
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ύπογραφείσης 
έν Άθήναις τήν 2Ιην Φεβρουάριου 1976 Έλληνογιουγκο- 
σλ,αυϊκής Συμφωνίας «διά τήν σιδηροδρομικήν μεθοριακήν 
διακίνησιν».

Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
1. Ή παρούσα Συμφωνία ύπογραφεΐσα τήν 21ην Φε

βρουάριου 1976 πρόκειται νά άντικαταστήση τήν άπό τοϋ 
έτους 1951 ΐσχύουσαν συμφωνίαν, καταρτισθεϊσαν και 
ύπογραφεϊσαν υπό τών Σιδηροδρομικών Δικτύων των δυο 
χωρών, «περί όργανώσεως τής ' Γπηρεσιας διελευσεως 
συνόρων διά τήν διακίνησιν επιβατών, αποσκευών καί εμπο
ρευμάτων».

2. 'Η νέα διακρατική Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 'Ομοσπονδιακής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυΐας, ρυθμίζει 
τήν μεταξύ τών δύο χωρών «μεθοριακήν σιδηροδρομικήν 
επικοινωνίαν» διά τής οποίας καθορίζονται τά γενικά 
πλαίσια λειτουργίας τής σιδηροδρομικής υπηρεσίας συνόρων, 
προς τον σκοπόν τής ευρύθμου διακινήσεως τών μεταφορών 
άπό τοϋ ενός Δικτύου εις τό έτερον.

Έκ τών 22 άρθρων τής Συμφωνίας, τά ύπ’ άριθ. 2 έως 
8, 1"2, 13, 19 καί 20~ ενδιαφέρουν έίδικώτερον^τήν καθα- 
ρώς σιδηροδρομικήν μεταξύ τών Δικτύων υπηρεσίαν. Τό 
άρθρον 9 καθορίζει τήν επίσημον γλώσσαν τών συνεννοή
σεων τοϋ προσωπικού εις τούς συνοριακούς σταθμούς. 'Ως 
τοιαύτη έπελέγη ή γαλλική, ήτις αποτελεί μίαν τών τριών 
επισήμων γλωσσών τής Διεθνούς Ένώσεως Σιδηροδρόμων 
(UIC). Τά άρθρα 10 καί 11 καθορίζουν τό νομικόν κα
θεστώς παραμονής τών σιδηροδρομικών υπαλλήλων εις τό 
έδαφος τοϋ γειτονικού Δικτύου. Τά άρθρα 14 έως 16 
περιέχουν διατάξεις τελωνειακού χαρακτήρος, τά δέ άρθρα 
17 καί 18 άναφέρονται είς τήν υπηρεσίαν Ταχυδρομείων.

Τέλος, τά άρθρα 21 καί 22, άναφέρονται είς τήν έπίλυσιν 
τών διαφορών καί εις τήν κύρωσιν τής συμφωνίας.

3. Διά τών κυρίως σιδηροδρομικού περιεχομένου άρθρων 
τίθενται οί γενικοί όροι τής όργανώσεως τής καλουμένης 
«υπηρεσίας ανταλλαγής» μεταξύ τών δύο Δικτύων ήτοι,

έν‘όλίγοις, τά τής παραδόσεως-παραλαβής τοϋ σιδηροδρο
μικού τροχαίου υλικού τοϋ κινουμένου άπό τού ενός Δικτύου 
είς ιό έτερον.

Αί λεπτομέρεια·, τής όργανώσεως ταύτης θέλουν ρυθμισθή 
δι’ ειδικής μεταξύ τών δύο Δικτύων συναφθησομένης 
συμφωνίας, εύθύς μετά τήν κύρωσιν τής παρούσης διακρα
τικής Συμφωνίας. 'Η Συμφωνία αύτή θά άφορά καί τό θέμα 
τού καθιρ'.σμοϋ σταθμού άνταλλαγής εις τάς δύο συνοριακές 
σιδηροδρομικές διαβάσεις : Γευγελή ή Είδομέν.·} καί Νέος 
Καύκασος ή Κρεμένιτσα.

Γενικώς, ή τελική διατύπωσις τής ύπογραφείσης συμφω
νίας κρίνετα. ώς ικανοποιούσα έν ΐσοτ.μία τα: διαφόρους 
πλιυ ;άς συνεργασίας τών δύο Δικτύων.

Δι’ ό καί παρακαλοϋμεν ύμας όπως τό ύποβαλλόμενον 
σχέδιον νόμου τύχη τής ύμετέρας έγκρίσεως.

’Εν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1979 
Οί 'Τπουργοί

’Εξωτερικών Συγκοινωνιών
Γ. ΡΛΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. Π Λ Π ΑΔΟΓ ΓΟΝΑΣ

______  ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν 21ην Φεβρουάριου - 

1976 ύπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ τής Κυβερνή- 
σεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 
Γιουγκοσλαυΐας, άφορώσης εις τήν σιδηροδρομικήν μεθο
ριακήν διακίνησιν.

“Αρθρον πρώτον
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας τήν 21ην 

Φεβρουάριου 1976 ύπoγfαφε~σα Συμφωνία, μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ
βερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας τής Γιουγκοσλαυΐας, άφορώσα είς τήν σιδηροδρομικήν 
μεθοριακήν διακίνησιν τής όποιας τό κείμενον εις πρωτό
τυπον είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί είς μετάφρασιν είς τήν 
Ελληνικήν έχει ώς άκολούθως :


