
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ
Στο τχίο'.ο νόμου «Κύοωτη Ευρώταϊν.ής Συμρωνία; γ:α τ:ς 

ν.ύρ:;; ϊ:ε-3νείς ο::ν.ές αρτηρίες 'ΛGΠ μ; Τ7 Π 7- ··-
ρήμα;.» I. II ν.*5 III».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
ί Γ:χ ττ οεευχό/.υντη των οο:χών μεταφορών c. Evpwra»- 
χες χώρες. ττα τ7.α:τ:α ττ,; Ο:ν.ονομ:ν.ή; Ετ·.τ;:ου; -;:α 
την Ευρώτη \C.EJE.' των Ηνωμένων Ε-όνών. υτέγ.ρ νύαν ττ 
19 ττη Γενεύη Σ'-ιαχωνία μι την οτοία χα-ίορίΞετο ένα βα
τ:·/.; οίν.τυο ευρωταϊχών ο::ν.ών αρτηρ:ών α.α: τερ:γράροντο 
ε: ελάχ:ττες χτατήτε-.ς ττ; έτρεμε να τληροί με μέρμνα 
χα: ευνύνη των ευρωταϊχών χωρών.

Ττ Σ.ντωνία α.·ττ είχε υζογμ;ψε: -/.αι η Ε·.7.ά:α ττ :ε 
ο.ντίττ::χο οίχτυ: μέτα ττην Χώρα αχ; χτον.χλείτν: κο:ε- 
-ΰνείς αρτηρίες·'.

To 1975. με τρωτοόου7.!χ ττ; ΟΕΕ η Συμρωνία τον 1950 
ανχ·&εωρή·5ην.ε -/.α: ω; τρος το οίν.τυο ν.α: ω; τοος τ'; τρο- 
::ο·γραφέ; του ν.α: ο:ατυτώ3ην.ε ένα νέο κείμενο του μεταςό 
άλλων τροέολετε έτ: γ:α να εοαοχοτ-υε: η νέα Συμρωνία 
vAGR' ·5α έτρετε να υτογραρ· ί χωρίς ετ:ού7.αςη ατό ον.τώ 
(8) ευρωπαϊκές χώρε; εν. των οτοίων του7>άχ:τταν τεττερ:;
(4) ·ύ>α έτοετε να έχουν ,ν.ο:νά τύνορα. II αταίτητη αυτή 
τληρώύην.ε ττ·.; Γό Δεκεμβρίου 1982 ν.α: τ, τυμρωνίζ τέλη- 
ν.ε τε :τχύ γ:α τ:ς τυα-βαλλόμενες χώρε; (-του ττην εποχή 
ενείνη ανηλ-ααν τε 12) ατό Ιό Μαρτίου 19S3.

Πολλές όμως ατό τ:ς 24 ντόλο:τε; χώρες—μέλη της 
ΟΕΕ (μετααό των οτοίων ν.α·. η Ελλάοα) ο:ατότωταν ετ:- 
ρν7.άςε:ς αναρορ'.ν.ά μ- τ:ς νέες οοεό·τε:ς των οοών «Ε>. μέ
τα ττην ετ:ν.ράτε:ά του:. ερ:τμένες οε (ΐρτω; ο: Σν.αν::ναυΤ- 
νές χώρες) ο: αν. ή ρόταν την έντονη χντί-3ετή τους ττην εταρ- 
(ν·:γή της Συμρωνίας AGR ο:ότ:, ν.ατά τον :χ/υρ:τμό_τονς, 
τνετρετε τ7.ήρως το ήοη ο: αμορρω-όέν ν.ανεττώ; των οοών 
ι.Ε.ι τη; αντ:ττο:χη·; Συμοωνίας του 1950· Γ:α το 7.ογο 
αυτό η ομάοα εργατιάς των οο:νών Μεταφορών τη; ΟΕΕ 
άρχετε να τυνέρχετα: ούο τορές χά-5ε έτος τε ε·3ν:ν.ές τυνα- 
ντήτε:; γ α την άρση των αντΆέσεων ν.α: εζετυλάηεων των 
χωρών — μελών ώττε η Συμρωνία AGR να τάχε: ν.α·5ολ:- 
ν.ής εραρμογής ττον Ευρωπαϊκό χώρο. Ατοτέλετμα των τυ- 
ναντήτεων αυτών ήταν να γίνε: ατοτεν.τό ατό όλες τ:ς χώ
ρες ένα νέ>: οίν.τυο οοεότεων «Ε» του τένην.ε τε :τχύ την 12 
Σεπτεμβρίου 1986 τΰμρωνα με τα τροβλετόμενα του άρ-9ρου 
8 της Συμρωνία;.

Ε:;:ν.ώς γ:α την Χώρα μας το νέο τροτοτο:ημένο οίν.τυο 
τ·.ρ:/νθεμβάνε: όλες τ ς τροτάτε:; του υτέβαλε η οεΰτουργ:- 
ν.ή Ετ:τροτή του τυτταόην.ε με το υτ’ αρ:-5. υΑΊ/Ο/3/17, 
28.6.83 έγγραρυ του τότε Ττουργείου Δημ. Έργων -/.α: 
υ:θνετή-3ην.ε ατό τους αρμοί:ου; ρ-ορείς.

Ατό άποψη τομής η νέα Συμρωνία AGR (1975; τερ:-
λαμβάνε::

α) το βατεν.ό νομ:ν.ό τλαίτ:ο τη; Συμρωνία; με 17 άρ-
·3ρα.

ί) το Παράρτημα I του ατοτε/αίτα: ατό ένα ν.ατάλογο 
των οοεότεων ι«Ε» (ατό 12.9.86 ’.τχόε: η τροτοτοίη-

1),
γ) το Παράρτημα III του αναράρετα: ττ:; τρο;:αγρα;ό;

του τρέτε: να τληρουν ο: οοο! «Ε». 
ο) το Παράρτημα III του α-/ατέρετα: ττη τήμαντη του

Η
νέου ϊ:ν.τόου.

Συμρωνία είνα: ό:ατυτωμένη ττ:; τρε ; ετ:τημες γ/.ι· 
των Η .Ε. οτλ. Αγγλ:ν.ά. Γαλλ;·/ά ν.α: Ρωτ’.ν.ά. 
το όατ:/.ό ν.είμενο της Συμρωνία; τ;αο·έρετα: (αρ·5ρα 
■ότ: τν.οτό; της είνα: η ι·υ:ο·3έτητη ατό τ:ς τυμβαλλό; 
χο):ε; ενός ευρωταίν.οΰ ;:ν.'τύου ο:ε·3νών αρτηρ:ων τ 
γράρετα: ττο Π αράρτητεα I. ν.α: η υ/.ττοίητή του τ 
τ·α των ε-υν.ν.ών τρογρ-αμμάτων των χωρών συμρωνα

1

αε
τα Παραρτήματα ΙΓ ν.α: III.

Τα άρ&ρα 5 ν.α: C ανσρέροντα: ττη ;:αο:·/.ατ:α τροτχιν- 
οηττ; ττη Σοατοννία y.a: τ:ς τροϋτο3έτε:ς :τ/υο; της.

Tor άο-όρα 7. 8. 9 ν.α: Γ0 αναρέροντα: ττ:; τ:αο:ν.ατίε; 
τοοτοτοίητης τότο του βατ:νυού ν,εομένου της Συμρωνία;. ετο 
ν.α: των Παραρτημάτων ενώ τα υτόλο'τα άρ·Spa τ/αρέροντα: 
τε ?:αο:ν.αττ:7.έ; λεττομέρε:ε; ·εοαρμογή; της Συμρωνία;
·, 1 I μέχρ: ν.α: 17) .

Σύμρωνα με το Παράρτημα I της Συμρωνία; jτροτο- 
ττ·ητη ΐ! το οίν.τυο Τίνν ο:ε-3ν<όν οοιν.ων αρτηο:ών ατο-τελεί- 
*- 7-ό ένα :ατ./ό οίν.τυο «ροζοντέων Λύτη — Λνατο/.ή)
/. :· · .νυ ετών Βοαρά; — Νοτο;) ας όνων --ο τυμτ λημών ε-
■·· με του; εν;:αμετ·ους άςονες ν.α: τ:ς τυνοετήροε; οοούς. 
Ε ο ν.οτερ α ατο τη Χωρά μας ο'.ερχοντα: ο: εςής βατ’./οί 
άτονες:

Λύτη — Ανατολή:
Ε3υ (ατό ΗγοοΓχενόταα —θεα/νόν.η — Τευτν.τ/.ά ΣύνοοαΕ
Βορρά; — Νότος:
Ε55 ί Ατό Ηβ-ουυ-ενίττα — Πάτρα — Καλα-χάτα''.
Εό'ιό Ατό Ν:νη — Ινοόάυη — Αά.ρ:τα — Ιτέα — Ρίο — 

Κ:::.όο — Καλχμοτα — Χαν:ά'.
Ε ιο (Ατο Ευ.ωνου; — θετ/ν.ουτ — Α-ΰήνα — ΙΙ:χ/./.ε:ο 

•— Σητείαί.
Ε85 (Ατό Ορ.μενα — Λλ.1^2 /ιτςυτςλη».
Τς Π α; άρτηχχ II -ν.- V • *» τ — nc. τν2;: : ι: 2: ' ’ ■ "5

V S ry.~ Τ ·* :β ~ζί~·ΐ: ν 2 ττ λη : ςνν ς: ς:ι>νΐ:; τιτηρι ι;·7:.
7.'. ajT: •j“6 avyS· ώςητη urTipa τυμφωνία Ολων των

' — Έΐλων της ΟΕΕ- Σηιιιώνιτί: ότ: tSti ττ: :
7.ξ:;ι.ιν: ■τι·>ν 'ραίων. ότς 7.2» ττο ,τν 2 Si ω·; τημένς τρο-

ί λ έχε τα: ρητά ότ: η αυμμόρρωτη τ' χυτέ; των τυμβα7.7.ομενων 
χωρών ϊον είνα: υτοχρεωτ:ν.ή. α7.7.ά τροα:ρ·τ:νή ν.αι ερ' ότον 
οε τυνετάρ-ετα: ετττ7:έον οατάνη ή όταν η χχετιν.ή οατάνη 
·; :ν. α: υ'-.ο γ ε ί τ α: τ εχ ν :ν. ο - ο: x ο ν ο,;χ ν/.ά.

Τα ταρατχυω. τε τυνουατμό με το ώρ-ότο 1 του βατιχοό 
ν.ε:μένου τη; Σαχρωνία; αα5:ττοΰν τη Συμρωνία αυτή αρν.ετά 
χ7.αττ:·/ή ώττε ο: χώρε; να μην ατοχρεούντα: ττη·: υ/.οτοίη- 
•·αή της ταρά μόνο όταν τρόν.ε’τα: γ:α ορ:α-/.ές ετεΥοΰτε:;. ή 
όταν αυτές ευιτόττουν —α ε-ΰν.ν.ά τρογράιμυατα οουτοιία; χα: 
ττο βα-3μό του τεν.μηριώνοντα: τεχν:ν.ο-ο·V.CVTX:ν.ά. Tta το 
λά·ο αυτό η ήχο αομ έχε: οο-3ε! ττη ράτη αυτή σταρ: αςιοτοίη- 
ττ της υρυττομένης υουοταχής με τητυ ν.ατά7.7.ηλη τήμαντή της 
με τη νέα αρί-όμητη των οοών «Ε».

Γ:α τη χώρα μας το νέο τόν.τνο οοών «Εν ο:αροροτο:είτα: 
•ατό εχείνο της Συμρωνία; 1950 τότο ατό άτοήη τυΆ/.:ν.οό 
{χήτ/.ους. ότο ν.α: ατό ε.τοψη λε:τον(ργίχς.

Ατό άτο·όη μήχους το νέο oir/.TJO έχε: 4.400 ο:7>. τερί.τυυ, 
ενώ το ταλατό fΣυχΐτι/υίτ 1950) 2.500 ο:7υχ. τερίτου.
I ΕΞ ά/νλου ϊύο οτοό τους βχτ:ν.οός ό:ε·όνείς άτονες οτη.ν τε- 
ρυο-χή μας. ο: Ε90 ν.α: Ε55. οίνςυν μία νέα ::ίττατη ττ:ς 
Ευοωταϊνυές ,μεταρορές. ::ότ: τροβ/.έτο-.ν τη τύνόετη τη; Κε· 
ντρ:ν.ή; ν.α: Αυτον.ή; Ε'.ρώτη; με Μ:τη Ανατο7.ή [χίτω Ιτα- 
·7.:α;. Ε7Αά:α; (Τουρν.ίας). τε αντί·3ετη ,με το-/ ταραοοτ:α·/.ό 
ο; οοό οιάοοομο ·μέτω Γ:ουγχοτλαβ:α;, Βουλγaρία;. Τουρν.ίας.

Ατό την .άτοήη αυτή το νέο ότν.ουο εττρυλάττεε γ:α τη 
Χώρα μας τιςχαντ-.ν.ότερο ρά7.ο ττ:ς όιε-υνείς ο;:χά; μετα- 
ρορές. ενώ τερ:λχμόχ/ε: ο/.όν.ληοο το ·ε7,7.ην:ν.ό τμήχα του 

Δ:ευρωτα:7θϋ Αυτον.:·/ητοορό,χοχ Βορρά — Νόοου.. (ΤΕΜ) 
ν.αόώς χα: τ:ς βατ:ν.ότερες ο:τ/.έ; αρτητίες τον ε6ν:χοό μας 
::ν.τύου.

Έτ τέρα ατό τα τροεοοτε-ό έντα χα: έεοχχένχυ ότ: αε το υτο- 
ύτ νομοτχέο:ο ίεν ετ.ίαρά/:οα: ο χρατ’.ν.ός τροϋτο7.ογ:τμός ή 
ά7.λος ε:οτν.ός τροϋτο7.ογ:τμός. ετ.τό; ενός μ-.χρ,ού χονου'/.ίυυ 
ύψους έως ούο εν.ατομμυρίων οραχμών τερίτου χατ χ.ώτατο 
'ορ:ο γ:χ την τοτοόέτηττ, τω/ νέων τ:νχν.ίοων τήμαντης του 
οτ/.τύου «Ε· > τι ό7.η τη·/ ετ ν.ράτεΓα ν.αι του ήο-η έχε: ηοη
τροβ7.ερ·3ε: ττον τοθϋτθ7.ογ:τμό των Αη-χοτίων Ετενουοεων 
ττα τ7.αίτ:α το,υ τοον.άε) αοος Συντττήτεως Εόντχών θεών 
19S7 του ΤΠ.ΠΕ.ΧΩΑΕ. ενώ ουϊεμία άλλη ετ-.βάτυντη 
ετέρχετα: ττα ε-υν./ά τρογράνίχατα οοατο:':ας.

Ττοβά7.7.ουμε το νεμοτχέ;:ο αυτό υτό την χρίτη της Ε5ν:- 
ν.ής Αντ:τ:οτωτε:ας ν.α: ταραν.α),οάχε γ:α τη·/ ψήο:τή τον.

Α-υήνχ. 27 Νοεμβρίου 1987 

Ο: Ττουργοί
Π ερτβά7.λοντος, Χω-οοταςίας 

Ετωτετ χών χα: Δττχοτίων Έογων
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