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ΘΕΜΑ. Κοινοποίηση κύρωσης Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας -  
Σερβίας σε θέματα Οδικών μεταφορών (Βελιγράδι 25-26/9/2009; .

Σας αποστέλλουμε την με αριθμ Φ.0544/Μ.Θ199/ΑΣ739 ΦΕΚ 60/15*4-2009) 
Απόφαση με την οποία κυρώνετα? το Πρωτόκολλο που υττεγράφι ι στο Βελιγράδι στις 
25-26/9/2008, μεταξύ της Σερβίας και της Ελλάδας σε θέματα Οδικών Μεταφορών .
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Μεταφορών
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Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Αποστολή Φ,Ε.Κ.

ενημέρωσή σας ή 
ητοίο δημοσιεύθηκε

Σας στέλνουμε συνημμένα, σε φωτοοντίγραφο, για 
τυχόν δικές σας ενέργειες, το Φ,Ε.Κ. 60/Α715-4-2009 στο ο ί 
η υττ’ αριθμ, Φ.0544/Μ.6199/ΑΣ739/3-4-2009 απόφαση με θέμα: «Έγκριση 
του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής | Επιτροπής των 
Αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της 
Ελλάδας σχετικά με τη διεθνή οδική μεταφορά (Βελιγράδι, 25 -  26 
Σεπτεμβρίου 2008)».

Ιυνηιιΐϋένα·
- Το ανωτέρω Φ,Ε.Κ.

Εοωτερική Διανομή: 
Τ.Ν,Σ.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

βέζΑντίγραφο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60

Π ΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

48. Περί εφαρμογής της W  αριβμ. 1744 (2007) 
α-ίόφααης του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Οργανισμού W jwévuîv Ε£νών (ΟΗ&)........  1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκρίση του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μι

κτής Επιτροπής των Αντιπροσωπειών της Δημο
κρατίας της Χερβίας και της Λημοκρβτίας της 
Ελλάδας σχετικά μκ διεβνή οδική αετοφ*ρ4*· (Βε· 
λιγράδι, 25 -26 Σεπτεμβρίου 2C08)---------- -----  2

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Ανάκληση · ακύρωσι·; διόρθωσης ιτφόλματος «rto 

Φ£Κ 44 Α',ηΖ320ΰβ που açooô στο nüî. 16/2009 
!Uf>( «Απαγόρευσης ολίΡ.ίας στη θαλάοσια περι
οχή όρμου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου».—. 3

της Υπουργού Εξω 
1744 (2007) onÔTCorfc 
π*ρ( Σομαλίας» (A' 1 

5. Το ηδ, 334/t» ι
Συμ^ουλίου Αυλαία 
(α*Η*αρίου 1992* (Α, 

s. To rJ>. toizm
142S <2003 του Συι̂  
Hvo»M*tv«v Εθνών (Î 

7. Το γεγονός ότ 
όιατάγμανος δεν r , 
κβο'ηώύ npoünoÀÆ γι<

& Τις vrf αριθμ. 1. 
του Συμβουλίου της 
Υπουργών Εξωτε 
νομικών. Εθνικής ΪΗψνας, 
φορών neu Βτικοινω 
Αιγαίου και Νησιά'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

προ εδρικό  δ ιατ ατ λα  υ π  αριθμ . 48 
Περί εαορμογής ιης uri αριθμ. Τ744 (2007) απόφασης

του Συμβουλίου Ασφ&ϊνείας του Οργανισμοί' Ηνωμέ
νων Εθνών (ΟΗΕί.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υτιόψη:
ΙΤο άρθρο 2δ του Κατοοτατικού Χάρτη του Οργανι

σμού Hvwvatvwv Εθνών (OKEJ όπως κυρωθώ μ* τον 
αν. $85/1945 (Α 242).

2. Το άίθρο 1 τταρ 1 του α,ν. 92/1367 .Περί εφαρμογής 
αποφάσεων του Συμβουλίου λοφαλείας των Ηνωμένων 
Εθ'νών και περί εγκρίσ^ως και εφαρμογής συστάσεων 
to«j Συμβουλίου Αοφαλίΐάί κοι της Γενικής Συνελεύ- 
σεως» {ΑΊ33}.

3. Το άοθρν; 90 του Κώδικα Κομοδϊϋίας γιο την Κυ
βέρνηση και το Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του πΛ/τοο B3/2C05 (Α'98).

4. Την υττ' αρώμ. Φ.3460/13/ΑΣ 385/12.32007 από<[>αση

15 Απριλίου 2009

|ερ«*ών *ξφαρμονή της υπ1 αριθμ. 
του Συμβουλίου Ασφαλ̂ ίας ΟΗΕ.

Ρ)-
•Εψαρμογή οποιράσεως 733 του 

ίας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης 
143).
•Περί βφαρμογης της απόφασης 

ουλίου Ααφολείας του Οργανισμού 
<ΚΕ>· (Α  86).
οηό τις διατάζεις του παρόντος. 

φοκαλ*(ται δαπάνη σε βάρος του

4&20C8 και 63/2009 γνωμοδοτήσεις 
Επικρατείας μετά από πρόταση των 

, Εβωτβρικών Οικονομίας και Οικο- 
A'/àrm/ξης, ΔικαιοσΛτης. Μετ α» 

«ών καθώς και. ςμπορικ/fi Νανηλίας, 
τΐκής Πολιτική αηο®ααίουμε:

Αρθρο1
Τα μέτρα του όμβρου Μόνου του προεδρικού δια

τάγματος 334/1993 «Εφαρμογή αποφάοεως 733 του 
Συμβουλίου Ασφαλή ίας των Ηνωμένων Εθνών της 23η̂  

,’143). τα οποία συμπληρώθηκαν μ® 
το άρθρο Μόνο τψ  προεδρικού διατάγματος 54/2005 
•ftepi ϊ^ίορμογτς 1 πς υτί αριθμ. 142£« (2002) απόφασης 
του Συμβουλίου Αοφαλείος του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών* ίΑ'βφ, δεν ¡εφαρμόζονται σε 

αι προμΛΒεικ; 6 ιλων κο.ι στρατιωτικού εξοπλ,ισμού, 
τεχνική rA'toföt JCni και βοήβεια που προορίονται 
αποκλειστικά για |ην υποστήρΛη τος αποστολής των 
Κρατών μελών -.τρί Αφρικανική Ένωσης οτπ Σομαλία, 
η οποία ¿xti ονατ^εί ?όσει της Λοραγράφου 4 της υτί 
αριθμ. *744 (2007) απόφασης του Συ»ιβοι.λ(ο  ̂Ασφαν,εύις 
του ΟΗΕ, ή γιο χρήστ, από την αιιοοτολή αυτή ή 

β) τέτοιες πραμτ^ειες και τεχνική βοή8&«α «πό Κράτη 
με aiwAiicrftKÔ CKfré την αρωγή οτην ανάπτι̂ η θεσμών 
οτον τομέα της ασφάλΛιας, άύμφωνα με την πολιτική δια
δικασία raw εκτίθεΐτα» οτις παραγράφους 1.2 και 3 της υτί 
αρίθμ. 1744 (2007) ¿Γ;5ςκ:σης του Σι̂ ιβουλίου Αοφα^ίίας 
του ΟΗΕ. και βφόαον δεν υοό̂ >ξει ορχιτική από<ροαη της 
Επιτροπίκ Γκ·υ ίχ ίι συστα9εί σύμφωνο με την υπ; αρ'θμ. 
751 (1992J α;τόφϋσ<ί του Συμβουλίου Ασφαλείος του ΟΚΕ. 
ε>ηάί πίντ;’. εργαώλων ημϊρών από τη λήψη ττκ γνωοτο- 
ποόισης Γιου περιγράφεται cto άρθρο 2 κατωτέρω.
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Άρ&ρο 2
Ι,τ. περίπτωση παροχής προμη6#ιώυ ή τεχνικής Ροήβε»· 

ας από την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρβρο 1, περίπτωση 
JJ) τοο παρόνιος προεδρικού διατάγματος τούτο γνω
στοποιείται από την αρμό?ία υπτρεοία. εκ ts n  προτέρων 
και κατά ταρίπτωση στην Emrponf. που έχει συοταβεί 
ούμφωνα \ά την urf αριθμ. 751 ί1932} απόφαση του £/μ- 
βου\ίου Ασφαλείος του Οργανισμού Ηνωμένων Ε9νών.

Στον Υπουργό Εξωτερικών ανοβέτουμβ τη δημοσίε^τπ 
το« Παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και 
στους Υπουργούς Εοωτερικών, Οικονομίας κι* Οικονομι
κών, δβνικής Αμννος, Ανάπτυξης. Δικαιοσύνης, Μεταβο- 
ρών και Επικοινωνιών καβώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την ί*τόλεΰή του.

Αθήνα, β Απριλίου 20·>$
Ο ΠΡ06ΑΜΣΤΗΪ ΛΗΜΟΚΡΑ7ΙΑΪ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛ!ΑΣ

οιηχιγκα
ΟΚΟΜ5ΜΑΪ Κ« Q* OMCWttft 

!ΟΑΜ«ΚΕ ΓΪΑΓΑ0ΑΝΑΧΚ5Υ 
eon»»« *)kV«a/

KYAT. - »ΑΧ. WfelfcAPAXHi 
AKMCJVWf
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ΚΛΙ̂ ΗΚΤΠΜβ πολγκιό: 
ΕΥΒΠ1&ΗΙ ΧΤΎΑΙΑΜΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αοι3μ. ».0644^ΜΑ199/ΑΣ,η9 (2)
ΐγκριοη του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής 

Εκτροπής των Αντιπροσωπειών ττις Δημοκρατίας 
της Σερβίας και Try, Δημοκρατίας της Ελλάδας σχβ- 
■πκά με διεθνή οδική μεταφορά» (Βελιγράδι ¿5 -36 
Σεπτεμβρίου 2009).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
EH tTiPSKDN - ΕΕΩΤΕΡ1ΚΧΪΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙ« ΚΑΙ ΪΡΟΦίΜΓίΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑίΓΑίΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣίίϊΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1- τις διατάζεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνη

σης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Ομοοτηονίιωίής δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας 
για 5ι«$νείς οδικές μεταςίβρές «raflarwv και Εμπόρευμά» 
των, που νπογράφηκε στο Βελιγράδι. ατις $ Mateo 2002 
ksi κυρώθηκε με iw  ν. 3225/2004, που δημοσιεύτηκε στο 
υιΐ αριδμόν 1585 φύλλο 6φημ*μ3σς της Κυββονήσβως. 
τεύχος &', της 2ης Φ$βρουαρ<ϊχ» 2004.

2* το άρ6οο δεύτερο σύμ«κ*>να με το οποίο τα Πρωτό
κολλα ή Πρακτικά που καταρτίξαν-κΐ’. o t εκτέλεση της 
Ιυμφωνίος κατά τκ; ΟυνΟμιλίβς των αρμοδίων εκπροοώ- 
πυιν των σι*$αλλύμένων μερών του όμβρου 22 αυτής, 
εγκρίνονται ’με κοινή Πράξ,η των αρμοδίων κατά περίπτωση 
Υπουργόν,

3- τις διατάξεις του άρδρου 90 της Κωόβωποίησης 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικό 
όργανα (ηΛ43-Φεκ 98W22A2Q06).

4« το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων 
τ«υ υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ούδεμίβ δαπάνη πρόκα·

λ»ίται σε βάρας του κρατικού προϋπολογισμοί; πλέον/ 
αυτής που προκύπτει από τ ς βασικές διατάξεις της 
Συμφωνίας και που είχε εκ·\μτιδβί στην Έκθεση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κρ< ίτους.

Β~ Το περιεχόμενο του ν ϊ ό έγκριση Πρωτοκόλλα 
αποφασίζαμε:

Εγκρίνουμε ως έχει και era σύνολό io j το Πρω* 
τόκολλο της συνάντησης τ» ς Μικτής Επιτροπής των 
Αντιπροσωπειών της Δημοκρ ατίας ϊής Σερβίας κοί της 
Δημοκρατίας τπς Ελλάδας σ (ετικό με διεθνή οδική us- 
ταφορά, που υπογράφί-ικε ο to 0βλιγ?άδι, οπς 29 £ί- 
τπχμβρίσυ 2008, του οποίου to κείμενο σε «ρωτότυπο 
στην ελληνική γλώσσα έχει ύς εξής:

π ρ α τα οΛ Λ ο  
Της ΣίΛίάντποης της Μικτήζ Επιτροπής των αναπροσω- 

ra tm  της Δημοκρατίας της S  ρβίας και της Δττμοκίκπίας 
ϋΐς Ελλώος σχετικά μι 6υεθ> ή ς·5νκή μεταφορά, η οποία 
έγ-νε στις 25 και 26 Σεπτε̂ ιβ >ίου 2008 στο Βελιγράδι 

Η συνάντηση της Μικτής ί  πιτροπής των αντιπροσω
πειών της Δημοκραιίας της) ίρβίπς και της Δημοκρατί
ας της Ελλάδας σχετικά με I ¡¡ε&νβίς οδικές μεταφορές, 
έγινε στις 2S και 26 picv 2008 στο Βελιγράδι*

Ο κατάλογος των μελών τ ι>ν αντιπροσωπειών επισυ- 
νάπτβται ως παράρτημα το ι Πρωτοκόλλου αυτού.

Μ^τά το καλωσόρισ>Χ3, οι &xs ανπηρσσίώπείες ουμ·· 
φώ'̂ ησαν ση(ν ακόλουθη η} ερήσια διάταξίρ

1. Ανταλλαγή πληροφοριών kch οτοτιοτικών στοιχβίων 
σχϋτικά μ* οδικές μετας?οαές κατά την προηγούμενη 
περίοδο.

2. Οδικές επιβατικές μεταρορές.
a Οδικές εμπορ&υματίκ^Ιμετίίφορές.
4 Διάφορα βίματα

1. Στατιστι* ά Στοιχεία 
Οι δυο αντ!πρ·3σωπϊΙ*ς αντάλλαξαν ?ϊτατ«ττικά στοι

χεία οχε',τκό με τον όγκο τω * ίμπορευμό ιων και οικονο
μικά στοιχ*(α και Βιασπώ^κε ότι παρο<.«ιάζ«ται αύξηση 
των εμπορικών ονναλλαγ«^ μεταξύ των δύο χωρών.

Ζ  Επιβατικέ; μεταφορές 
Οι 5ν*ο αντιπροοωπείες (¿ζήτησαν για την τρέχουσα 

κατάστοσπ στον τομέα των τακτικών λβωφορειακών 
γραμμών μεταξύ των δύο ?|ωρών και διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχουν ορισμένα ζηττίμακι τα οποία 9α έπρεπε να 
συζητηθού/, αν και ουτή η μβρφή μεταφοράς διεξάγεται 
χωρίς σημαντικά αρο&λτ'ίμ̂ τα 

Σχετικά με τις διμερείς τρκτΛές επι̂ Ώτικές μεταφο
ρές 3ιαηιστώ$ηκαν το. cawoiXjd;

- Επί του παρόντος μεταξύ των δύο χωρών λειτουρ
γούν τακτικές επιβατικές ρ,ταφορές ςτπς διαδρομές 
Αθήνα - Βελιγράδι κα. Γλυφάδα - Νόβι Σάντ, οι οποίες 
εξυπηρετούνται κσι από κοι από Ελληνιχίς 
μεταφορικές ετπχβιρήσίΐςίΕπΙσης υπάρχουν πέντε ελ· 
λπνικές επιχειρ̂ ισεις που ε̂ πτιρετοι/ν τακτικές γραμμές 
που διέρχονται transit τη *φ[>ική επικράτεια έναντι καμ- 
μίας Σερ3ικής διερχόμενηβ την ελληνική επικράτεια.

- Η ελληνική ιιλ^υρά επί̂ ήμανε ότι δεν έχοι/ν οκά· 
μη εκδοθεί από το Σε?$ψ5 Υποινργείο οι άδειες δύο 
Ελληνικών Kat 3όο Σερφκών επιχειρ^εων που έχουν 
υποβάλλει amp««; για την 6ξυπηρέτη·τη της τακτικής 
γραμμής Βελανράδι - Αθήνα. Η Σέρβική πλευρά οτιμείωσε 
ότι υπέμχει πρόβλημα <mr| συμ&ατάττ.τ« των ωρολογί· 
ων προγρ«μμότων 'ίου έχουν υπο&ληβεί «πό τις συ-χι έχο
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ν<βκριμ*ν*ς »ταιρείες με τις προ|1λέψεις της Σερβκής 
νομοθεσίας, αναφόροντα*; συνοπτικά το ¡kuxxá σημεία 
της νομοθεσίας. ΕΛιχά σε ότι αφορά την εναρμόνιση 
tw  δρομολογίων η Xepfiix^ πλευρά σημβίιοΟε την απα
γόρευση αναχωρήσεων από την ίδια αφετηρία άλλων 
μεταφορέων επί των -.βίων γραμμών, 6 ώρες πριν ή μετά 
την ώρα αναχώρηση* κάποιος εταιρείας γιο διαδρομές 
μικρότερες των 500 χιλιομέτρων ενώ σε διαδρομές με
γαλύτερες tüv 500 χιλιομέτρων η χρονική απόσταση 
ανέρχεται σε οκτώ ώρβς. Η Σέρβική πλευρά πρότίινε ως 
λιχΓτ, την ανανέωοη των αδειών των τεσσάρων Ελληνικών 
και Σίρβικών cm<«p ĉsu>v un βάση τα προηγουμένως 
ισχύσντα ωρολόγιο προγράμματα (όπως δηλαδή λειτουρ
γούσαν έως το τέλος του έτους 2007). Σ τη ν  ηχρίπτωση 
που αυτή η πρόταση γ!νει τ̂κ>δ$*τή η Σέρβική πλευρά 
τόνισε ór, 6α είναι δυνατή π άμεση έκδοση των αδ*ιών 
non ε*κρ®μούν. Η Ελληνική πλευρά σημείωσε την πρό
ταση ουτή και ανέλα&ε να απαντήσει δί αλληλογραφίας 
το συντομότερο δυνατό κατόπιν ουννενοήσεος με τους 
ενδιαφερόμενο«; Έλληνα; μττοφορβίς.

Η Ελληνική πλευρά εηανέλιίφ« την πρόταση για την απευ- 
λΑ/θέρωση της λίηουργίος των τακτικών λεαιφορειακών 
γραμμών, óm*; αυτή είχε βώτυπωθεΐ με την ευκαιρία της 
ανά^Λγης Ó εκρούς συνάντησης του έτους 2006, τονίζο
ντας άτι με αυτό τον τΰόπο δε 9c υπήρχαν προβλήματα 
στην έκδοσ»; αδαών ότωο αιπά nou προαναφέρω»®/, Η 
Σίρβική πλευρά ίή^υζ  άτι era tow παρόντος δεν μπορβί 
να αποδεχθβί την πρόταση αυτή εξωτίας της ιαχύουοος 
νομοθεσίας. πλην όμως ανόφερκ ón enúwai η ενορμίνιοτι 
τη; ΣερΜ κ *ομύβ«σ<άς για πς οδικές ίπφατινές μεταφο
ρές με την νομοθεσία της ΕΕ. «u ανέλίφε τη« υποχρέωση 
να ενημκρώσει την Ελληνικό πλευρά «υβός αμέσως εφαρ
μοστούν ο  σχβτ«ές τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

3. Εμπορ*υματιχίς μεταφοράς 
Η Ελληνική πλευρά εξέδρα« τη fcxrapáowia της yw 

την <.·μφόνΐΡΓι προβλημάτων κστά τττ/ εκτέλΕση δρομολο* 
γίων αηόΈλληνβς μεταφορείς κιιπορευμάτων μία» της 
σερβικής επικράτειας, τονίζοντας ότι ββν εφαρμόζονται 
<η διστάζεις του άρθρου 13 της διμϊρούς Συμφωνίας, με 
βάση το onsfo το τέλη διοδίων Βα tripeπε να c&ev ήδη 
εξομοιωθεί ψο ταυς Σέοβους και Έλληνες μεταφορτ-ίς 
αττό τον Απρίλιο του 2007, καθώς χαι για το ύψος των 
τελών αυτών. Επιπροσθέτως η Ελληνική πλευρά εξέφρασε 
τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων μεταφορέων για τη είσπρα
ξη τελών στάΒμευσης στους περισσότερος συνοριακού; 
σταθμούς της Σερβίας, Επίσης η Ελληνική πλβυρά σημεί
ωσε τα πρεβλήματο που προκαλίΐ ιν  γεγονός της μη λει
τουργίας υπηρεσιών φντουγοΒΚΝομικού ελέγχου σε. όλους 
το»χ; συνσριακονκ: σταθμούς της £ερ£ ίας κ«Λώς και η μη 
συνεχής, επ[ ε̂ ιοοντίτραώρου 9άσης, λειτουργία αυτών. 
Γόλος αν&φ«ρ« την έλλειψη στους σννοριακοιχ; σταβμοΰς 
ώβίτκρης γρβμμτ'ις διέλευσης των οχτ*ιάτων που ιτραγ- 
ματοποιούν trwwft διελεώο̂ β; (πράσι*/η γραμμή).

Πρόσθετα η Ελληνική ηλί';ρά τόνισε ότι εξαιτίας των 
προαναφέρδεντων ττροϊΛη^των η χρήση των Σερβικών 
αδειών irafisJt απόΈληνες μεταφορείς παρουσίασε δρο- 
ματίΛή μείωση και ίΐνίρχετοι επί του παρόντος μόλκ; 
στο 27 ταις εκατό επί της ττσσάττωσης των ατελών 
αδειών u<vi»i που ανταλλάσσονται ετησίως,

Η Σέρβική πλευρά σε οπάντηση εττί των ανωτέρω 
πληροφόρησε ττ|ν Ελλη'/ική πλευρά για τις προπάδειες 
που κατέ^αλΛ '<>£ την εξομοίωση των τελών διοδίων

για τους Χέρ&οΐΛ; «κ ι αλλοδαπούς χρήστες των οδών 
και τόνισβ ότι αυτή η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία 
με vy/ SE. granpoo€ ίτως cm orycvt το γεγονός ότι οι 
τιμές των τελών δια ίίων »ίναι επί «ιυ παρόντος μόλις 
30 βπί τοις εκατό αυί ,ΐ',μέν«; οκ σχέση με τους Χ^ρ(ίους 
χρήίη6ς: διαφορά π κ> ήταν πολύ μεγαλύτερη κατά το 
ιταρβλθόν, γεγονός νου καταδιικνίΑΐ πς προσπάθειες 
που καταβάλλονται στην κατεύθυνση ΟΛ/τή, Η Σέρβική 
πλευρά δήλωσε ε^[( ης ότι ova γνωρίζει το γεγονός ότι 
να τέλη διοδίων ττκ κώρας είναι πολύ υψηλά και τόνισε 
όπ στο μέτρο των 3 «ατατήτων και αρμοδιοτήτων του 
2ερβικού ΎπουργεΙι u Υποδομών καταβάλλονται προ- 
σπάδβΐίί για την μεί »ση των τελών διοδίων δεδομένου 
ότι σι τιμές των δια ίίων οποτελούν σημαντική οικονο
μική επιβάρυνση και γιο τους Σέρβους μεταφορείς. Στη 
συνέχδια η Ζερ&ιχΑ; rτλευρά παρέδωσι στην ΕλληνΛή 
πλευρό, τον κτχύονφ στη Δημοκρατία τις Σ*ρ9ίας, πί
νακα τελών διοδίων ανάλογα με τη διαδρομή.

Σχετνιά με τη >xm υργίπ χι^ων στά&μευοης στους cw- 
voptoKogc οιαβμοΐΛ της Σ έρ β ις  η £ερ0«ή ríu^icá δή
λωσε άπ από πς 6 ( )κτ«ρρ«χ» 2CÜ8, ο χώρος αϊτός του 
συ»αρίακού υιαίίμοιΙ Hagas περιέρχεται στην ιδιοκτησία 
του κράτους όπως w n &n οιΕλληνές μπαφορεέ; μπφούν 
νο ίΓϊ'̂ ματήάχν απ' σήμ*ρα (5BS5CCííI) την ^ατς^ολή τε· 
λών στάΘμβυστις σ κ  <x jy '& v v ¿yo  σταθμό. Επίσης η Icp- 
$ιχή rftfiüpá tówvb d τι στο συνοριακό σταθμά Bsírovci δεν 
καταβάλλονται τίλη να ιη χρί'·<ση το·.) χώρου οτάθ^ιουσης. 
Στους άλλους συνορ ϊκούς οταΘμοΰς υπάρχουν προ^Μμα ■ 
τα διότι αστοί οι χώ< ο; δεν απσπλούν κρστνίί] ιδιοκτησία 
όμως η Σβρβκή πλβυ >ά τιλιροφόρησε ττκ ελληνΛή πλευρά 
όη με 64wi την ι«η úocoe νομοθεσία δεν tnrrpérarrai η 
δκικρ«to.í> μ*ταχ«(ρι τη στην τιμολάγηση των Zípfkuv artó 
τους αλλοβαινσύ; ν rro^optfe; και επομένως σιΈλλη/ος 
μεταφαο««; πρίτκ» ν ι πληρώνουν τα ίδια τέλη στάθαευσης 
μβ τους XippoiK, μ*τ οφορείς. Σ αντό το πλαίσιο η Σέρβική 
nKjeupá συμς̂ ί̂ ήσε να αποσταλΜί στην Ελλπνικί, πλιΰρό 
μ£ο επιστολή η οι» ι'α θα αναφέρει, το ύψος των Xtkíw 
στάθμευσης για κά<« συνοριακό σταθμό στη σ«ρ0ική και 
αγγλι/η γλώσσα η ) ρήση της οποίος θα είναι δΐΛ«τή από 
όλους τους ε·νδιαφώόμ«νους'Εκληνες μεταφορείς.

Se ότι αφορά στ | λχΐτουργία των υπηρεσιών ιρυτοΟ» 
Υκινομικου βλέγχι: ι> σε συν^ιοκοίκ; σταθμούς, η Σερ- 
fkKi) πλευρά ncoéj η σε σχετικές διαβουλίύοίις ιλ  το 
αρμόδιο, «πη írap l̂a, Υπουργείο και πληροφόρησε την 
Ελληνική πλευρά ójrt αυτός ο έλεγχοί; γίνεται μόνο στ»ς 
περιπτώσεις που τό εμπόρευμα πρόκειται να εκφορτω
θεί στη ώημοκρατ© ιτ>ς Σερ&ίας κα; ότι δεν ελέγχονται 
τα κμποοεύμα-τα «ίου διέρχονται tiaraii

Στις nupuniicító που νο εμπόρευμα διέρχεται tierislt 
και ανήκει οε μία dnó τις τέσσερις κατηγοοίβς δηλαδή 
λιπάσματα, σπόοοι, δε\δρυί̂ α και έτοιμα φυτά, τότε το 
εμπόρευμα δα npénei να δηλωθεί στο τελωνιείο πλην 
όμως η διαδικασία αυτή βιορκεί ελάχιστο χρόνο (περί
που δέκα λ*πτά 'φς φας).

Σχετικά \χ το ιιρόβλημα ¿/¡Λειψτ̂  πράσινης γραμμής 
στους συνορια*οι|ς σταθμούς για οχέματα που διέρ
χονται Uarsrt, η Σέρβική πλευρά πληροφόρησε την Ελ- 
ληνιική όπ οι c/«p<.aK5Í σταθμοί της χώρας επί του 
ποβάντος ανακαφοκε^άίονιαι και διαβεβαίωσε ότι οι 
νέοι συνοριακοί οτταθμοί θα &.αθέτουν τεχνικές δυνα
τότητες για αίΛΜ τις διβυκολύνσεις.

Η Σέρβική πλ̂ υρ4 τόνισε ότι οι Σίρβοι ̂ αφορείς έχουν
ανάγκηαϊΐό 
ρος κοι Ο^πησ« την

αριθμό αδειών πρσς / από τρίτες χώ- 
αύξίν?η της αντίστοιχης ποσόστοκτης.



4024 ΕΦΜΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KYBEPNKIEftI (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΛΤΟ)

Η Ελληνική πλευοά απάντησε ότι δεν μτιορεί να αποδ*χθί ί 
το αίτημα αυτό και. ftv6pept ως λόγο το γεγονός ά ιι η 
Σέρβική uteupá δεν εφοδιάζει το ίρ^κ) 13 της «σχμονσας 
Συμφωνίας και ón εξριτίος των ηροαναφερθέντων προ
βλημάτων μηιΐβηκβ π χρήση Σεοί&κών αδαών fcerait από 
τους'&ιλπνες μεταφορά και σημείωσΐ; ότι με καμμίο άλλη 
χώρο δεν ανταλλάσσει η ¿ημο»ρίπ<α της Ελλάδας τιέτοιο 
αυξημένο αριθμό αδειών ηρος / o irí τρίτχ*; χώρ«ς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν γ>α το 
έτος 2C09 την ισχύονσα ποσόστωση αδειών epnopcy- 
ματικών μεταφορών όπως ονιή εμφανίζεται στο Πρω- 
τόκολλί: του έτους 2005, ήτοι ως ακολούθως; 

για την Σερβιχή πλευρά
-13.000 άδειος Ημερών μεταφορών χωρίς xpéurtv.
-15.000 6&*·χς μεταφορών από λφέν«* και τβρμαηκοώς 

στα&νούς (από τις οποίες 3.000 είναι χωρίς χρέωση)
- 3.000 άδειες διέλευσης μ ί χρέωση
- 5*5 άδειες για μεταφορές προς i  από τρίτίς χώρες 

χωρίς χρέωση.
για την ελληνική πλευρά
- 66.000 άδειας & λ̂£υσι>ς [από τ«5 οποίες 24.0C0 χω

ρίς χρέωση)
• β,ΟΟΟ διμερείς όδευες μεταφορών μ« χρέωση.

4. Διάφορο
Η Σέρβική πλευρά ανέφβρ» ορισμένο προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν oí Ιέρβαι μεταφορείς κατά τη μεταφο
ρά #μηορδυμάτων στην ελληνική επικράνεια. Το ελληνι
κό τελωνείο ζητάει από τους Σέρβοος μεταφορείς στην 
περίπτωση μεταφοράς με χρήση της άδ«ιας ΕΔΥΜ iva 
μόνο δρομολόγιο μπορίί να εγγραφεί σε κάθ* φύλλο 
του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ, Η βλληνική πλευρά 
απάντησε ότι γνωρίζει το πρόβλημα αυτό και σημείωσε 
ότι μετά από Βιαβουλευοη με την ΕΔΥΜ και τη λήψη 
των κατάλληλων διείΛψινήσεων έχει ήδη απαοτίίλε; 
οδηγίες στις τ*λωνειακές αρχές σχετικά με την ορθή 
συμίΐλήρωστ] του Βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ.

Επίσης η Σερβική πλευρό ανέψερε άτ\ ütev eiwpérerai 
στους Σφβους μεταφορείς η φάρτώση εμπορεύματος ore 
λιμέ·/» θοκχιλσνίνκ κ» Πβραιά tóv ■» ίτχτρα íie διαθέτει 
racnorwrtTwS και πίνακα "flR επί του οχήμοπος αν και η 
μεταφορά δε γίνβτα με βάση τη Σύμβαση TR {με τη χρήοη 
ταυ cKr^r ΤΜ, Η ελλ/>ν̂  πλε -jpá ανέφ ερε άτι δε yw p kp  
την ánapíjri motnuv ιψοβλημάτω» και υηοοχέθηκ» να &ξί> 
Táoet ιης Γκριίττώοπας αυτές και va ενβργήσκι ανάλογα.

Η Σέρβική πλευρά τόνισε ότι το καθεστώς έκδοσης 
των θεωρήσβων για μεταφορείς ce μυγάλο βαθμό $υ- 
σχεραίνί. την εκτέλεση των μεατφορικών δρασχ·ίΐρ«»τή· 
των για τους £4ρβους ύετορορείς και αυξάνει τα έξοδα 
τους. Η Ελληνική πλευρά υπενθύμισε άτι έχει ΐΛτογράψηι 
τη Συνθήκη S c íw ^ n  και ô 8«Xs» να οβ^οστβΙ τις δια
τάξεις της και εζέψρα«* την «τοψιάτητα, *Λν υπάρχουν 
κάποιος πα(χηηρήσ«ς σχϊτικίι με την έκδοοη θεω^ν 
σ»ων. να κάνει παρέμβαση ανάλογα με τις δυνατότητες 
της σνο αμμόδω Υπουργείο της Ελλάδας.

Η Ιερβική πλίυρά τΛτ^κχ ί̂οπσ« την Εΐλλίΐνική πλευρά 
άτι οι Zúpfici μεταφορείς έχουν σταματήσει να χρήσιμο* 
ττοιουν το Κμάη της β^σσηλονίκης βζαιτίας τον υψηλού 
κόστους του και ότι έχο<Λ αρχίσει να χρησ^οτκποΐΛ τα 
λιμάνια της RfeKa και Κορ*r. Η ΐλλιτ>χ<Α πλδυρά νληρο- 
φόρησε τη ΙίΡβική τιλ^ρά ότι kótouj λιμάνια βρίζονται 
caí óiaSucacfet ιδιωτκόποιήσης αλλά σε κάβε ’•¿ρίπτωσιι 
το ύψος των λιμενικών τβλύν είναι το ίδιο για όλους τους 
μεταφορείς ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Η συνάντηση διεζήχδη ι»  φιλική χαι εποικοδομητική 
ατμάσφαιρα

Η Ελληνική αντιποσσωπείι: ηροσκίιλεσε τη Σέρβική 
στην Αθήνα την επόμενη χρ 3νιά για την επόμενη συ
νάντηση της Μικτής Επιτροπ tc Οδικών Μεταφορών σε 
ημερομηνία rou θα καθορίίηεί μέου> αίιλη,̂ ογραφίας.

Το παρόν συντάχθηκΛστο L ‘‘
βρίου 2006 σε δυο ηρωτότνπί 
γΑνώσσα, καθένα από τα orto

ίβλιγράδι στις 26 Σϊτπυμ- 
στην mpfkKf] και eÁk'ws.ñ 
ο είναι εξίσου αυθεντνό.

των διεδνών εμτιορευμα-

Για την Ελληνική . ̂ ντιπροσωττεία 
Τριαντάφυλλος Πατ ατριαντς»|>ύλλου

Για m Σέρβική Α Ληττροσωπεία 
eotteiav Ε orovic

Αντίπροσωπ$(α της At ̂ οκρατίος Ιερβίας:
- Borolav θοτοΜά Βοηθός > πουργού Υποδομών, Γ«ά· 

εδρος της Αντιπροσωπείας
- Ηαη*ό Προΐοτάμενο; του Τμήματος Υπουργού 

Υποδομών
- Atekstmd» Προϊστάμ :νος τον Τμήματος Υποιιρ- 

γού Υποδομών
• Μ£ημ Ojbjjevic, Ηκπράίτ·.)· τος Συλλόγου γις w ykci- 

νωνίβς <αι ττ^ίηικοινωνί?:ς του Εμπορικού Επιμελητη
ρίου της Ι*ρβίος

- MKKjfitc νφονίά Εκ πράε ωιτος των διεθνών ε>ιπο- 
ρευματικών μεταφορέων

- B&ta Karei Εκπρόσωπος · 
τιχών μετοφορτων

- Eo ân Wujkovic, Εκηρόσωήος μεταφορέων στις διε
θνείς «πιβατικίς μεταφορές

- Jeieoa Atla k̂i, διερμηνέα«

Α'/τιπροσωηδία ττις Δημ« κροτίας της Ελνάδας:
- ΤριβντάφυΚλος Παπατρ ανταφύλλε^ι, Διευθυντής 

του τομέα εμπορβυματιχών ¿ετηφαρών, ¡Τράεδρος της 
αντιπροσωΓίκίας

- Γεώργιος Πατσ»α£ός, Προϊστάμενος του Τομέα Δι
εθνών Υποθέσεων

- Νικάλαας Νόλης, Δι«ΰβ ι̂ν Jn οδικών μεταςκιρών
- ^ργυρώ Νεαμονπάκη, Τ< μέας οδικών μεταφοοών, 

Δΐ£ΐ3θυ·νση για 8(ίπορευματΐί«ς μεταφορές
- Απόστολος Κενονίδης, Πράεϊρος Σωματείου Ελλή

νων μεταφορέων £μπ»ρίυμφ»ν (ΟΦΑΕ)
- Ιωάννης Γεωργάκος, Γενικές Γραμματέας Σωμετείον 

Ελλήνων μεταφορέων εμποφυμάτων (ΟΦΑ£).
Η απόφαση αυτή να δημοσ»νθεί στην ttfT\n*piOc; της 

Κυβερ'νηςιεως.
Αθήνα, 3 Απρ ίλ ιο  2009
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ΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Ανακαλείτο; η διόρθωοτ, σφάλρο.τος που δημοσιεΰθη- 

κε οτο ΦΕΚ 44 A7UÍ35009, φ λ. 1264, $  στ(Μ  θέμο 4ο 
και αφορώ erro rti.1S/2009 φ ρ ί «Απαγόρευσιγ; αλιείας 
στη θαλάσσια περιοχή όομομ Βατίκων του Λακωνικού 
Κόλπου· (ΦΕΚ 32 Α' ;200»>

(Από το Υτι ΑγροτικήςίΑνάπτυξ^ και Τοοφίαων)
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