
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νομού 'Κύρωση της Συμφωνίας Διεθνών Οδι
κών Μεταφορών" μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράν, 
που υπογράφηκε στην Αθήνα την 13η Δεκεμβρίου 1990

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Me το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση 
της Συυψωνιας Διεθνών Οδικών Μεταφορών μεταξύ Ελλά
δας και Ιράν, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, την 13η 
Δεκευβριου 1990

Με τη Συμφωνία αυτή ρυθμίζονται θέματα τα οποία 
αφορούν στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ 
των δύο χωρών και διαυεσου των επικρατείων τους.

Η Συμφωνία αυτή αποβλέπει στο να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της 
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς επίσης και 
στην προώθηση, γενικά, των εμπορικών συναλλαγών τους, 
με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου 
συμφέροντος.

Η υπόψη Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ σε εξήντα μέρες 
μετά την ημερομηνία που και τα δυο Μέρη θα έχουν 
γνωστοποιήσει, αμοιβαία, την ολοκλήρωση των αντίστοιχων 
διαδικασιών επικύρωσής της.

Η ισχύς της καθορίστηκε σε τρία έτη, μετά την παρέλευση 
των οποίων θα παραμείνει σε ισχύ, υποκείμενη στο δικαίωμα 
του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να δώσει 
εξάμηνη έγγραφη κοινοποίηση λήξης, οποτεδήποτε, στο 
άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Αθήνα. 27 Αυγούστου 1992
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 
που υπογράφηκε στην Αθήνα την 13η Δεκεμβρίου 1990

Άρθρο πρώτο

1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Διεθνών Οδικών 
Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
του Ιράν, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 13η Δεκεμβρίου 
1990.

2. Τα κείμενα της αναφερόμενης στην παρ. 1 Συμφωνίας 
σε πρωτότυπα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα 
έχουν ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΟΥ ΙΡΑΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που πιο κάτω 
αναφέρονται σαν 'Συμβαλλόμενα Μέρη', επιθυμώντας να 
ρυθμίσουν και να ενθαρρύνουν τις διεθνείς οδικές μετα
φορές επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των χωρών τους 
και διάμεσου των επικρατειών τους, συμφώνησαν τα 
ακόλουθα:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1 
Ορισμοί

Κατά την έννοια αυτής της συμφωνίας:
(1) 0 όρος 'μεταφορέας' σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είτε στο Ιράν, είτε στην 
Ελλάδα έχει άδεια σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς 
νόμους και κανονισμούς να πραγματοποιεί διεθνείς οδικές 
μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

(2) Ο όρος 'όχημα' είναι οποιοδήποτε αυτοκινούμενο 
οδικό όχημα το οποίο:

(α) είναι κατασκευασμένο, είτε για να μεταφέρει περισ
σότερα από εννέα άτομα συμπεριλαμβανομένου και του 
οδηγού (επιβατικό όχημα) είτε νια να μεταφέρει εμπορεύ
ματα (εμπορικό όχημα),

(β) είναι εγγεγραμμένο στην επικράτεια ενός από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη.

Όσον αφορά το εμπορικό όχημα, ο όρος 'όχημα' 
αναφέρεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο όχημα ή συνδυα
σμό οχημάτων.

Άρθρο 2 
Πεδίο

Οι διατάξεις αυτής της Συμφωνίας δίνουν το δικαίωμα 
στους μεταφορείς να μεταφέρουν οδικώς επιβάτες ή 
εμπορεύματα σε οχήματα μεταξύ των επικρατειών των 
Συμβαλλόμενων Μερών ή τράνζιτο διαμέσου των επικρα
τειών τους.

Άρθρο 3
Επιβατικές μεταφορές

Οι επιβατικές μεταφορές ενός μεταφορέα του ενός 
Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Συμ
βαλλόμενου Μέρους υπόκεινται σε άδεια, η οποία θα πρέπει 
να λαμβάνεται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονι
σμούς του τελευταίου.


