
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της ύπογρα
φείσης έν Άθήναις τήν Ιην Φεβρουάριου 1978 μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας Συμφωνίας 
'Οδικών Μεταφορών καί τών ΰπογραφέντων ωσαύτως 
εις ’Αθήνας την Ιην Φεβρουάριου 1978 Διοικητικού Μνη
μονίου, άφορώντος εις τήν εφαρμογήν τής συμφωνίας 
ταύτης, καί σχετικού πρωτοκόλλου.

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, σκοπεΐται ή κύ- 
ρωσις τής ύπογραφείσης έν ’Αθήναις τήν Ιην Φεβρουάριου 
1978 μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Συμφωνίας 'Οδικών Μεταφορών, ώς καί τών ΰπογραφέν
των, επίσης εις ’Αθήνας τήν Ιην Φεβρουάριου 1978, Διοι
κητικού Μνημονίου, άφορώντος τήν εφαρμογήν τής Συμ
φωνίας ταύτης, καί σχετικού πρωτοκόλλου.

Διά τής Συμφωνίας ταύτης τοϋ Διοικητικού Μνημονίου 
καί τοϋ σχετικού Πρωτοκόλλου ρυθμίζονται θέματα τά 
όποια άφοροϋν εις τήν μεταφοράν επιβατών καί έμπορευμά- 
των μεταξύ τών δύο χωρών, μέσω αυτών καί έκ τοϋ έδά- 
φους αυτών προς τρίτας χώρας καί άντιστρόφως.

_Ή συμφωνία αΰτη άποβλέπει εις τό νά συμβάλλη τόσον 
εις την άνάπτυξιν τής συνεργασίας τών δύο χωρών-εις-τον 
τομέα τής μεταφοράς επιβατών καί εμπορευμάτων όσον 
καί εις τήν έν γένει προώθησιν τών εμπορικών συναλλαγών 
αυτών.

Αΰτη θά τεθή έν ίσχύι άπό τής 30ής ήμέρας μετά τήν 
ημερομηνίαν τής τελευταίας άνακοινώσεως διά τής οποίας 
θά βεβαιωθή ή έγκρσις αυτής έκ μέρους έκάστου τών συμ- 
βαλλομένων μερών. 'Η ισχύς της καθωρίσθη είς δύο έτη 
μετά τήν παρέλευσιν τών οποίων θά παρατείνεται σιωπηρώς 
έκτος εάν καταγγελθή ύπό ενός τών συμβαλλομένων μερών.

Έν Άίήναις τή 1 Σεπτεμβρίου 1978
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας ύπογραφείσης την Ιην 

Φεβρουάριου 1978 μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας Συμφωνίας άφορώσης είς τάς όδικάς με
ταφοράς καί τών ΰπογραφέντων ωσαύτως είς ’Αθήνας την 
Ιην Φεβρουάριου 1978 Διοικητικού Μνημονίου, άφορών
τος είς τήν εφαρμογήν τής συμφωνίας ταύτης καί σχε
τικού Πρωτοκόλλου.

Άρθρον Πρώτον.

Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεΐσα είς ’Αθή
νας τήν Ιην Φεβρουάριου 1978 μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας Συμφωνία 'Οδικών Μεταφορών 
μετά τών ΰπογραφέντων ωσαύτως είς ’Αθήνας τήν Ιην 
Φεβρουάριου 1978 Διοικητικού Μνημονίου καί Πρωτο
κόλλου αύτής τά κείμενα τών οποίων είς τό πρωτότυπον 
είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ώς άκολούθως :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας έπί 
τών Διεθνών 'Οδικών Μεταφορών.

'Η Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κυ- 
βέρνησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας, καλούμεναι έφεξής 
«τά Μέρη», έν τή επιθυμία των όπως διευκολύνουν τάς

διεθνείς όδικάς μεταφοράς επιβατών καί εμπορευμάτων 
μεταξύ τών δύο χωρών των, ώς καί τάς τοιαύτας μέσω 
τού εδάφους των έπί τή βάσει τής άρχής τής άμοιβαιότητος 
καί τού άμοιβαίου συμβέροντος συνεφώνησχν τά*άκόλουθα :

Άρθρον 1.
Έκτχσις εφαρμογής.

Αί διατάξεις τής πχρούσης Συμφωνίας έχουν εφαρμογήν 
είς τάς διεθνείς μεταφοράς επιβατών καί εμπορευμάτων, 
τάς διενεργουμένας δι’ οχημάτων άνηκόντων ή χρησιμο- 
ποιουμένων ύπό μεταφορέων έκατέρου τών Μερών :

α) μεταξύ οίουδήποτε σημείου τής ’Επικράτειας τού 
ενός Μέρους καί οίουδήποτε σημείου τής ’Επικράτειας τού 
έτέρου Μέρους,

β) μέσω τής ’Επικράτειας τού έτέρου τών Μερών,
γ) μεταξύ οίουδήποτε σημείου τής ’Επικράτειας τοϋ 

έτέρου τών Μερών καί οίουδήποτε σημείου τής ’Επικράτειας 
τρίτης χώρας, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί τοιαϋται μετα- 
φοραί δεν άντίκεινται εις τούς νόμους καί κανονισμούς τής 
τρίτης χώρας ή είς τάς διατάξεις οίασδήποτε συμφωνίας 
μεταξύ τής τρίτης χώρας καί έκατέρου τών Μερών.

Άρθρον 2.

— 'Ορισμοί.
Διά τούς σκοπούς τής πχρούσης Συμφωνίας :
1. ό όρος «μεταφορεύς» σημαίνει οίονδήποτε φυσικόν ή 

νομικόν πρόσωπον, τό όποιον κέκτηται νόμιμον άδειαν, 
εΐτε έν τή Ελληνική Δημοκρατία είτε έν τή Κυπριακή 
Δημοκρατία, συμφώνως προς τούς σχετικούς εθνικούς νόμους 
καί κανονισμούς διά νά διενεργή όδικάς μεταφοράς έπιβατών 
καί εμπορευμάτων έπί μισθώσει ή έπ’ άμοιβή ή δι’ ίδιον 
αύτοϋ λογαριασμόν.

2. ό όρος «επιβατηγόν όχημα» σημαίνει οίονδήποτε 
μηχανοκίνητον οδικόν όχημα, τό. όποιον :

α) είναι κατεσκευασμένον ή προσηρμοσμένον δι’ οδικήν 
χρήσιν πρός μεταφοράν έπιβατών,

β) έχει τούλάχιστον οκτώ θέσεις πέραν τής τοιαύτης τού 
οδηγού,

γ) είναι έγγεγραμμένον είς τήν ’Επικράτειαν τού ένός 
τών Μερών καί άνήκει ή χρησιμοποιείται ύπό ή έκ μέρους 
μεταφορέως έχοντος νόμιμον άδειαν είς τήν έν λόγω ’Επι
κράτειαν διά τήν μεταφοράν έπιβατών καί

δ) είσάγεται προσωρινώς είς τήν ’Επικράτειαν τοϋ έτέρου 
Μέρους πρός τόν σκοπόν διεθνούς οδικής μεταφοράς έπι
βατών είς, άπό ή μέσω τής ’Επικράτειας ταύτης.

3. ό όρος «έμπορικόν όχημα» σημαίνει οίονδήποτε μηχα
νοκίνητον οδικόν όχημα, τό όποιον :

α) είναι κατεσκευασμένον ή προσηρμοσμένον δι’ όδικήν 
χρήσιν πρός μεταφοράν έμπορευμάτων,

β) είναι έγγεγραμμένον είς την ’Επικράτειαν τοϋ ένός 
τών Μερών, καί

γ) είσάγεται προσωρινώς είς τήν ’Επικράτειαν τού έτέρου 
Μέρους πρός τόν σκοπόν διεθνούς οδικής μεταφοράς έμπο
ρευμάτων, πρός παράδοσιν ή παραλαβήν τούτων, είς καί 
άπό οίονδήποτε σημεΐον τής ’Επικράτειας ταύτης ή πρός 
μεταφοράν έμπορευμάτων μέσω τής έν λόγω ’Επικράτειας, ή 
οίονδήποτε ρυμουλκούμενον ή ήμιρυμουλκούμενον όχημα 
προσδεδεμένον είς οίονδήποτε έμπορικόν όχημα τό όποιον 
πληροί τούς όρους (α) έως καί (γ).

'4. «άρμόδιαι Άρχαί» θά είναι :
α) Διά τήν Ελληνικήν Δημοκρατίαν τό Ύπουργεΐον 

Συγκοινωνιών καί
β) διά τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν τό 'Υπουργεΐον 

Συγκοινωνιών καί Έργων.


