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ΟΕΜΑ :Κοινοττοίηση Πρωτοκόλλου της 14ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδας-Τουρκίας . 
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. Α7/19812/27-8-2008 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας εγγράφου, σας αποστέλλουμε το 
κείμενο Πρωτοκόλλου που υπεγράφη κατά τη σύγκληση της 14ης Μικτής Επιτροπής 
Ελλάδας -  Τουρκίας σε θέματα οδικών μεταφορών ( Άγκυρα 31/1 -  1/2/2008), για 
ενημέρωσή σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Α. ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ

1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών(2)
2. Α. Νεαμονιτάκη

Εσωτερική Διανουή :



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
30 Ιουνίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 0544/Μ.6143/ΑΣ 368
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Ελ- 

^νο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ*
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερ

νήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Τουρκικής 
Δημοκρατίας περί ρυθμίσεως των οδικών μεταφορών 
μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφηκε στην Άγκυρα 
στις 4 Απριλίου 1970 και κυρώθηκε από τη χώρα μας 
με το ν.δ, 877/1971, που δημοσιεύθηκε στο υπ* αριθμ. 117 
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α', της 
9ης Ιουνίου 1971.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 της 
Συμφωνίας σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις της

Μεικτής Επιτροπής της παραγράφου 2 του ιδίου άρ
θρου της εν λόγω Συμφωνίας θα εγκρίνονται από τις 
αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 για την «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (πΛ 63/ΦΕΚ 98/Α/22.42005).

4. Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων 
του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρό
σθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βα
σικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί 
στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρω
τόκολλο Συνάντησης της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής 
Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στην 
Αγκυρα την 1η Φεβρουάριου 2008 το κείμενο του οποίου 
σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής*.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Συνάντησης της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής 

Επιτροπής Οδικών Μεταφορών

Η Συνάντηση της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτρο
πής Οδικών Μεταφορών πραγματοποιήθηκε στην Αγκυ
ρα από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 1 Φεβρουάριου 2008.

Τα μέλη και των δυο Αντιπροσωπειών παρατίθενται 
στο Παράρτημα 

Οι Αντιπροσωπείες διεξήγαγαν συνομιλίες για τα ακό
λουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 - Ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών
2 - Εμπορευματικές Μεταφορές
3 - Επιβατικές Μεταφορές
4 - Σιδηροδρομικές μεταφορές
5 - Αλλα θέματα
1 - Ανταλλαγή Στατιστικών Πληροφοριών
Και οι δυο Αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις και 

στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο 
εξωτερικό εμπόριο, την τρέχουσα κατάσταση των οδι
κών μεταφορών και το ποσοστό χρήσης των αδειών με- 
ταςύ της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Ελλάδας. Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν με ευ
χαρίστηση ότι το εξωτερικό εμπόριο και, κατά συνέπεια, 
οι οδικές μεταφορές παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση και 
υποδήλωσαν οπ η κατάσταση αυτή θα συνέβαλε στην 
ανάπτυξη και την ευημερία και των δυο χωρών.

2 - Εμπορευματικές Μεταφορές
Η Τουρκική Αντιπροσωπεία πρότεινε την απελευθέ

ρωση των μεταφορών υπό διαμετακόμιση, σύμφωνα 
με το Αρθρο 11 της παρούσας διμερούς συμφωνίας. Η 
Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι θα μπορούσε να 
αξιολογήσει τις ελεύθερες μεταφορές, μετά την ολοκλή
ρωση της κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία 
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία πρότεινε οι διμερείς μετα
φορές να μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες από τις 
μεταφορές υπό διαμετακόμιση και να καθοριστεί μια 
συγκεκριμένη ποσόστωση γί αυτές. Η Τουρκική Αντι
προσωπεία απάντησε θετικά στην πρόταση αυτή.

Επιβεβαιώνοντας ότι οι πρόσθετες άδειες που δια
τέθηκαν για το 2007 δεν θα αφαιρεθούν από την πο
σόστωση για το 2008, οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν 
ότι η ποσόστωση για το 2008 και η προκαταρκτική 
ποσόστωση για το 2009 καθορίζονται ως εξής:

- 30.000 άδειες για μεταφορές υπό διαμετακόμιση 
(με χρέωση)

-10.000 άδειες για διμερείς μεταφορές (δωρεάν)
- 9.000 άδειες για διμερείς μεταφορές (με χρέωση) 
Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι οι 40.000 άδειες

που παραλήφθηκαν για το 2008 θα χρησιμοποιηθούν 
είτε για τις διμερείς είτε για τις υπό διαμετακόμιση με
ταφορές και ότι η υπόλοιπη ποσόστωση από τις 49.000 
(άδειες) οι οποίες καθορίζονται στην παρούσα συνά
ντηση, που είναι 9.000, θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις 
μεταφορές υπό διαμετακόμιση με χρέωση.

Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε 
απαίτηση για πρόσθετες άδειες κατά τη διάρκεια του 
έτους θα αξιολογηθεί και θα εξεταστεί στα πλαίσια 
των καλών προθέσεων.

Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι όλες οι άδειες 
θα ισχύσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους.

3 - Επιβατικές Μεταφορές
Και οι δύο Αντιπροσωπείες αξιολόγησαν την τρέχουσα 

κατάσταση των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.
Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες 

μεταφορών και των δύο χωρών λειτούργησαν τρεις 
τακτικές λεωφορειακές γραμμές, στις γραμμές Κωνστα- 
ντινούπολη-Αθήνα, ΒϋΓεα-Ξάνθη και Κωνσταντινούπολη
- Θεσσαλονίκη.

Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν να αξιολογήσουν 
οποιεσδήποτε μελλοντικές απαιτήσεις για τακτικές λε- 
ωφορειακές υπηρεσίες εγκαίρως και να ενημερώνουν 
η μια την άλλη, μέσω αλληλογραφίας, όπως προβλέπει 
το πρωτόκολλο του 2006.

Με βάση τα πρακτικά της συνάντησης της Μεικτής 
Επιτροπής της Συμφωνίας ΙΝΤΕΒΒΙΙ3, η Ελληνική Αντι
προσωπεία δήλωσε ότι κάθε σελίδα (φορτωτική) του 
ημερολογίου ΙΝΤΕΒΒΙΙ3 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως έγγραφο ελέγχου. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία ανέ
φερε ότι θα εξέταζε το ζήτημα αυτό και ότι θα έδινε 
σχετικές οδηγίες στις εμπλεκόμενες αρχές ελέγχου, 
στα σύνορα

Επιπλέον, και οι δύο Αντιπροσωπείες ανέλαβαν την 
υποχρέωση να ενημερώσουν τις συνοριακές αρχές τους, 
προκειμένου να εφαρμόζουν ορθά τις διατάξεις της 
Συμφωνίας ΙΝΤΕΒΒΙΙ3, σε σχέση με τις απελευθερωμέ
νες περιστασιακές υπηρεσίες (Άρθρο 6).

Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι κανένα κρίσιμο 
πρόβλημα δεν έχει αναφερθεί στον τομέα των επιβα
τικών μεταφορών.

Επιπλέον, και οι δύο Αντιπροσωπείες συμφώνησαν να 
συνεργαστούν στενά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκόψει στον τομέα αυτό.

4 - Σιδηροδρομικές Μεταφορές
Οι Αντιπροσωπείες προέβησαν σε αξιολογήσεις σε 

σχέση με το τραίνο «ΟοεΙΙυΚ-Φιλία* και δήλωσαν ότι 
θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στην Αθήνα, το 
Μάρτιο του 2008, όσον αφορά στο τραίνο αυτό και 
ότι τα ζητήματα που απορρέουν από την εκμετάλλευ
ση της λειτουργίας του, όπως τα έξοδα κλιναμαξών 
ανά χιλιόμετρο (νν̂ οη/Κηπ), οι πίνακες δρομολογίων, οι 
συνοριακοί σταθμοί και οι καθυστερήσεις, θα συζητη
θούν λεπτομερώς. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι 
η απαλλαγή των εξόδων κλιναμαξών ανά χιλιόμετρο θα 
διατηρηθεί και για το έτος 2008, όπως συνέβη και κατά 
τα προηγούμενα έτη.

Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι, από το έτος 
2009, η Ελληνική πλευρά θα καλύπτει το 50% των εξό
δων κλιναμαξών ανά χιλιόμετρο, τα οποία θα προκύ
πτουν από τους διεθνείς κανονισμούς.

5 - Αλλα θέματα
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία ανέφερε ότι η μέγιστη 

επιτρεπτή ανοχή βάρους που ισχύει στην Τουρκία, η 
οποία καθορίζεται σε 2%, δεν είναι επαρκής. Η Τουρκι
κή Αντιπροσωπεία ενημέρωσε ότι οι εργασίες για την 
αύξηση του ποσοστού ανοχής σε 5% είναι στο τελικό 
στάδιο.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι ο περιορισμός 
των καυσίμων στις τυποποιημένες δεξαμενές καυσί
μων σε 550 λίτρα επηρεάζει αρνητικά τις μεταφορές. 
Η Τουρκική Αντιπροσωπεία εξήγησε ότι αυτός ο πε
ριορισμός εφαρμόστηκε με σκοπό την αποτροπή του 
λαθρεμπορίου καυσίμων, χωρίς διάκριση σε τουρκικά 
και αλλοδαπά οχήματα.
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Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι θα υπέβαλε 
μια πρόταση προς την αρμόδια αρχή, σχετικά με τον 
καθορισμό ορίου στα καύσιμα που περιέχονται στις 
δεξαμενές των οχημάτων, βάσει αμοιβαιότητας.

Η Τουρκική Αντιπροσωπεία γνωστοποίησε το πρό
βλημα σχετικά με τη γραμμή θαλάσσιων μεταφορών 
μεταξύ Οβ3ΓΠθ-Χίου, η οποία πρόκειται να τεθεί σε λει
τουργία για τη μεταφορά οχημάτων εμπορευματικών 
μεταφορών. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία σημείωσε το 
πρόβλημα και δήλωσε ότι θα διαβιβάσει το ζήτημα στις 
αρμόδιες αρχές.

Οι Αντιπροσωπείες δήλωσαν ότι η τρέχουσα συνερ
γασία θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με σκοπό 
την άμεση επίλυση των προβλημάτων και συμφώνησαν 
να καθιερωθεί απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο 
Υπουργείων, σε περίπτωση εμφάνισης ενός προβλή
ματος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια θερμή και φι
λική ατμόσφαιρα και οι δύο Αντιπροσωπείες εξέφρασαν 
την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία προσκάλεσε την Τουρκική 
Αντιπροσωπεία στην Αθήνα, για την επόμενη συνάντη
ση της Μεικτής Επιτροπής. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία 
αποδέχθηκε την πρόσκληση με ευχαρίστηση. Η ακριβής 
ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης θα καθορι
στούν μέσω διμερούς αλληλογραφίας.

Συντάχθηκε την 1η Φεβρουάριου 2008, στην Αγκυρα 
στην αγγλική γλώσσα, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, και 
τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά.

Για την Ελληνική Για την Τουρκική
Αντιπροσωπεία Αντιπροσωπεία

Ευαγγελία ΤΣΑΓΚΑ Τ&ΙβΙ ΑΥϋΙΝ


