
Σττ εχε::ν-μχου «ν-υφωτη Συμφωνία; γε7 τε; ο:·*ε; με τ ν
τε, ε έ ε ετ:εατών y.a: εμεεττεπιάτων y.a: Τευ -εέευτττυ - 
χυτήν Π φωττε'.ελλιυ μεταξύ των Κυδεενητεων τ-; Β/.- 
ληνεχής Αημετχφ ατία; χαι του Μεγάλου Λτυν.αεευ 
Αευξ'Γχόούε γαυ».

I] nr-z i η Bvi.v.lj trnr F./ / r,vr>)V

Ts τ/ε;:ε αυτή "SJ.ZJ r.vj εεφεεε.ίνου/.ε γ·α όηφ.:τη arc 
τη Βουλή έχε: τν.υτευ την χ,ΰρωϊη τη; Σύμφωνε;:; εεευ υτ> 
"ττττη»·-· ττ5 Λβυξεμόούνιγο τη 18 Οκ-τωόφεου I'184 μετα
ξύ τηι; Κιυόέενητη; τη; Ελληνεν.η; Λημυν-εατεε; ν.α: τη; 
ΚΑέφνητη; τευ Με*;άλου Αουχοττε>υ του Λουξεμόουτγευ. 7.2. 

τευ τεόε-όετευ rεωτετέλλιου αυτή; 7.2'. αε-οεεύν ττη μεταφοεά 
ετΑατών 7.2: εμτε φτυμάτων οί:-/.ώ; μεταξύ y.a· μετω των 
εύε χωτων.

Γ:α την ευφυόμη λειτουργία της arc νυυφωτη Συμφωνία; 
τε άρόφο 11 αυτή;, εεεεόλέεεε: τη τύττατη Μ:/.τη; Ε.τετφε- 
εεή; ατετελευμένη; ατό εν.ετφοτώεεου; των αρμόε ο>ν ατμών 
των :ύο τυμεαλλεμένων Μερών. Η Εεεετφεεεή αυεη ->·α τυ- 
νέρχετα: ν.ατετ:·/ α:τήτεω; του £770c των τυμόαλλτμένων να: 
εναλλάξ ττε έεαεεε τον ν.α·3ενό; εν. των - τυμόελ/.ομένων
Mtp (i)V.

Ο τράτο; τη; εφαρμογή; τη; Συμφωνία; αυτή; ν.αάορί- 
ξετα: με Π εωτά/ολλο το οτοίο ίρίετν.ετα: τυνημμένο τ’ αυ
τή.

Η Μεν.τή Ετετροετή. εέν2: αρμόεεα να τροτοτε'ε: το Πρω- 
τόν.εελλο αυτό, υτεό τον όρο ότε η τροτοττοίητη ·5α τετεςείαεώ- 
νετα: με ανταλλαγή εετ/.ωματεναυν εεαν.οενωτεων.

Η Συμφωνία ό-α τε-όε! τε ετχύ ένα μήνα μετά την αμοεε-αεα 
τληρο-ρέρττη των Μερών ότε η οεαεεν.ατία εττεν.ύρωτη; τη; 
Συμφωνίας έχε·'· ελονληρωύεί.

Η •/.αταηηελεα τη; Σμαφωνέα; είνα: ευνατή νατέτεν τρο- 
εετοτεοίήτεως 90 ηχερών.

θέτοντε; τα εταραετάνω υτόάιη τη; Βουλής εετηγτύχεν a 
ότω; το Σχεεεο αυτό του Νόμου τνχε: τη; έγνερετή; τη;.

Αόήνα. 22 Νοεμόρίου 198δ 

Ο: Υτεουργο!
Εξωτεεεν.ών Μεταφορών ν.αε Εετεν.οενωνεών

Κ. Π ΑΠΟ ΣΑΚΑ. Σ . Γ. Π.ΑΠ ΛΑΗΜΗΤΡΙΟΡ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κόρωτη Συμφωνία; γ:α τες εε:7.έ ; μεταφορές εεεεόατών 7.2: 

εμπόρευμάτων. ν.α: του τρότ-υ-ετευ τ αυτήν Πρωτονυόλ- 
λου μεταξύ των Κυόερνήτεων τη; Ελ/.η/·.·χή; Ληχον.ρα- 
τία; ν.α: του Μεγάλου Ac-υν.άτου του ΛευξεμόΣργου.

Άρ-Sps εερώτο.
Κυρώνοντα: 7.α: έχουν τη/ ετχύ. εεου ορίξε: το άρ-ξρο 28 

εεαρ. 1 του Συντάγματος. η Συμφωνία γεα τ:; ε·;:ν.ε; ,χετα- 
φορέ; εεεεόατών -/.α: εμπορευμάτων μετά του εεροτάέτου τ ετυ- 
τή·/ ΠρωτθΛ0λ/χυ. εεου υεεογράφτηα-αν rro Αουξεμόουργε 
ττε; 18 Ο/.τωόρέου 1984 ;χεΤ2ξύ των Ινυόερνήτεων τη; Ιυλ- 
λη/:ν.ή; Αηχογ.εατ!α; ν.α: του Μεγάλου Λου/.ά;ου του Αου- 
ξεμόούργου. των οεεοίων το ν.εεμενο αε τρωτότυεεο ττη γαλ- 
λεν.ή γλώττα ν.α: τε υ.ετάφρατη ττη/ ελλη/τ/.ή. έχε: ο; 
εξής:

ACCORD EXTRE LE GOUVERNEMEXT DE LA 
REPURLIOl'E HELLEXIOI'E ET LE GOUVERXE- 
MEXT DU GRAXD-DUCHE DE LUXEMBOURG 
SUR LES TRANSPORT ROUTTERS DE VOYAGEURS 

ET DE MARCHAXD1SES 
Le Gouvernement de la Republique Hellenique et )e 

Gouvernnment du Grand-Ditche de Luxembourg, ani-

mi'S (iii desir de faediter les transports routiers de vova - 
geiir-s et de marehandises effectues entre la Grece et le 
Lii.x*'mb'"tn;. anisi qne le transit par leurs terriroircs 
respect its.

Sent convemiv rie ee qui suit :

CHAPITRE 1
Champs d’application et definitions

Article ler

Le present Aeeord s'appliqtie an transpori inter
national de voyageurs et de marehandises entre in 
Groce et ie Luxembourg, ainsi qu’au trafie on l: uio! 
a tracers to tenitoire de Pune des Parlies contra •iant''·. 
assures

a) par lies entreprises de transport, tlomieiliac··/ π · 
le territoire de Pune des Parties .eoniractantes .el auto-, 
risees. conformement au.x loi.x n.itionales an ia maiiere 
a transporter des voyageurs on des marchaa.lises par 
veiiicules routiers. pour coinpte d’autrui 011 pour compte 
jiropre,

b) au moyen de velncuies immalricules dans Pune 
des deux Parties contraetantes.

Le tenne de «vehicide de transport de voyageurs» 
designe tout vehicule automobile qui, d’apres son tvpe 
de construction ct s^n equipement, est apte a transporter 
jiltis de it personnes -Ic conducteur compris- et est 
destine a cet effet.

Le terme de iivehicnle de transport de marehandises» 
designe tout velticuic automobile constrnit pour etre 
utilise pour le I'-ausport routier de marehandises. 
Pour les fins dn present Accord, le terme de «vehicule» 
designe 1111 vehicule isuie on nn ensemble de vehicules 
couples.

CHAPITRE II 
Transport de voyageurs

Article 2

1) Conformeinent a 1'article 21 du reglernent (CEE) 
no Γ)1(?/72. et par derogation au.x articles 18. 14 et 16 
du lnenie reglemenl. la Partic contractante sur ie terri
toire de laqueile se tronve le lieu ou les voyageurs sont 
pris en charge, delivre Pautorisation pour les services 
vises a Particle du meme reglement sans Pinterr'ention 
de Pautre Partic contractante.

Copie de la decision prise est loutefois coinmuniaime 
a Paiitre Partie contractante.

2) En ce ijui coneerne les services occasionnels vises 
:m reglement 1 IT-tib/'CEE. la liste des voyageurs (point 
tj de la feuiile de route) peut etre rempiacee pur Hindi- 
cation du nombre des voyageurs.

CHAPITRE HI
Transport de marehandises »*

.Article 8

1) Le transport de marehandises. effectue conforme- 
ment. au.x dispositions de Particle ler, entre les territoi- 
res des deux Parties contraetantes et en transit a 
travers leurs territoires. n’est pas sounds a autorisation.

2) Le transport de mareliandises realise par des entre- 
prises di- transport <| 11 i ont leur siege dans Pune des 
Parties contraetantes. qui est execute an depart du 
territoire de Pautre Partie contractante vers mi pays 
tiers ei \ ice-versa est in Lord it. sauf autorisation speciale 
deiivree par les autorites competentes de Pautre Partie 
contractante.

.Article 4

1) Tout transport de marehandises doit etre accom- 
pagne iPunc iettre de voituro Internationale.


