
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας χα: της Ενωσεως 
Σοβιετικών ΣοσιαλιστικίωΤ Δα^χρατιών τοερ; διεθνών 
οδικών μεταφορών χαι του συνημμένου σ' αυτή Πρωτόκολ
λου ^Μόσχα. 12 Φεβρουαρ.ι& -1^85)».

Ποος τη Βον/.ή των Ελλήνων

Το Σχέδιο αυτό του Νόμου έχει σκοχό την χύρωση της 
Συμφωνίας, sou υχογράφτηκε στη Μόσχα την 12 Φεβρουά
ριου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημο- 
χρατίας χα: της Ενώσεως Σοβιετι/Λον^Σοσιαλιστιχών Δημο- 
χρατιών χαι του -χρόήθετου χρωτόκολλβυ “.αυτής χαι αφορούν 
στη οιαχεταχάμιση μέσω του εδάφους αυτών sta των.μοιχών- 
αρτηριών. sou είναι ανοιχτές για τη διεθνή οδική κυκλοφο
ρία. Και το μεν us.' gyst-S. ^1 μέρος; Συμφωνίας αναφέρε- 
?at στη'μεταφορά ειβεβατωΔ-βΓ; τον τρόχο οργάνωσης των 
μεταφορών αυτών (άρθρα'2, -3 χαι'4);, το σε us' αριθ- II 
της Συμφωνίας αναφερετα: στη-, μεταφορά φορτίων χα: τον 
τρέχε χ·ρ^ματοχοίηση^^φβ|>ρ&εστώς αδείας) φίρθρο δ). 
Εξβιρούντβ4-*ης βδείας για «^^ι.ε-τ»φορά οι εις το άρθρο ύ 

τ;ηςν Συμφωνώες οροφές χερι-χτώσεις.
Το άρθρο 19 της Συμφωνίας χροόλέχει ότι ο: αρμόδιες 

αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα διατηρούν εχαφές για 
τη συζήτηση θεμάτων σχετιχών με την εφαρμογή της χαρού- 
σης Συμφωνίας χαι την ανταλλαγή εμχείρίας.

Το άρθρο 21 της Συμφωνίας χροβλέχει ότι τα Συμβαλλό
μενα Μέρη θα εχίλύουν όλα τα. δέματα, τα οχοία χιθανόν 
να αναχύχτουν ως χρος την ερμηνεία χαι εφαρμογή της Συμ
φωνίας αυτής με συνομιλίες μεταξύ των αρμοδίων εχχροσώ- 
χων των ενδιαφερομένων μερών.

Τέλος το συνημμένο Πρωτόχολλο είναι αναχόσχαστο μέ
ρος της Συμφωνίας χαι -Sa τεθεί σε ισχύ μαζί με αυτή σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρ-Spou 23 sap. 1 αυτής.

Τχοβάλλοντες το Σχέδιο του Νόμου αυτού εισηγούμε-Sa 
την ώήφισή του αχέ τη Βουλή των Ελλήνων.

Αθήνα. 14 Οχτωβοίου 1985 

Οι Τχουργοί
Π ερ'.βάλλοντας, Χωροταξίας 

Εξωτερικών χα: Δημοσίων Έσ-'ων
■Κ. Π Α Π ΟΥΛΙΑΣ Ε. ΚΟΓΛΟΤΜΠΗΣ

Μετασοσών χα: Εχιχοινωνιών
Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι
κής Στ:.’.expασ-.αε χα: ττ.ς Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δηαοχρμτιών χερ: διεθνών οδικών μεταφορών χαι 
του συνημμένο σ αυτή Π ρωτοκοχ/.οο.

Άρθρο χρώτο.

Κυρώνεται χα: έχε: την ισχύ sou ορίζει το ap-Spc 28 xa- 
ράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυ
βερνήσεων της Ελληνίχής Δημοχρατίας χαι της Ένωσης 
Σοβιετιχών Σοσιαλιστικών Δημοκρατών χερ: διεθνών οδικών 
μετασορών sou use γράφτηκε στη Μόσχα στις 12 Φεβρουάριου 
1985 χα: το συνημμένο σ’ αυτή Πρωτόκολλο των οχοιων το 
κείμενο σε χρωτότυχο στην ελληνική γλώσσα εχε: ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοχρατίας χα: 

της Κυβερνήσεως της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρατιών χερ! Διεθνών Οδικών Μεταφορών.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας χα: η Κυβέρ
νηση της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικό)” Δημοκρατών

λαμβάνοντας υχόψη την ευνοϊκή ανάχτυξη των διμερών εαχο- 
ρικων χα: οικονομικών σχεσεων χα: εχιδιωχοντας την χεραι- 
τέρω ανάχτυξη των οδικών μεταφορών μεταξύ των δύο χω- 
ρων. καθώς και των υχέ διαμετακόμιση δια του εδάφους αυ
τών. αχεφασισαν να συνάψουν την χαρούσα Συμφωνία.

Άρθρο 1.

-Κατά τη Συμφωνία αυτή θα χραγματοχοιούνται τακτικές 
•χα: έκτακτες . μεταφορές εχιβατών με λεωφορεία. συ·μχερι- 
λαμβανομενων και τουριστών, καθώς και μεταφορές φΐετί- 
ων με οδικά οχήματα (φορτηγά αυτοκίνητα με ρυμουλκούμε- 
νο ή ημ:ρυμοο,/.κουμε ν ο όχημα, ή-χωρίς αυτή"! μεταξύ των 
δύο χω,ρων και υχέ διαμετακόμιση μέσω του εδάφους αικών 
δια των -οδικών αρτηριών χου. είναι ανοιχτές για τη διεθνή 
οδική κυκλοοορία. '■ - ; ’ ’ *

I, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ _
. Άρθρο 2. - · . - -

1. Τακτικές μεταφορές εχιβατών με ,λςωφορεία θα οργα
νώνονται βάσει συνεννοήσεων μεταξύ των ασμοδίων Αρχών 
ίω.ν Συμ&αλλομένων Μερών.

2. Οι χροτάσεις για την οργάνωση ίων μεταφορών αυτών 
θα ανταλλάσσονται εγκαίρως μεταξύ των αρμοδίων Αρχών 
των Συμβαλλόμενων Μερών. Οι χροτάσεις αυτές χρέχε: να 
χεριέχουν στοιχεία σχετικώς: μ: την ονομασία του μεταφο- 
ρέως (εχωνυμία), του δρομολογίου, το ωρολόγιο χρέγραμμα 
διαδρομής, το τιμολόγιο, τα σημεία στάσεων στα οχοία-ο με- 
ταφορεύς θα χραγματοχειεί εχιβίβαση και αχοβίβαση εχιδα- 
τών. καθώς και την χροδλεχόμυενη χερίοδο εκτελέσεως των 
μετασοοών.

’Άρθρο 3.

1. Οι έκτακτες μεταφορές εχιβατών με λεωφορεία θα ειε- 
νεργουντα; βάσει αδειών χου θα χορηγούνται axe τις αρμό
διες Αρχές -ων Συμβαλλόμενων Μερών.

2. Οι -αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα εκ
δίδουν άδειες για το μέρος της διαδρομής χου αντιστοιχεί στ: 
έδαφος τους.

3. Για κάθε έκτακτη μεταφορά εχιβατών με νεωφορειο 
χρέχε: να εχδίδεται ιδιαίτερη άδεια, η οχοία θα χαρεχει το 
δικαίωσα εκτελέσεως μια: διαδοομής ιυ.ετ εχιστροφη-ς, εκ- 
τές αν χροίλέχετα: στην ίδια αδεια άλλος αριθμός διαδρο
μών.

Άρθρο 4.
1. Δεν αχαιτείτα: άδεια για τη διεξαγωγή εκτάκτων με

ταφορών εχιβατών με λεωφορεία στις ακόλουθες χεριχτώ- 
σεις:

α) Αν μία ομάδα της ίδιας συνθέσεως μεταφέρετα: με το 
ίδιο λεωφορείο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της οιαδρομής. 
η οχοία άρχετα: κα· κερατώνεται εχί του εδάφους του Συμ
βαλλόμενου Μέρους στο οχοίο είναι εγγεγραμμένο το λεω
φορείο.

β) Αν μία ομάδα της ίδιας συνθεσεως εχιβατών μεταοε- 
φετ-αι μιε το ίδιο λεωφορείο "ρος μια κατεύθυνση χατα τη 
■διάρκεια όλης της διαδρομής, η οχοία άρχετα: στο έδαφος 
του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο οχοιο είναι εγγεγραμ
μένο το λεωφορείο- χα: χερατώνετα: στο έδαφος του άλλου 
Συμβαλλόμενου Μέρους, υχό τον ορο ότι το λεωφορείο εχι- 
στρέφει στη χώρα αχογραφής του κενό.

2. Δεν αχαιτείτα: άδεια εχίσης κατά την αντιχατάσταοη 
υχοστάντος βλάβη λεωφορείου με άλλο.

3. Κατά ττ. διεξαγωγή μεταφορών των χροβλεχοαενων 
αχό την χαράγραφο I του χάροντες άρθρου, ο οδηγος του 
λεωσοοείου οφείλε: να διατηρεί κατάλογο των εχιβατών,

II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Άρθρο 5.
1. Οι μεταχοοές φορτίων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς 

και η διαμετακόμισή τους μέσω των εδαφών των με εξαίρε
ση τις χροβλεχόμενες μεταφορές του άρθρου (θ' της χάρου-


