούσα Σύµβαση εναέριου χώρου.  

 
 (β) Κάθε τροποποίηση που δε συνεπάγεται τέτοια µεταβολή πρέπει, εντούτοις, να 

γνωστοποιείται στον Οργανισµό από το ενδιαφερόµενο Συµβαλλόµενο Μέρος.  
 
3. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης ο όρος “εναέρια κυκλοφορία” περιλαµβάνει 

τα πολιτικά αεροσκάφη και όσα στρατιωτικά, τελωνειακά και αστυνοµικά αεροσκάφη 
συµµορφώνονται προς τις διαδικασίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας. 

 
 Βάσει µίας ειδικής συµφωνίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 

περίπτ. (β), ένα Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να ζητήσει να ισχύει ο όρος “εναέρια 
κυκλοφορία” και για την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία που αναπτύσσεται στο έδαφός 
του. 

 
'Αρθρο 4  

 
Ο Οργανισµός έχει νοµική προσωπικότητα. Στο έδαφος των Συµβαλλοµένων Μερών έχει την 
ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται από την εθνική νοµοθεσία σε νοµικά 
πρόσωπα• µπορεί, ιδίως, να αποκτά ή να µεταβιβάζει κινητή ή ακίνητη περιουσία και να 
παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την παρούσα 
Σύµβαση ή από το Καταστατικό της Υπηρεσίας που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι, 
αντιπροσωπεύεται από την Υπηρεσία, η οποία ενεργεί επ' ονόµατί του. Η Υπηρεσία 
διαχειρίζεται την περιουσία του Οργανισµού. 

 
'Αρθρο 5  

 
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών σε 

υπουργικό επίπεδο. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να ορίσει περισσότερους 
αντιπροσώπους, προκειµένου, ιδίως, να επιτραπεί η εκπροσώπηση των συµφερόντων 
τόσο της πολιτικής αεροπορίας όσο και της εθνικής άµυνας, έχει όµως ένα µόνο 
δικαίωµα ψήφου.  

 
2. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών σε επίπεδο 

Γενικών ∆ιευθυντών Πολιτικής Αεροπορίας. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να 
ορίσει περισσότερους αντιπροσώπους, προκειµένου ειδικότερα να επιτραπεί η 
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εκπροσώπηση των συµφερόντων τόσο της πολιτικής αεροπορίας όσο και της εθνικής 
άµυνας, έχει όµως ένα µόνο δικαίωµα ψήφου.  

 
3. Για τα θέµατα που αφορούν το κοινό σύστηµα τελών διαδροµής, η Γενική Συνέλευση 

και το Συµβούλιο απαρτίζονται από αντιπροσώπους των Συµβαλλοµένων Μερών που 
συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα τελών διαδροµής, υπό τους όρους που προβλέπονται 
στο Παράρτηµα IV. 

 
4. Οι εκπρόσωποι των διεθνών οργανισµών που µπορούν να συµβάλλουν στις εργασίες του 

Οργανισµού καλούνται, κατά περίπτωση, από τη Γενική Συνέλευση ή από το 
Συµβούλιο, να συµµετέχουν µε την ιδιότητα του παρατηρητή στις δοµές εργασίας του 
Οργανισµού. 

 
'Αρθρο 6  

 
1. Η Γενική Συνέλευση λαµβάνει αποφάσεις όσον αφορά τα Συµβαλλόµενα Μέρη, το 

Συµβούλιο και την Υπηρεσία, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 
2 περίπτ. (α). 

 
 Εξάλλου η Γενική Συνέλευση : 
 

(α) διορίζει το Γενικό ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, ύστερα από σύσταση του 
Συµβουλίου• 

 
(β) επιτρέπει την υποβολή προσφυγών, εξ ονόµατος του Οργανισµού, ενώπιον του 

∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου της Χάγης στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 34•  

 
(γ) θεσπίζει τις αρχές, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού 

συστήµατος διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπεται  
στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε)•  

 
(δ) εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Παραρτήµατος Ι, σύµφωνα µε τους όρους 

ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1•  
 

(ε)  εγκρίνει τις τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων II και IV, σύµφωνα µε τους 
όρους ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 3•  

 
(στ) προβαίνει σε περιοδική ανασκόπηση των καθηκόντων του Οργανισµού. 
 

2. Για να διατυπώσει την κοινή πολιτική σχετικά µε τα τέλη διαδροµής, η Γενική 
Συνέλευση, ιδίως : 

 
(α) θεσπίζει τις αρχές, οι οποίες διέπουν τον καθορισµό του κόστους που 

καταλογίζεται από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και τον Οργανισµό στους χρήστες για 
τις επί διαδροµής ευκολίες και εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας που τίθενται στη 
διάθεση των εν λόγω•  

 
(β) καθορίζει τον τύπο υπολογισµού των τελών διαδροµής• 
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(γ) καθορίζει τις αρχές που διέπουν τις απαλλαγές από τα τέλη διαδροµής και µπορεί 
επιπλέον να αποφασίσει ότι, για ορισµένες κατηγορίες πτήσεων, οι οποίες, κατά 
συνέπεια, απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών διαδροµής που διέπονται 
από το Παράρτηµα IV, το κόστος που προκύπτει σε σχέση µε τις επί διαδροµής 
ευκολίες και εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας µπορεί να εισπραχθεί απευθείας από τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη•  

 
(δ) εγκρίνει τις εκθέσεις του Συµβουλίου σχετικά µε τα τέλη διαδροµής. 

 
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί : 
 

(α) να παραπέµπει στο Συµβούλιο για µελέτη κάθε θέµα που εµπίπτει στην 
αρµοδιότητά της• 

 
(β) να εξουσιοδοτεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το Συµβούλιο να λαµβάνει αποφάσεις 

όσον αφορά θέµατα που εµπίπτουν στη γενική της αρµοδιότητα και αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. (α)•  

 
(γ) να συστήνει κάθε άλλο επικουρικό όργανο που κρίνει αναγκαίο. 

'Αρθρο 7 
 

1. Το Συµβούλιο, δυνάµει των εξουσιών που του παρέχει η παρούσα Σύµβαση, µπορεί να 
λαµβάνει αποφάσεις όσον αφορά τα Συµβαλλόµενα Μέρη, σχετικά µε τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1. 

 
2. Το Συµβούλιο, δυνάµει των εξουσιών εποπτείας που του παρέχει η παρούσα Σύµβαση, 

όσον αφορά την Υπηρεσία : 
 

(α) εγκρίνει, αφού συµβουλευτεί τις αναγνωρισµένες από το Συµβούλιο 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών του εναέριου χώρου και των 
αερολιµένων, τα πενταετή και ετήσια προγράµµατα εργασίας της Υπηρεσίας που 
του υποβάλλει η εν λόγω, για την εκπλήρωση των καθηκόντων, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 2, καθώς και το Πενταετές Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο 
και τον προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων, της έκθεσης δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και των εκθέσεων που 
υποβάλλονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 2 παρ. 2 περίπτ. (γ), 10 παρ. 3 και 11 
παρ. 1 του Καταστατικού της Υπηρεσίας• 

 
(β) εγκρίνει τις αρχές που διέπουν τη γενική διάρθρωση της Υπηρεσίας• 

 
(γ) εποπτεύει τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας στον τοµέα των τελών 

αεροναυτιλίας• 
  

(δ) καθορίζει, αφού συµβουλευτεί τις αναγνωρισµένες από το Συµβούλιο 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών του εναέριου χώρου και των 
αερολιµένων, τους γενικούς όρους λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήµατος διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε), λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα αποκλειστικά 
δικαιώµατα που ασκούνται από τα κράτη όσον αφορά τη διαχείριση του εναέριου 
χώρου τους. Οι γενικοί αυτοί όροι πρέπει, ιδίως, να καθορίζουν τους 
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εφαρµοστέους κανόνες, καθώς και τις διαδικασίες διαπίστωσης της µη τήρησης 
των εν λόγω κανόνων• 

 
(ε) εκδίδει οδηγίες προς την Υπηρεσία βάσει εκθέσεων που η εν λόγω υποβάλλει 

τακτικά, ή όποτε το κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που 
έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία και εγκρίνει τις ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ της 
Υπηρεσίας και των ενδιαφεροµένων εθνικών οργανισµών, προκειµένου να µπορεί 
η Υπηρεσία να εισηγείται τις κατάλληλες προτάσεις• 

 
(στ) διορίζει, ύστερα από πρόταση του Γενικού ∆ιευθυντή, την εταιρεία των 

συµβούλων–ελεγκτών που επικουρεί το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου κατά την 
εξέταση των λογαριασµών του συνόλου των εσόδων και εξόδων• 

 
(ζ) µπορεί να ζητά να αποτελούν οι υπηρεσιακές µονάδες της Υπηρεσίας αντικείµενο 

διοικητικών και τεχνικών επιθεωρήσεων•  
 

(η) απαλλάσσει το Γενικό ∆ιευθυντή για τη διαχείριση του προϋπολογισµού• 
 

(θ) εγκρίνει το διορισµό από το Γενικό ∆ιευθυντή των ∆ιευθυντών της  Υπηρεσίας• 
 
(ι) εγκρίνει τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης του Γενικού ∆ιευθυντή, τον 

Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, το ∆ηµοσιονοµικό 
Κανονισµό και τον Κανονισµό Συµβάσεων• 

(κ) µπορεί να εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία για την έναρξη διαπραγµατεύσεων σχετικά 
µε τις ειδικές συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, υιοθετεί τις 
διαπραγµατευθείσες συµφωνίες πριν τις υποβάλλει για έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση, ή τις συνάπτει εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 3•  

 
(λ) εγκρίνει Κανονισµό περί προστασίας δεδοµένων• 
 
(µ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 

(στ), καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τα πρότυπα, τις 
προδιαγραφές και τις πρακτικές σχετικά µε τα συστήµατα και τις εξυπηρετήσεις 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.  

 
3. Το Συµβούλιο ιδρύει µία Μόνιµη Επιτροπή Ελέγχου Επιδόσεων και µία Μόνιµη 

Επιτροπή Κανονισµών Ασφαλείας. Οι Μόνιµες αυτές Επιτροπές υποβάλλουν σχετικές 
προτάσεις στο Συµβούλιο και έχουν τη διοικητική υποστήριξη και βοήθεια των 
υπηρεσιακών µονάδων της Υπηρεσίας, οι οποίες διαθέτουν τον αναγκαίο βαθµό 
ανεξαρτησίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 
4. Το Συµβούλιο ιδρύει µια ∆ιαρκή Επιτροπή Πολιτικής/Στρατιωτικής ∆ιασύνδεσης.  
 
5. Το Συµβούλιο ιδρύει ένα Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου, στο οποίο µπορεί να 

µεταβιβάζει αρµοδιότητες και, εντός σαφών ορίων, να µεταβιβάζει εξουσίες. 
 
6. Το Συµβούλιο µπορεί να επικουρείται και από άλλες επιτροπές σε άλλους τοµείς 

δραστηριότητας του Οργανισµού. 
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7. Το Συµβούλιο µπορεί να εκχωρεί αρµοδιότητες και, εντός σαφών ορίων, να 

µεταβιβάζει εξουσίες στη ∆ιαρκή Επιτροπή Πολιτικής/Στρατιωτικής ∆ιασύνδεσης και 
σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που θα συσταθεί µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
Σύµβασης. Αυτές οι µεταβιβάσεις αρµοδιοτήτων ή εξουσιών δε θίγουν τη δυνατότητα 
του Συµβουλίου να επαναφέρει, οποτεδήποτε, θέµατα τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο 
της αρµοδιότητάς του για γενική εποπτεία. 

 
'Αρθρο 8 

 
1. Οι αποφάσεις σε σχέση µε τα Συµβαλλόµενα Μέρη που λαµβάνει η Γενική Συνέλευση 

µε βάση, ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. (α) και το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο πρώτο, ή το 
Συµβούλιο µε βάση, ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτ. (β) και το άρθρο 7 παρ. 1, 
λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων, µε την επιφύλαξη ότι αυτή η 
πλειοψηφία αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των σταθµιζοµένων ψήφων 
των ψηφισάντων, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 11 και τα τρία 
τέταρτα τουλάχιστον των Συµβαλλοµένων Μερών που εκφράζουν άποψη µε την ψήφο 
τους.  

 
 Αυτός ο κανόνας εφαρµόζεται επίσης στις αποφάσεις που λαµβάνονται στις 

περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις (θ), (ο), (ρ) 
και (σ), και παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις (α), (γ) και (δ), 
παράγραφος 2 και παράγραφος 3 περίπτ. (β), στο άρθρο 7 παράγραφος 2 περιπτώσεις 
(δ), (ι) και (κ) και παράγραφοι 3, 6 και 7, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 
και 3.  

 
 
 
 Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για τις αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή του 

άρθρου 3 του Παραρτήµατος IV. Στις περιπτώσεις καθορισµού των τιµών µονάδας, των 
τιµολογίων και των όρων εφαρµογής του συστήµατος τελών διαδροµής που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 περίπτ. (γ) του Παραρτήµατος IV, µία απόφαση δεν 
εφαρµόζεται σε ένα Συµβαλλόµενο Μέρος, εάν αυτό ψήφισε κατά της απόφασης και 
αποφάσισε να µην την εφαρµόσει. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω Συµβαλλόµενο 
Μέρος έχει, εντούτοις, την υποχρέωση να υποβάλει µία έκθεση µε τους λόγους που 
επικαλείται και δεν µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση την κοινή πολιτική, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2. 

 
2. Οι αποφάσεις, σε σχέση µε την Υπηρεσία, που λαµβάνει η Γενική Συνέλευση µε βάση, 

ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις (α) και (γ) και το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο πρώτο ή 
το Συµβούλιο, µε βάση, ιδίως, το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις (β) και (γ), λαµβάνονται 
µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων, µε την επιφύλαξη ότι αυτή η πλειοψηφία 
αντιπροσωπεύει πάνω από το ήµισυ των σταθµιζοµένων ψήφων των ψηφισάντων, 
σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 11, και πάνω από το ήµισυ των 
Συµβαλλοµένων Μερών που εκφράζουν άποψη µε την ψήφο τους. Σε ιδιαίτερα 
σηµαντικές περιπτώσεις και υπό τον όρο ότι υποβάλει σχετικό αίτηµα το ένα τρίτο 
τουλάχιστον των Συµβαλλοµένων Μερών που έχουν δικαίωµα ψήφου, η πλειοψηφία 
πρέπει να αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των σταθµιζoµένων ψήφων των 
ψηφισάντων αντί πάνω από το ήµισυ αυτών.  

 
 Αυτός ο κανόνας εφαρµόζεται επίσης στις αποφάσεις που λαµβάνονται στις 

περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτ. (β), παράγραφος 
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3 περίπτ. (α), στο άρθρο 7 παρ. 2 περιπτώσεις (α) έως (γ), (ε) έως (θ), (λ) και (µ), στο 
άρθρο 9 παρ. 2 και στο άρθρο 10 παρ. 2. 

 
3. Ωστόσο, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε οµοφωνία των ψηφισάντων όσον αφορά τις 

αιτήσεις προσχώρησης στον Οργανισµό, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 39, τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που γίνονται στο Παράρτηµα II, µε την εξαίρεση της 
περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτ. (β), και στο Παράρτηµα IV, 
και τους όρους αποχώρησης ή προσχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 36 
παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4. 

 
4. Οι αποφάσεις που λαµβάνουν η Γενική Συνέλευση και το Συµβούλιο είναι δεσµευτικές 

έναντι των Συµβαλλοµένων Μερών και της Υπηρεσίας µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 9. 

 
'Αρθρο 9 

 
1. Εάν ένα Συµβαλλόµενο Μέρος γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση ή στο Συµβούλιο 

ότι επιτακτικοί λόγοι εθνικού συµφέροντος που άπτονται της εθνικής άµυνας ή της 
ασφάλειας το εµποδίζουν να συµµορφωθεί προς µία απόφαση, η οποία έχει ληφθεί µε 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 
ανωτέρω, µπορεί να παρεκκλίνει από την εν λόγω απόφαση υπό τον όρο να υποβάλει 
στη Γενική Συνέλευση ή στο Συµβούλιο µία έκθεση σχετικά µε τους λόγους αυτούς και 
µία δήλωση, στην οποία θα διευκρινίζεται εάν : 

 
 α) η παρέκκλιση αναφέρεται σε ένα θέµα για το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση να 

τεθεί σε ισχύ η απόφαση για τα άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη, εξυπακουοµένου ότι, 
σε ό,τι το αφορά, το εν λόγω Συµβαλλόµενο Μέρος δε θα εφαρµόσει την 
απόφαση, ή θα την εφαρµόσει µόνο εν µέρει• 

 
 β) η παρέκκλιση αναφέρεται σε ένα θέµα τέτοιας σηµασίας για τα εθνικά 

συµφέροντά του άµυνας και ασφάλειας, ώστε η απόφαση δεν πρέπει να 
εφαρµοστεί καθόλου πριν ληφθεί µία δεύτερη απόφαση, σύµφωνα µε τις 
λεπτοµέρειες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περίπτ.(β) κατωτέρω. 

 
2. (α) Σε περίπτωση εφαρµογής των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 περίπτ. (α) 

διατάξεων, ο Γενικός ∆ιευθυντής υποβάλει, στη Γενική Συνέλευση ή στο 
Συµβούλιο, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο των 
ενεργειών που αποβλέπουν στο να µην παρεκκλίνει κανένα Συµβαλλόµενο Μέρος.  

 
 (β) Σε περίπτωση εφαρµογής των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 περίπτ. (β) 

διατάξεων, η εφαρµογή της απόφασης αναστέλλεται και η εν λόγω υποβάλλεται, 
εντός µίας προθεσµίας που πρέπει να καθοριστεί, στη Γενική Συνέλευση για µία 
δεύτερη απόφαση, ακόµα και αν η πρώτη απόφαση είναι απόφαση του 
Συµβουλίου. Εάν, σε συνέχεια αυτής της νέας εξέτασης, η δεύτερη απόφαση 
επιβεβαιώνει την πρώτη απόφαση, ένα Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να 
παρεκκλίνει από αυτή, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
περίπτ. (α) ανωτέρω. Η Γενική Συνέλευση θα επανεξετάσει την πρώτη απόφαση 
εντός µίας προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 

 
3. Σε περίπτωση πολέµου ή διαµάχης, οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης δε θίγουν την 

ελευθερία δράσης κανενός από τα ενεχόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη. Η ίδια αρχή ισχύει 
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σε περίπτωση κατάστασης κρίσης ή επείγοντος εθνικού θέµατος. Κάθε Συµβαλλόµενο 
Μέρος µπορεί, ιδίως, να ανακτήσει προσωρινά την ευθύνη, εν όλω ή εν µέρει, των 
εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο που εµπίπτει στην 
αρµοδιότητά του για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος, ιδίως στον τοµέα της 
άµυνας. Η αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας πρέπει να επιτρέπει την πραγµατική ανάκτηση των εν λόγω 
εξυπηρετήσεων, σύµφωνα µε τις ανάγκες των Συµβαλλοµένων Μερών. 

 
'Αρθρο 10 

 
1. Η ετήσια συνεισφορά κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους στον προϋπολογισµό καθορίζεται, 

για κάθε οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : 
 
α) ένα αρχικό 30% της συνεισφοράς υπολογίζεται ανάλογα µε την αξία του 

ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του Συµβαλλόµενου Μέρους, όπως ορίζεται 
κατωτέρω στην παράγραφο 2• 

 
β) ένα περαιτέρω 70% της συνεισφοράς υπολογίζεται ανάλογα µε την αξία της 

βάσης κόστους των τελών διαδροµής του Συµβαλλόµενου Μέρους, όπως ορίζεται 
κατωτέρω στην παράγραφο 3. 

 
2. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που χρησιµοποιείται για τους υπολογισµούς λαµβάνεται 

από τις στατιστικές που συντάσσονται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης – ή ελλείψει αυτών, από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, ο οποίος παρέχει 
αντίστοιχες εγγυήσεις και ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου – υπολογίζοντας τον 
αριθµητικό µέσο όρο των τελευταίων τριών ετών για τα οποία υπάρχουν αυτές οι 
στατιστικές. Η αξία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι εκείνη, η οποία 
υπολογίζεται βάσει των συντελεστών κόστους και των τρεχουσών τιµών και εκφράζεται 
στην κατάλληλη ευρωπαϊκή λογιστική µονάδα. 

 
3. Η βάση κόστους των τελών διαδροµής που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς, είναι 

η βάση κόστους που καθορίζεται για το προτελευταίο πριν το σχετικό οικονοµικό έτος. 
 

'Αρθρο 11 
 
1. Η στάθµιση των ψήφων που αναφέρεται στο άρθρο 8 καθορίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο πίνακα : 
 

Ετήσια συνεισφορά ενός Συµβαλλόµενου Μέρους  
ως ποσοστό των συνολικών ετήσιων συνεισφορών 
όλων των Συµβαλλοµένων Μερών 

Αριθµός 
ψήφων

  
Μικρότερη του 1 τοις εκατό ........................................................................................1 
Από 1 µέχρι µικρότερη του 2 %.........................................................................2 
Από 2 µέχρι µικρότερη του 3 %.........................................................................3 
Από 3 µέχρι µικρότερη του 4½ % ...........................................................................4 
Από 4½ µέχρι µικρότερη του 6 %............................................................................5 
Από 6 µέχρι µικρότερη του 7½ %............................................................................6 
Από 7½ µέχρι µικρότερη του 9 %............................................................................7 
Από 9 µέχρι µικρότερη του 11 %.........................................................................8 
Από 11 µέχρι µικρότερη του 13 %.........................................................................9 
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Από 13 µέχρι µικρότερη του 15 %.......................................................................10 
Από 15 µέχρι µικρότερη του 18 %.......................................................................11 
Από 18 µέχρι µικρότερη του 21 %.......................................................................12 
Από 21 µέχρι µικρότερη του 24 %.......................................................................13 
Από 24 µέχρι µικρότερη του 27 %.......................................................................14 
Από 27 µέχρι µικρότερη του 30 %.......................................................................15 
30% .............................................................................................................................16 

 
 
2. Ο αρχικός καθορισµός του αριθµού των ψήφων γίνεται, από την ηµεροµηνία κατά την 

οποία αρχίζει να ισχύει το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 
1997, µε αναφορά στον ανωτέρω πίνακα και σύµφωνα µε τον κανόνα καθορισµού 
των ετήσιων συνεισφορών των Συµβαλλοµένων Μερών στον Προϋπολογισµό του 
Οργανισµού που αναφέρεται στο άρθρο 10 ανωτέρω. 

 
3. Σε περίπτωση προσχώρησης ενός κράτους, οι αριθµοί των ψήφων των Συµβαλλοµένων 

Μερών επανακαθορίζονται σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία. 
 
4. Οι αριθµοί των ψήφων επανακαθορίζονται κάθε χρόνο σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διατάξεις. 
 

'Αρθρο 12 
 

Η Γενική Συνέλευση και το Συµβούλιο συντάσσουν τον Εσωτερικό τους Κανονισµό, που 
καθορίζει, ιδίως, τους κανόνες που διέπουν την εκλογή ενός Προέδρου και ενός Αντιπροέδρου 
καθώς και τις διατάξεις εφαρµογής σχετικά µε τη διαδικασία ψηφοφορίας και την απαρτία. 
 

'Αρθρο 13 
 

1. Ο Οργανισµός διατηρεί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη και τους άλλους ενδιαφερόµενους 
διεθνείς οργανισµούς τις αναγκαίες σχέσεις για την πραγµατοποίηση του σκοπού του. 

 
2. Η Γενική Συνέλευση είναι, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 

περίπτ. (κ), της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του  άρθρου 15, η µόνη 
αρµόδια να συνάπτει εξ ονόµατος του Οργανισµού τις ειδικές συµφωνίες, οι οποίες 
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2. 

 
3. Με πρόταση του Συµβουλίου, η Γενική Συνέλευση µπορεί να εξουσιοδοτήσει το 

Συµβούλιο να αποφασίσει για τη σύναψη των ειδικών συµφωνιών, οι οποίες  
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2. 

 
'Αρθρο 14 

 
Οι ειδικές συµφωνίες, που προβλέπονται στο άρθρο 2, πρέπει να καθορίζουν τα αντίστοιχα 
καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Μερών των συµφωνιών καθώς και τις 
χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις και να προσδιορίζουν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η 
Υπηρεσία µπορεί να διαπραγµατεύεται τις εν λόγω συµφωνίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 2 περίπτ. (κ). 
 

'Αρθρο 15 
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Στο πλαίσιο των οδηγιών που δίνει το Συµβούλιο, η Υπηρεσία µπορεί να δηµιουργεί µε τις 
ενδιαφερόµενες δηµόσιες ή ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες των Συµβαλλοµένων Μερών και µη 
Συµβαλλοµένων Μερών ή διεθνών οργανισµών, τις σχέσεις που είναι απαραίτητες για το 
συντονισµό της εναέριας κυκλοφορίας και για τη λειτουργία των µονάδων της Υπηρεσίας. Για 
το σκοπό αυτό,  η Υπηρεσία  µπορεί  να  συνάπτει, εξ' ονόµατος του Οργανισµού και υπό τον 
όρο ότι θα ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο, συµβάσεις καθαρά διοικητικής, τεχνικής ή 
εµπορικής φύσης, στο βαθµό που αυτές απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας. 
 

'Αρθρο 16 
 
1. Ο χαρακτήρας της δηµόσιας ωφέλειας αναγνωρίζεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις 

εθνικές νοµοθεσίες και µε τις συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν από τις διατάξεις των εν 
λόγω νοµοθεσιών σχετικά µε την απαλλοτρίωση για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, σε ό,τι 
αφορά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων του Οργανισµού, µε τον όρο ότι συµφωνούν οι ενδιαφερόµενες 
κυβερνήσεις. Η διαδικασία απαλλοτρίωσης για λόγους δηµόσιας ωφέλειας µπορεί να 
ενεργοποιηθεί από τις αρµόδιες αρχές του ενδιαφεροµένου κράτους, σύµφωνα µε την 
εθνική του νοµοθεσία, προκειµένου να αποκτηθεί αυτή η ακίνητη περιουσία σε 
περίπτωση µη φιλικού διακανονισµού. 

 
2. Στο έδαφος των Συµβαλλοµένων Μερών, στα οποία δεν υπάρχει η διαδικασία που 

αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, ο Οργανισµός µπορεί να επωφεληθεί από 
τις διαδικασίες αναγκαστικής αγοράς που εφαρµόζονται προς όφελος της πολιτικής 
αεροπορίας και των τηλεπικοινωνιών. 

 
3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουν στον Οργανισµό το δικαίωµα να επωφελείται, 

όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις που δηµιουργήθηκαν για λογαριασµό 
του στα αντίστοιχα εδάφη τους, από την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων των 
σχετικών µε τους περιορισµούς του δικαιώµατος ακίνητης περιουσίας, οι οποίες 
ενδέχεται να υπάρχουν για το δηµόσιο συµφέρον, προς όφελος των εθνικών υπηρεσιών 
για τον ίδιο σκοπό και ιδίως αυτών που αφορούν τις δουλείες δηµόσιας ωφέλειας. 

 
 
 
4. Ο Οργανισµός αναλαµβάνει τις δαπάνες, οι οποίες απορρέουν από την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης και της αποζηµίωσης που 
πρέπει να καταβάλλεται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους, στο έδαφος του 
οποίου βρίσκεται η περιουσία. 

 
'Αρθρο 17 

 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), η 
Υπηρεσία εφαρµόζει τους κανονισµούς που ισχύουν στα εδάφη των Συµβαλλοµένων Μερών 
και στον εναέριο χώρο, στον οποίο τους έχει ανατεθεί, δυνάµει διεθνών συµφωνιών, των 
οποίων είναι µέρη, η παροχή εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας. 

 
'Αρθρο 18 

 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β) και µέσα 
στα όρια των εξουσιών που έχουν εκχωρηθεί στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, η 
Υπηρεσία δίνει στους κυβερνήτες των αεροσκαφών όλες τις αναγκαίες οδηγίες. Οι εν λόγω 
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είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε αυτές τις οδηγίες, εκτός των περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας, οι οποίες προβλέπονται στους κανονισµούς που αναφέρονται στο προηγούµενο 
άρθρο. 
 

'Αρθρο 19 
 

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε), ο 
Οργανισµός καθορίζει, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
7 παρ. 2 περίπτ. (δ), τα αναγκαία µέτρα ρύθµισης και τα κοινοποιεί στους 
εκµεταλλευόµενους αεροσκάφη και στις αρµόδιες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη φροντίζουν ώστε οι εκµεταλλευόµενοι αεροσκάφη, οι κυβερνήτες 
των αεροσκαφών και οι αρµόδιες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας να συµµορφώνονται 
µε τα εν λόγω µέτρα, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφαλείας. 

 
2. Η τήρηση των γενικών όρων ή των µέτρων ρύθµισης που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας ενός Συµβαλλόµενου 
Μέρους, εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εν λόγω Συµβαλλόµενου 
Μέρους. 

 
3. ´Υστερα από αίτηση του Οργανισµού, σε περίπτωση µη τήρησης των γενικών όρων ή 

των µέτρων ρύθµισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από 
έναν εκµεταλλευόµενο αεροσκάφη ή έναν κυβερνήτη αεροσκάφους, µπορεί να κινηθεί 
η διαδικασία δίωξης ενός παραβάτη : 
 
(α) από το Συµβαλλόµενο Μέρος, στο οποίο διαπιστώθηκε η µη τήρηση, στην 

επικράτειά του • 
 
(β) από τον Οργανισµό σύµφωνα µε τους λόγους δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο 

άρθρο 35, εάν συµφωνεί το Συµβαλλόµενο Μέρος, στην επικράτεια του οποίου 
πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. 

 
4. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται να ενσωµατώσουν στην εθνική νοµοθεσία τους 

διατάξεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν την τήρηση των γενικών όρων που προβλέπονται 
στο άρθρο 7 παρ. 2 περίπτ. (δ). 

 
 
 
 

'Αρθρο 20 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε) καθώς 
και, κατά περίπτωση, των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), οι 
παραβάσεις των κανονισµών της αεροναυτιλίας που διαπράττονται στον εναέριο χώρο, στον 
οποίο η Υπηρεσία ασκεί αυτά τα καθήκοντα, καταχωρίζονται σε εκθέσεις από υπαλλήλους 
ειδικά εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία, µε την επιφύλαξη του 
δικαιώµατος που αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στους υπαλλήλους των 
Συµβαλλοµένων Μερών να συντάσσουν εκθέσεις για παραβάσεις της ιδίας φύσης. Οι 
προαναφερόµενες εκθέσεις έχουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων το ίδιο κύρος µε αυτές 
που συντάσσονται από τους εθνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τη σύνταξη 
εκθέσεων για παραβάσεις ιδίας φύσης. 
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'Αρθρο 21 
 
1. Η κυκλοφορία εκδόσεων και άλλου πληροφοριακού υλικού που αποστέλλεται από ή 

προς τον Οργανισµό σε σχέση µε τις επίσηµες δραστηριότητές του, δεν περιορίζεται µε 
κανένα τρόπο. 

 
2. Για τις επίσηµες επικοινωνίες του και τη µεταφορά όλων των εγγράφων του, ο 

Οργανισµός απολαµβάνει της αυτής ευνοϊκής µεταχείρισης που επιφυλάσσεται από τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη σε παρόµοιους διεθνείς οργανισµούς. 

 
'Αρθρο 22 

 
1. Ο Οργανισµός απαλλάσσεται, στο έδαφος των Συµβαλλοµένων Μερών, από όλους τους 

δασµούς, φόρους και τέλη που σχετίζονται µε τη σύσταση, τη διάλυση ή την 
εκκαθάρισή του. 

 
2. Απαλλάσσεται από οποιουσδήποτε δασµούς, φόρους και τέλη που συνεπάγεται η 

απόκτηση ακίνητης περιουσίας, η οποία απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
του. 

 
3. Απαλλάσσεται από όλους τους άµεσους φόρους που µπορεί να εφαρµοσθούν σε αυτόν, 

καθώς και στην ιδιοκτησία, στα περιουσιακά στοιχεία και στο εισόδηµά του. 
 
4. Απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε έµµεσες φορολογικές επιβαρύνσεις που αποτελούν 

συνέπεια της έκδοσης δανείων και επιπίπτουν επί του Οργανισµού. 
 
5. Απαλλάσσεται από οποιαδήποτε φορολογία εξαιρετικής ή διακριτικής φύσης. 
 
6. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν εφαρµόζονται σε φόρους και 

τέλη που εισπράττονται ως πληρωµές για παροχή εξυπηρετήσεων κοινής ωφέλειας. 
 

'Αρθρο 23 
 
1. Ο Οργανισµός απαλλάσσεται από όλους τους τελωνειακούς δασµούς και φόρους ή τέλη 

ισοδυνάµου αποτελέσµατος, µε εξαίρεση τα τέλη τα σχετικά µε τις παρασχεθείσες 
εξυπηρετήσεις και εξαιρείται από οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισµό εισαγωγής ή 
εξαγωγής, σε ό,τι αφορά υλικά, εξοπλισµό, προµήθειες και άλλα αντικείµενα που 
εισάγονται για επίσηµη χρήση του Οργανισµού και προορίζονται για τα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις του Οργανισµού ή για τη λειτουργία του. 

 
2. Τα αγαθά που εισάγονται µε αυτό τον τρόπο δεν µπορούν να πουληθούν, δανεισθούν ή 

µεταβιβασθούν, είτε δωρεάν είτε έναντι πληρωµής, στο έδαφος του Συµβαλλόµενου 
Μέρους, στο οποίο έχουν εισαχθεί, παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει η 
κυβέρνηση του ενδιαφερόµενου Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
3. Οποιαδήποτε µέτρα ελέγχου θεωρούνται σκόπιµα µπορούν να ληφθούν για να 

εξασφαλισθεί ότι τα υλικά, ο εξοπλισµός, οι προµήθειες και άλλα αντικείµενα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εισάγονται µε προορισµό τον Οργανισµό έχουν 
πραγµατικά παραδοθεί σ' αυτόν τον Οργανισµό και χρησιµοποιούνται πραγµατικά για 
τα επίσηµα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του ή για τη λειτουργία του. 
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4. Ο Οργανισµός απαλλάσσεται από όλους τους τελωνειακούς δασµούς και εξαιρείται από 

οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισµό εισαγωγής ή εξαγωγής σχετικά µε τις 
δηµοσιεύσεις που εµπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Καταστατικού που είναι 
προσαρτηµένο στην παρούσα Σύµβαση. 

 
'Αρθρο 24 

 
1. Ο Οργανισµός µπορεί να κατέχει οποιοδήποτε νόµισµα και να έχει λογαριασµούς σε 

οποιοδήποτε νόµισµα, στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την πραγµατοποίηση των 
συναλλαγών που απαιτούνται για το σκοπό του. 

 
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν να δίνουν στον Οργανισµό τις αναγκαίες άδειες 

για όλες τις µεταφορές κεφαλαίων, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στους 
εθνικούς κανονισµούς και στις διεθνείς συµφωνίες που εφαρµόζονται, τις οποίες 
συνεπάγεται η ίδρυση και η δραστηριότητα του Οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένης της 
έκδοσης και της εξυπηρέτησης δανείων, όταν η έκδοση αυτών των δανείων έχει 
επιτραπεί από την Κυβέρνηση του ενδιαφερόµενου Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
'Αρθρο 25 

 
1. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητά τις υπηρεσίες καταλλήλων προσώπων που είναι υπήκοοι 

των Συµβαλλοµένων Μερών. 
 
2. Το προσωπικό του Οργανισµού και τα µέλη των οικογενειών τους που αποτελούν µέρος 

του νοικοκυριού τους, απολαµβάνουν τις ίδιες εξαιρέσεις από τα µέτρα που περιορίζουν 
τη µετανάστευση και ρυθµίζουν την εγγραφή των αλλοδαπών, µε εκείνες που 
αναγνωρίζονται, γενικά, στα µέλη του προσωπικού παρόµοιων διεθνών οργανισµών. 

 
3. (α) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, σε καιρό διεθνούς κρίσης, παρέχουν στο προσωπικό του 

Οργανισµού και στα µέλη των οικογενειών τους που αποτελούν µέρος του 
νοικοκυριού τους, τις ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισµού, µε εκείνες που 
αναγνωρίζονται στο προσωπικό άλλων διεθνών οργανισµών. 

 
 (β) Οι διατάξεις της προαναφερόµενης περίπτωσης (α) δεν επηρεάζουν τις 

υποχρεώσεις του προσωπικού έναντι του Οργανισµού. 
 
4. Εξαιρέσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 

επιτρέπονται µόνο για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας 
υγείας. 

 
5. Τα µέλη του προσωπικού του Οργανισµού: 
 
 (α) εξαιρούνται από τελωνειακούς δασµούς και τέλη εκτός από εκείνα που αφορούν 

παρεχόµενες υπηρεσίες, στην περίπτωση εισαγωγής των προσωπικών τους 
αντικειµένων, κινητής περιουσίας και άλλων οικιακών ειδών που δεν είναι 
καινούργια, τα οποία φέρουν από το εξωτερικό κατά την πρώτη εγκατάστασή 
τους, στο εν λόγω έδαφος, και στην περίπτωση επανεξαγωγής των ιδίων αυτών 
ειδών, επίπλων και αντικειµένων, όταν παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους• 

 
 (β) µπορούν, αναλαµβάνοντας τα καθήκοντά τους στο έδαφος οποιουδήποτε των 

Συµβαλλοµένων Μερών, να εισάγουν το προσωπικό αυτοκίνητό τους προσωρινά 

1261 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 61 von 96



  
 
 

χωρίς δασµούς και στη συνέχεια, αλλά όχι αργότερα από τη λήξη του χρόνου 
υπηρεσίας τους, να επανεξάγουν αυτό το όχηµα µε εξαίρεση από δασµούς, 
υποκείµενοι, εν τούτοις, σε κάθε περίπτωση, σε οποιουσδήποτε όρους που η 
κυβέρνηση του ενδιαφερόµενου Συµβαλλόµενου Μέρους θεωρεί αναγκαίους, για 
κάθε ιδιαίτερη περίπτωση• 

 
 (γ) απολαµβάνουν του δικαιώµατος του απαραβίαστου σε όλα τα επίσηµα έγγραφα και 

έντυπά τους. 
 
6. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν υποχρεούνται να χορηγούν στους δικούς τους υπηκόους 

τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περιπτώσεις (α) και (β) 
ανωτέρω. 

 
7. Επιπρόσθετα προς τα προνόµια, τις εξαιρέσεις και διευκολύνσεις που παρέχονται στο 

προσωπικό του Οργανισµού, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας απολαµβάνει 
ετεροδικίας σε ό,τι αφορά ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένων προφορικών και γραπτών 
λόγων του που λαµβάνουν χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Αυτή η 
ετεροδικία δεν έχει εφαρµογή σε περίπτωση παράβασης κανόνων της οδικής 
κυκλοφορίας ή σε περίπτωση ζηµίας που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχηµα που του 
ανήκει ή που οδηγεί ο ίδιος. 

 
8. Οι ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να 

διασφαλίσουν την χωρίς περιορισµούς µεταβίβαση των καθαρών αποδοχών. 
 

'Αρθρο 26 
 
Οι αντιπρόσωποι των Συµβαλλοµένων Μερών, καθ' όν χρόνον ασκούν τα καθήκοντά τους και 
στη διάρκεια των µετακινήσεών τους, από και προς τον τόπο συνεδριάσεων, απολαµβάνουν 
του δικαιώµατος του απαραβίαστου όλων των επισήµων εγγράφων και εντύπων τους. 
 

'Αρθρο 27 
 
Λόγω του κατ' ιδίαν καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης, ο Οργανισµός, ο Γενικός ∆ιευθυντής 
και το προσωπικό του Οργανισµού εξαιρούνται όλων των υποχρεωτικών εισφορών σε 
εθνικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων µεταξύ του 
Οργανισµού και ενός Συµβαλλόµενου Μέρους που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του 
Πρωτοκόλλου, το οποίο ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1997. 
 
 
 
 

'Αρθρο 28 
 
1. Η συµβατική ευθύνη του Οργανισµού διέπεται από το δίκαιο που εφαρµόζεται στη 

συγκεκριµένη σύµβαση. 
 
2. 'Οσον αφορά την εξωσυµβατική ευθύνη, ο Οργανισµός υποχρεούται σε επανόρθωση 

των ζηµιών που προκαλούνται από αµέλεια των οργάνων του ή των υπαλλήλων του, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στο µέτρο που αυτές οι ζηµίες µπορούν να 
αποδοθούν στους προαναφερόµενους. Η προηγούµενη διάταξη δεν αποκλείει το 
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δικαίωµα για άλλες αποζηµιώσεις, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία των 
Συµβαλλοµένων Μερών. 

 
'Αρθρο 29 

 
1. (α) Οι εγκαταστάσεις του Οργανισµού είναι απαραβίαστες. Η ιδιοκτησία και τα 

περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού εξαιρούνται από οποιοδήποτε µέτρο 
κατάσχεσης, απαλλοτρίωσης ή δήµευσης. 

 
 (β) Τα αρχεία του Οργανισµού και όλα τα επίσηµα έγγραφα και έντυπα που ανήκουν 

σ' αυτόν είναι απαραβίαστα οπουδήποτε και αν βρίσκονται. 
 
2. Η ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού δεν µπορούν να 

κατασχεθούν ούτε να αποτελέσουν αντικείµενο µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρά 
µόνον ύστερα από δικαστική απόφαση. Αυτή η δικαστική απόφαση µπορεί να ληφθεί 
µόνο υπό τον όρο ότι γνωστοποιήθηκε στον Οργανισµό η διαδικασία αυτή, µέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα, και ότι ο εν λόγω µπόρεσε να έχει στη διάθεσή του τα 
κατάλληλα µέσα για να προετοιµάσει την άµυνά του. Οι εγκαταστάσεις του 
Οργανισµού, εντούτοις, δεν µπορούν κατασχεθούν ούτε να αποτελέσουν αντικείµενο 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 
3. Εντούτοις, για να διευκολυνθεί η διενέργεια δικαστικών ανακρίσεων και να 

εξασφαλισθεί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στο αντίστοιχο έδαφός τους, οι 
αρµόδιες αρχές του κράτους, στο οποίο ο Οργανισµός έχει τα κεντρικά του γραφεία και 
άλλων κρατών, στα οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις και αρχεία του Οργανισµού, θα 
έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις και τα αρχεία, ύστερα από ενηµέρωση του 
Γενικού ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας. 

 
'Αρθρο 30 

 
1. Ο Οργανισµός συνεργάζεται πάντοτε µε τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλοµένων 

Μερών για να διευκολύνει την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης, να εξασφαλίσει την 
τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων και να εµποδίσει οποιαδήποτε κατάχρηση η οποία, 
ενδεχοµένως, θα προέκυπτε από τα προνόµια, τις ασυλίες, τις εξαιρέσεις ή τις 
διευκολύνσεις, που καθορίζονται στην παρούσα Σύµβαση. 

 
2. Ο Οργανισµός διευκολύνει, στο µέτρο του δυνατού, την πραγµατοποίηση έργων 

δηµοσίου συµφέροντος, τα οποία πρέπει να εκτελεσθούν στο έδαφος των 
Συµβαλλοµένων Μερών, στο εσωτερικό ή στη γειτονική περιοχή οποιασδήποτε 
ακίνητης περιουσίας που του έχει παρασχεθεί προς χρήση. 

 
'Αρθρο 31 

 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε) καθώς 
και, κατά περίπτωση, των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), οι 
διεθνείς συµφωνίες και οι εθνικοί κανονισµοί που αναφέρονται στην είσοδο, την υπέρπτηση 
και την ασφάλεια του εδάφους των ενδιαφεροµένων Συµβαλλοµένων Μερών δεσµεύουν την 
Υπηρεσία, η οποία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των εν λόγω 
συµφωνιών και κανονισµών. 
 

'Αρθρο 32 
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Κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. (ε) καθώς 
και, κατά περίπτωση, των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (β), η 
Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει στα Συµβαλλόµενα Μέρη, τα οποία διατυπώνουν σχετικό 
αίτηµα, όλες τις πληροφορίες που αφορούν αεροσκάφη, τις οποίες γνωρίζει κατά την άσκηση 
των καθηκόντων της των σχετικών µε τον εναέριο χώρο του ενδιαφεροµένου Συµβαλλόµενου 
Μέρους, προκειµένου να µπορούν τα εν λόγω ενδιαφερόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη να 
ελέγχουν την εφαρµογή των διεθνών συµφωνιών και των εθνικών κανονισµών. 
 

'Αρθρο 33  
 
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαία για την Υπηρεσία η επίτευξη 
χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας και αναλαµβάνουν να θέσουν στη διάθεσή της τους 
κατάλληλους χρηµατοοικονοµικούς πόρους, εντός των ορίων και προϋποθέσεων που 
καθορίζονται από την παρούσα Σύµβαση και το Καταστατικό της Υπηρεσίας που 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι. 
 

'Αρθρο 34 
 
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών, 

ή ενός ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών και του Οργανισµού που αφορά την 
ερµηνεία, την εφαρµογή ή την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, ιδίως όσον αφορά την 
ύπαρξη, την ισχύ ή τον τερµατισµό της, η οποία δεν µπόρεσε να ρυθµιστεί µε άµεσες 
διαπραγµατεύσεις ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διευθέτησης, µέσα σε µία προθεσµία 
έξη µηνών, υποβάλλεται στη διαιτησία του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου της 
Χάγης, σύµφωνα µε τον προαιρετικό Κανονισµό διαιτησίας του εν λόγω ∆ικαστηρίου. 

 
2. Ο αριθµός των διαιτητών καθορίζεται σε τρεις. 
 
3. Η διαιτησία πραγµατοποιείται στη Χάγη. Το ∆ιεθνές Γραφείο του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού 

∆ικαστηρίου χρησιµεύει ως Γραµµατεία και παρέχει διοικητικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. 

 
4. Οι αποφάσεις του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου είναι δεσµευτικές για τα µέρη της 

διαφοράς. 
 

´Αρθρο 35 
 
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του Παραρτήµατος IV σχετικά µε την 

αναγκαστική είσπραξη των τελών διαδροµής, τα δικαστήρια των Συµβαλλοµένων 
Μερών είναι αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση των διαφορών που ενδέχεται να 
ανακύψουν µεταξύ του Οργανισµού, που εκπροσωπείται από το Γενικό ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας, και οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, σχετικά µε την εφαρµογή 
των πράξεων του Οργανισµού. 

 
2. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του Παραρτήµατος IV σχετικά µε την 

αναγκαστική είσπραξη των τελών διαδροµής, η προσφυγή ασκείται στο Συµβαλλόµενο 
Μέρος : 
 

 (α) στο οποίο ο καθού έχει την κατοικία ή την έδρα του• 
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 (β) στο οποίο ο καθού διατηρεί εµπορική εγκατάσταση, εφόσον η κατοικία ή η έδρα 

του δε βρίσκεται στο έδαφος ενός Συµβαλλόµενου Μέρους• 
 

 (γ) στο οποίο ο καθού κατέχει περιουσιακά στοιχεία, ελλείψει των λόγων 
δικαιοδοσίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω• 

 
 (δ) στο οποίο ο EUROCONTROL έχει τα Κεντρικά Γραφεία του, ελλείψει των λόγων 

δικαιοδοσίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ) ανωτέρω. 
 

'Αρθρο 36  
 
1. Οι τροποποιήσεις που επιφέρονται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα 

Σύµβαση, στο Καταστατικό της Υπηρεσίας που εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι, και στο 
άρθρο 16 και επόµενα των διατάξεων των σχετικών µε το κοινό σύστηµα τελών 
διαδροµής που εµφαίνονται στο Παράρτηµα IV, ισχύουν και εφαρµόζονται στο έδαφος 
των Συµβαλλοµένων Μερών.  

 
2. Οι φορολογικές διατάξεις που εµφαίνονται στο Παράρτηµα III και στα άρθρα 1 έως και 

15 των διατάξεων των σχετικών µε το κοινό σύστηµα τελών διαδροµής που εµφαίνονται 
στο Παράρτηµα IV, δεν υπόκεινται σε τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση. 

 
3. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δεσµεύεται από το Παράρτηµα IV για µία περίοδο πέντε 

ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης. Αυτή η πενταετής 
περίοδος παρατείνεται αυτοµάτως για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. Το 
Συµβαλλόµενο Μέρος, το οποίο γνωστοποίησε εγγράφως στη Γενική Συνέλευση, 
τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου, ότι δεν επιθυµεί 
παράταση, µε τη λήξη αυτής της περιόδου παύει να δεσµεύεται από το Παράρτηµα IV. 

 
4. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του αποχωρούντος Συµβαλλόµενου Μέρους 

µπορούν να καθορίζονται, εάν είναι αναγκαίο, σε µία ειδική συµφωνία που συνάπτεται 
µεταξύ αυτού και του Οργανισµού.  

 
 Η εν λόγω συµφωνία πρέπει να εγκριθεί µε οµοφωνία των ψηφισάντων από τη Γενική 

Συνέλευση. Το Συµβαλλόµενο Μέρος που αποχωρεί δε συµµετέχει στην ψηφοφορία 
αυτή. 

 
5. Το Συµβαλλόµενο Μέρος, το οποίο δεν δεσµεύεται πλέον από το Παράρτηµα IV µπορεί 

οποτεδήποτε να γνωστοποιήσει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση την επιθυµία του να 
δεσµευτεί εκ νέου από τις διατάξεις του Παραρτήµατος IV. Το εν λόγω Συµβαλλόµενο 
Μέρος δεσµεύεται εκ νέου από το Παράρτηµα IV έξη µήνες µετά την ηµέρα, κατά την 
οποία η Γενική Συνέλευση αποδέχεται αυτό το αίτηµα µε οµόφωνη απόφαση των 
ψηφισάντων Συµβαλλοµένων Μερών που συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα. Το εν λόγω 
Συµβαλλόµενο Μέρος δεσµεύεται από το Παράρτηµα IV για µία περίοδο πέντε ετών 
από την ηµέρα κατά την οποία δεσµεύτηκε εκ νέου από το Παράρτηµα IV. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται αυτοµάτως υπό τους ιδίους όρους µε αυτούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 ανωτέρω. 

 
 
 
 

'Αρθρο 37  
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Τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεσµεύονται να εξασφαλίσουν στην Υπηρεσία την εφαρµογή 
των ισχυουσών νοµικών διατάξεων που αποβλέπουν στη διασφάλιση της συνέχειας των 
εξυπηρετήσεων κοινής ωφελείας που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των 
επιχειρησιακών εξυπηρετήσεων. 
 

'Αρθρο 38  
 
1. Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 

12ης Φεβρουαρίου 1981 και εν συνεχεία µε το Πρωτόκολλο που ανοίχθηκε για 
υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1997, παρατείνεται για απεριόριστο χρόνο. 

 
2. Αφού η Σύµβαση, η οποία παρατείνεται µε τον τρόπο αυτό, παραµείνει σε ισχύ για 

είκοσι έτη, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να τερµατίσει, σε ό,τι το αφορά, την 
εφαρµογή της Σύµβασης µε γραπτή γνωστοποίηση στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του 
Βελγίου, η οποία ενηµερώνει σχετικά τις κυβερνήσεις των άλλων Συµβαλλοµένων 
κρατών. 

 
 Η απόφαση αποχώρησης αρχίζει να ισχύει στο τέλος του έτους που έπεται του έτους 

κατά τη διάρκεια του οποίου γνωστοποιήθηκε η αποχώρηση, υπό τον όρο ότι, µέχρι την 
εν λόγω ηµεροµηνία, θα έχει συναφθεί η ειδική συµφωνία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 κατωτέρω, ειδάλλως η απόφαση αποχώρησης αρχίζει να ισχύει την 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στην εν λόγω ειδική συµφωνία. 

 
3. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, ιδίως χρηµατοοικονοµικής φύσης, του 

αποχωρούντος Συµβαλλόµενου Μέρους καθορίζονται σε µία ειδική συµφωνία που 
συνάπτεται µεταξύ αυτού και του Οργανισµού. 

 
 Η συµφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί µε οµοφωνία των ψηφισάντων από τη Γενική 

Συνέλευση, ενώ το Συµβαλλόµενο Μέρος που αποχωρεί δε συµµετέχει στην 
ψηφοφορία. 

 
4. Ο Οργανισµός µπορεί να διαλυθεί εάν ο αριθµός των Συµβαλλοµένων Μερών µειωθεί 

σε λιγότερο από 50% των Μερών που υπογράφουν το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο 
του 1997, µε την επιφύλαξη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε 
οµοφωνία των ψηφισάντων. 

 
5. Εάν κατ' εφαρµογή των προαναφεροµένων, ο Οργανισµός διαλυθεί, η νοµική 

προσωπικότητα και ικανότητά του, µε την έννοια του άρθρου 4, εξακολουθούν να 
υφίστανται για τους σκοπούς εκκαθάρισής του. 

 
'Αρθρο 39  

 
1. Η προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 

12ης Φεβρουαρίου 1981 και µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 
Βρυξέλλες το 1997, οποιουδήποτε κράτους που δεν υπογράφει αυτό το τελευταίο 
Πρωτόκολλο, υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει µε 
οµοφωνία των ψηφισάντων. 

 
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιεί στο κράτος που δεν έχει υπογράψει την 

απόφαση αποδοχής της προσχώρησης.  
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3. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, η 

οποία πληροφορεί σχετικά τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών που έχουν υπογράψει και 
προσχωρήσει στη Σύµβαση.  

4. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει την πρώτη µέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την 
κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης.  

 
´Αρθρο 40  

 
1. Η προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο 

της 12ης Φεβρουαρίου 1981 και µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 
Βρυξέλλες το 1997, είναι ανοιχτή σε περιφερειακούς οργανισµούς οικονοµικής 
ολοκλήρωσης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρόκειται να συµφωνηθούν 
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών και αυτών των Οργανισµών, των οποίων ένα ή 
περισσότερα υπογράφοντα κράτη είναι µέλη. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα 
πρέπει να περιέχονται σε ένα πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης. 

 
2. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του 

Βελγίου, η οποία πληροφορεί σχετικά τα άλλα Μέρη. 
 
3. Η προσχώρηση ενός περιφερειακού οργανισµού οικονοµικής ολοκλήρωσης θα 

αρχίσει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση 
του εγγράφου προσχώρησης, υπό τον όρο ότι έχει τεθεί σε ισχύ το πρόσθετο 
Πρωτόκολλο που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 1. 

 
 
 
 
 Το παρόν ενιαίο κείµενο της Σύµβασης και των Παραρτηµάτων της συντάχθηκε στη 

γερµανική, αγγλική, βουλγαρική, κροατική, δανική, ισπανική, γαλλική, ελληνική, 
ουγγρική, ιταλική, ολλανδική, νορβηγική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, 
σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και τουρκική γλώσσα. ∆υνάµει της τελικής ρήτρας της 
∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για την 
ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, της τελικής ρήτρας του 
Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 1981 που  τροποποιεί την εν λόγω Σύµβαση, 
καθώς και της τελικής ρήτρας του Πρωτοκόλλου που άνοιξε για υπογραφή στις 
Βρυξέλλες το 1997 για την ενοποίηση της εν λόγω Σύµβασης, σε συνέχεια των 
διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των κειµένων 
υπερισχύει το κείµενο στη γαλλική γλώσσα. 
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Καταστατικό της Υπηρεσίας 
 
 

'Αρθρο 1 
 

1. Η Υπηρεσία είναι το όργανο το υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση 
των καθηκόντων που προβλέπονται στη Σύµβαση ή καθορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση ή το Συµβούλιο και τα βοηθητικά τους όργανα. Επεξεργάζεται και 
υποβάλλει στα αρµόδια όργανα προτάσεις σχετικά µε την άσκηση των διαφόρων 
αρµοδιοτήτων τους και την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων τους καθώς και 
σχετικά µε τα άλλα καθήκοντα που ανατίθενται στον Οργανισµό. Παρέχει επίσης τη 
βοήθειά της στη Γενική Συνέλευση και στο Συµβούλιο καθώς και στα βοηθητικά τους 
όργανα κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους. 

 
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Υπηρεσία µπορεί να επικουρείται, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, από πολιτικούς και στρατιωτικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι 
ορίζονται από τα κράτη ή τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς παροχής εξυπηρετήσεων. 

 
3. Η Υπηρεσία ενεργεί ως κέντρο διακυβερνητικής συνεργασίας και συντονισµού στον 

τοµέα της αεροναυτιλίας. Υποβάλλει προτάσεις και παρέχει την αναγκαία υποστήριξη 
για τη σύγκλιση προς ένα οµοιόµορφο ευρωπαϊκό σύστηµα διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας και για την εφαρµογή του. 

 
4. Παρέχει, ιδίως, εξυπηρετήσεις ρύθµισης, πληροφόρησης, υποστήριξης καθώς και 

εξυπηρετήσεις συµβουλευτικού χαρακτήρα στα Συµβαλλόµενα Μέρη, και, µε βάση 
συµφωνίες που συνάπτονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 της Σύµβασης, σε 
αναγνωρισµένους διεθνείς οργανισµούς και σε µη Συµβαλλόµενα κράτη. 

 
5. Η Υπηρεσία ιδίως : 
 

(α)  συντονίζει τα σχέδια εφαρµογής των Συµβαλλοµένων Μερών, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η σύγκλιση προς ένα οµοιόµορφο ευρωπαϊκό σύστηµα 
διαχείρισης  της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(β) εξετάζει θέµατα που αφορούν τον τοµέα της αεροναυτιλίας, τα οποία 

µελετώνται από το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και 
άλλους διεθνείς οργανισµούς που χειρίζονται θέµατα πολιτικής αεροπορίας και 
συντονίζει και υποβάλλει τροποποιήσεις στα έγγραφα του ICAO• 

 
(γ) επεξεργάζεται λεπτοµερείς προτάσεις σχεδίων για την εναρµόνιση και 

ολοκλήρωση των εξυπηρετήσεων και συστηµάτων της εναέριας κυκλοφορίας, 
ιδίως των στοιχείων εδάφους και αέρα των αεροναυτιλιακών συστηµάτων των 
Συµβαλλοµένων Μερών, µε σκοπό την καθιέρωση ενός οµοιόµορφου 
ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(δ) επεξεργάζεται προτάσεις σχετικές µε το µηχανισµό στρατηγικού σχεδιασµού 

και στρατηγικής οργάνωσης των διαδροµών και των δοµών υποστήριξης του 
εναέριου χώρου, σε συντονισµό µε πολιτικούς και στρατιωτικούς 
εµπειρογνώµονες που ορίζουν τα κράτη•  
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(ε) επεξεργάζεται προτάσεις για την εναρµόνιση των κανονισµών που 
εφαρµόζονται στις εξυπηρετήσεις της εναέριας κυκλοφορίας, επεξεργάζεται 
συντονισµένες ή κοινές πολιτικές για τη βελτίωση της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στους αερολιµένες και στη γειτνίαση αυτών και 
υποστηρίζει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας κατά τη 
χρήση του εναέριου χώρου µεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών• 

 
(στ)  υποβάλλει προτάσεις ή διαδραµατίζει συµβουλευτικό ρόλο σε όλες τις πτυχές 

της γενικής πολιτικής και του σχεδιασµού. Το πεδίο δραστηριότητας της δεν 
περιορίζεται στην επί διαδροµής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά 
διευρύνεται προκειµένου να περιλάβει µια ολοκληρωµένη “από σηµείο 
στάθµευσης σε σηµείο στάθµευσης” (“gate to gate”) προσέγγιση της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Κατά την επεξεργασία των προτάσεων 
αυτών επικουρείται από εθνικούς εµπειρογνώµονες• 

 
(ζ) µελετά και προωθεί µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ως προς 

το κόστος και της αποδοτικότητας στο πεδίο της αεροναυτιλίας• 
 
(η) επεξεργάζεται κοινά κριτήρια και κοινές διαδικασίες και µεθόδους, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η αρίστη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των 
συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και των εξυπηρετήσεων 
της εναέριας κυκλοφορίας• 

 
(θ) συντονίζει τα προγράµµατα έρευνας, ανάπτυξης, δοκιµών και αξιολόγησης 

(RTDE) των εθνικών οργανισµών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 
ιδίως τη συγκέντρωση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων• 

 
(ι) πραγµατοποιεί κοινές µελέτες, δοκιµές και εργασίες εφαρµοσµένης έρευνας, 

καθώς και άλλες τεχνικές αναπτύξεις• 
 

(κ) καθορίζει, σχεδιάζει, αναπτύσσει, επικυρώνει και οργανώνει την εφαρµογή 
ενός οµοιόµορφου συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου. 

 
6. 'Οταν η Υπηρεσία παρέχει εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας έχει ως αποστολή : 
 

(α)  να αποτρέπει συγκρούσεις µεταξύ αεροσκαφών• 
 

(β) να διασφαλίζει την κανονική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας• 
 

(γ) να παρέχει συµβουλές και πληροφορίες χρήσιµες για την ασφαλή και 
αποτελεσµατική εκτέλεση των πτήσεων• 

 
(δ) να ειδοποιεί τα κατάλληλα όργανα σχετικά µε αεροσκάφη που χρειάζονται τη 

βοήθεια υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και να παρέχει στα όργανα αυτά την 
αναγκαία συνδροµή. 

 
7. Η Υπηρεσία συνεργάζεται στενά µε τις οργανώσεις χρηστών, ούτως ώστε να 

ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά και πιο οικονοµικά στις απαιτήσεις 
της πολιτικής αεροπορίας. Συνεργάζεται επίσης, στενά µε τις στρατιωτικές αρχές ούτως 
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ώστε να ανταποκρίνεται, υπό τους ίδιους όρους, στις ειδικές ανάγκες της στρατιωτικής 
αεροπορίας. 
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8. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσία µπορεί, µεταξύ άλλων, να 

κατασκευάζει και να εκµεταλλεύεται τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που χρειάζεται. 
Ωστόσο, θα προσφεύγει στις εθνικές τεχνικές υπηρεσίες και θα κάνει χρήση των 
υφισταµένων εθνικών εγκαταστάσεων οποτεδήποτε αυτό δικαιολογείται από τεχνική και 
οικονοµική άποψη, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή εργασία. 

 
 

'Αρθρο 2 
 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που παρέχονται στη Γενική Συνέλευση και στο 
Συµβούλιο, η Υπηρεσία διοικείται από ένα Γενικό ∆ιευθυντή, ο οποίος χαίρει ευρείας 
διοικητικής ανεξαρτησίας όσον αφορά την εφαρµογή, τη χρησιµοποίηση και την 
αποτελεσµατική λειτουργία των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων και των 
µέσων σε προσωπικό που τίθενται στη διάθεσή του. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνει κάθε 
µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. 

 
2. Εξάλλου ο Γενικός ∆ιευθυντής πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, µε 

σκοπό να τα υποβάλει προς έγκριση στο Συµβούλιο: 
 

(α) να επεξεργάζεται ετήσια και πενταετή προγράµµατα εργασίας αναφέροντας τις 
επιπτώσεις επί της εξέλιξης του κόστους και των τιµών µονάδας• 

 
(β) να καταρτίζει το πενταετές χρηµατοοικονοµικό σχέδιο και τον προϋπολογισµό, 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και, υπό τους 
όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα IV, των τιµών µονάδας και των 
τιµολογίων• 

 
(γ) να παρουσιάζει στο Συµβούλιο µία ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες 

και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οργανισµού• 
 

 (δ) να παρουσιάζει τις αρχές που διέπουν τη γενική διάρθρωση της Υπηρεσίας, ενώ οι 
λεπτοµέρειες της διάρθρωσης αυτής ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
Γενικού ∆ιευθυντή. 

 
3. Εξάλλου ο Γενικός ∆ιευθυντής : 
 

(α) υποβάλλει εκθέσεις σε κανονικά διαστήµατα και ζητεί οδηγίες από το Συµβούλιο 
κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος να µην επιτευχθούν οι στόχοι, να γίνει υπέρβαση 
των προθεσµιών ή των χρηµατοοικονοµικών ανωτάτων ορίων ή σε περίπτωση που 
επιφέρονται σηµαντικές τροποποιήσεις σε προγράµµατα• 

 
(β) διαπραγµατεύεται τις συµφωνίες που προβλέπει το άρθρο 2 της Σύµβασης, µέσα 

στο πλαίσιο των οδηγιών που εκδίδει το Συµβούλιο. 
 
 

'Αρθρο 3 
 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Συµβούλιο, τον Κανονισµό 
Συµβάσεων σχετικά µε : 
 
α) τη σύναψη συµβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στον Οργανισµό• 
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β) την παροχή αγαθών και υπηρεσιών από τον Οργανισµό• 
 
γ)  την πώληση ή τη διάθεση πλεοναζόντων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

'Αρθρο 4 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Συµβούλιο το 
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό, ο οποίος καθορίζει ιδίως τους όρους που διέπουν την καταβολή 
των εθνικών συνεισφορών, καθώς και τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους συνάπτει δάνεια 
η Υπηρεσία και µεριµνά για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένου του 
εσωτερικού ελέγχου. 
 
 

'Αρθρο 5 
 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των Συµβαλλοµένων Μερών να υποβάλλουν 
προτάσεις, ο Γενικός ∆ιευθυντής καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Συµβούλιο 
τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας : 

 
(α) ο εν λόγω περιλαµβάνει ιδίως διατάξεις σχετικές µε την ιθαγένεια του 

προσωπικού, τις διαδικασίες και αρχές για την επιλογή και την πρόσληψη, τις 
µισθολογικές κλίµακες, τις συντάξεις, τον εσωτερικό φόρο, τα ασυµβίβαστα µε το 
λειτούργηµα, την επαγγελµατική εχεµύθεια και τη συνέχεια της υπηρεσίας• 

 
(β) οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας προσλαµβάνονται µεταξύ των υπηκόων των 

Συµβαλλοµένων Μερών. Υπάλληλοι από µη Συµβαλλόµενα κράτη µπορούν να 
προσληφθούν στο πλαίσιο των συµφωνιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 3 
της Σύµβασης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση 
του Γενικού ∆ιευθυντή. 

 
2. Το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έχει αποκλειστική 

δικαιοδοσία επί των διαφορών µεταξύ του Οργανισµού και του προσωπικού της 
Υπηρεσίας, αποκλειοµένου κάθε άλλου δικαστηρίου, εθνικού ή διεθνούς. 

 
 

'Αρθρο 6 
 

1. Ο Γενικός ∆ιευθυντής διορίζεται για µία θητεία πέντε ετών από τη Γενική Συνέλευση µε 
σταθµιζόµενη πλειοψηφία, µε την επιφύλαξη ότι η πλειοψηφία αυτή δεν είναι µικρότερη 
από τα τρία τέταρτα των σταθµιζοµένων ψήφων των ψηφισάντων, σύµφωνα µε τη 
στάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της Σύµβασης και τουλάχιστον από τα τρία 
τέταρτα των Συµβαλλοµένων Μερών που εκφράζουν άποψη µε την ψήφο τους. Η θητεία 
του µπορεί να ανανεωθεί µία φορά υπό τους ιδίους όρους. Ο Κανονισµός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης του Γενικού ∆ιευθυντή εγκρίνεται από το Συµβούλιο. 

 
2. Ο Γενικός ∆ιευθυντής αντιπροσωπεύει τον Οργανισµό ενώπιον των δικαστηρίων καθώς 

και εξωδίκως. 
 

1261 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 73 von 96



  
 
 
3. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις πολιτικές που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και το 

Συµβούλιο, ο Γενικός ∆ιευθυντής : 
 

(α) µπορεί να διορίζει και να παύει τα µέλη του προσωπικού σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων• οι διορισµοί που αφορούν 
καθήκοντα βαθµού Α1 και Α2 για µία θητεία πέντε ετών, κατά γενικό κανόνα, 
ανανεώσιµη µία µόνο φορά, υπόκεινται στην έγκριση του Συµβουλίου• 

 
(β) µπορεί να συνάπτει δάνεια σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο 

∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό και µέσα στα όρια που καθορίζονται για το σκοπό 
αυτό από το Συµβούλιο• 

 
(γ) µπορεί να συνάπτει συµβάσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Συµβάσεων που 

προβλέπεται στο άρθρο 3 και µέσα στα όρια που καθορίζονται για το σκοπό αυτό 
από το Συµβούλιο• 

 
(δ) επεξεργάζεται και υποβάλει για έγκριση στο Συµβούλιο τον Κανονισµό περί 

προστασίας των δεδοµένων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 περίπτ. (λ) 
της Σύµβασης• 

 
(ε) επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στο Συµβούλιο τους κανόνες και τις 

διαδικασίες που εφαρµόζονται στα πρότυπα, τις προδιαγραφές και τις 
πρακτικές σχετικά µε τα συστήµατα και τις εξυπηρετήσεις διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. 

 
4. Ο Γενικός ∆ιευθυντής µπορεί να εκτελεί τα ανωτέρω καθήκοντα του χωρίς να 

αναφέρεται προηγουµένως στο Συµβούλιο, αλλά τηρεί το Συµβούλιο ενήµερο για 
κάθε µέτρο που λαµβάνει κατά την άσκηση των προαναφεροµένων εξουσιών. 

 
5. Το Συµβούλιο καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να αντικατασταθεί ο 

Γενικός ∆ιευθυντής σε περίπτωση κωλύµατος. 
 

 
'Αρθρο 7 

 
1. Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος σε έσοδα και έξοδα. Για κάθε 

οικονοµικό έτος πρέπει να καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και εξόδων της 
Υπηρεσίας. 

 
2. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου. 
 
3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής υποβάλλει για έγκριση στο Συµβούλιο το σχέδιο προϋπολογισµού 

και το σχέδιο του πενταετούς χρηµατοοικονοµικού σχεδίου, το αργότερο στις 31 
Οκτωβρίου του προηγουµένου έτους. 

 
 

'Αρθρο 8 
 
1. Ο Οργανισµός µπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές προκειµένου να 

εξοικονοµεί τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. 
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2. Ο Οργανισµός µπορεί να εκδίδει δάνεια στις κεφαλαιαγορές ενός Συµβαλλοµένου 

Μέρους, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο το σχετικό µε την έκδοση εσωτερικών δανείων, ή 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο δίκαιο, µε τη συγκατάθεση του Συµβαλλόµενου 
Μέρους. 

 
3. Ο ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός καθορίζει τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες ο 

Οργανισµός συνάπτει και αποπληρώνει δάνεια. 
 
4. Κάθε προϋπολογισµός και κάθε πενταετές χρηµατοοικονοµικό σχέδιο καθορίζουν το 

µέγιστο ποσό, το οποίο ο Οργανισµός µπορεί να δανειστεί κατά τη διάρκεια των ετών 
που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό και το πενταετές χρηµατοοικονοµικό σχέδιο. 

 
5. Για θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ο Οργανισµός  

ενεργεί σε συµφωνία µε τις αρµόδιες αρχές των Συµβαλλοµένων Μερών ή µε τις 
εκδότριές τους Τράπεζες.  

 
 

'Αρθρο 9 
 

Ο προϋπολογισµός και το πενταετές χρηµατοοικονοµικό σχέδιο µπορούν να αναθεωρούνται 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, σύµφωνα µε τους 
κανόνες που προβλέπονται για τη σύνταξη και την έγκρισή τους. 
 
 

'Αρθρο 10 
 

1. Οι λογαριασµοί του συνόλου των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού της 
Υπηρεσίας και η δηµοσιονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας, ελέγχονται ετησίως από ένα 
Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου.  

 
2. Το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του από εξωτερικούς συµβούλους ελεγκτές. Η εξωτερική εταιρία συµβούλων–ελεγκτών 
διορίζεται από το Συµβούλιο για µια περίοδο τριών ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 
περίπτ. (στ) της Σύµβασης. 

 
3. Σκοπός του ελέγχου που πραγµατοποιεί το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου, µε τη 

βοήθεια εξωτερικών συµβούλων–ελεγκτών, είναι να διαπιστωθεί η κανονικότητα των 
εσόδων και εξόδων και να εξακριβωθεί η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Το 
Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου υποβάλλει στο Συµβούλιο, µετά τη λήξη κάθε 
οικονοµικού έτους, µια έκθεση στην οποία επισυνάπτονται οι παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας. Το Συµβούλιο µπορεί να δώσει εντολή στην Υπηρεσία να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα, τα οποία συνιστά η έκθεση ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 
περίπτ. (α) της Σύµβασης. 

 
4. Το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου µεριµνά για τη δηµιουργία ενός κατάλληλου 

µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου εντός της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις πρακτικές και 
τις αρχές της χρηστής διαχείρισης. 
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5. Το Συµβούλιο Λογιστικού Ελέγχου µπορεί να εξετάζει και άλλα σχετικά µε την 

Υπηρεσία χρηµατοοικονοµικά θέµατα, σύµφωνα µε την εντολή του. 
 
 

'Αρθρο 11 
 
1. ∆ιοικητικές και τεχνικές επιθεωρήσεις των µονάδων της Υπηρεσίας µπορούν να 

πραγµατοποιούνται, εφόσον ζητηθεί από το Συµβούλιο, είτε αυτό ενεργεί ιδία 
πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα του Γενικού ∆ιευθυντή. 

 
2. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται από υπαλλήλους των διοικήσεων των 

Συµβαλλοµένων Μερών, µε εξωτερική βοήθεια, εφόσον απαιτείται. Κάθε επιτροπή 
επιθεώρησης αποτελείται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα διαφορετικής ιθαγένειας και 
πρέπει να περιλαµβάνει, στο µέτρο του δυνατού, ένα πρόσωπο που είχε λάβει µέρος σε 
µια προηγούµενη επιθεώρηση. 

 
 

'Αρθρο 12 
 
Το Συµβούλιο καθορίζει τις γλώσσες εργασίας της Υπηρεσίας. 
 
 

'Αρθρο 13 
 

Η Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες για τη λειτουργία της εκδόσεις. 
 
 

'Αρθρο 14 
 
'Ολα τα σχέδια τροποποιήσεων του Καταστατικού υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτ. (δ) της Σύµβασης. 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ 
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Περιοχές πληροφοριών πτήσης 
 
 
 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βερολίνου 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ανόβερου 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ρήνου 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρέµης 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ντίσελντορφ 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Φρανκφούρτης 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μονάχου 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βερολίνου 
 
∆ηµοκρατία της Αυστρίας 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βιέννης 
 
Βασίλειο του Βελγίου – Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρυξελλών 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρυξελλών 
 
∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σόφιας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βάρνας 
 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λευκωσίας 
 
∆ηµοκρατία της Κροατίας  
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ζάγκρεµπ 
 
Βασίλειο της ∆ανίας 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Κοπεγχάγης 
 
Βασίλειο της Ισπανίας 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μαδρίτης 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μαδρίτης 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βαρκελώνης 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βαρκελώνης 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Καναρίων Νήσων 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Καναρίων Νήσων 
 

1261 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil)78 von 96



 
 
 

 

Γαλλική ∆ηµοκρατία – Πριγκιπάτο του Μονακό (*) 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Γαλλίας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Παρισίων 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρέστης 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μπορντό 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μασσαλίας (*) 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ρεµς 
 
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σκοτίας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σκοτίας 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λονδίνου 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λονδίνου 
 
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Αθηνών 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Αθηνών 
 
∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας  
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βουδαπέστης  
 
Ιρλανδία 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Shannon  
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Shannon 
 Ωκεάνεια Μεταβατική Περιοχή Shannon  
 που ορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγµένες : 51° Bόρεια 15° ∆υτικά, 51° 

Βόρεια 8° ∆υτικά, 48° 30 Βόρεια 8° ∆υτικά, 49° Βόρεια 15° ∆υτικά, 51° Βόρεια 
15° ∆υτικά σε επίπεδο πτήσης 55 και άνω. 

 
Ιταλική ∆ηµοκρατία 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μιλάνου 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ρώµης 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Brindisi  
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μιλάνου 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ρώµης 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Brindisi  
 
∆ηµοκρατίας της Μάλτας 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μάλτας 
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Βασίλειο της Νορβηγίας 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης 'Οσλο 

Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Stavanger 
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Trondheim 
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Bodψ 
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης 'Οσλο 
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Stavanger 
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Trondheim 
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Bodψ 
Ωκεάνεια Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Bodψ 
 

 
Βασίλειο των Κάτω Χωρών 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης 'Αµστερνταµ 
 
 
Πορτογαλική ∆ηµοκρατία 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λισσαβόνας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λισσαβόνας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σάντα Μαρία 
 
Ρουµανία 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βουκουρεστίου 
 
Σλοβακική ∆ηµοκρατία 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μπρατισλάβας 
 
∆ηµοκρατία της Σλοβενίας 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λουµπλιάνας 
 
Βασίλειο της Σουηδίας 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Malmφ 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Στοκχόλµης 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Sundsvall  
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Malmφ  
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Στοκχόλµης  
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Sundsvall 
 
Ελβετική Συνοµοσπονδία 
 
 Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ελβετίας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ελβετίας 
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Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Πράγας 
 
Τουρκική ∆ηµοκρατία 
 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης 'Αγκυρας 
 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ισταµπούλ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Φορολογικές διατάξεις 
 
 
 
 

'Αρθρο 1 
 

1. Με την επιφύλαξη των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 της 
Σύµβασης, όταν ο Οργανισµός, κατά την άσκηση της επίσηµης αποστολής του, προβαίνει 
σε σηµαντικές αγορές αγαθών ή χρησιµοποιεί υπηρεσίες σηµαντικής αξίας, σχετικά µε τις 
οποίες καταβλήθηκαν ή πρέπει να καταβληθούν έµµεσοι φόροι, δασµοί ή τέλη 
(περιλαµβανοµένων των φόρων, δασµών ή τελών που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, 
διαφόρων των αναφεροµένων στο άρθρο 23 παρ. 1 της Σύµβασης), οι κυβερνήσεις των 
κρατών µελών προβαίνουν, στο µέτρο του δυνατού, στις κατάλληλες ενέργειες για να 
αντισταθµίσουν την επίπτωση επί του Οργανισµού αυτών των φόρων, δασµών ή τελών, 
είτε µε προσαρµογή των χρηµατικών συνεισφορών που καταβάλλονται στον Οργανισµό, 
είτε µε επιστροφή στον Οργανισµό του ποσού αυτών των φόρων, δασµών ή τελών. Οι εν 
λόγω φόροι, δασµοί ή τέλη µπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείµενο απαλλαγής. 

 
2. 'Οσον αφορά τις πληρωµές, στις οποίες οφείλει να προβεί ο Οργανισµός προς τα κράτη 

µέλη σε σχέση µε επενδύσεις που πραγµατοποιούν αυτά τα κράτη, στο µέτρο που οι 
αντίστοιχες δαπάνες πρέπει να επιστραφούν από τον Οργανισµό, τα εν λόγω κράτη 
φροντίζουν ώστε η κατάσταση λογαριασµού, την οποία υποβάλλουν στον Οργανισµό, να 
µην αναφέρει φόρους, δασµούς ή τέλη από τα οποία ο Οργανισµός θα είχε απαλλαγεί, τα 
οποία θα του επιστρέφονταν ή θα αποτελούσαν αντικείµενο προσαρµογής των 
χρηµατικών συνεισφορών προς τον Οργανισµό, εάν ο Οργανισµός είχε ο ίδιος προβεί σε 
αυτές τις επενδύσεις. 

 
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στους φόρους, δασµούς ή τέλη που 

εισπράττονται ως πληρωµή για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 
 
 

'Αρθρο 2 
 

Τα αγαθά που αποκτά ο Οργανισµός, στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 1 παρ. 1, µπορούν να 
πωληθούν ή να διατεθούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σύµφωνα µόνο µε τους όρους που 
καθορίζονται από τις κυβερνήσεις των ενδιαφεροµένων κρατών. 

 
 

'Αρθρο 3 
 
1. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας και τα µέλη του προσωπικού του Οργανισµού 

υπόκεινται σε φόρο υπέρ του Οργανισµού, επί των αποδοχών και µισθών που τους 
καταβάλλει ο εν λόγω Οργανισµός, σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους που 
καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Οι αποδοχές και οι µισθοί απαλλάσσονται από τον εθνικό 
φόρο εισοδήµατος. 

 
Οι αποδοχές και µισθοί που απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήµατος µπορούν 
ωστόσο να λαµβάνονται υπόψη από τα κράτη µέλη, όταν προσδιορίζουν το ποσό του 
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φόρου που ισχύει επί των άλλων εισοδηµάτων των δικαιούχων των αποδοχών και 
µισθών. 

 
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις συντάξεις και τις προσόδους που καταβάλλει ο 

Οργανισµός. 
 
3. Το όνοµα, η ιδιότητα, η διεύθυνση, οι αποδοχές και ενδεχοµένως οι συντάξεις των 

υπαλλήλων και πρώην υπαλλήλων, στους οποίους εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανακοινώνονται περιοδικά στα κράτη µέλη. 

 
 

'Αρθρο 4 
 
Για την εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος, ο Οργανισµός ενεργεί σε συµφωνία µε τις 
αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών. 
 
 

'Αρθρο 5 
 
1. Το παρόν Παράρτηµα αντικαθιστά το πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης, που 

υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου 1970, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεµβρίου 1978, τα  οποία 
τροποποιήθηκαν και τα δύο µε το άρθρο XXXVIII του Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε 
στις Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου 1981 για την τροποποίηση της Σύµβασης. 

 
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 ανωτέρω, οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το άρθρο 3 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 6ης Ιουλίου 1970 
συνεχίζουν να ισχύουν µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  
ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
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∆ιατάξεις σχετικά µε το 
κοινό σύστηµα τελών διαδροµής 

 
 

'Αρθρο 1 
 
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται ένα κοινό σύστηµα 
καθορισµού, τιµολόγησης και είσπραξης των τελών διαδροµής, µε βάση ένα ενιαίο τέλος ανά 
πτήση και να χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό τις υπηρεσίες του EUROCONTROL. 

 
 

'Αρθρο 2 
 

Ο Οργανισµός καθορίζει, τιµολογεί και εισπράττει τα τέλη διαδροµής που καταλογίζονται 
στους χρήστες των εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας επί διαδροµής, ύστερα από πρόταση των 
Συµβαλλοµένων Μερών που συµµετέχουν στο κοινό σύστηµα τελών διαδροµής. 

 
 

'Αρθρο 3 
 

Σε ό,τι αφορά τα τέλη διαδροµής, το Συµβούλιο αποτελεί το όργανο το υπεύθυνο για τον 
καθορισµό των τρόπων εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνονται 
στον τοµέα των τελών διαδροµής και για την εποπτεία των καθηκόντων της Υπηρεσίας στον 
τοµέα αυτό. 
 
Ειδικότερα, το Συµβούλιο : 
 
(α) προετοιµάζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνονται σε θέµατα 

πολιτικής τελών διαδροµής•  
 

(β) καθορίζει τη λογιστική µονάδα στην οποία εκφράζονται τα τέλη διαδροµής• 
 

(γ) σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 6 παρ. 2 της 
Σύµβασης, καθορίζει τους όρους εφαρµογής του συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των όρων πληρωµής καθώς επίσης και των τιµών µονάδας, 
των τιµολογίων και της περιόδου εφαρµογής τους• 
 

(δ) εγκρίνει τις εκθέσεις τις σχετικές µε τις δραστηριότητες του EUROCONTROL σε 
θέµατα τελών διαδροµής•  
 

(ε) υιοθετεί το δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στο σύστηµα τελών 
διαδροµής• 
 

(στ) εγκρίνει τα παραρτήµατα του προϋπολογισµού τα σχετικά µε τις δραστηριότητες του 
EUROCONTROL σε θέµατα τελών διαδροµής. 

 
 

'Αρθρο 4 
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Τα τέλη διαδροµής που αναφέρονται στο τιµολόγιο, το οποίο εκδίδει ο Οργανισµός, αποτελούν 
ένα ενιαίο τέλος που οφείλεται για κάθε πτήση, το οποίο συνιστά ενιαία απαίτηση του 
EUROCONTROL πληρωτέα στα Κεντρικά Γραφεία του. 
 
 

'Αρθρο 5 
 

1. Το τέλος οφείλεται από το πρόσωπο που εκµεταλλευόταν το αεροσκάφος κατά τη 
στιγµή που πραγµατοποιήθηκε η πτήση.  Το τέλος είναι µία προνοµιούχος απαίτηση 
επί του αεροσκάφους, σε σχέση µε το οποίο οφείλεται το τέλος, ανεξάρτητα από το 
πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται, εάν το επιτρέπει το δίκαιο του 
ενδιαφερόµενου Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
2. ´Οταν για την αναγνώριση της πτήσης χρησιµοποιείται ένας ενδείκτης ICAO, ή 

οποιοσδήποτε άλλος αναγνωρισµένος ενδείκτης, ο EUROCONTROL µπορεί να 
θεωρήσει ως εκµεταλλευόµενο, τον οικονοµικό φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, στον 
οποίο ο εν λόγω ενδείκτης έχει χορηγηθεί ή βρισκόταν υπό εξέλιξη η διαδικασία της 
χορήγησής του κατά τη στιγµή της πτήσης ή ο οποίος έχει αναγνωριστεί στο 
κατατεθειµένο σχέδιο πτήσης ή έχει αναγνωριστεί µε τη χρήση του ενδείκτη ICAO ή 
οποιουδήποτε άλλου ενδείκτη αναγνωρισµένου στις επικοινωνίες µε τις υπηρεσίες 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο. 

 
3. Αν η ταυτότητα του εκµεταλλευόµενου δεν είναι γνωστή ως ο εκµεταλλευόµενος του 

αεροσκάφους θεωρείται ο ιδιοκτήτης αυτού, εκτός εάν αποδείξει ποιο άλλο 
πρόσωπο ήταν ο εκµεταλλευόµενος. 

 
4. Ο εκµεταλλευόµενος και ο κύριος του αεροσκάφους ευθύνονται αλληλέγγυα, για 

την καταβολή του τέλους, εάν το επιτρέπει το δίκαιο  του ενδιαφερόµενου 
Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
 

'Αρθρο 6 
 
1. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το οφειλόµενο ποσό, είναι δυνατόν να 

ληφθούν µέτρα για αναγκαστική είσπραξη, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν την 
κράτηση ή την αναγκαστική πώληση αεροσκαφών, εάν το επιτρέπει το δίκαιο του 
Συµβαλλόµενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου προσγειώθηκε το αεροσκάφος. 

 
2. ´Υστερα από σχετική αίτηση του EUROCONTROL, τα µέτρα µπορούν επίσης να 

περιλαµβάνουν την επανεξέταση από ένα Συµβαλλόµενο Μέρος ή από οποιοδήποτε 
αρµόδιο οργανισµό, των διοικητικών αδειών των σχετικών µε τη δραστηριότητα 
αεροµεταφοράς ή τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν 
σε ένα χρήστη υπόχρεο για την καταβολή του τέλους, εάν αυτό επιτρέπεται από τη 
σχετική νοµοθεσία. 

 
 

'Αρθρο 7 
 

1. Οι προσφυγές για την είσπραξη του οφειλόµενου ποσού ασκούνται είτε από τον 
EUROCONTROL είτε, µετά από αίτηση του EUROCONTROL, από ένα 
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Συµβαλλόµενο Μέρος, είτε από οποιοδήποτε όργανο εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό 
αυτό από ένα Συµβαλλόµενο Μέρος. 

 
2. Η είσπραξη πραγµατοποιείται µε δικαστική ή µε διοικητική διαδικασία. 

 
3. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος γνωστοποιεί στον EUROCONTROL τις διαδικασίες που 

εφαρµόζονται στο Κράτος αυτό, καθώς και τα αρµόδια δικαστήρια ή τις αρµόδιες 
διοικητικές αρχές. 

 
'Αρθρο 8 

 
Οι προσφυγές για την είσπραξη ασκούνται στο έδαφος του Συµβαλλόµενου Μέρους : 

 
(α) όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία ή την έδρα του• 

 
(β) όπου ο οφειλέτης διατηρεί εµπορική εγκατάσταση, εφόσον η κατοικία ή η έδρα του 

δεν βρίσκονται στο έδαφος ενός Συµβαλλόµενου Μέρους• 
 

(γ) όπου, ελλείψει των λόγων δικαιοδοσίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και 
(β) ανωτέρω, ο οφειλέτης κατέχει περιουσιακά στοιχεία• 

 
(δ) ελλείψει των λόγων δικαιοδοσίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ) 

ανωτέρω, όπου ο EUROCONTROL έχει τα Κεντρικά Γραφεία του. 
 
 

'Αρθρο 9 
 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα για 
οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος ή για οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο από 
Συµβαλλόµενο Μέρος όργανο, το οποίο ενεργεί ύστερα από σχετική αίτηση του 
EUROCONTROL, να προβεί στην είσπραξη του οφειλόµενου ποσού µε κράτηση ή 
αναγκαστική πώληση αεροσκάφους, σύµφωνα µε τη διοικητική ή δικαστική 
διαδικασία του ενδιαφερόµενου Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
2. Η εξουσία κράτησης ή αναγκαστικής πώλησης επεκτείνεται στον εξοπλισµό, στα 

ανταλλακτικά, στα καύσιµα, στα εφόδια και στα έγγραφα του αεροσκάφους που 
κρατείται ή πωλείται. 

 
3. Το κύρος και η ισχύς της κράτησης και της αναγκαστικής πώλησης καθορίζονται 

από τη νοµοθεσία του Συµβαλλόµενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου έλαβε χώρα 
η κράτηση. 

 
 

'Αρθρο 10 
 

Ο EUROCONTROL έχει την ικανότητα να ασκεί προσφυγή ενώπιον των αρµοδίων 
δικαστηρίων και διοικητικών αρχών των κρατών που δεν είναι µέρη της Σύµβασης. 
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'Αρθρο 11 
 

Οι ακόλουθες αποφάσεις που λαµβάνονται σε ένα Συµβαλλόµενο Μέρος αναγνωρίζονται και 
εκτελούνται στα άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη : 
 
(α) οι οριστικές αποφάσεις δικαστηρίων•  

 
(β) οι διοικητικές αποφάσεις που υπόκειντο σε ένδικα µέσα, αλλά δεν υπόκεινται πλέον, είτε 

διότι το δικαστήριο απέρριψε το ένδικο µέσο µε οριστική απόφαση, είτε διότι ο αιτών 
παραιτήθηκε, είτε διότι η προθεσµία άσκησης του ενδίκου µέσου έχει εκπνεύσει. 
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'Αρθρο 12 
 

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο 'Αρθρο 11 δεν αναγνωρίζονται ούτε εκτελούνται, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις : 

 
(α) αν το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή του Συµβαλλόµενου Μέρους προέλευσης δεν 

ήταν αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 8• 
 

(β) αν η απόφαση αντίκειται στη δηµόσια τάξη του Συµβαλλόµενου Μέρους αναγνώρισης• 
 

(γ) αν δεν γνωστοποιήθηκε στον οφειλέτη η απόφαση της διοικητικής αρχής ή η άσκηση 
της προσφυγής έγκαιρα, ώστε να µπορεί ο εν λόγω να αµυνθεί ή να ασκήσει ένδικα 
µέσα• 

 
(δ) αν έχει προηγουµένως ασκηθεί προσφυγή σχετικά µε τα ίδια τέλη διαδροµής και 

εκκρεµεί ακόµη ενώπιον δικαστηρίου, ή διοικητικής αρχής του Συµβαλλόµενου Μέρους 
αναγνώρισης• 

 
(ε) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση σχετική µε τα ίδια τέλη διαδροµής 

που έχει εκδοθεί στο Συµβαλλόµενο Μέρος αναγνώρισης• 
 

(στ) αν το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή του Συµβαλλόµενου Μέρους προέλευσης, για να 
εκδώσει την απόφασή του/της, επέλυσε προδικαστικό ζήτηµα σχετικό µε την 
προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, τις περιουσιακές σχέσεις 
των συζύγων ή τις κληρονοµικές σχέσεις, κατά τρόπο που αντίκειται σε κανόνα 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του Συµβαλλόµενου Μέρους αναγνώρισης, εκτός αν η 
απόφαση καταλήγει σε αποτέλεσµα ίδιο µε εκείνο που θα προέκυπτε από την εφαρµογή 
των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του εν λόγω Συµβαλλόµενου Μέρους. 

 
 

'Αρθρο 13 
 

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11, οι οποίες είναι εκτελεστές στο Συµβαλλόµενο 
Μέρος προέλευσης, εκτελούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του Συµβαλλόµενου 
Μέρους αναγνώρισης. Εάν είναι αναγκαίο, η απόφαση περιβάλλεται τον εκτελεστήριο τύπο, 
µετά από απλή αίτηση, από ένα δικαστήριο, ή µια διοικητική αρχή του Συµβαλλόµενου 
Μέρους αναγνώρισης. 

 
 

'Αρθρο 14 
 

1. Η αίτηση συνοδεύεται από : 
 

(α) ένα κυρωµένο αντίγραφο της απόφασης• 
 
(β) σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου που εκδίδεται ερήµην, το πρωτότυπο ή ένα 

κυρωµένο αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει ότι έχει επιδοθεί εγκαίρως 
στον οφειλέτη το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης• 

 
(γ) σε περίπτωση διοικητικής απόφασης, ένα έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει ότι οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 11 πληρούνται• 
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(δ) ένα έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή στο 

Συµβαλλόµενο Μέρος προέλευσης και ότι η απόφαση έχει επιδοθεί εγκαίρως στον 
οφειλέτη. 

 
2. Μια προσηκόντως επικυρωµένη µετάφραση των εγγράφων προσκοµίζεται, εάν αυτό 

απαιτείται από το δικαστήριο, ή τις διοικητικές αρχές του Συµβαλλόµενου Μέρους 
αναγνώρισης. Καµία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν απαιτείται. 

 
 

'Αρθρο 15 
 
1. Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί µόνο για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο 

άρθρο 12. Αποκλείεται η επί της ουσίας αναθεώρηση της απόφασης από το 
Συµβαλλόµενο Μέρος αναγνώρισης. 

 
2. Η διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης της απόφασης διέπεται από το δίκαιο του 

Συµβαλλόµενου Μέρους αναγνώρισης, στο µέτρο που η Σύµβαση δεν ορίζει 
διαφορετικά. 

 
 

'Αρθρο 16 
 

Το ποσό που εισπράττεται από τον EUROCONTROL καταβάλλεται στα Συµβαλλόµενα 
Μέρη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου. 

 
 

'Αρθρο 17 
 
Σε περίπτωση ένα Συµβαλλόµενο Μέρος εισπράξει την απαίτηση, το εισπραχθέν ποσό 
καταβάλλεται το συντοµότερο δυνατό στον EUROCONTROL, ο οποίος εφαρµόζει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16. Τα έξοδα είσπραξης που έχει υποστεί αυτό το 
Συµβαλλόµενο Μέρος επιβαρύνουν τον EUROCONTROL. 

 
 

'Αρθρο 18 
 

Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλοµένων Μερών συνεργάζονται µε τον EUROCONTROL, για 
τον καθορισµό και την είσπραξη των τελών διαδροµής. 

 
 

'Αρθρο 19 
 

Αν το Συµβούλιο αποφασίσει οµόφωνα να παραιτηθεί από την είσπραξη ενός τέλους, τα 
ενδιαφερόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη µπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούν 
κατάλληλη. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της Σύµβασης οι σχετικές µε την είσπραξη, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων παύουν να ισχύουν. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 

σχετικά µε την αντικατάσταση της  
Πολυµερούς Συµφωνίας της σχετικής µε τα Τέλη ∆ιαδροµής  

της 12ης Φεβρουαρίου 1981  
από τις 

σχετικές διατάξεις του ενιαίου κειµένου 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία  

για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας  
όπως τροποποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1997, 

 συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος IV αυτής  
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 

σχετικά µε την αντικατάσταση της  
Πολυµερούς Συµφωνίας της σχετικής µε τα Τέλη ∆ιαδροµής  

της 12ης Φεβρουαρίου 1981  
από τις 

σχετικές διατάξεις του ενιαίου κειµένου 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία  

για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας  
όπως τροποποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1997, 

 συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος IV αυτής  
 
 
 
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 
ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, 
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
 
 
Που στο εξής καλούνται “τα Εθνικά Συµβαλλόµενα Μέρη”, 
 
 
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
 
 
Που στο εξής καλείται “EUROCONTROL”, 
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'Εχοντας υπόψη τη ∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική µε τη συνεργασία για την 
ασφάλεια της αεροναυτιλίας που τροποποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1981, και ιδίως τα άρθρα 6 
παρ. 3, 7 παρ. 2, 11 και 12, 
 
'Εχοντας υπόψη το Μέτρο αριθ. 85/43 που αποφάσισε η Μόνιµη Επιτροπή του 
EUROCONTROL, σχετικά µε τη σύναψη του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου,  
 
Επειδή τα Εθνικά Συµβαλλόµενα Μέρη υπογράφουν την ηµέρα αυτή ένα Πρωτόκολλο για 
την ενοποίηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για 
την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960 σε συνέχεια των διαφόρων 
τροποποιήσεων που έγιναν (καλούµενο στο εξής “το Πρωτόκολλο”),  
 
Επειδή ο EUROCONTROL είναι, µαζί µε τα Εθνικά Συµβαλλόµενα Μέρη, µέρος της 
Πολυµερούς Συµφωνίας της σχετικής µε τα τέλη διαδροµής της 12ης Φεβρουαρίου 1981 
(καλούµενη στο εξής “η Πολυµερής Συµφωνία”),  
 
Επειδή, εντούτοις, το Πρωτόκολλο ανοίγεται για υπογραφή µόνο από τα Εθνικά 
Συµβαλλόµενα Μέρη και από κάθε άλλο κράτος που έχει κληθεί στη ∆ιπλωµατική 
Συνδιάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας υιοθετήθηκε το εν λόγω ή από κάθε άλλο 
κράτος που έχει εξουσιοδοτηθεί να το υπογράψει από τη Μόνιµη Επιτροπή του 
EUROCONTROL,  
 
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο IV του Πρωτοκόλλου, από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του εν 
λόγω, η Πολυµερής Συµφωνία καταργείται και αντικαθίσταται από τις σχετικές διατάξεις του 
ενιαίου κειµένου της Σύµβασης που επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο, συµπεριλαµβανοµένου 
του Παραρτήµατος IV αυτής,  
 
Επειδή µία τέτοια αντικατάσταση είναι δυνατή µόνο µε τη συναίνεση όλων των Μερών,  
 
Συµφώνησαν ως ακολούθως: 
 
 

´Αρθρο 1 
 
Από την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 για την 
ενοποίηση της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη Συνεργασία για την 
ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, σε συνέχεια των διαφόρων 
τροποποιήσεων που έγιναν, η Πολυµερής Συµφωνία η σχετική µε τα τέλη διαδροµής της 
12ης Φεβρουαρίου 1981 καταργείται.  
 
 

´Αρθρο 2 
 
Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου φροντίζει ώστε να καταχωρηθεί το παρόν 
Πρωτόκολλο στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 102 
του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και στο Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής 
Αεροπορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 83 της Σύµβασης περί ∆ιεθνούς Πολιτικής 
Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944. 
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες Πληρεξούσιοι, αφού παρουσίασαν τα 
πληρεξούσια έγγραφά τους, τα οποία βρέθηκαν εντάξει, υπέγραψαν το παρόν Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο. 

 
ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 1997, στη γερµανική, αγγλική, βουλγαρική, 
κροατική, δανική, ισπανική, γαλλική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, ολλανδική, νορβηγική, 
πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και τουρκική 
γλώσσα, σε ένα µόνο αντίτυπο, το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβέρνησης του 
Βασιλείου του Βελγίου, η οποία θα διαβιβάσει ακριβή αντίγραφα στους υπογράφοντες. Σε 
περίπτωση διαφοράς µεταξύ των κειµένων, υπερισχύει το κείµενο στη γαλλική γλώσσα. 
 
 
 

Για την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, 
 
Για το Βασίλειο του Βελγίου, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας, 
 
Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Κροατίας, 
 
Για το Βασίλειο της ∆ανίας, 
 
Για το Bασίλειο της Ισπανίας, 
 
Για τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, 
 
Για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, 
 
Για την  Ελληνική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, 
 
Για την Ιρλανδία, 
 
Για την Ιταλική ∆ηµοκρατία, 
 
Για το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας, 
 
Για το Πριγκιπάτο του Μονακό, 
 
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας, 
 
Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, 

1261 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 95 von 96



 
 
 

 

 
Για την  Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη Ρουµανία, 
 
Για τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, 
 
Για το Βασίλειο της Σουηδίας, 
 
Για την Ελβετική Συνοµοσπονδία, 
 
Για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, 
 
Για την Τουρκική ∆ηµοκρατία, 
 
Για τον EUROCONTROL,  
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