
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
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TΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΜΑΛΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η  ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

Συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο εξής 

αναφερόµενα ως τα «κράτη µέλη», και 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής αναφερόµενη ως «η Κοινότητα», 

 

 αφενός, και 

 

TΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ, στο εξής αναφερόµενο ως «Mαρόκο», 

 

 αφετέρου, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν ένα σύστηµα διεθνών αεροπορικών µεταφορών βασισµένο στον 

θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ αεροµεταφορέων στην αγορά, µε ελάχιστη κυβερνητική παρέµβαση 

και ρύθµιση, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν περαιτέρω τις ευκαιρίες διεθνών αεροπορικών µεταφορών, 

καθώς και την ανάπτυξη των δικτύων αεροµεταφορών µε σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του 

επιβατικού κοινού και των µεταφορικών επιχειρήσεων για πρόσφορες υπηρεσίες αεροπορικών 

µεταφορών· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δώσουν τη δυνατότητα στους αεροµεταφορείς να προσφέρουν στο επιβατικό 

κοινό και τους αποστολείς εµπορευµάτων ανταγωνιστικές τιµές και υπηρεσίες σε ανοικτές αγορές· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ωφεληθούν όλοι οι τοµείς του κλάδου των αεροµεταφορών, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων στις αεροµεταφορές, από µια συµφωνία ελευθέρωσης· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ασφάλεια πτήσεων και 

αεροπορική ασφάλεια (επίγεια) στις διεθνείς αεροµεταφορές και δηλώνοντας εκ νέου τις σοβαρές 

τους ανησυχίες για ενέργειες ή απειλές κατά της ασφάλειας αεροσκαφών, οι οποίες υπονοµεύουν 

την ασφάλεια προσώπων ή ιδιοκτησίας, επηρεάζουν δυσµενώς την εκτέλεση των αεροπορικών 

µεταφορών και υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια της πολιτικής 

αεροπορίας· 
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τη Σύµβαση ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που άνοιξε προς υπογραφή 

στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν ισότιµους όρους για τους αεροµεταφορείς· 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον 

ανταγωνισµό µεταξύ αεροµεταφορέων και να υπονοµεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας 

συµφωνίας· 

 

∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι σηµαντική η προστασία του περιβάλλοντος στην κατάστρωση και την 

άσκηση της διεθνούς αεροναυτικής πολιτικής και αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα των κυρίαρχων 

κρατών να λαµβάνουν µέτρα προς το σκοπό αυτό· 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τη σηµασία της προστασίας των καταναλωτών, καθώς και της προστασίας 

που παρέχεται από τη Σύµβαση για την Ενοποίηση Ορισµένων Κανόνων στις ∆ιεθνείς 

Αεροπορικές Μεταφορές, που συνήφθη στο Μόντρεαλ στις 28 Μαΐου 1999, καθόσον αµφότερα τα 

µέρη έχουν προσχωρήσει στη σύµβαση αυτή· 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ την πρόθεση να στηριχθούν στο ήδη υπάρχον πλαίσιο που απαρτίζουν οι υπάρχουσες 

συµφωνίες αεροµεταφορών µε στόχο το άνοιγµα της πρόσβασης στις αγορές και τη µεγιστοποίηση 

του οφέλους για τους εκατέρωθεν καταναλωτές,  αεροµεταφορείς, εργαζόµενους και κοινότητες· 

 

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι µια συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, 

αφενός και του Μαρόκου αφετέρου µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στις ευρωµεσογειακές 

σχέσεις στον τοµέα των αεροµεταφορών έτσι ώστε να προωθηθούν πλήρως τα οφέλη της 

ελευθέρωσης σε αυτόν τον καίριας σηµασίας οικονοµικό κλάδο· 
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι στόχος είναι µια τέτοια συµφωνία να εφαρµοσθεί προοδευτικά µεν αλλά 

και ολοκληρωτικά και ότι µε έναν κατάλληλο µηχανισµό µπορεί να εξασφαλισθεί η ακόµη 

µεγαλύτερη εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Ορισµοί 

 

Για τους στόχους της παρούσας συµφωνίας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, νοείται ως: 

 

1) «συµφωνηµένο δροµολόγιο» και «καθορισµένη διαδροµή», η διεθνής αεροπορική µεταφορά 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 και η καθορισµένη διαδροµή σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της 

παρούσας συµφωνίας· 

 

2) «συµφωνία», η παρούσα συµφωνία, τα παραρτήµατά της και οι τυχόν τροποποιήσεις της· 

 

3) «αεροπορική µεταφορά», η µεταφορά µε αεροσκάφος επιβατών, αποσκευών, φορτίου, και 

ταχυδροµείου, χωριστά ή σε συνδυασµό, που προσφέρεται στο κοινό επ’αµοιβή ή επί 

µισθώσει, η οποία, για να µην υπάρχουν αµφιβολίες, περιλαµβάνει τις τακτικές και τις 

έκτακτες (ναυλωµένες) αεροπορικές µεταφορές, και τα δροµολόγια αποκλειστικής 

µεταφοράς φορτίου· 

 

4) «συµφωνία σύνδεσης», η ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, 

που συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 26 Φεβρουαρίου 1996· 
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5) «κοινοτική άδεια εκµετάλλευσης», η άδεια εκµετάλλευσης αεροµεταφορέων που είναι 

εγκατεστηµένοι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία χορηγείται και διατηρείται σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την άδεια 

των αεροµεταφορέων· 

 

6) «σύµβαση», η Σύµβαση περί ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που άνοιξε προς υπογραφή στο 

Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944 και περιλαµβάνει: 

 

α) κάθε τροποποίηση που έχει τεθεί σε ισχύ βάσει του άρθρου 94 στοιχείο (α) της 

σύµβασης και έχει επικυρωθεί από το Μαρόκο όσο και από το κράτος µέλος ή τα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανάλογα µε την περίπτωση, και 

 

β) κάθε παράρτηµα ή τροποποίησή του που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 90 της 

σύµβασης, εφόσον το εν λόγω παράρτηµα ή τροποποίησή του ισχύει τόσο στο Μαρόκο 

όσο και στο κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανάλογα µε 

την περίπτωση· 

 

7) «πλήρες κόστος», το κόστος παροχής υπηρεσιών συν µια εύλογη επιβάρυνση για τα γενικά 

διοικητικά έξοδα και, κατά περίπτωση, τυχόν ισχύουσες επιβαρύνσεις µε σκοπό την 

ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού κόστους, η οποία επιβάλλεται χωρίς διακρίσεις όσον 

αφορά την εθνικότητα· 

 

8) «συµβαλλόµενα µέρη», αφενός, η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη 

µέλη της, ανάλογα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, και, αφετέρου, το Μαρόκο· 
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9) «υπήκοοι», κάθε πρόσωπο ή οντότητα µαροκινής υπηκοότητας για τη µαροκινή πλευρά, ή 

υπηκοότητας κράτους µέλους για την ευρωπαϊκή πλευρά, εφόσον, στην περίπτωση νοµικής 

οντότητας, είναι ανά πάσα στιγµή υπό τον πραγµατικό έλεγχο, είτε απευθείας είτε µε κατά 

πλειοψηφία συµµετοχή, προσώπων ή οντοτήτων µαροκινής υπηκοότητας για τη µαροκινή 

πλευρά, ή προσώπων ή οντοτήτων υπηκοότητας κράτους µέλους ή µιας από τις χώρες που 

προσδιορίζονται στο Παράρτηµα V για την ευρωπαϊκή πλευρά· 

 

10) «επιχορηγήσεις»: κάθε οικονοµική συνεισφορά που χορηγείται από τις αρχές ή από 

περιφερειακό ή άλλο δηµόσιο οργανισµό, δηλ. όταν: 

 

α) η πρακτική µιας κυβέρνησης ή περιφερειακού φορέα ή άλλου δηµόσιου οργανισµού 

ενέχει άµεση µεταφορά κονδυλίων όπως επιδοτήσεις, δάνεια ή εισφορά κεφαλαίου, 

πιθανή άµεση µεταφορά κονδυλίων προς την εταιρεία ή ανάληψη υποχρεώσεων της 

εταιρείας όπως εγγυήσεις δανείων· 

 

β) µια κυβέρνηση ή ένας περιφερειακός φορέας ή άλλος δηµόσιος οργανισµός παραιτείται 

από την απαίτηση είσπραξης εσόδων που κανονικά του οφείλονται ή δεν τα εισπράττει· 

 

γ) κυβερνητικός ή περιφερειακός φορέας ή άλλος δηµόσιος οργανισµός παρέχει αγαθά ή 

υπηρεσίες πέραν των γενικών υποδοµών, ή αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες· 
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δ) κυβερνητικός ή περιφερειακός φορέας ή άλλος δηµόσιος οργανισµός προβαίνει σε 

πληρωµές σε χρηµατοδοτικό µηχανισµό ή αναθέτει ή υποδεικνύει σε ιδιωτικό φορέα να 

φέρει σε πέρας ένα ή περισσότερα καθήκοντα του τύπου που αναφέρονται στο σηµείο 

α), β) και γ), τα οποία κανονικά αναλαµβάνονται σε κυβερνητικό επίπεδο και, στην 

πράξη, δεν διαφέρουν πραγµατικά από πρακτικές που ακολουθούνται κανονικά από 

κυβερνήσεις· 

 

και εφόσον µε τον τρόπο αυτόν παρέχονται οφέλη· 

 

11) «διεθνής αεροπορική µεταφορά», η αεροπορική µεταφορά που συνεπάγεται διέλευση από τον 

εναέριο χώρο άνωθεν της επικράτειας περισσοτέρων του ενός κρατών· 

 

12) «τιµή», ο ναύλος που εφαρµόζεται από τους αεροµεταφορείς ή τους πράκτορές τους για την 

αεροπορική µεταφορά επιβατών, αποσκευών ή/και φορτίου (εξαιρουµένου του 

ταχυδροµείου), η οποία περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, επίγεια µεταφορά σε συνδυασµό µε 

τη διεθνή αεροπορική µεταφορά, και τους όρους στους οποίους υπόκειται η εφαρµογή των 

ναύλων αυτών· 

 

13) «τέλος χρήστη», το τέλος το οποίο επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες για την παροχή 

διευκολύνσεων και υπηρεσιών αεροναυτιλιακών ή αεροπορικής ασφάλειας των συναφών 

διευκολύνσεων και υπηρεσιών· 

 

14) «SESAR», η τεχνική εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η οποία προσφέρει 

συντονισµένη και συγχρονισµένη έρευνα, ανάπτυξη και εγκατάσταση των νέων γενεών 

συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· 
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15) «επικράτεια», για το Βασίλειο του Μαρόκου, τα χερσαία εδάφη (ηπειρωτικά και νησιωτικά), 

τα εσωτερικά ύδατα και τα χωρικά ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, και, για 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα χερσαία εδάφη (ηπειρωτικά και νησιωτικά), τα εσωτερικά 

ύδατα και τα χωρικά ύδατα στα οποία ισχύει η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και µε τους όρους που καθορίζει η εν λόγω Συνθήκη και κάθε τυχόν διάδοχος 

πράξη· η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ νοείται µε την 

επιφύλαξη των αντίστοιχων νοµικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου 

Βασιλείου σχετικά µε τη διαµάχη περί κυριαρχίας επί του εδάφους όπου βρίσκεται ο 

αερολιµένας· και της συνεχιζόµενης εξαίρεσης του αερολιµένα του Γιβραλτάρ από τα µέτρα 

της ΕΕ στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών τα οποία ισχύουν από τις 18 Σεπτεµβρίου 

2006 µεταξύ των κρατών µελών σύµφωνα µε τους όρους της υπουργικής δήλωσης για τον 

αερολιµένα του Γιβραλτάρ η οποία συµφωνήθηκε στην Κόρδοβα στις 18 

Σεπτεµβρίου 2006· και 

 

16) «αρµόδιες αρχές», οι δηµόσιες υπηρεσίες ή οι φορείς που προσδιορίζονται στο παράρτηµα 

ΙΙΙ. Τυχόν τροποποιήσεις του εθνικού δικαίου που αφορούν το καθεστώς των αρµοδίων 

αρχών κοινοποιούνται από το οικείο συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο. 
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TΙΤΛΟΣ I 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

∆ικαιώµατα κυκλοφορίας 

 

1. Πλην αντιθέτου διατάξεως του Παραρτήµατος Ι, κάθε συµβαλλόµενο µέρος χορηγεί στο 

άλλο συµβαλλόµενο µέρος τα εξής δικαιώµατα για την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών µεταφορών 

από τους αεροµεταφορείς του άλλου συµβαλλόµενου µέρους: 

 

α) το δικαίωµα πτήσης µέσω της επικρατείας του χωρίς προσγείωση· 

 

(β) το δικαίωµα να κάνει στάσεις στην επικράτειά του για µη εµπορικό σκοπό, ήτοι για την 

επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, αποσκευών, φορτίου ή /και ταχυδροµείου αεροπορικώς  

 

(γ) όταν εκτελεί συµφωνηµένο δροµολόγιο σε µια καθορισµένη διαδροµή, το δικαίωµα να κάνει 

στάσεις στην επικράτειά του µε σκοπό την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, αποσκευών, 

φορτίου ή/και ταχυδροµείου κατά τη διεθνή αεροµεταφορά, χωριστά ή σε συνδυασµό· και 

 

(δ) τα λοιπά δικαιώµατα που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. 

 

2. Καµιά διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν θεωρείται ότι παραχωρεί στους 

αεροµεταφορείς: 
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α) του Μαρόκου το δικαίωµα να επιβιβάζουν, στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους µέλους 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιβάτες, αποσκευές, φορτίο ή/και ταχυδροµείο προς µεταφορά 

έναντι αποζηµίωσης και µε προορισµό άλλο σηµείο στην επικράτεια αυτού του κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

 

β) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το δικαίωµα να επιβιβάζουν, στην επικράτεια του Μαρόκου, 

επιβάτες, αποσκευές, φορτίο ή/και ταχυδροµείο προς µεταφορά έναντι αποζηµίωσης και µε 

προορισµό άλλο σηµείο στην επικράτεια του Μαρόκου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Εγκρίσεις 

 

Οι αρµόδιες αρχές ενός συµβαλλοµένου µέρους, µόλις λάβουν από έναν αεροµεταφορέα του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους αίτηση έγκρισης εκµετάλλευσης, χορηγούν τις ενδεδειγµένες εγκρίσεις µε 

ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, µε την προϋπόθεση ότι: 

 

α) για αεροµεταφορέα του Μαρόκου: 

 

− ο αεροµεταφορέας έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και 

την έδρα του, εφόσον έχει, στο Μαρόκο, και έχει λάβει την άδειά του και κάθε άλλο 

σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Βασιλείου του Μαρόκου· 

 

− τον πραγµατικό κανονιστικό έλεγχο του αεροµεταφορέα ασκεί και διατηρεί το Μαρόκο· 

και 
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− ο αεροµεταφορέας ανήκει και εξακολουθεί να ανήκει, απευθείας ή µε κατά πλειοψηφία 

συµµετοχή, στο Μαρόκο ή/και σε υπηκόους του Μαρόκου και είναι πάντοτε υπό τον 

πραγµατικό έλεγχο του Μαρόκου ή/και υπηκόων του, ή ανήκει και εξακολουθεί να 

ανήκει, απευθείας ή µε κατά πλειοψηφία συµµετοχή, σε κράτη µέλη ή/και σε υπηκόους 

τους, ή είναι πάντοτε υπό τον πραγµατικό έλεγχο των κρατών µελών ή/και υπηκόων 

τους· 

 

β) για αεροµεταφορέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

 

− ο αεροµεταφορέας έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και 

την έδρα του, εφόσον έχει, στο έδαφος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 

βάση τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και έχει λάβει κοινοτική 

άδεια εκµετάλλευσης· και 

 

− τον πραγµατικό κανονιστικό έλεγχο του αεροµεταφορέα ασκεί και διατηρεί το κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι αρµόδιο για την έκδοση του 

πιστοποιητικού αεροµεταφορέα και η αρµόδια αεροναυτική αρχή είναι σαφώς 

προσδιορισµένη· 

 

− ο αεροµεταφορέας ανήκει και εξακολουθεί να ανήκει, απευθείας ή µε κατά πλειοψηφία 

συµµετοχή, σε κράτη µέλη ή/και σε υπηκόους τους, ή σε άλλα κράτη προσδιοριζόµενα 

στο παράρτηµα V, ή/και σε υπηκόους αυτών των άλλων κρατών· 

 

γ) ο αεροµεταφορέας είναι σε θέση να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις που εφαρµόζονται κατά κανόνα στις ∆ιεθνείς Αεροπορικές 

Μεταφορές από το συµβαλλόµενο µέρος που εξετάζει την ή τις αιτήσεις· και 
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δ) τηρούνται και επιβάλλονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 14 (Ασφάλεια 

πτήσεων) και στο άρθρο 15 (Aεροπορική ασφάλεια (επίγεια)). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Ανάκληση έγκρισης 

 

1. Οι αρµόδιες αρχές οποιουδήποτε συµβαλλοµένου µέρους µπορούν να ανακαλέσουν, να 

αναστείλουν ή να περιορίσουν τις εγκρίσεις εκµετάλλευσης ή, ειδάλλως, να αναστείλουν ή να 

περιορίσουν µε διαφορετικό τρόπο τις πτήσεις ενός αεροµεταφορέα του άλλου συµβαλλοµένου 

µέρους εφόσον: 

 

(α) για αεροµεταφορέα του Μαρόκου: 

 

− ο αεροµεταφορέας δεν έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας ή 

την έδρα του, εφόσον έχει, στο Μαρόκο, και δεν έχει λάβει την άδεια εκµετάλλευσης 

και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Βασιλείου του 

Μαρόκου· 

 

− τον πραγµατικό κανονιστικό έλεγχο του αεροµεταφορέα δεν ασκεί και δεν διατηρεί το 

Μαρόκο· ή 

 

− ο αεροµεταφορέας δεν ανήκει και δεν είναι υπό τον πραγµατικό έλεγχο, απευθείας ή µε 

κατά πλειοψηφία συµµετοχή, του Μαρόκου ή/και υπηκόων του, ή κρατών µελών ή/και 

υπηκόων τους· 
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β) για αεροµεταφορέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

 

− ο αεροµεταφορέας δεν έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας ή 

την έδρα του, εφόσον έχει, στο έδαφος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 

βάση τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή δεν έχει λάβει άδεια 

εκµετάλλευσης κατά το κοινοτικό δίκαιο· 

 

− τον πραγµατικό κανονιστικό έλεγχο του αεροµεταφορέα δεν ασκεί και δεν διατηρεί το 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι αρµόδιο για την έκδοση του 

πιστοποιητικού αεροµεταφορέα ή η αρµόδια αεροναυτική αρχή δεν είναι σαφώς 

προσδιορισµένη· ή 

 

− ο αεροµεταφορέας δεν ανήκει και δεν είναι υπό τον πραγµατικό έλεγχο, απευθείας ή µε 

κατά πλειοψηφία συµµετοχή, κρατών µελών ή/και υπηκόων τους, ή άλλων κρατών 

προσδιοριζόµενων στο παράρτηµα V ή/και υπηκόων τους· 

 

(γ) ο αεροµεταφορέας παρέλειψε να συµµορφωθεί προς τους νόµους και τους κανονισµούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 (Εφαρµογή νοµοθεσιών) της παρούσας συµφωνίας· ή 

 

(δ) δεν τηρήθηκαν ή δεν επιβλήθηκαν οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 14 (Ασφάλεια 

πτήσεων) και στο άρθρο 15 (Aεροπορική ασφάλεια (επίγεια)). 

 

2. Τα δικαιώµατα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο ασκούνται µόνον κατόπιν διαβούλευσης 

µε τις αρµόδιες αρχές του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, εκτός εάν είναι απαραίτητη η επείγουσα 

λήψη µέτρων για να αποφευχθεί η συνέχιση της µη συµµόρφωσης προς τα στοιχεία (γ) και (δ) της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

 
Επένδυση 

 
Η κατά πλειοψηφία κυριότητα ή ο πραγµατικός έλεγχος ενός αεροµεταφορέα του Μαρόκου από 
κράτος µέλος ή υπηκόους του, ή ενός αεροµεταφορέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το Μαρόκο 
ή υπηκόους του, υπόκειται σε προκαταρκτική απόφαση της Κοινής Επιτροπής που συστήνεται µε 
βάση την παρούσα συµφωνία. 
 
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι όροι που συνδέονται µε την εκτέλεση των συµφωνηµένων 
µε βάση την παρούσα συµφωνία δροµολογίων και µε την εκτέλεση των δροµολογίων µεταξύ 
τρίτων χωρών και των συµβαλλοµένων µερών. Οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 9 της 
παρούσας συµφωνίας δεν εφαρµόζονται σε αυτόν τον τύπο αποφάσεων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Εφαρµογή νοµοθεσιών 
 
1. Οι αεροµεταφορείς του ενός συµβαλλοµένου µέρους, κατά την είσοδό τους στην επικράτεια 
του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, κατά τη παραµονή τους σε αυτήν, ή κατά την έξοδό τους από 
αυτήν, συµµορφώνονται προς τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν στη δεδοµένη 
επικράτεια για την είσοδο ή την αναχώρηση αεροσκάφους χρησιµοποιούµενου σε διεθνείς 
αεροπορικές µεταφορές, ή για την πτητική εκµετάλλευση και την πλοήγηση αεροσκάφους. 
 
2. Κατά την είσοδο, την έξοδο και κατά την παραµονή στην επικράτεια ενός συµβαλλοµένου 
µέρους, τηρούνται από, ή σε σχέση µε τους επιβάτες, το πλήρωµα ή το φορτίο των αεροπορικών 
εταιρειών του άλλου συµβαλλοµένου µέρους οι νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που 
ισχύουν στην εν λόγω επικράτεια για την είσοδο στη συγκεκριµένη επικράτεια ή την αναχώρηση 
από αυτήν επιβατών, πληρωµάτων ή φορτίου αεροσκάφους (συµπεριλαµβανοµένων των 
κανονισµών εισόδου, ελευθεροεπικοινωνίας, µετανάστευσης, διαβατηρίων, τελωνείων και 
καραντίνας ή, στην περίπτωση του ταχυδροµείου, ταχυδροµικών κανονισµών). 
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ΑΡΘΡΟ 7 

 

Ανταγωνισµός 

 

Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, ισχύουν οι διατάξεις του 

Κεφαλαίου II («Ανταγωνισµός και άλλες οικονοµικές διατάξεις») του Τίτλου IV της συµφωνίας 

σύνδεσης, εκτός εάν η παρούσα συµφωνία περιέχει ειδικότερους κανόνες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Επιχορηγήσεις 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι δηµόσιες επιχορηγήσεις αεροµεταφορέων 

στρεβλώνουν ή απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό µε την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων 

επιχειρήσεων στην προσφορά αεροπορικών δροµολογίων, ότι υπονοµεύουν τους βασικούς στόχους 

της παρούσας συµφωνίας και ότι δεν είναι συµβιβάσιµες µε την αρχή ενός ανοικτού εναερίου 

χώρου. 

 

2. Όταν κρίνεται απαραίτητη η παροχή δηµόσιων επιχορηγήσεων σε αεροµεταφορέα ή 

αεροµεταφορείς που λειτουργούν βάσει της παρούσας συµφωνίας για να επιτύχουν νόµιµο στόχο, 

οι εν λόγω επιχορηγήσεις είναι ανάλογες προς το στόχο, διαφανείς και µελετηµένες κατά τρόπο που 

να ελαχιστοποιείται, στο µέτρο του εφικτού, ο αρνητικός τους αντίκτυπος στους αεροµεταφορείς 

του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Το συµβαλλόµενο µέρος που χορηγεί την επιδότηση 

ενηµερώνει εγκαίρως το άλλο συµβαλλόµενο µέρος σχετικά µε την πρόθεσή του να χορηγήσει την 

επιχορήγηση και σχετικά µε τη συνέπειά της προς τα κριτήρια που καθορίζει η παρούσα συµφωνία. 
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3. Εάν ένα συµβαλλόµενο µέρος πιστεύει ότι η επιχορήγηση, η οποία χορηγείται από το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος, ή, αναλόγως της περίπτωσης, από δηµόσιο ή κυβερνητικό φορέα χώρας 

άλλης από τα συµβαλλόµενα µέρη, δεν είναι συµβιβάσιµη µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην 

παράγραφο 2, µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Κοινής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 22, προκειµένου να εξετασθεί το θέµα και να δοθούν κατάλληλες απαντήσεις σε εύλογα 

ερωτήµατα. 

 

4. Όταν µια διαφορά δεν µπορεί να επιλυθεί από την Κοινή Επιτροπή, τα συµβαλλόµενα µέρη 

διατηρούν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν τα αντίστοιχα µέτρα τους κατά των επιχορηγήσεων. 

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν µε την επιφύλαξη των νοµοθετικών και 

κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλοµένων µερών σχετικά µε τα βασικής σηµασίας αεροπορικά 

δροµολόγια και τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στις επικράτειες των 

συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Εµπορικές ευκαιρίες 

 

1. Οι αεροµεταφορείς κάθε συµβαλλοµένου µέρους δύνανται να εγκαταστήσουν γραφεία στο 

έδαφος του συµβαλλοµένου µέρους για την προώθηση και την πώληση αεροπορικών µεταφορών 

και συναφών δραστηριοτήτων. 

 

2. Οι αεροµεταφορείς κάθε συµβαλλοµένου µέρους δύνανται, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις του άλλου συµβαλλοµένου µέρους που αφορούν την είσοδο, τη διαµονή και 

την απασχόληση, να φέρουν και να διατηρούν στο έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους 

διευθυντικά στελέχη, προσωπικό πωλήσεων, προσωπικό τεχνικό, επιχειρησιακό και άλλου είδους 

ειδικευµένο προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την παροχή αεροπορικών µεταφορών. 
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3. α) Με την επιφύλαξη του κατωτέρω στοιχείου β), κάθε αεροµεταφορέας, όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση εδάφους στην επικράτεια του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, έχει : 

 

i) το δικαίωµα να παρέχει η ίδια την εξυπηρέτηση εδάφους («αυτοεξυπηρέτηση») ή, 

κατά την προαίρεσή της, 

 

ii) το δικαίωµα να επιλέξει µεταξύ των ανταγωνιστριών εταιρειών που παρέχουν εν 

µέρει ή εξ ολοκλήρου υπηρεσίες εδάφους, εφόσον οι εν λόγω εταιρείες έχουν 

πρόσβαση στην αγορά σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

κάθε συµβαλλοµένου µέρους και εφόσον οι εταιρείες αυτές υπάρχουν στην 

αντίστοιχη αγορά 

 

β) Για τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους, ήτοι τη διακίνηση αποσκευών, τις 

υπηρεσίες στο διάδροµο, τον εφοδιασµό σε καύσιµα και λάδια, τη διακίνηση φορτίου 

και ταχυδροµείου, όσον αφορά την υλική διακίνηση φορτίου και ταχυδροµείου µεταξύ 

αεροσταθµού και αεροσκάφους, τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα σηµεία (i) και (ii) 

του στοιχείου (α) ανωτέρω υπόκεινται µόνο στους ειδικούς περιορισµούς των 

νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην επικράτεια του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους. Σε περίπτωση που µε τους περιορισµούς αυτούς αποκλείεται η 

παροχή υπηρεσιών εδάφους και δεν υφίσταται πραγµατικός ανταγωνισµός µεταξύ 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών εδάφους, όλες οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται σε ισότιµη 

και κατάλληλη βάση σε όλους τους αεροµεταφορείς· οι τιµές των υπηρεσιών αυτών δεν  

πρέπει να υπερβαίνουν το πλήρες κόστος τους, συµπεριλαµβανοµένου κάποιου εύλογου 

κέρδους, µετά την απόσβεση. 

 

4. Κάθε αεροµεταφορέας ενός συµβαλλοµένου µέρους δύναται να προβαίνει στην πώληση 

εισιτηρίων αεροµεταφορών στο έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους απευθείας ή/και κατά 

την κρίση του, µέσω των πρακτόρων του ή άλλων µεσαζόντων που έχει ορίσει ο εν λόγω 

αεροµεταφορέας. Κάθε αεροµεταφορέας έχει το δικαίωµα να πωλεί παρόµοιες µεταφορές και 

οποιοδήποτε πρόσωπο είναι ελεύθερο να αγοράζει τις µεταφορές αυτές στο νόµισµα της εν λόγω 

επικράτειας ή σε ελευθέρως µετατρέψιµα νοµίσµατα. 
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5. Κάθε αεροµεταφορέας έχει το δικαίωµα να µετατρέπει και να εµβάζει από την επικράτεια του 
άλλου συµβαλλοµένου µέρους στη χώρα του και, µε εξαίρεση την περίπτωση που µια τέτοια πράξη 
αντιβαίνει στην εν γένει ισχύουσα νοµοθεσία ή κανόνα, στη χώρα της επιλογής του, κατόπιν 
αιτήσεώς του, τα έσοδα τα οποία υπερβαίνουν τα ποσά που δηµιουργήθηκαν επί τόπου. Η 
µετατροπή και το έµβασµα εγκρίνονται κανονικά χωρίς περιορισµούς ή φορολόγηση, στην τιµή 
συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές και εµβάσµατα την ηµέρα που ο 
αεροµεταφορέας υποβάλλει την αρχική αίτηση εµβάσµατος. 
 
6. Οι αεροµεταφορείς κάθε συµβαλλοµένου µέρους δύνανται να καταβάλλουν τα τοπικά τους 
έξοδα, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς καυσίµων, στην επικράτεια του άλλου συµβαλλοµένου 
µέρους στο τοπικό νόµισµα. Οι αεροµεταφορείς κάθε συµβαλλοµένου µέρους έχουν την ευχέρεια 
να καταβάλλουν τα εν λόγω έξοδα στην επικράτεια του άλλου συµβαλλοµένου µέρους σε 
ελευθέρως µετατρέψιµα νοµίσµατα σύµφωνα µε την τοπική νοµισµατική νοµοθεσία. 
 
7. Κάθε αεροµεταφορέας ενός συµβαλλοµένου µέρους, κατά τη λειτουργία του ή την παροχή 
υπηρεσιών µε βάση την παρούσα συµφωνία, δύναται να συνάπτει συµφωνίες εµπορικής 
συνεργασίας, όπως οι συµφωνίες για τη δέσµευση χώρου ή για την κοινή εκµετάλλευση πτήσεων, 
µε: 
 
α) οποιοδήποτε αεροµεταφορέα των συµβαλλοµένων µερών, και 

 
β) οποιοδήποτε αεροµεταφορέα τρίτης χώρας, και 

 
γ) οποιοδήποτε αεροµεταφορέα επίγειων, (χερσαίων ή θαλάσσιων) µεταφορών οποιασδήποτε 

χώρας, 
 
µε την προϋπόθεση ότι (i) όλοι οι µετέχοντες σε τέτοιες συµφωνίες έχουν τις ανάλογες άδειες και 
ότι (ii) όλες οι συµφωνίες πληρούν τους όρους για την ασφάλεια και τον ανταγωνισµό που 
εφαρµόζονται κατά κανόνα σε τέτοιου είδους συµφωνίες. Σε ό,τι αφορά την πώληση επιβατικής 
αεροπορικής µεταφοράς στην οποία ενέχεται πτήση µε κοινό κωδικό, ο αγοραστής του εισιτηρίου 
ενηµερώνεται στο σηµείο πώλησης, ή ούτως ή άλλως πριν την επιβίβασή του, ποιος είναι ο 
αεροµεταφορέας που θα εκτελέσει κάθε τµήµα του δροµολογίου. 
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8. α) Όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών, οι επιχειρήσεις επίγειας µεταφοράς δεν υπόκεινται 

στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τις αεροπορικές µεταφορές 

µόνον επειδή η συγκεκριµένη επίγεια µεταφορά πραγµατοποιείται από µια αεροπορική 

εταιρεία για ίδιο λογαριασµό. Οι επιχειρήσεις επίγειας µεταφοράς έχουν την ευχέρεια να 

αποφασίζουν εάν θα συνάψουν συµφωνίες συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις επίγειας 

µεταφοράς, όταν λαµβάνουν απόφαση για µια τέτοια συµφωνία, δύνανται να εξετάζουν, 

µεταξύ άλλων, το συµφέρον των καταναλωτών και τους υπάρχοντες περιορισµούς 

τεχνικής, οικονοµικής, χωρικής φύσεως όπως και τους περιορισµούς χωρητικότητας. 

 

β) Επιπλέον και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της παρούσας συµφωνίας, οι 

αεροµεταφορείς και οι µεσάζουσες εταιρείες µεταφοράς φορτίου των συµβαλλοµένων 

µερών δύνανται να χρησιµοποιούν, χωρίς περιορισµούς, σε σχέση µε τη διεθνή 

αεροπορική µεταφορά οποιαδήποτε επίγεια µεταφορά φορτίου από ή προς οποιοδήποτε 

σηµείο στις επικράτειες του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή σε τρίτες 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς από και προς όλους τους αερολιµένες που 

διαθέτουν τελωνεία, και συµπεριλαµβανοµένου, αναλόγως, των δικαιωµάτων 

µεταφοράς αποθηκευµένου στα τελωνεία φορτίου µε βάση τις εφαρµοστέες νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις. Το φορτίο αυτό, είτε µεταφέρεται µε µέσα επίγειας 

µεταφοράς είτε αεροπορικώς, εισάγεται στις τελωνειακές εγκαταστάσεις του 

αερολιµένα και περνά από τις τελωνειακές διατυπώσεις. Οι αεροµεταφορείς δύνανται να 

επιλέξουν να πραγµατοποιήσουν οι ίδιοι τη χερσαία µεταφορά ή να συµφωνήσουν την 

εν λόγω µεταφορά µε άλλες εταιρείες επίγειας µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της 

επίγειας µεταφοράς που χρησιµοποιούν άλλοι αεροµεταφορείς και οι µεσάζοντες 

αεροπορικής µεταφοράς φορτίου. Η συγκεκριµένη διατροπική µεταφορά φορτίου 

µπορεί να προσφέρεται µε ενιαίο κόµιστρο που καλύπτει το συνδυασµό αεροπορικής 

και επίγειας µεταφοράς, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανώνται οι αποστολείς σε 

ό,τι αφορά τα δεδοµένα της εν λόγω µεταφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

 

∆ασµοί και τελωνειακές επιβαρύνσεις 

 

1. Κατά την άφιξή του στο έδαφος ενός συµβαλλοµένου µέρους, το αεροσκάφος που 

χρησιµοποιείται στις διεθνείς αεροµεταφορές από τους αεροµεταφορείς του άλλου συµβαλλοµένου 

µέρους, ο συνήθης εξοπλισµός του, ο εξοπλισµός εδάφους, τα καύσιµα, τα λιπαντικά, τα 

αναλώσιµα τεχνικά εφόδια, τα ανταλλακτικά (συµπεριλαµβανοµένων των κινητήρων), τα εφόδια 

του αεροσκάφους (στα οποία περιλαµβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα τρόφιµα, τα 

αφεψήµατα και τα οινοπνευµατώδη ποτά, ο καπνός και άλλα προϊόντα προς πώληση στους 

επιβάτες ή προς χρήση από αυτούς σε περιορισµένες ποσότητες κατά τη διάρκεια της πτήσης), και 

άλλα είδη, τα οποία διατίθενται ή χρησιµοποιούνται µόνον κατά τη λειτουργία ή την εξυπηρέτηση 

αεροσκάφους διεθνών αεροπορικών µεταφορών, απαλλάσσονται, σε βάση αµοιβαιότητας, όλων 

των περιορισµών εισαγωγής, των φόρων περιουσίας και των έκτακτων φόρων κεφαλαίου, των 

δασµών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και παρεµφερών τελών και επιβαρύνσεων που (α) 

επιβάλλονται από τις εθνικές ή τοπικές αρχές ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και (β) δεν βασίζονται 

στο κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εξοπλισµός και τα 

εφόδια αυτά παραµένουν εντός του αεροσκάφους. 

 

2. Απαλλάσσονται επίσης, σε βάση αµοιβαιότητας, των φόρων, εισφορών, δασµών, τελών και 

επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουµένων των 

επιβαρύνσεων που συνδέονται µε το κόστος της παρεχόµενης υπηρεσίας: 

 

α) τα εφόδια αεροσκάφους που εισάγονται ή παρέχονται στο έδαφος ενός συµβαλλοµένου 

µέρους και τοποθετούνται εντός του αεροσκάφους, σε λογικές ποσότητες, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν µετά την αναχώρηση αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους, το οποίο χρησιµοποιείται σε διεθνείς αεροµεταφορές, ακόµη και 

όταν τα εν λόγω εφόδια πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε τµήµα της πτήσης άνω της 

επικράτειας του συµβαλλοµένου µέρους στο οποίο τοποθετήθηκαν εντός του αεροσκάφους· 
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β) ο εξοπλισµός εδάφους και τα ανταλλακτικά (συµπεριλαµβανοµένων των κινητήρων) που 

εισάγονται στην επικράτεια συµβαλλοµένου µέρους για την εξυπηρέτηση, τη συντήρηση ή 

την επισκευή αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, το 

οποίο χρησιµοποιείται σε διεθνείς αεροµεταφορές· 

 

γ) τα λιπαντικά, τα αναλώσιµα τεχνικά εφόδια που εισάγονται ή παρέχονται στην επικράτεια 

ενός συµβαλλοµένου µέρους µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν σε αεροσκάφος αεροπορικής 

εταιρείας του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, το οποίο χρησιµοποιείται σε διεθνείς 

αεροµεταφορές, ακόµη και όταν τα εν λόγω εφόδια πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε τµήµα 

της πτήσης άνω του εδάφους του συµβαλλοµένου µέρους όπου τοποθετήθηκαν εντός του 

αεροσκάφους· 

 

δ) το έντυπο υλικό που προβλέπεται από την τελωνειακή νοµοθεσία κάθε συµβαλλοµένου 

µέρους, το οποίο εισάγεται ή παρέχεται στο έδαφος ενός συµβαλλοµένου µέρους και 

φορτώνεται στο αεροσκάφος προκειµένου να χρησιµοποιηθεί µετά την αναχώρηση 

αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, το οποίο 

χρησιµοποιείται σε διεθνείς αεροµεταφορές, ακόµη και όταν τα εν λόγω εφόδια πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν σε τµήµα της πτήσης άνω του εδάφους του συµβαλλοµένου µέρους στο 

οποίο τοποθετήθηκαν εντός του αεροσκάφους· και 

 

ε) ο εξοπλισµός ασφάλειας πτήσης και αεροπορικής ασφάλειας που χρησιµοποιείται σε 

αεροδρόµια και τερµατικούς σταθµούς φορτίου. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία δεν απαλλάσσει των φόρων, εισφορών, δασµών, τελών και 

επιβαρύνσεων παρεµφερών µε εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα καύσιµα µε τα οποία 

τροφοδοτεί τις αεροπορικές εταιρείες στην επικράτειά του ένα συµβαλλόµενο µέρος. Οι 

αεροπορικές εταιρείες ενός συµβαλλοµένου µέρους, κατά την είσοδο, την παραµονή και την 

αναχώρησή τους από την επικράτεια του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, συµµορφώνονται προς τις 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου συµβαλλοµένου µέρους που αφορούν την 

πώληση, την τροφοδοσία και τη χρήση αεροπορικών καυσίµων. 
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4. Ενδεχοµένως, απαιτείται ο εξοπλισµός και τα εφόδια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2 του παρόντος άρθρου να τελούν υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών. 

 

5. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης σε περίπτωση που οι 

αεροπορικές εταιρείες του ενός συµβαλλοµένου µέρους έχουν συµβληθεί µε άλλη αεροπορική 

εταιρεία, η οποία χαίρει των απαλλαγών αυτών από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, για το δανεισµό 

ή τη µεταφορά στο έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους των ειδών τα οποία προσδιορίζονται 

στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

 

6. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν εµποδίζει το ένα ή το άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασµούς, τέλη ή επιβαρύνσεις για τα είδη που πωλούνται 

στους επιβάτες όχι όµως για την κατανάλωσή τους εντός του αεροσκάφους, σε τµήµα του 

αεροπορικού δροµολογίου µεταξύ δύο σηµείων εντός της επικράτειάς του, όπου επιτρέπεται η 

επιβίβαση και η αποβίβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Τέλη χρήστη 

 

1. Ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν επιβάλλει ούτε επιτρέπει την επιβολή στις αεροπορικές 

εταιρείες του άλλου συµβαλλόµενου µέρους τελών χρήστη υψηλότερων από εκείνα που 

επιβάλλονται στις δικές του αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν παρόµοιες διεθνείς 

αεροπορικές µεταφορές. 
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2. Η αύξηση ή η επιβολή νέων τελών επιτρέπεται µόνον µετά από σχετικές διαβουλεύσεις 

µεταξύ των αρµοδίων αρχών και των αεροπορικών εταιρειών κάθε συµβαλλόµενου µέρους. Οι 

χρήστες προειδοποιούνται σε εύλογο χρόνο για τις τυχόν προτάσεις αλλαγής των τελών χρήστη, 

έτσι ώστε να µπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους πριν επέλθει η αλλαγή των τελών χρήστη. 

Tα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν επίσης την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών εφόσον είναι 

αναγκαία για να εκτιµηθεί µε ακρίβεια εάν είναι λογικά, εάν δικαιολογούνται και εάν κατανέµονται 

ορθά τα τέλη αυτά σύµφωνα µε τις αρχές του παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Τιµολόγηση 

 

Οι ναύλοι των αεροπορικών µεταφορών που εκτελούνται σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία 

καθορίζονται ελεύθερα και δεν υπόκεινται σε έγκριση, απαιτείται όµως η κοινοποίησή τους για 

λόγους ενηµέρωσης και µόνον. Οι τιµές που εφαρµόζονται για την αεροµεταφορά που 

πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπόκεινται στο δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Στατιστικές 

 

Οι αρµόδιες αρχές κάθε συµβαλλόµενου µέρους παρέχουν στις αρµόδιες αρχές του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους, εφόσον τους ζητηθεί, τις πληροφορίες και τις στατιστικές που σχετίζονται 

µε την αεροπορική κίνηση των αεροπορικών εταιρειών που έχει αδειοδοτήσει ένα συµβαλλόµενο 

µέρος για τα συµφωνηµένα δροµολόγια από ή προς την επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου 

µέρους υπό την ίδια µορφή µε την οποία εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον αδειοδοτηµένο 

αεροµεταφορέα στις αρµόδιες αρχές της επικράτειας στην οποία ανήκει. Τυχόν πρόσθετα 

στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την κίνηση, τα οποία δύνανται να ζητήσουν οι αρµόδιες αρχές του 

άλλου συµβαλλόµενου µέρους, υπόκεινται σε συζήτηση στην Κοινή Επιτροπή, κατόπιν αίτησης 

του ενός ή του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

 

 

TΙΤΛΟΣ II 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Ασφάλεια πτήσεων 

 

1. Tα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περί 

ασφάλειας των αεροµεταφορών που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα VI.A, υπό τους όρους που 

καθορίζονται κατωτέρω. 
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2. Tα συµβαλλόµενα µέρη εξασφαλίζουν ότι τα αεροσκάφη που είναι νηολογηµένα σε ένα 

συµβαλλόµενο µέρος, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν συµµορφώνονται προς τα διεθνή 

πρότυπα ασφάλειας της διεθνούς αεροπορίας που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, και τα 

οποία προσγειώνονται σε αερολιµένες ανοικτούς στη διεθνή αεροπορική κίνηση και ευρισκόµενους 

στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, υπόκεινται σε επιθεωρήσεις διαδρόµου από τις 

αρµόδιες αρχές αυτού του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, όπως επίσης και σε επιθεωρήσεις µέσα 

και γύρω από το αεροσκάφος προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των αεροναυτιλιακών 

εγγράφων και των εγγράφων που αφορούν το πλήρωµά του, καθώς και η εµφανής κατάσταση του 

αεροσκάφους και του εξοπλισµού του. 

 

3. Οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να ζητήσει διαβουλεύσεις ανά πάσα στιγµή 

σχετικά µε τα πρότυπα ασφαλείας που τηρεί το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. 

 

4. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν εκλαµβάνεται ως περιοριστική της εξουσίας 

των αρµοδίων αρχών συµβαλλόµενου µέρους να λάβουν όλα τα κατάλληλα και άµεσα µέτρα, όταν 

διαπιστώνουν ότι ένα αεροσκάφος, ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µπορεί: 

 

α) να µην πληροί τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση ή µε τη 

νοµοθεσία που προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.A, όποιο από τα δύο ισχύει, ή 

β) να δώσει λαβή σε σοβαρές ανησυχίες – οι οποίες διαπιστώθηκαν  µετά από την επιθεώρηση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2 – ότι δεν πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν 

καθορισθεί σύµφωνα κατά περίπτωση µε τη σύµβαση ή µε τη νοµοθεσία που προσδιορίζεται 

στο παράρτηµα VI.A, ή 

 

γ) να δώσει λαβή σε σοβαρές ανησυχίες ότι δεν υπάρχει αποτελεσµατική τήρηση και διαχείριση 

των ελάχιστων προτύπων που έχουν καθορισθεί σύµφωνα κατά περίπτωση µε τη σύµβαση ή 

µε τη νοµοθεσία που προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.A. 

 

5. Όταν οι αρµόδιες αρχές ενός συµβαλλόµενου µέρους λαµβάνουν µέτρα µε βάση την 

παράγραφο 4, ενηµερώνουν εγκαίρως τις αρµόδιες αρχές του άλλου συµβαλλοµένου µέρους 

αιτιολογώντας την απόφασή τους. 
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6. Εφόσον τα µέτρα που ελήφθησαν κατ’εφαρµογήν της παραγράφου 4 δεν τερµατιστούν ακόµη 

και εάν έχει παύσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο ελήφθησαν, οποιοδήποτε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να θέσει το θέµα στην Κοινή Επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Aεροπορική ασφάλεια (επίγεια) 

 

1. ∆εδοµένου ότι η ασφάλεια των αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, των επιβατών και των 

πληρωµάτων τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών 

µεταφορών, τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τις αµοιβαίες υποχρεώσεις τους να 

προστατεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες πράξεις (και ιδίως τις 

υποχρεώσεις τους µε βάση τη Σύµβαση του Σικάγου, τη Σύµβαση περί Παραβάσεων και 

Ορισµένων Άλλων Πράξεων που διαπράττονται επί Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκιο 

στις 14 Σεπτεµβρίου 1963, τη Σύµβαση για την Καταστολή της Παράνοµης Υφαρπαγής 

Αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 ∆εκεµβρίου 1970, τη Σύµβαση για την 

Καταστολή Παρανόµων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία 

υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 1971 και το Πρωτόκολλο για την καταστολή 

παράνοµων πράξεων βίας σε αερολιµένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία, το οποίο 

υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988 και τη Σύµβαση για τη σήµανση πλαστικών 

εκρηκτικών µε σκοπό τον εντοπισµό τους, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ την 1η Μαρτίου 1991, 

εφόσον αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν προσχωρήσει στις συµβάσεις αυτές, όπως και σε 

άλλες συµβάσεις και πρωτόκολλα που σχετίζονται µε την πολιτική αεροπορία στις οποίες έχουν 

προσχωρήσει αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη). 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, κάθε αναγκαία αµοιβαία συνδροµή για 

την αποτροπή ενεργειών παράνοµης υφαρπαγής αεροσκαφών (αεροπειρατείας) της πολιτικής 

αεροπορίας και άλλων παράνοµων ενεργειών κατά της ασφάλειας των εν λόγω αεροσκαφών, των 

επιβατών και του πληρώµατός του και των αερολιµένων και των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων.  
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3. Στις αµοιβαίες σχέσεις τους, τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε τα πρότυπα 

αεροπορικής ασφάλειας και εφόσον τις εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τις συνιστώµενες πρακτικές που 

έχουν καθιερωθεί από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας και έχουν ενσωµατωθεί ως 

Παραρτήµατα της Σύµβασης του Σικάγου, στο βαθµό που οι εν λόγω διατάξεις ασφαλείας 

εφαρµόζονται για τα συµβαλλόµενα µέρη. Απαιτούν από τους φορείς εκµετάλλευσης των 

αεροσκαφών που είναι νηολογηµένα στα µητρώα τους, από τους φορείς εκµετάλλευσης 

αεροσκαφών που έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους ή τη µόνιµη έδρα τους στην 

επικράτειά τους, καθώς και από τους φορείς εκµετάλλευσης αερολιµένων που ευρίσκονται στην 

επικράτειά τους, να ενεργούν σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας. 

 

4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων εντός της 

επικρατείας του για την προστασία των αεροσκαφών και για τον έλεγχο των επιβατών και των 

µελών των πληρωµάτων και των αποσκευών και των χειραποσκευών τους, καθώς και του φορτίου 

(συµπεριλαµβανοµένων των χειραποσκευών) και των αποθηκών των αεροσκαφών, πριν και κατά 

τη διάρκεια της επιβίβασης ή της φόρτωσης· διασφαλίζει επίσης ότι τα εν λόγω µέτρα 

προσαρµόζονται κατάλληλα στην αντιµετώπιση µεγαλύτερων απειλών. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος 

συµφωνεί ότι οι αεροµεταφορείς ενδέχεται να πρέπει να τηρήσουν τα µέτρα αεροπορικής 

ασφαλείας που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα οποία απαιτούνται από το άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος, για την είσοδο, την έξοδο και την παραµονή στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου 

µέρους. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ανταποκρίνεται, επίσης, θετικά σε κάθε αίτηµα του άλλου 

µέρους για τη λήψη ειδικών µέτρων αεροπορικής ασφάλειας προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης 

απειλής. 

 

5. Σε περίπτωση συµβάντος ή απειλής συµβάντος παράνοµης υφαρπαγής αεροσκαφών της 

πολιτικής αεροπορίας ή άλλων παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των επιβατών, του 

πληρώµατος, των αερολιµένων ή των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων, τα συµβαλλόµενα µέρη 

αλληλοβοηθούνται διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και άλλα κατάλληλα µέτρα µε σκοπό να 

τερµατισθεί γρήγορα και µε ασφάλεια το συµβάν ή η απειλή τέτοιου συµβάντος. 
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6. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι το άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την αεροπορική ασφάλεια, δύναται να 

ζητήσει άµεσες διαβουλεύσεις µε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. 

 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 (Ανάκληση των εγκρίσεων) της παρούσας συµφωνίας, η 

αποτυχία επίτευξης ικανοποιητικής συµφωνίας µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για διαβουλεύσεις, αποτελεί βάση λήψης αποφάσεως για 

αναστολή ισχύος, ανάκληση, περιορισµό ή επιβολή όρων στην έγκριση εκµετάλλευσης ή την άδεια 

τεχνικής εκµετάλλευσης των αεροπορικών εταιρειών αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών. 

 

8. Σε περιπτώσεις άµεσης και έκτακτης απειλής, το ένα συµβαλλόµενο µέρος δύναται να λάβει 

τα κατάλληλα προσωρινά µέτρα πριν τη λήξη της προθεσµίας των δέκα πέντε (15) ηµερών. 

 

9. Τυχόν µέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 7 ανωτέρω, διακόπτονται 

µόλις το άλλο συµβαλλόµενο µέρος συµµορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

∆ιαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που 

προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.B, µε τους όρους που τίθενται κατωτέρω. 

 

2. Tα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας 

στο πεδίο της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας προκειµένου να επεκταθεί ο Ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Ουρανός στο Μαρόκο, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και 

η εν γένει αποτελεσµατικότητα των προτύπων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 

Ευρώπη, µε σκοπό τη βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας και την ελαχιστοποίηση των 

καθυστερήσεων. 
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3. Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό στις 

επικράτειές τους: 

 

α) Το Μαρόκο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να προσαρµόσει τις θεσµικές του δοµές 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ιδίως µε τη σύσταση 

αρµόδιων εθνικών εποπτικών φορέων ανεξάρτητων, τουλάχιστον από άποψη λειτουργίας, 

από τους φορείς παροχής υπηρεσιών  εναέριας πλοήγησης· και 

 

β) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει στο Μαρόκο τη δυνατότητα συµµετοχής σε  κάθε 

επιχειρησιακή πρωτοβουλία στο πεδίο των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, του εναερίου χώρου 

και της διαλειτουργικότητας, η οποία πηγάζει από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ιδίως 

µέσω της έγκαιρης συµµετοχής του Μαρόκου στις προσπάθειες για τη δηµιουργία 

λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου ή µέσω κατάλληλου συντονισµού µε το σύστηµα 

SESAR. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Περιβάλλον 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που 

προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.Γ. 

 

2. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει τη 

δυνατότητα των αρµοδίων αρχών ενός συµβαλλοµένου µέρους να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

µέτρα για να αποτρέψουν ή να αντιµετωπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διεθνών 

αεροπορικών µεταφορών που εκτελούνται µε βάση την παρούσα συµφωνία, υπό τον όρο ότι τα εν 

λόγω µέτρα εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις ως προς την εθνικότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

Προστασία των καταναλωτών 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί αεροπορικών 

µεταφορών που προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.∆. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί αεροπορικών 

µεταφορών που προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.E. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Θέµατα κοινωνικού χαρακτήρα 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί αεροπορικών 

µεταφορών που προσδιορίζεται στο παράρτηµα VI.ΣΤ. 

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil)32 von 65



 

ΤΙΤΛΟΣ III 

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Ερµηνεία και εφαρµογή 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, γενικής ή ειδικής φύσεως, µε 

σκοπό να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 

συµφωνία και απέχουν από τη λήψη κάθε µέτρου, ικανού να διακυβεύσει την επίτευξη των στόχων 

της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο στην επικράτειά του για την ορθή εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας και, ιδίως, των κανονισµών και των οδηγιών περί αεροπορικών µεταφορών 

που αναφέρονται στο παράρτηµα VI. 

 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις πληροφορίες και 

τη συνδροµή που χρειάζεται σε περίπτωση διερεύνησης πιθανών παραβάσεων από το εν λόγω άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τη συναφή δικαιοδοσία του, όπως προβλέπεται στην παρούσα 

συµφωνία. 

 

4. Όποτε τα συµβαλλόµενα µέρη ενεργούν µε βάση τις εξουσίες που τους παρέχει η παρούσα 

συµφωνία σε θέµατα που ενδιαφέρουν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος και αφορούν τις αρχές ή τις 

επιχειρήσεις του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, οι αρµόδιες αρχές του άλλου συµβαλλόµενου 

µέρους ενηµερώνονται πλήρως και τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους προτού ληφθεί τελική απόφαση. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

 

Κοινή Επιτροπή 

 

1. Συστήνεται επιτροπή απαρτιζόµενη από αντιπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών (στο 

εξής αναφερόµενη ως Κοινή Επιτροπή), η οποία είναι αρµόδια για τη διαχείριση της παρούσας 

συµφωνίας και εξασφαλίζει την ορθή εφαρµογή της. Προς το σκοπό αυτό, προβαίνει σε συστάσεις 

και λαµβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπει η παρούσα συµφωνία. 

 

2. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής λαµβάνονται από κοινού και είναι δεσµευτικές για τα 

συµβαλλόµενα µέρη. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής τίθενται σε ισχύ από τα συµβαλλόµενα 

µέρη σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν σε αυτά. 

 

3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µια φορά ετησίως. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνεδρίασης. 

 

4. Ένα συµβαλλόµενο µέρος δύναται επίσης να ζητήσει σύγκληση της Κοινής Επιτροπής 

προκειµένου να επιδιώξει την επίλυση θεµάτων σχετικών µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται το συντοµότερο 

δυνατόν, όχι όµως αργότερα των δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος, εκτός 

εάν συµφωνηθεί διαφορετικά. 

 

5. Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και, κατόπιν αιτήσεως ενός των συµβαλλοµένων µερών, πραγµατοποιούν 

διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής. 

 

6. Η Κοινή Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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7. Εάν, κατά την άποψη ενός συµβαλλοµένου µέρους, δεν εφαρµόζεται ορθά κάποια απόφαση 

της Κοινής Επιτροπής από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, το πρώτο συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να 

ζητήσει να συζητηθεί το θέµα στην Κοινή Επιτροπή. Εάν η Κοινή Επιτροπή δεν µπορέσει να 

επιλύσει το θέµα εντός δύο µηνών από την παραποµπή του σε αυτήν, το συµβαλλόµενο µέρος που 

υπέβαλε το θέµα στην Κοινή Επιτροπή µπορεί να λάβει κατάλληλα µέτρα διασφάλισης 

προσωρινού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 24 της παρούσας συµφωνίας. 

 

8. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής περιέχουν την ηµεροµηνία εφαρµογής τους στα 

συµβαλλόµενα µέρη, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να ενδιαφέρει οικονοµικούς 

παράγοντες. 

 

9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν η Κοινή Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός έξι 

µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής ενός θέµατος, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να λάβουν 

κατάλληλα µέτρα διασφάλισης προσωρινού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 24 της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

10. Η Κοινή Επιτροπή εξετάζει θέµατα διµερών επενδύσεων πλειοψηφικής συµµετοχής, ή 

αλλαγής στον πραγµατικό έλεγχο αεροπορικών εταιρειών των συµβαλλοµένων µερών. 

 

11. Η Κοινή Επιτροπή αναπτύσσει επίσης τη συνεργασία: 

 

α) προωθώντας την ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων σε θέµατα νέων 

νοµοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών και εξελίξεων, καθώς και σε θέµατα 

ασφάλειας πτήσεων και αεροπορικής ασφάλειας, περιβάλλοντος, αεροπορικών υποδοµών 

(συµπεριλαµβανοµένων των χρονοθυρίδων) και προστασίας των καταναλωτών· 

 

β) εξετάζοντας τακτικά τις κοινωνικές επιπτώσεις που επιφέρει η εφαρµογή της συµφωνίας, 

ιδίως στον τοµέα της απασχόλησης, και δίνοντας κατάλληλες απαντήσεις στις ανησυχίες που 

αποδεικνύονται θεµιτές· 
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γ) διερευνώντας τα πιθανά πεδία περαιτέρω ανάπτυξης της συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένης 

της διατύπωσης συστάσεων για την τροποποίηση της συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Επίλυση διαφορών και διαιτησία 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να παραπέµψει στην Κοινή Επιτροπή οποιαδήποτε 

διαφορά σχετική µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, η οποία δεν επιλύθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 22. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο Σύνδεσης που 

έχει θεσπισθεί µε βάση τη Συµφωνία Σύνδεσης ενεργεί ως Κοινή Επιτροπή. 

 

2. Η Κοινή Επιτροπή επιλύει τη διαφορά µε απόφασή της. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση της απόφασης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

 

4. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η διαφορά 

υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως ενός των συµβαλλοµένων µερών, σε ειδική επιτροπή διαιτησίας 

απαρτιζόµενη από τρεις διαιτητές σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται κατωτέρω: 

 

α) κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει ένα διαιτητή εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής κοινοποίησης της αίτησης διαιτησίας από το διαιτητικό δικαστήριο που έχει 

απευθύνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µέσω της διπλωµατικής οδού· ο τρίτος διαιτητής 

ορίζεται από τους άλλους δύο διαιτητές εντός περαιτέρω εξήντα (60) ηµερών. Εάν ένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη δεν ορίσει διαιτητή εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, ή εάν ο 

τρίτος διαιτητής δεν έχει ορισθεί εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας να ορίσει διαιτητή ή διαιτητές, αναλόγως· 
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β) ο τρίτος διαιτητής που ορίζεται υπό τους όρους του στοιχείου α) ανωτέρω πρέπει να είναι 

υπήκοος τρίτης χώρας και ενεργεί ως Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου· 

 

γ) το διαιτητικό δικαστήριο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό· και 

 

δ) µε την επιφύλαξη της οριστικής απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, οι αρχικές δαπάνες 

της διαιτησίας κατανέµονται ισοµερώς στα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

5. Κάθε προσωρινή ή τελική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου είναι δεσµευτική για τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 

 

6. Εάν ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν συµµορφωθεί προς µια απόφαση, την οποία το διαιτητικό 

δικαστήριο έλαβε µε βάση τους όρους του παρόντος άρθρου εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δύναται, επί όσο χρόνο 

διαρκέσει η µη συµµόρφωση, να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει από το συµβαλλόµενο 

µέρος που παρέβη την υποχρέωσή του τα δικαιώµατα ή τα προνόµια που του έχει χορηγήσει µε 

βάση τους όρους της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Μέτρα διασφάλισης 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο που απαιτείται για να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει της παρούσας συµφωνίας. Μεριµνούν για την 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. 
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2. Εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη κρίνει ότι το άλλο συµβαλλόµενο µέρος παρέλειψε να 

εκπληρώσει κάποια υποχρέωση που έχει µε βάση την παρούσα συµφωνία, µπορεί να λάβει 

κατάλληλα µέτρα. Τα µέτρα διασφάλισης περιορίζονται ως προς την έκταση και τη διάρκειά τους 

στα απολύτως αναγκαία, έτσι ώστε να επανορθωθεί η κατάσταση ή να διατηρηθεί η ισορροπία της 

παρούσας συµφωνίας. Κατά τη λήψη τέτοιων µέτρων λαµβάνεται µέριµνα ώστε να διαταραχθεί στο 

ελάχιστο η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Το συµβαλλόµενο µέρος που σκοπεύει να λάβει µέτρα διασφάλισης κοινοποιεί την πρόθεσή 

του στα άλλα συµβαλλόµενα µέρη µέσω της Κοινής Επιτροπής και παρέχει τις σχετικές 

πληροφορίες. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη αρχίζουν αµέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής 

προκειµένου να ανευρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση. 

 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 στοιχείο (δ), του άρθρου 4 στοιχείο (δ) και των άρθρων 14 

και 15, το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος δεν δύναται να λάβει µέτρα διασφάλισης πριν την 

παρέλευση ενός µηνός από την ηµεροµηνία κοινοποίησης µε βάση την παράγραφο 3, εκτός εάν η 

διαδικασία διαβούλευσης της παραγράφου 4 ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της προαναφερόµενης 

προθεσµίας. 

 

6. Το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος κοινοποιεί στην Κοινή Επιτροπή, χωρίς 

καθυστέρηση, τα µέτρα που έλαβε και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

 

7. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται µε βάση τους όρους του παρόντος άρθρου αναστέλλεται µόλις 

το συµβαλλόµενο µέρος που παρέβη την υποχρέωσή του ικανοποιήσει τις διατάξεις της παρούσας 

συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

 

Γεωγραφική επέκταση της συµφωνίας 

 

Tα συµβαλλόµενα µέρη, µολονότι αναγνωρίζουν ότι η παρούσα συµφωνία είναι διµερής, 

επισηµαίνουν ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης που προβλέπεται 

στη ∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης στις 28 Noεµβρίου 1995. Tα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να 

διεξάγουν συνεχή διάλογο για να εξασφαλίσουν τη συνοχή της παρούσας συµφωνίας µε τη 

διαδικασία της Βαρκελώνης, και ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα να συµφωνούνται από κοινού 

τροποποιήσεις ώστε να λαµβάνονται υπόψη παρεµφερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

Σχέση µε άλλες συµφωνίες 

 

1. Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας υπερέχουν των σχετικών διατάξεων διµερών 

συµφωνιών που υπάρχουν µεταξύ του Μαρόκου και των κρατών µελών. Ωστόσο, τα υπάρχοντα 

δικαιώµατα κυκλοφορίας, τα οποία απορρέουν από τις εν λόγω διµερείς συµφωνίες και δεν 

καλύπτονται µε βάση την παρούσα συµφωνία, είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ασκούνται, µε 

την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διάκριση µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ή των υπηκόων τους. 

 

2. Εάν τα συµβαλλόµενα µέρη προσχωρήσουν σε µια πολυµερή συµφωνία, ή εάν εγκρίνουν µια 

απόφαση που έλαβε η ∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλος διεθνής οργανισµός, η 

οποία έχει ως αντικείµενο θέµατα που καλύπτει η παρούσα συµφωνία, διαβουλεύονται στο πλαίσιο 

της Κοινής Επιτροπής µε σκοπό να εκτιµήσουν κατά πόσον πρέπει να αναθεωρηθεί η παρούσα 

συµφωνία ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάσταση αυτή. 
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3. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη τυχόν απόφασης των δύο 

συµβαλλοµένων µερών να εφαρµόσουν µελλοντικές συστάσεις στις οποίες ενδέχεται να προβεί η 

∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν επικαλούνται την παρούσα 

συµφωνία, ή µέρος αυτής, ως βάση διαφωνίας τους να εξετασθούν στη ∆ιεθνή Οργάνωση 

Πολιτικής Αεροπορίας εναλλακτικές πολιτικές σε κάποιο θέµα που καλύπτει η παρούσα συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Τροποποιήσεις 

 

1. Εάν ένα συµβαλλόµενο µέρος επιθυµεί την αναθεώρηση διατάξεων της παρούσας 

συµφωνίας, ειδοποιεί σχετικά την Κοινή Επιτροπή. Η εγκριθείσα τροποποίηση της παρούσας 

συµφωνίας τίθεται σε ισχύ µετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών. 

 

2. Η Κοινή Επιτροπή δύναται, κατόπιν πρότασης ενός συµβαλλοµένου µέρους και σύµφωνα µε 

το παρόν άρθρο, να αποφασίσει την τροποποίηση των παραρτηµάτων της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος κάθε συµβαλλοµένου 

µέρους, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε την αρχή της µη εισαγωγής διακρίσεων και µε τις 

διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, να θεσπίζει µονοµερώς νέα νοµοθεσία ή να τροποποιεί την 

υπάρχουσα νοµοθεσία στο πεδίο των αεροπορικών µεταφορών ή σε συνδεόµενο µε αυτές πεδίο που 

αναφέρεται στο παράρτηµα VI. 

 

4. Ένα συµβαλλόµενο µέρος, µόλις εκπονήσει νέα νοµοθεσία, ενηµερώνει το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος και διαβουλεύεται µε αυτό όσο το δυνατόν στενότερα. Εάν ζητηθεί από ένα 

από τα συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να πραγµατοποιηθεί προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων στην 

Κοινή Επιτροπή. 
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5. Ένα συµβαλλόµενο µέρος, µόλις εκδώσει νέα νοµοθεσία ή τροποποίηση της νοµοθεσίας του 

στο πεδίο των αεροπορικών µεταφορών ή σε συνδεόµενο µε αυτές πεδίο που αναφέρεται στο 

παράρτηµα VI, ενηµερώνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος το αργότερο εντός τριάντα ηµερών από 

την έκδοση. Εάν ζητηθεί από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, η Κοινή Επιτροπή πραγµατοποιεί 

εντός των επόµενων εξήντα ηµερών ανταλλαγή απόψεων µε αντικείµενο τις επιπτώσεις της εν 

λόγω νέας νοµοθεσίας ή τροποποίησης στην οµαλή λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. 

 

6. Η Κοινή Επιτροπή: 

 

α) λαµβάνει απόφαση αναθεώρησης του παραρτήµατος VI της παρούσας συµφωνίας, έτσι ώστε 

να ενσωµατωθεί σε αυτό, εφόσον χρειάζεται στη βάση της αµοιβαιότητας, η εν λόγω νέα 

νοµοθεσία ή τροποποίηση· 

 

β) λαµβάνει απόφαση, βάσει της οποίας η εν λόγω νέα νοµοθεσία ή τροποποίηση θεωρείται 

συµβατή µε την παρούσα συµφωνία· ή 

 

γ) αποφασίζει κάθε άλλο µέτρο που πρέπει να θεσπισθεί εντός εύλογης προθεσµίας για τη 

διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Λύση της συµφωνίας 

 

1. Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστηµα. 
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2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δύναται, ανά πάσα στιγµή, να γνωστοποιήσει γραπτώς µέσω της 

διπλωµατικής οδού στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος την απόφασή του να λύσει την παρούσα 

συµφωνία. Η εν λόγω γνωστοποίηση αποστέλλεται ταυτόχρονα στη ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής 

Αεροπορίας. Η παρούσα συµφωνία λύεται δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της 

γνωστοποίησης από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εκτός εάν αποσυρθεί η γνωστοποίηση πριν τη 

λήξη της προθεσµίας αυτής. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία παύει να ισχύει ή αναστέλλεται εάν παύσει να ισχύει ή ανασταλεί η 

συµφωνία σύνδεσης, αντίστοιχα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

Καταχώρηση στη ∆ΟΠΑ και στη Γραµµατεία των Η.Ε. 

 

Η παρούσα συµφωνία και όλες οι τροποποιήσεις της καταχωρούνται στη ∆ιεθνή Οργάνωση 

Πολιτικής Αεροπορίας και στη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Έναρξη ισχύος 

 

1. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται προσωρινά, σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο των 

συµβαλλοµένων µερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής. 
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2. Η παρούσα συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ ένα µήνα µετά από την ηµεροµηνία της τελευταίας 

διακοίνωσης στα πλαίσια ανταλλαγής διπλωµατικών διακοινώσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών, µε την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για 

την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Για τους σκοπούς της εν λόγω ανταλλαγής, το 

Βασίλειο του Μαρόκου παραδίδει στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τη διπλωµατική του διακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα  και τα κράτη µέλη της, και η 

Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδίδει στο Βασίλειο του 

Μαρόκου τη διπλωµατική διακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της. Η 

διπλωµατική διακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της περιέχει 

κοινοποιήσεις από κάθε κράτος µέλος µε τις οποίες βεβαιώνεται η ολοκλήρωση όλων των 

διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν 

την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συµφωνία. 

 

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες έξι, εις διπλούν, στην αγγλική, 

γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιταλική, ισπανική, λετονική, λιθουανική, 

µαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, 

τσεχική, φινλανδική και αραβική γλώσσα, κάθε κείµενο είναι δε εξίσου αυθεντικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 
 
1. Το παρόν παράρτηµα υπόκειται στις µεταβατικές διατάξεις του παραρτήµατος ΙV της 

παρούσας συµφωνίας. 
 
2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος χορηγεί στις αεροπορικές εταιρείες του άλλου συµβαλλοµένου 

µέρους δικαιώµατα εκµετάλλευσης για την εκτέλεση αεροπορικών µεταφορών στις κάτωθι 
διαδροµές: 
 
α) για τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 
 

σηµεία εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας – ένα ή περισσότερα σηµεία εντός του 
Μαρόκου – σηµεία πέραν του Μαρόκου, 

 
β) για τις αεροπορικές εταιρείες του Μαρόκου: 
 

σηµεία εντός του Μαρόκου – ένα ή περισσότερα σηµεία εντός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

 
3. Οι αεροπορικές εταιρείες του Μαρόκου εξουσιοδοτούνται να ασκούν τα δικαιώµατα 

κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συµφωνίας µεταξύ περισσότερων 
του ενός σηµείων ευρισκόµενων στην επικράτεια της Κοινότητας, µε την προϋπόθεση ότι τα 
δροµολόγια αυτά έχουν τόπο αναχώρησης ή προορισµού στην επικράτεια του Μαρόκου.  

 
Οι αεροπορικές εταιρείες της Κοινότητας επιτρέπεται να ασκούν τα δικαιώµατα κυκλοφορίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συµφωνίας µεταξύ του Μαρόκου και σηµείων 
πέραν του Μαρόκου, µε την προϋπόθεση ότι τα δροµολόγια αυτά έχουν τόπο αναχώρησης ή 
τελικού προορισµού στην επικράτεια της Κοινότητας και ότι, όσον αφορά τα επιβατικά 
δροµολόγια, τα σηµεία αυτά ευρίσκονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. 
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Οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξουσιοδοτούνται, για τα δροµολόγια 

προς και από το Μαρόκο, να εξυπηρετούν περισσότερα του ενός σηµεία µε το ίδιο 

δροµολόγιο (υποχρεωτική εξυπηρέτηση δύο τελικών σηµείων προορισµού µε επιβίβαση 

µόνον από το σηµείο πριν την έξοδο από τη χώρα (co-terminalisation)) και να ασκούν το 

δικαίωµα στάσης µεταξύ των σηµείων αυτών. 

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι: η Αλγερία, η Αρµενία, η Παλαιστινιακή 

Αρχή, το Αζερµπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Αίγυπτος, η Γεωργία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο 

Λίβανος, η Λιβύη, η Μολδαβία, το Μαρόκο, η Συρία, η Τυνησία και η Ουκρανία. Tα σηµεία 

που βρίσκονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιούνται ως ενδιάµεσα σηµεία. 

 

4. Οι καθορισµένες διαδροµές µπορούν να εκτελούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κάθε 

σηµείο, ενδιάµεσο ή σηµείο πέραν των καθορισµένων διαδροµών µπορεί, κατά την 

προαίρεση κάθε αεροπορικής εταιρείας, να παραλείπεται για ορισµένα ή για όλα τα 

δροµολόγια, µε την προϋπόθεση ότι το δροµολόγιο έχει τόπο αναχώρησης ή τελικού 

προορισµού στην επικράτεια του Μαρόκου για τις αεροπορικές εταιρείες του Μαρόκου, ή 

στην επικράτεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις αεροπορικές εταιρείες 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

5. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος επιτρέπει σε κάθε αεροπορική εταιρεία να καθορίζει τη 

συχνότητα και τη χωρητικότητα της διεθνούς αεροµεταφοράς που προσφέρει µε βάση τις 

εµπορικές παραµέτρους στην αγορά. Σύµφωνα µε το δικαίωµα αυτό, κανένα συµβαλλόµενο 

µέρος δεν περιορίζει µονοµερώς τον όγκο της κίνησης, τη συχνότητα ή την τακτικότητα ενός 

δροµολογίου, ή τον τύπο ή τους τύπους αεροσκαφών που εκµεταλλεύονται οι αεροπορικές 

εταιρείες του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, εκτός εάν πρόκειται για λόγους τελωνειακούς, 

τεχνικούς, επιχειρησιακούς, περιβαλλοντικούς ή προστασίας της υγείας. 

 

6. Κάθε αεροπορική εταιρεία µπορεί να εκτελεί διεθνείς αεροµεταφορές χωρίς περιορισµούς ως 

προς την αλλαγή, σε οποιοδήποτε σηµείο των καθορισµένων διαδροµών, του τύπου 

αεροσκάφους που εκµεταλλεύεται. 
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7. Η µίσθωση µε το πλήρωµα (πλήρης µίσθωση) από µαροκινό αεροµεταφορέα αεροσκάφους 

που ανήκει σε αεροπορική εταιρεία τρίτης χώρας, ή, η µίσθωση µε το πλήρωµα από 

αεροµεταφορέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αεροσκάφους που ανήκει σε αεροπορική 

εταιρεία τρίτης χώρας άλλης από αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα V, προκειµένου ο 

αεροµεταφορέας να εκµεταλλευθεί τα δικαιώµατα που προβλέπονται στην παρούσα 

συµφωνία, πρέπει να θεωρείται ως εξαιρετική ή ότι ικανοποιεί προσωρινές ανάγκες. Η 

πλήρης µίσθωση υποβάλλεται προηγουµένως στην έγκριση των αρχών που έχουν εκδώσει 

την άδεια του αεροµεταφορέα που ζητεί την πλήρη µίσθωση και των αρµοδίων αρχών του 

άλλου συµβαλλοµένου µέρους. 

 

 

_________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Η παρούσα συµφωνία, όπως προβλέπει το άρθρο 25 αυτής, υπερέχει των σχετικών διατάξεων των 

κάτωθι διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ του Μαρόκου και των κρατών 

µελών: 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου και 

της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέως του Μαρόκου που έγινε στη 

Ραµπάτ στις 20 Ιανουαρίου 1958· 

όπως συµπληρώθηκε µε την ανταλλαγή διακοινώσεων στις 20 Ιανουαρίου 1958· 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε το µνηµόνιο συµφωνίας που έγινε στη Ραµπάτ στις 

11 Ιουνίου 2002· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της 

Τσεχοσλοβακίας και του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 8 Mαΐου 1961, σχετικά µε την 

οποία η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει καταθέσει δήλωση διαδοχής· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της ∆ανίας και 

της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 14 Νοεµβρίου 1977· 

όπως συµπληρώθηκε µε την ανταλλαγή διακοινώσεων στις 14 Νοεµβρίου 1977· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 

και του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Βόννη στις 12 Oκτωβρίου 1961· 
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− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 

της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 10 Μαΐου 1999· 

σε συνδυασµό µε το µνηµόνιο συµφωνίας που έγινε στην Aθήνα στις 6 Oκτωβρίου 1998· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Ισπανίας και της κυβέρνησης 

του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Μαδρίτη στις 7 Ιουλίου 1970· 

όπως συµπληρώθηκε τελευταία µε την ανταλλαγή επιστολών στις 12 Aυγούστου 2003 και 

στις 25 Aυγούστου 2003· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και 

της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέως του Μαρόκου που έγινε στη 

Ραµπάτ στις 25 Oκτωβρίου 1957· 

− όπως τροποποιήθηκε µε την ανταλλαγή επιστολών στις 22 Mαρτίου 1961· 

− όπως τροποποιήθηκε µε τα συµφωνηθέντα πρακτικά της 2ας και της 

5ης ∆εκεµβρίου 1968· 

− όπως τροποποιήθηκε µε το µνηµόνιο διαβουλεύσεων της 17-18ης Μαΐου 1976· 

− όπως τροποποιήθηκε µε το µνηµόνιο διαβουλεύσεων της 15ης Μαρτίου 1977· 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε το µνηµόνιο διαβουλεύσεων της 22-23ης Μαρτίου 1984 

και µε την ανταλλαγή επιστολών στις 14 Μαρτίου 1984· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας και 

της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέως του Μαρόκου που έγινε στη Ρώµη 

στις 8 Ιουλίου 1967· 

όπως τροποποιήθηκε µε το µνηµόνιο συµφωνίας που έγινε στη Ρώµη στις 13 Ιουλίου 2000· 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την ανταλλαγή διακοινώσεων στις 17 Oκτωβρίου 2001 και 

στις 3 Ιανουαρίου 2002· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας 

και της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Βαρσοβία στις 

19 Μαΐου 1999· 
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− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Μεγάλου ∆ουκάτου του 
Λουξεµβούργου και της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα του Μαρόκου 
που έγινε στη Βόννη στις 5 Ιουλίου 1961· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του 
Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 21 Μαρτίου 1967· 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας 
και της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα του Μαρόκου που έγινε στη 
Ραµπάτ στις 26 Μαΐου 1983· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας της 
Βασίλισσας των Κάτω Χωρών και της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα 
του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 20 Μαΐου 1959· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας 
και της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 
27 Φεβρουαρίου 2002· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας και της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 
29 Νοεµβρίου 1969· 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Πορτογαλίας και της κυβέρνησης του 
Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 3 Απριλίου 1958· 
όπως συµπληρώθηκε µε τα πρακτικά που συντάχθηκαν στη Λισσαβόνα στις 
19 ∆εκεµβρίου 1975· 
όπως συµπληρώθηκε τελευταία µε τα πρακτικά που συντάχθηκαν στη Λισσαβόνα στις 
17 Νοεµβρίου 2003· 
 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και 
της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που έγινε στη Ραµπάτ στις 14 Νοεµβρίου 1977· 
όπως συµπληρώθηκε µε την ανταλλαγή διακοινώσεων στις 14 Noεµβρίου 1977· 
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− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Βασιλείου του 

Μαρόκου που έγινε στο Λονδίνο στις 22 Οκτωβρίου 1965· 

όπως τροποποιήθηκε µε την ανταλλαγή διακοινώσεων στις 10 και στις 14 Oκτωβρίου 1968· 

όπως τροποποιήθηκε µε τα πρακτικά που συντάχθηκαν στο Λονδίνο στις 14 Mαρτίου 1997· 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τα πρακτικά που συντάχθηκαν στη Ραµπάτ στις 

17 Oκτωβρίου 1997· 

 

− συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών και άλλες ρυθµίσεις που έχουν µονογραφηθεί ή 

υπογραφεί µεταξύ του Βασιλείου του Μαρόκου και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας συµφωνίας, δεν 

έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρµόζονται προσωρινά 

 

− συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου των Κάτω 

Χωρών και της κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου, όπως επισυνάφθηκε ως 

παράρτηµα 1 στο µνηµόνιο συµφωνίας που έγινε στη Χάγη στις 20 Ιουνίου 2001. 

 

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ: 

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

1. Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

 

Γερµανία: 

Federal Office of Civil Aviation (LBA) 

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Κτιρίων και Αστικών Υποθέσεων 

 

Αυστρία: 

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 

Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτοµίας και Τεχνολογίας 

 

Βέλγιο: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Κινητικότητας και Μεταφορών 

 

Κύπρος: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Επικοινωνιών και Έργων 

 

∆ανία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 
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Ισπανία: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Προωθήσεων 

 

Εσθονία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Φινλανδία: 

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Γαλλία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) 

 

Ελλάς: 

Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 

Ουγγαρία: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Οικονοµίας και Μεταφορών 

 

Ιρλανδία: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών 

 

Ιταλία: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) 
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Λετονία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών 

 

Λιθουανία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Λουξεµβούργο: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Μάλτα: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Κάτω Χώρες: 

Υπουργείο Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και ∆ιαχείρισης των Υδάτων: Γενική ∆ιεύθυνση 

Πολιτικής Αεροπορίας και Μεταφορών Εµπορευµάτων 

Επιθεώρηση µεταφορών και διαχείρισης των υδάτων 

 

Πολωνία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Πορτογαλία: 

Εθνικό Ίδρυµα Πολιτικής Αεροπορίας (INAC) 

Υπουργείο Εξοπλισµού, Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης των Εδαφών 
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Τσεχική ∆ηµοκρατία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών 

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Ηνωµένο Βασίλειο: 

∆ιεύθυνση Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών (DfT) 

 

Σλοβακική ∆ηµοκρατία: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών, Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών 

 

Σλοβενία: 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Μεταφορών 

 

Σουηδία: 

Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

 

2. Βασίλειο του Μαρόκου 

 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Εξοπλισµού και Μεταφορών 

 

 

________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

1. Η ενσωµάτωση και η εφαρµογή από το Μαρόκο όλων των διατάξεων της κοινοτικής 

νοµοθεσίας περί αεροπορικών µεταφορών που αναφέρεται στο παράρτηµα VI υπόκειται σε 

αξιολόγηση υπ’ ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οποία θα πρέπει να επικυρώσει η 

Κοινή Επιτροπή. Η Κοινή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει το αργότερο δύο έτη µετά την 

έναρξη ισχύος της συµφωνίας. 

 

2. Έως την έκδοση της εν λόγω απόφασης, στα συµφωνηµένα δροµολόγια και τις καθορισµένες 

διαδροµές στο παράρτηµα I, δεν περιλαµβάνεται για τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς το 

δικαίωµα επιβίβασης στο Μαρόκο και αποβίβασης σε σηµεία πέραν αυτού και αντιστρόφως 

και, δεν περιλαµβάνεται για τους µαροκινούς αεροµεταφορείς το δικαίωµα επιβίβασης σε 

σηµείο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αποβίβασης και σε άλλο σηµείο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αντιστρόφως. Ωστόσο, όλα τα δικαιώµατα κυκλοφορίας της 5ης 

ελευθερίας, τα οποία έχουν χορηγηθεί µε µια από τις διµερείς συµφωνίες µεταξύ του 

Μαρόκου και των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στο 

παράρτηµα II, επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να ασκούνται, εφόσον δεν υφίσταται διάκριση 

για λόγους εθνικότητας. 

 

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

 

1. ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας (δυνάµει της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) 

 

2. Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (δυνάµει της Συµφωνίας  για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) 

 

3. Βασίλειο της Νορβηγίας (δυνάµει της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) 

 

4. Ελβετική Συνοµοσπονδία (δυνάµει της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας) 

 

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 

 

Οι «Εφαρµοστέες διατάξεις» των κάτωθι πράξεων ισχύουν µε βάση τη συµφωνία, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στο παρόν παράρτηµα ή στο Παράρτηµα IV περί µεταβατικών διατάξεων. 

Εφόσον χρειάζεται, αναφέρονται οι κατωτέρω ειδικές προσαρµογές που έχουν επέλθει σε κάθε 

µεµονωµένη πράξη:  

 

Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ 

 

Σηµείωση: Οι ακριβείς όροι συµµετοχής του Μαρόκου ως παρατηρητή στην EASA θα πρέπει 

να συζητηθούν αργότερα. 

 

Αριθ. 3922/91 

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 για την 

εναρµόνιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής 

αεροπορίας, όπως τροποποιήθηκε από τον: 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/96 της Επιτροπής της 13ης Νοεµβρίου 1996 για 

προσαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου στην επιστηµονική 

και τεχνική πρόοδο· 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/1999 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 1999, για 

προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

3922/91 του Συµβουλίου· 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2871/2000 της Επιτροπής, της 28ης ∆εκεµβρίου 2000, για την 

προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

3922/91 του Συµβουλίου· 
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− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και 

για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας· 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 10, 12 έως 13 εξαιρουµένου του άρθρου 4 

παράγραφος 1 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, 2η φράση, των παραρτηµάτων I, II και III. 

Όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 12, αντί «κράτη µέλη» τίθεται «κράτη µέλη της ΕΚ». 

 

Αριθ. 94/56/EΚ 

Οδηγία 94/56/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την θέσπιση των βασικών 

αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων πολιτικής αεροπορίας. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 12. 

 

Αριθ. 1592/2002 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την 

ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας 

Όπως τροποποιήθηκε από τον: 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1643/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002· 

− κανονισµό ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεµβρίου 2003, για την 

προσαρµογή του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002· 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 57, τα παραρτήµατα I και II. 
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Αριθ. 2003/42 

Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 11, τα παραρτήµατα I και II. 

 

Αριθ. 1702/2003 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον 

καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική 

πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, 

καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής· 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 4 και το παράρτηµα. 

 

Αριθ. 2042/2003 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεµβρίου 2003, για τη διαρκή 

αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού 

και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω 

καθήκοντα. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 6, τα παραρτήµατα I έως IV. 

 

Αριθ. 104/2004 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2004 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2004, για θέσπιση των 

κανόνων για την οργάνωση και σύνθεση του τµήµατος προσφυγών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας· 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 7 και το παράρτηµα. 
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Β. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Αριθ. 93/65 

Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά µε τον καθορισµό και τη 

χρησιµοποίηση συµβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού 

και συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· 

όπως τροποποιήθηκε από την 

− οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1997 για έγκριση των προτύπων της 

Eurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον 

καθορισµό και τη χρησιµοποίηση συµβατών τεχνικών προδιαγραφών για την 

προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 της 

Επιτροπής της 6ης Σεπτεµβρίου 2000 για έγκριση των προτύπων Εurocontrol και την 

τροποποίηση της οδηγίας 97/15/ΕΚ για έγκριση των προτύπων Εurocontrol και 

τροποποίηση της οδηγίας 93/65/EΟΚ του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 980/2002 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2002, για τροποποίηση 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2082/2000, για έγκριση των προτύπων Eurocontrol. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 9, τα παραρτήµατα I και II. 

Η παραποµπή στην οδηγία 93/65 του Συµβουλίου διαγράφεται από τις 20 Oκτωβρίου 2005. 

 

Αριθ. 2082/2000 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεµβρίου 2000 για έγκριση των 

προτύπων Εurocontrol και την τροποποίηση της οδηγίας 97/15/ΕΚ για έγκριση των προτύπων 

Εurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/EΟΚ του Συµβουλίου. 

Όπως τροποποιήθηκε από τον 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 980/2002 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2002, για τροποποίηση 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2082/2000, για έγκριση των προτύπων Eurocontrol. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 3, τα παραρτήµατα I έως III. 
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Αριθ. 549/2004 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού («κανονισµός-πλαίσιο»). 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 4, 6, και 9 έως 14. 

 

Αριθ. 550/2004 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών»). 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 19. 

 

Αριθ. 551/2004 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισµός για τον εναέριο χώρο»). 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 11. 

 

Αριθ. 552/2004 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης 

της εναέριας κυκλοφορίας («κανονισµός για τη διαλειτουργικότητα»). 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 12. 
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Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Αριθ. 89/629 

Οδηγία 89/629/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον περιορισµό του 

θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούµενα πολιτικά αεροπλάνα. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 8. 

 

Αριθ. 92/14 

Οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Μαρτίου 1992 για τον περιορισµό της 

χρησιµοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 της σύµβασης για τη 

διεθνή πολιτική αεροπορία, τόµος 1, δεύτερο µέρος, κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση (1988). 

Όπως τροποποιήθηκε από την: 

− οδηγία 98/20/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά µε την τροποποίηση 

της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ· 

− οδηγία 1999/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 1999, για την τροποποίηση του 

παραρτήµατος της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου· 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 991/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 11 και το παράρτηµα. 

 

Αριθ. 2002/30 

Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Μαρτίου 2002, περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση 

περιορισµών λειτουργίας σε συνάρτηση µε τον προκαλούµενο θόρυβο στους κοινοτικούς 

αερολιµένες. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 15 και τα παρατήµατα I και II. 
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Αριθ. 2002/49 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

25ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 

θορύβου. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 16 και τα παραρτήµατα I έως IV. 

 

∆. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Αριθ. 90/314 

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και 

τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 10. 

 

Αριθ. 92/59 

Οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1992 για τη γενική ασφάλεια των 

προϊόντων. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 19. 

 

Αριθ. 93/13 

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά µε τις καταχρηστικές 

ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 10 και το παράρτηµα. 

 

Αριθ. 95/46 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 34. 
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Αριθ. 2027/97 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη 

του αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος, όπως τροποποιήθηκε από τον: 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 13ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2027/97. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 8. 

 

Αριθ. 261/2004 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών 

αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 

και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού 

(ΕΟΚ) αριθ. 295/91. 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 17. 

 

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Αριθ. 2299/1989  

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/1989 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση 

κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων. 

Όπως τροποποιήθηκε από τον: 

− κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3089/93 του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89· 

− κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 323/1999 του Συµβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89· 

Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 22 και το παράρτηµα. 
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ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

 
Αριθ. 1989/391 
Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή 
µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία. 
Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 16 και 18 έως 19. 
 
Αριθ. 2003/88 
Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 
Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 19, 21 έως 24 και 26 έως 29. 
 
Αριθ. 2000/79 
Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για την εκτέλεση της 
ευρωπαϊκής συµφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάµενου προσωπικού 
της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών 
Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ETF), την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάµων ∆ιακυβέρνησης Αεροσκαφών (ΕCΑ), την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροµεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη ∆ιεθνή 
Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA). 
Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 5. 

 
Ζ. ΛΟΙΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Αριθ. 91/670 
Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 σχετικά µε την αµοιβαία 
αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλµατος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. 
Εφαρµοστέες διατάξεις: τα άρθρα 1 έως 8 και το παράρτηµα. 

 
 

__________________ 
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