
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ύχεδι» Κόμου «Κύρωση τη; Στίβων ία; για τι; διεύνεις 
ηροδρομιχες μεταφοοες (COTIF) -*α·. της Τελικής 
ιάξης τη; όγδοης Αναύεωρητικής Διάσκεψης των fcr- 
>ν Συμβάσεων για τη μεταρορά εμπορευμάτων (CIM 

επιβατών και αποσκευών (CIA) με . το σιδηρόδρομο».

Προς τη Βουλή ίων Ελλήνων
διεύνεις σιδηροδρομικές μεταφορές διέπονται σήμεοα από 
:χέ χαύεστώς των ακολούύων διεύνών Συμβάσεων :
Τη; αρορώσας στις μεταρορές εμπορευμάτων ('Σύμβαση

Τη; αρορώσας στις μεταφορές επιβατών και αποσκευών 
υάση CIY).
Τη; αρορώσας στην ευύύνη του σιδηρΰδρόμου για ύάνα- 

τραυματισμούς επιβατών (ΣυαπληυωμΛτική Σύμβαση
3IV). 1
Συμβάσεις CIM χ2’. C1V υπογράρησαν στ:; 7.2.7G aw 

πληρεξούσιους τη; έβδομης Αναύ-εωρητιχής Διάσκεψης 
/.υρώύηκαν αχό την Ελλάία με το Β.Δ. 334/1972 
ν 129/1Α/24.7.1972) και τέύηκαν σε ισχύ διεύνώς από 
ουαρίου 1975 (όσον αρορά την Ελλάδα με τη/ απόφαση 

Γπουογού Συγκοινωνιών A 9411/327/30.4.1974 (ΦΕΚ 
Β/20-5.1974). ...
Συμπληρωματική Σύμβαση στη CIV υπογράρηχε στι; 

1066 χχ: κυρώύηκε αχό την Ελλάδα με το Π.Δ. 114/ 
.(ΦΕΚ 165/Α/28.7.1973).

Σύαβαση χυτή ισχύει σήμερα στην Ελλάδα με βάση το
. 554/1974. (ΦΕΚ 228/Β/22.8.1974). ' 
υμρωνα'με τα'άρύρα 69 παρ'. 1 της -Σύμβαση; GEM, 64 
1 της Σύμβασης CIY και 27 τη; Συμπληρωματικής Σύμ- 
; στη GIV συνήλύε από 30.4. — 9.5.1980 στη Βέρνη, ύ
α αχό πρόσκληση της Ελβετικής Κυβέρνησης, η όγδοη 
/.εψη για την αναύεώρηση των εν λόγω συμβάσεων, 
α νέα χεέμενα, χου είχαν ήδη εκπονη-ύεί αχέ ειδικές προ- 
σουευαστιχές επιτροπές, όχως αριστικοχοιήύηκαν αχό την 
λεωρητική Διάσκεψη χχ; υπογράρησαν αχό τους χληρε- 
ιου; των Κρατών μελών, συνυποβάλλονται με το σχέδιο 

υ χρος νομοθετική κύρωση, με το γενικό τίτλο «Σύμβαση 
ΓΊΓς, η οποία χέρι λαμβάνει τα ακόλουύα μέρη:

Τη Σύμβαση για τις διεύνεις σιδηροδρομικές μεταρο- 
(κυρίως «Σύμβαση GOTIF»).

Το Πρωτόκολλο για τα χρονόμια και τις ασυλίες του 
-βερνητικού Οργανισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές 
τορές (Οργανισμός COTIF).

Το Παράρτηκα Α στην GOTIF: «Ενιαίο; Νομικοί Κα- 
: για τη σύμβαση της διεύνούς σιδηροδρομικής μεταρο- 
εχΆχτών και αχοσκευών (ENK/CIV)».

Το Π αράρττμχ Β στην COTIF : «Ενιαίοι Νομικοί Κα- 
; για τη σύμβαση της διεύνούς σιδηροδρομικής μεταρο- 
εμχορευμάτων ENK/GLM)».

Το Προσάρτημα I (άρύρα 4 και 5 των ENK/GIM) : 
/Ονισμός για τη ϊιεύνή σίδηροίρομική μεταρορά εχικίν- 
/ν εμπορευμάτων (Κανονιομός RID)», 
τ) Το Προσάρτημα II (άρύρο 8 χαρ. 1 των ENK/CIM): 
νονισμός για τη ίιτύνή σιδηροδρομική μεταρορά ιδιωτι- 
βαγονίων (Κανονισμός RIP),».

Το Προσάρτημα ΠΙ (άρύρο 8 χαρ. 2 των ENK/CIM) : 
νονισμός για τη σιδηροδρομική μεταρορά εμχορευαατσκι- 
:ων (κονταίηνερς) (Κανονισμός RICO)» και 

·.) Το Προσάρτημα IV (άρύρο 8 χαρ. 3 των ENK/CEM) : 
νονισμός για τη σιδηροδρομική μεταρορά δεμάτων εξπρές 
rvονισμός RIEX).
): βασικές διαρορές της νέας, χρος νομούετική κύρωση, 
όασης COTIF σε σχέση με το νομικέ καύεστώς που ι- 
:ι σήμερα (Συμβάσεις CIM και CIT—Συμχληρωματική 
-βάσηστη QTV) είναι οι ακόλουύες:
α) Ο: δατάξεις -θεσμικού περιεχομένου συγκεντρώνονται 
-°ν σε μια βασική Σύμβαση, την GOTIF. Η ρύύμιση χυτή 
στά ύεμελιώδη εκσυγχρονισμέ κατά την εξέλιξη του διε

ύνούς σιδηροδρομικού δικαίου. (Η χρώτη διεύνης Σύαβαση 
-για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ήταν η GEM και συνήφύη 
στη Βέρνη στις 14.10.1890. ' 1 '—

β) Ιδρύεται νέος ίιεύνής Οργανισμός, ο OOTIF, ο οτοίος 
ύα είναι αρμόδιος για την κοπάρτιση ενός «νιαίικ νομικού 
κα-βεστώτος για τις κατ' ευύείαν δεεύνείς σιδηροδρομικές 
μεταρορές. Η ρύύμιση χυτή αχοβλέχει στην ορύ-ολογική ορ
γάνωση σε ενιαίο ρορέα των διαρόρων οργάνων χου ασχολού
νται σήμερα με τα συναρή ύέματα.

γ) Αναμορφώνεται ουσιωδώς. η αναθεωρητική διαδικασία, 
κατά τρόχο ώστε να εκ:τυγχάνεται η συνέχεια του χεριεχο
μένου τη; Σύμβαση; και να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
έγκαιρη; χροσαρμογή; της στις νέες εξελίξεις του δικαίου 
και της τεχνολογίας.

δ) Ο: διατάξεις χσυ αναρέρονται στο καύαυτέ δίκαιο των 
μεταφορών αχοσχώντα: αχό την κυρίως 'Σύμβαση COTIF και 
αχοτελούν αντικείμενο δύο ιδιαιτέρων παραρτημάτων (του πα
ραρτήματος AiEiNiK/CIY. και του Π αραρτήματος Β: ΕΝΚ/ 
GEM), χου επισυνάπτονται σ’ αυτήν. Η ρύύμιση αυτή συνι- 
στά ουσιώδη βελτίωση, δεδομένου ότι επιτυγχάνει την ενιαιοποί- 
ηση και την αχλούστευση του χεριεχομένου των διατάξεων χου 
ρυύμίζουν τι; αντίστοιχες μεταρορές.

ε) Τέλος, επέρχονται διάραρες μεταβολές, στη δομή, στη 
συστηματική κατάταξη και στη συντακτική διατύπωση του 
όλου χεριεχομένου των σημερινών 'Συμβάσεων.

Όσον αρορά τα επί μέρους άρύρζ του υπόψη σχεδίου νόμου, 
σημειώνονται τα εξής: 'Με το άρύρο πρώτο χποσκοχείτα. η 
κύρωση της νέας διεύνούς Σύμβασης COTIF, στο σύνολό της.

Με το άρύρο δεύτερο καύιερώνεται ιδιαίτερη -κυρωτική 
διαδικασία για τα χροαναρερύένχα προσαρτήματα I, II και 
IU. λαμαβ'ανομένου υπόψη ότι η ΧΛαύεώ,ρησή τους ύα γίνε
ται 'αχό αντίστοιχες'επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ανεξάρτη
τα από την x/αύεώρηση -w ENK/GIM. : ' '

Σημειώνεται, ότι η ως άνω ιδιαίτερη διαδικασία χροβλέ- 
πεται χχ. για τα αντίστοιχα κείμενα (παραρτήματα I. IV και 
V) της ισχύουσας σήμερα Σύμβασης CIM, με βάση το άρύρο 
2 του Νόμου 3482/1955 (ΦΕΚ 4/Α/5.1.56).

Με το άρύρο τρίτο οριούετείται το περιεχόμενο του όρου 
«Σύμβαση COTIF». '

Με το άρύρο τέταρτο ορίζεται σαν αυύεντικέ το γαλλικό 
κείμενο, το οποίο και λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση εννοιο 
λογικής ασυμφωνίας μεταξύ του γαλλικού (πρωτότυπο) και 
ελληνικού κειμένου της COTIF που προέρχεται από μετάφρα
ση του γαλλικού.

Με το άρύρο πέμπτο καύορίζεται η διαδικασία μετατρο
πής σε δραχμές της νέας λογιστικής μονάδας της Σύμβα
σης GOTIF.

Με το άρύρο έκτο καύορίζεται η διαδικασία κύρωσης των 
μελλοντικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης
COTIF.

Με το άρύρο έβδομο παραχωρείτε στον Υπουργό Συγκοι
νωνιών η απα τούμενη αρμοδιότητα.

Με το άρύρο όγδοο καύορίζονται τα της εκπροσώπησης 
της (Ελλαοος στις συνοοους των διάφορων οργάνων του COTIF 
κοπ ανατιύετα: στον ΟΣΕ η αρμοδιότητα για κάύε ύέμα που 
αρορά τη σύμβαση COTIF, εκτός από τα αναρερόμενα σε προ
τάσεις τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτής για τα οποία 
ύα απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοι
νωνιών.

Με το άρύρο ένατο καίύιερώνετα: τρόπος κύρωσης των συ
μπληρωματικών διατάξεων, οι οποίες συνομολογούνται μεταξύ 
Κυβερνήσεων ή μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, για τηλ 
κοινή ρύύμιση εξειδικσυμένων ύεμάτων.

Με το άρύρο δέκατο ανατιύετα: στο// Υπουργέ Συγκοινω
νιών η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος της 
Σύμβασης COTIF. Σημειώνεται ότι η ίδια η ρύύμιση είχε 
προδλερύεί και για τις κχύουσες σήμερα συμβάσεις GEM 
κα; GEV. με βάση το άρύρο 2 του ΒΑ. 334/1972. Λ - 

Με το άρύρο ενδέκατο επέρχεται η ρητή κατήχηση των 
αντίστοιχων διατάξεων που ύα βρίσκονται σε ισχύ κατά τη



χροστιγυ-ή' της θέσης τι ισχύ της GOTI-P. Μετηούθμι- 
ση αυτή ετιδιώχεται η ατοφυγή ταρερμηνειών. * -pir? jil φ -r

r * 'Ow αφορά τητν TcXtxr, Πράξη τη>ς-ογ£οτ>ς Ανα£*ωρη- 
τιχής ΔιάσχεΦης σημειώνονται τα εξής: '"

*) Η διάσχεθη εξέλεξε τη» Ελλάδα μέλος της ενδεχ αμε
λούς Διοιχητιχής Βσιτροτής του Κεντριχού Γραφείου (OC- 
■ΤΙ) χατά τη χρον»χή τερίάδο 198ί—1985.. , , .
·’ 6) Ή ΔιάσχεΦη χαθ όρισε τα ανώτατα όρια της συνεισφο
ράς ανά χιλιόμετρο εγγεγραμμένης γραμμής χάθε σιίηοοϊρο 
μιχής ετηχείρησης σε 8.00 ελέετιχά φραγχα για τη CIM 
χαι σε 7.50 ελθετιχά φράγχα για τη GIV.

Η Διάσχεώη ατοφάσισε την ανάθεση στο Κεντριχο Γραφείο 
(ΟΟΤΪ) της μελέτης των' αχολούθων θεμάτων:

α) Συμτληρωματιχές Διατάξεις Γ - ^ \ ·,. ...
6) Ευθύνη του σιδηροδρόμου στις τερι—ώσεις 'της μη τήρη

σης του δρομολογίου, της μεταφοράς ατοσχευών χειρός χαι λολ 
των συναφών θεμάτων. ·τ. - -■ ------  ~ ------- - - ■ ■

γ) Προσθήχη της αγγλιχής χαι της αραθιχής γλώτσας 
στις ετίσηοες γλώσσες του OTIF (γαλλιχή χαι γερμανιχή). 

• Ύστερα ατό τα τροεχτεθέντα χαι δεδομένου ότι με το υ- 
τπάύη το νομοσχέδιο ουδεμιά ετέρχεται ετιέάρυνση στον χρχτοχό 
τροΰτολογισμό ή σε χάτοιον ειδιχό τροϋτολογισμο, ότως τού
το εμφαίνεται στην συνυτοόαλλόμενη έχθεση του Γενιχού .Λο
γιστηρίου του Κράτους, ενώ αντίθεται τροσδοχτάται οιχονομι- 
χό όφελος στον ΟΣΕ αλλά χαι εξασφαλίζεται το ενιαίο νο- 
μιχό χαθεστώς του είναι όασιχή τροϋτόθεση για την εχτέλεση 
διεθνών σιοηροδρ μοιχών μεταφορών εμτορευμάτων, ετιόατών 
ατοσχευών χαι δεμάτων εξτρές. »·; r sss t~

ρ . Γτοθέλλουμε το' νομοσχβέιε- αυτό ατό ττ» τ
•θντχής Αντιτροσωχείας χαν ταρβχαλοόμε για -«ν
τού. V —μιτ:£; ·τ.τ·γρ-..*ι.ΐ>; ' t—; . . '
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Εξωτερικών
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. Μετασορών χαι Ετιχο-.νων-ιών

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟ Γ

• · ■■;.*· ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ

Κύρωσή της Συμφωνίας για τις διεθνείς σιδηροδρομικές με
ταφορές (OOTTF) χαι της τελικής Πράξης της όγδοης 
Αναθεωρητικής Διάσχειίης των διεθνών Συμέάαεων γιο 
τη μεταφορά εμτορευμάτων (GIM) χαι ετιδατών χα: -ετο- 
σχευών (CIV) με το σιδηρόδρομο.

- - · - - - - ' Αρθρο τρώτο

Κυρώνεται χα: έχει την ισχύ του ορίζει το άρθρο 28:
1 του Συντάγματος η Σύμόαση του υτογράσηχε στη Βεσνη 
την 9 ίΜαίου 1980,' «για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μετα
φορές (OOTTF); με το τρωτόχολλο, τα ταραρτήματα A
χα: Β, τα τροσαρτήματα I έως χαι IV, του εττσυνάττονται 
σ’ αυτήν, χαι η τελιχή Πράξη της όγδοης Αναθεωρητιχής 
Διάσν.εθης των διεθνών Συμβάσεων για τη μεταφορά εμτο- 
ρευμάτων (CIM) χαι ετιδατών, χαι ατοσκευών (CIV) με το 
σιδηρόδρομο», των οτοίων τα κείμενα σε τρωτότυτο στη 
γαλλιχή γλώσσα χαι σε μετάφραση στην ελληνιχή γλώσσα 
έχουν ως εξής: . . · -~0 . ... . .


