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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριδ. Φ.0544/3262 (1) 

Έγκριση Πρακτικού της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο- 
ιορδανικής Επιτροπής συνεργασίας επί των διεθνών οδι¬ 
κών μεταφορών που υπογράφτηκε στο Αμμάν στις 8.9. 
1983. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1) Του άρθρου 18 της Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές 
μεταφορές επιβατών και αγαθών μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασι¬ 
λείου της Ιορδανίας η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 
21.3.1979 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1113/1981 Νόμο 
που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 4 Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης Τεύχος Α' της 8 Ιανουάριου 1981, με την ο¬ 
ποία συνιστάται Μικτή Επιτροπή για την εποπτεία της ε¬ 
φαρμογής της Συμφωνίας. 

2) Του άρθρου δεύτερου του υπ’ αριθ. 1113/1981 Νόμου, 
σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρ¬ 
τίζονται από τη Μικτή Επιτροπή, εγκρίνονται με κοινή 
Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. 

3) Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρακτικού. 

4) Της αριθ. Υ79/21.6.84 (ΦΕΚ 413/Β/84) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Αναπλ. 
Υπουργό Οικονομικών», και 

5) Της Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υ¬ 
πουργού Συγκοινωνιών 8715/9.7.1982 «ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων του Υπουργού Συγκοινωνιών στους Υφυπουργούς Συγ¬ 
κοινωνιών » (ΦΕΚ 474/Β/13.7.1982), αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του, το Πρακτικό της 
1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-ιορδανικής Επιτροπής συνερ¬ 
γασίας επί των διεθνών οδικών μεταφορών που υπογρά¬ 
φτηκε στο Αμμάν στις 8.9.1983. του οποίου το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
Ελληνική έχει ως εξής : 

Αθήνα, I Οκτωβρίου 1984 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΑΟΣ 
Ο ΑΝΑΠΛ ΥΠΟΥΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΧ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 
ΥΦΙΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΩΝ. ΑΣΑΑΝΗΣ 

ΡΙΚ3Τ 8Ε88ΙΟΝ 

ΟΕ ΤΗΕ ΟΒΕΕΚ ΙΟΚΟΑΝΙΑΝ 
ΙΟΙΝΤ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ 

ΟΝ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΒΟΑΌ 
ΤΚΑΝ3ΡΟΚΤ ΟΟΟΡΕΚΑΤΙΟΝ 

ΒΕΤ\νΕΕΝ ΤΗΕ ΗΕΕΙΈΝΙΟ ΚΕΡΌΒΕΙΟ 
ΑΝϋ ΤΗΕ ΗΑ8ΗΕΜΙΤΕ ΚΙΝΟΰΟΜ ΟΡ ΙΟΚΩΑΝ 

ΑΟΚΕΕΌ ΜΙΝϋΤΕδ 
ΟΡ ΤΗΕ ΡΙΚ3Τ 3Ε83ΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΟΒΕΕΚ ΙΟΚ- 
ϋΑΝΙΑΝ ΙΟΙΝΤ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ ΟΝ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟ- 
ΝΑΕ ΚΟΑΌ ΤΚΑΝ3ΡΟΚΤ ΟΟΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΒΕ- 
Τ\νΕΕΝ ΤΗΕ ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΚΕΡϋΒΕΙΟ ΑΝϋ ΤΗΕ 
Ι1Α3ΗΕΜΙΤΕ ΚΙΝΟΠΟΜ ΟΡ ΙΟΚϋΑΝ 

Ιη αββΟΓ,Ιβηββ ννίΠι ΑΠίβΙβ 18 οί ΐΗβ Α^Γβ&τηοηΙ Ρβ- 
Ιννββη Πιβ ΟονβΓηιηβηΙ οΓ Πιβ Ηβΐίβηίβ ΚβρυΡΙίβ &η(Ι 
Πιβ ΟονβΓηπίΘηΙ οί Πιβ Η&κΐιβηιϊΐβ Κίη^ιίοιη οί ΙοηΙ&η 
οη Πιβ «ΙηίβΓηαΙίοηαΙ Ττ-βηδροι-Ι οί Ρο,δδβη^βΓδ οηιΐ 
Οοοάδ Ργ Κοοιΐ», δί^ηβά οη 21 ΜογοΙι, 1979 1η ΑΠιβη», 
Πιβ ΡΪΓδΙ δβδδίοη οί Πιβ ΙοίηΙ ΟοπϊιηίΗ,ββ οη ΙηΙβΓη&ίϊο- 
ηβΐ Κθ3(Ι ΤΓ3Π8ροΓΐ Οοορβι-βΠοη ΒβΙ\νββη Πιβ Πνο βουη- 
ΐΓΪβδ \νβ8 ΠβΙΠ ίη Αιηιηβη ίτοιη 5 Ιο 8 δβρΙβπΛβι-, 1983. 
ΤΗβ Οββΐί Ι)βΙβ£3ΐίοη νναδ ΙιβαΠβΠ 5γ Μγ. νβδδίΙίοΒ 

Κ3Γ3νίο8, ΌΐΓβοΙοΓ οί Πιβ ΜίηίδΠγ οί ΝβΗοηβΙ Εοο- 
ηοπιγ. 
ΤΙιβ Ιοηίβηΐβη ϋβίβ^ΐίοη \νβ8 Ρβ3(1β3 Ρν Μγ. Ηβ- 

δΐιβιη Ε1 - ΤβΡβΓ, ΓγηΙογ δββΓβΙβΓΥ οί Πιβ ΜίηίδίΓγ οί 
ΤΓβηδροΓί. 

ΤΕβ ηαιηβδ οί Πιβ ητβηιΙιΟΓδ οί Πιβ 1\νο 0«1β£3ΐϊοη8 3τβ 
ϋδίβά ίη Πιβ Αηηβχβδ I βηιΐ II βΙΙββΚβιί Ιο Πιβδβ &£Γββ<1 
ιηίηυίβδ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡίϊΤΟΝ) 

ΤΗβ ,Ιοίηί ΟοηιηιίΙίββ βρρβονβοΙ ίΗβ ίο1Ιο\νίη§ 3§βη(ΐ3 : 

). Κβνίβνν οί ίΗβ Κοα(1 ΤΓΒΠδρΟΓΐ Γ,οορΡΓΗΐΐοη Πβ- 
ίννββη ΙΗ© ί\νο Οοηηίβίβδ. 

2. ΟοοροΓϋΙ ίοη αη(1 δββνίββδ οΓ (Ηβ ΠαβΗοηβδ οΓ ίΗ© 
ίννο Οουηίπββ βηά βχαιηίηαίίοη οί ίΗβ ροδδίΗίΙίίίβδ οί 
βδίηΗΗδΗπιρ; ίβββγ Ηοβί Ιίηβδ. 

3. ϋίδβηδδίοη οί βνββγ ροδδίΗίϋίγ αηά \ναγ8 ίοβ & Ιγϊ- 
Ιαίββηΐ βοορβΓβίίοη οί Οβββββ, 1οβ(1αη αη(1 Οαη ίη ίΗβ 
ίβηηδροβί ίί(1ι1. 

4. ΟίΗβΓ ΙίβΓΠδ. 

1. Ηβνίβ\ν οί (Ιιβ Κοα(1 ΤηιηδροΓΐ Οοορββαίίοη Ηβί\ν- 
ββη ίΐιβ ί\νο Οουηίηβδ : ΒοίΗ δϊΗβδ Ηανβ Γβνίβννβ(1 ίΗβ 
βοορββαίίοη Ηβίχνββη ίΐιβ ί\νο βοπηίβίβδ ίη ίΗβ ίϊβΜ οί 
βοαά ίβαηδροβί, αηά Γβαίίίπηβ)! ΙΙιθϊγ βοππηοη ννΐΐΐ Ιο 
ίυβίΗββ ρβοιηοίβ &ηά βχίβηβΐ ΙΗβ βχί8ίίη§ βοορβΓαίίοη. 

Ιη ίΐιϊδ Γβδρββί αηά αίίββ α άβίβίίβά (Ιίδβπδδίοη, ίΐιβ 
ίο11θλνίη§ Ιιανβ 1)ββη ηοΙβ(1 : 

Ιη Γβ§3βά \νίίΗ ίΗβ ναβίοηδ βΗ3Γ£6δ ίπιρο8β(1 Ηγ ΗοίΗ 
δίάβ8 οη ίΗβ ίοββίρη ΙηιβΗδ, ίΗβ ίο11ο\νίη§ ίηίοπηαίίοη 
Ιιανβ Ι)6βη ρίνβη : 

ίθΓ(Ιαηϊαη βϊ«1β ίηίοπηβά Ιΐιβ ΟβββΗ βίίΐβ ίΐιαί Ιΐιβ ββ- 
§ηΐ3ίίοηΒ ίοΓ βοαά υδβ δββνίββδ βΗαβ^βδ αββ : 

α) Ροηβ ρβι· ίΗοπβαηά οί Ιΐιβ ναΐαβ οί ίΗβ §οοάδ Ιοα- 
άβά ίη ίΐιβ §οοάδ νβΗίβΙβ οη βαβΗ ίβίρ &ηά ίΗαί ίΗβδβ βΗαβ- 
§β8 άο ηοί βχοββίΐ 10. 200 ίοβ βαοΐι νβΗίβΙβ. 

Ο) Οηβ ρθΐ· ίΗοιίδαηά οί ίΙιβ ναΐηβ οί Ιΐιβ Ιοαάβά §οοάδ 
ίοβ Οηδίοιη 8θΓνΐοβδ. 

ο) Βοαά υδβ δββνίββ οΙιαΓ§β8αββΙβνΐβιΐ οη ίοββί§η §οοάβ 
νβΗίβΙβδ αββοβάίηρ ίο ίΐιβ ίο11ο\νίη§ βαίοβ : 

ί Α Ιαηαρ 8ηπι οΗβΓ§© οί IΓ). 5. οη βαοΐι ©πιρίγ νβ- 
Ιιίοΐβ οί οηβ αηίί. 
ϋ Α Ιαιηρ βυπι εΗαβ^β οί 1 ϋ. 10. οη βαβΗ βπιρίγ νβ- 

Ηίβΐβ ίί ΐΐ οοηδίδΐδ οί ιηοββ ίΗαη οηβ ηηίί. 
ίίί Λ Ιηιηρ δπιη ©ΠαΓρβ οί .) Ό. 15. οη βαοΐι Ιοαάβά νβ- 

Ηίβΐβ οί οηβ αηίί. 
ίν Α Ιιιιηρ βηηι ο1ιαι·§β οί.) Π. 25. οη βαβΗ Ιοαάβά νβ- 

Ιιΐοΐβ οί πιογο ΐΗαη οηβ ηηίί. 
Τΐιβ αΐιονβ ίββδ αοβ βΗαι·§βά οη αϋ ϊοι·οί§η Ιβηβΐίβ βη- 

ίβπη§ 1θΓ(1βη ίη ίβαηδίί ίβοιη αΐΐ Ηοβάββ ροίηίβ. Α11 ίο- 
Γβί§η ΙβικΉδ βηίβπη§ .Ιοβάβη ϊγοπι Ιΐιβ Ροβί οί Α§αΙια 
αηά χνίΐΐι (Ιβδίίηαίίοη Ιτας ιΐο ηοί ραγ αηγ ίββ. 
Τ1ΐ6 ΤγποΙρβ οί ΒοΐΚ οοηηίπβδ ίη Ιΐιβ ΙιίΙαίθΓαΙ ίβαη- 

δροΓΐ Οο ηοί ραγ αην ίββ βχββρί οηβ ρβΓ ΐΗοηβαηΟ ίοβ 
Ουβίοηι 8βΓνίβ©8.. 

Τΐιβ Οβββΐί 8Ϊ(ίβ ίηίοπηβιΐ ίΐιβ Ιοηίαηίαη δί(1β ίΐιαί ίη 
αοοοπίαηοβ \νίίΚ Ιΐιβ βχΪ8ίίη§ Ιβ^ίδίαίίοη, ίΐιβ οΚαΓ§β8 ίπι- 
ροδβίΐ οηβ βνβΓγ ίθΓβί§η ίπκΑ βηίβπη§ ΟΓββΙτ ΤβΓπίο- 
τν αββ 1ίπιί1β(1 Ιο ΐΗο Γο11ο\νίη§ αηιοηηίβ : 

1. Α Ιιιηιρ βηηι οί Ι)β. 2.500 αηΟ 
2. Ι)ο. 20. ίοβ βνββγ ηβί Ιοη οί Ιΐιβ §οοάδ ΙοαΟβά αδ 

Γοαιΐ ίοΐΐδ. 
Τΐιβ ΟΓββΙί δίϋβ ηοίβ(1 ίΐιαί ίΐιβ αΟονβ ηιβηίίοηβίΐ τοαά 

δβΐ'νίββ ίββΒ αηΟ β.1ιαΓ£68 Ιίιηίί ίΐιβ ρο88ί1ιί1ίΙίβ8 οί βχραη- 

<1ίη§ ίΐιβ ΟχΓ'ββΙί ίΓαάβ ίΙπ·ου§ίι .ΙογΟηπ χνίίΐι οίΙιβΓ βοηη- 

ΐΓΪβδ οί Ιΐιβ Γβ§ΐοη βοηδίιΐβπηρ ίΐιαί ηηΟβΓ δηβΐι βίΓβαηι- 

Βίαηββδ, Ιΐιβ &Γββ1( ρΓΟίΙηβΙδ βαηηοί τβαβίι ίΐιβ ιπαΛβίδ 

Οί ίΐΐίδ Γβ§ίθη ίη ΟΟΠίρβίίίίνβ ])Γίββδ. 

Ρογ ίΐιίδ Γβαβοη αηΟ ία1ίίη§ ίηίο βοηδίΟβΓαίίοη Ιΐιβ βοη- 

ίβηί οί Ιΐαβ ΙβίίβΓβ αΙΙαβΙιβΟ ίο ίΐιβ ΚοαΟ ΤΥαηδροΓί Α- 
§ΓβοηαβηΙ 8Ϊ§ηβ(1 οη 21 ΜαΓβΙι, 1979 Ργ ίΚβ 1\νο βοηηΐΓΪβδ, 

Ιΐιβ ΟΓββΙί δίΟβ ΓβηηβδΙβΟ ίΐιβ ΙοβΟαηιαη βίΟβ ίο βχαιηίηβ 
Ιΐιβ ροΒδίΡίΙίίν οί βχβηιρίίη§. οη ποιίηαΐ Ρβδίδ, ίΐιβ 
0Γββ1( ΐΓυβ&8 ίη ΐΓβηβίί Ιΐιτοιψίι ΙοΓΟαηίαη ΙβΓπΙοπβδ 
Ιγοπι αΐΐ ο1ιαΓ§©8 ίη ((ΐιβδίίοη. 

Τΐιβ ΙοΓίΙαηίαη 8ί0β ίηίοΓηιβά ίΐιβ Οββΐί δίάβ ίΐι&ΐ §οο(1δ 
ρ888ίη§ ΙοΓοΙαηίαη ΙβΓΓίΙοΓίβδ ίη ΐΓαηβίί ίο Βας βΓβ βχβπι- 
1'ίβίΐ, ΪΟΓ ίΐιβ ίίηαβ 1>θίη§, ϊγοπι ίΐιβδβ ίββ8 βχββρί ϊογ ίΐιβ 
οηβ ρβΓ ΙΙιοηβαηΟ Ιογ Οπβίοηι δβΓνίβββ αηΟ ίΗβ Ιηπιρ βυπι 
β'ηβΓ§β8 οη νβΐιίβίβδ. Ρογ οίΙιβΓ βοιιηΐπββ, ίΐιβ ΙοΓοΙαηίαη 

δίΟβ Ιοοίί ηοίβ οί ίΐιίδ Γβ^ηβδί αηΟ ρΐ’οπιίδβιΐ ίο Γββοηδί- 
ΟβΓ ίίδ ροβϋίοη \νίί1ι 1ιί§ΡβΓ αιιΐΐιοπίίβδ οη Ιΐιο ίίγΐιί οί 
ίΐιβ ίΓΪβπ(Ι1γ Γβίαίίοη βχίδίϊηρ ΡβίΛνβοη ίΐιβ ί'νο βοιιηΐτίβδ 
ίη ίΐιβ Πβΐιί οί ΤΓαηδροΓί ίη ρβηβΓ,-ιΙ. 

2. ΟοορβΓαίίοη αη.(1 δβη ίββδ αί ί Ια ο 1ιηγΙ)οηγ8 οί ίΡβ 
ί-νβο 0οηηίπβ8 αηΟ βχηηπηαίίοη οί ίΐιβ ροββίΗίΙίίίββ οί 
β8ίαΡ1ίδ1ιίη§ ίβΓΓγ Ροαί 1ίηβ8. 

\νίίΗ ίΐιβ ρυΓροδβ οί βΓοαΙίογ αΟΟίίίοηαΙ ρΓΟβρββίβ Ιογ 
ίυΓίΙιβΓ ρΓοηιοίίοη οί ίΐιο βχίβΓϋαΙ ίΐ'βίΐβ αβ \νβ11δ 88 ίΗβ 
πιηίυα] ββοηοπιίβ αικΙ ίταιΐο Γβίαίίοηβ ίιβίννοβη ΟΓββββ 
βηά Ιοβίΐαη, 5 ο ίίί δίιΐβδ α§Γββ(1 ίο ρΐ'οβββίΐ ίο ίΗβ βχαπιί- 
ηβίίοη οί ίΗβ ροδδίΗίϋίίβδ οΓϊβι*οι1 Ηγ ίΗβ βοιηΗίηβΟ ίΓ8- 
ηδροΓίβίίοη οί ροοΟδ, ΙΗγοπ§Η (Ηβ βδίαΗΗδΗπιβηΙ οί 8 
ίβΓΓγ Ηοβί Ιίηβ βοηηββίίη§ Οββ]< ροβίδ \νϊίΗ ίΗβ ροΓί οί 
Α§αΗ&. 
Το ίΗίδ βίίββί, αηΟ ίη 80βοΐ'(1αΐ)/*β \νίίΗ ίΗβ Α§Γββι1 Μί- 

ηηίβδ οί ίΗβ δββοηΟ Ββδδίοη οί ίΗβ Ιοίηί ΓιΓββΗ ΙογΟβ- 
ηίαη Οοπιβηίίίββ Ιογ ίΗβ ββοηοηιίβ, βπΐίηταί αηΟ ίββΗηί- 
βαί βοορββαίίοη δίρηβΟ ίη. Αηιιηαη οη ΡβΗβυαΓγ Ιδί 1983, 
ΗοίΗ δίόβδ 8§Γββά ίοβ ίΗβ 8βί ηρ οί 8 ρ>ίη! ^0Γΐίίη§ "Γοαρ 
ννΗίβΗ δΗαΙΙ δίπΟγ αΐΐ αβρββίδ Γβ§8Γ(ϋη§ ίΗβ βδίαΗΙίδΗπιβηί 
οί ίΗβ δαίΟ ίβπ·γ Ηοαί Ιίηβ. ΤΗβ ίβπηδ οί ΓβίβΓβηββ οί 
ίΗβ \νοΓΗ οί ίΗίδ ^ο^ηί λνοιΊίίηγ §βουρ &γθ §ή βη ίη ίΗβ Αη- 
ηβχ III αίίαβΗβίΙ ίο ίΗβ ρρβδβηί Α§βββ(1 Μίηηίβδ. 
ΒοίΗ διΟθδ &§ι·ββ(1 ίΗαί ίΗβ Γββηΐί οί ίΗβ \ντ0Γ)ί οί ίΗβ 

^οίηί \νοΓΐίίη§ §Γοηρ δΐιοί Ηβ ριβδβηίβίΐ ίο ΙΗίδ )οίιιί Οοτη- 
πιίίίββ οη ΙηίβΓη&ΙίοηαΙ ΚοαΟ ΤπιηκροΓί Οοορβταίίοη 
ηοί ΙαίβΓ ίΗβη δίχ ηιοηίΗδ ίβοιη ίΗβ Οαίβ οί αρρΓοναΙ 
οί ίΗβ ρΓβββηί Α§γθθ(1 Μίηηίβδ. 

ΤΗβ (τΓββΗ δίΟβ ιιηΟβΓίαΡβδ ίο βηΗηιίί 88 βοοη 88 ροδ- 
δίΗΙβ ίο ίΗβ ΙοΓΟβηίαη δίΟβ α Οβαίΐ ίίηιβ-ίθΗΙβ οί ίΗβ ννοΛ 
οί ίΗβ ^ίηί \νοΓΗίη§ §Γοηρ. 
ΒοίΗ δίάβδ 8§Γββ(1 ίο ίηίοΓΓη ίΗβ βοπιρβίβηί αυΐΗοπ- 

ίίβδ οί οίΗββ ίηίβΓβδίβΟ βουηίηβδ αΗοηί ίΗβ αΗονβ 3Γ- 
Γ8η§βπιβηί &η(1 αβΗ ίΗβπι ίο ρβονίΟβ 811 Γβίβναηί (Ιαίη 
αηά ίηϊοπηαίίοη ηββΟβΟ ϊογ ίΗβ -λόγΗ οί ίΗβ οϊηί \\όγ- 
Ηίη§ §Γοηρ. 
ΒοίΗ δίόβδ 8§Γββ0 ίΗαί, \\Ήβη ηββΟβΟ, ΙΗβ ]θίηΙ λ\ογ- 

Ηίη§ §Γοπρ χνίΐΐ ηαββί ίη ΟΓββββ &η(1 1θΓ(1αη βηΟ χνίΐΐ νί- 
δίί ΙΗβ οίΠβΓ ίηΙβΓβδίβΟ οοηηίπβδ 88 \νβ1Ι. 
ΒοίΗ δίΟβδ δΗβΙΙ βοπιπιηηίβ8ίβ ίο βββΗ οίΗββ, ίΗβ ηαιηβδ 

οί βχρββίδ \νΗο \νί11 ρατίίβίραίβ ίη ΙΗβ ]οίηί \νοΓΐίίη§ 
ΙΗβ δοοηβδί ροδδίΗΙβ. 

3. Βίδβιΐδδίοη οί βνβΓγ ροδδίΗίϋίγ &η(1 λνβγβ ίοβ 3 ίπ- 
Ιβίββαί βοορββ&Ιίοη οί Οβββββ, Ιοβάβη αηΟ Ιββη ίη ΙΗβ 
Τβαηδροβί ΡίβΠΙ ; 

ΒοίΗ δίΟβδ Ηανβ 3§Γββ0 ίο οοηίαβί Ιγ8(^ ηηά ϊηνββίί- 
§αίβ ίΗβ βχΪ8ίίη§ ροδδίΗίΙίίίβδ ίοβ α ίβίραβίΐίβ βοορββα- 
ίίοη Ηβί\νββη ίΗβ ίΗβββ βουηίηβδ, ίη ίΗβ ίβαηδροβί ίί- 
βΜ βηΟ ίη ρββίίοηΙβΓ, ίη ίΗβ υίίΐίζ&ίίοη οί ίΗβ Ροβί οί 
ΛραΗβ ίΗβοπρΗ ΙΗβ βΒίβΗΙίβΗηιβηί οί ίΗβ ίβββγ Ηοβί Ιίηβ 
ΓβίβΓββά ίο ίη Ιίβιη 2 οί ΙΗβ ρββδβηί Α§τββά Μίηηίβδ. 

4. ΟίΗββ Ιίβπΐδ : 

α) ΤΗβ Ιοπίαηίαη βίίΐβ ίηνοΐίβίΐ ΑΡΙΑ - ΤΗβ Βοναΐ 
.ίοΓ(1&ηίαη ΑίΗίηβδ ρβοΠΙβοΐδ βηβοιιηΙβΓβιί ίίδ ορββ&ίίοη 
ίηίο Οβββββ, αηίί αβΗβίΙ ΙΗβ ΟβββΗ δί(1β ίο ΙαΗβ ίη ιιρ ίο 
ίΗβ βοηοββηβ(1 ΟβββΗ ΑηίΠοπίίβδ ϊογ ίβνοηΓ&ΗΙβ βοηβί- 
(Ιββαίίοη; 3 ραρββ ίο ΙΗίδ ββδρββί, ΗαηάβΗ ονββ 38 Αηηβχ 

4 οί ΙΗίδ Α§βββ(1 Μίηηίβδ οί ίΗβ Ιοίηί Οοηαπιίίίββ. 

ΤΗβ ΗβαιΙ οί ίΗβ Οβββΐί Οβ1β§αίίοη βηδλνβββά, ίΗαί 
3ΐίΗου§Η ίΗίβ ιηαΙΙββ ίδ ηοί χνϊίΗίη ίΗβ οοηιρβίβηββ αηίί 
αηίΗοβίζαίίοη οί ΙΗίδ .Ιοίηί ΟοιηπιίΙίββ, Ηβ ΛνίΙΙ ρββδβηί 
ίΗβ ννΗοΙβ ΓηαίίβΓ ίο ίΗίδ δηρβποΓδ ίοβ ίΗβίβ οοηδίάβΓβ- 
ίίοη. 

Η) Τ\νο πιβιηΗβΓδ οί ίΗβ ΟβββΗ ϋβίβ^αίίοη, \νίίΗ ίβαη- 
δροβί, Ηοίβΐ αη(1 οίΗββ ίαβίΐίίίβδ ρβονΐάβί! ίΗβοη§Η ίΗβ 
ίβίβηιΐΐγ ίηίββνβηίίοηδ οί ίΗβ Ηβαά οί ΙΗβ ίοβίΐαηίβη ϋβ- 
Ιβραίίοη. νίδίίβά ίΗβ ροβί οί Α§αΗα ίη Ιοπίβη ίο Ηανβ α 
ΙοοΗ 3η(1 βοΗββί ββίαίίνβ ίηίοβπΊαίίοη. 
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ο) II ΛΥ38 3§Γββά Ηιβί Ηιβ ηβχί 8β88ΐοη οΓ Ηχο ,ΐοίηί 
ΟοιηιηΐΙΙββ \νίΠ Ρβ Ρβΐά ίη ΑίΡβηδ άηπη§ Ηιβ 1984 οη 3 

(ΙβΙβ ίο Ρβ ίίχβά Ηιγοιι§Ρ άίρίοποί ίο οΡβηηβΙβ. 

Βοίίι βίάβδ βχρΓβδββά Ηιοϊγ δηίίβίβοίίοη Γογ Πιο Γγιοπ- 
(ΙΙγ οίτηοδρΙίΘΓθ βηά Πιο βρίπί οί ηιιιίαοί ιιηίΙοΓβΙοηίΙίη·1» 
χνΐιϊοΐι ρΓβνβίΙβά άχιπηρ Ηχο \νΡοΙβ δβδδίοη οΓ Πιο .ίοϊηΐ 
Οοπιπιίίίββ. 

Τΐιβ ΟΓββΙί βίάβ βχρί'οδδοίΐ Πιθιγ βίηοβΓβ ίΡβηΕδ Γογ Πιο 
Νν&πη Ροδρίίβΐίίγ βχίβηάβά ίο &11 ιηβηιΡβΓδ οί Ηιβ Οβίβ- 
£βίίοη. 

ϋοηο ίη Αηιιηβη, Ηχίβ 8Πι άβγ οί δβρίβχηΡβΓ, 1983, ίη 
Ηιβ Εη§1ίδΡ 1αη^ιΐ3«β. 

Ρογ Πιο ΟονβΓηηιβηί Ρογ Πιο ΟονβΓηηιβηί 
οί Ηιβ Ηβΐίβηίο Κβριι1)1ίο οί Ηιβ ΗηδΡβχηίίβ Κίη§άοιη 

οί άοΐ'άβη 

ΥΑ88ΙΕΙ08 ΚΑΚΑνίΑδ ΗΑ8ΗΕΜ ΕΕ - ΤΑ Η ΕΚ 
ΟΓββΙί 0β1β§3ίίοη 

1. ΜΚ. \ Λ88ΙΕΙ08 ΚΑΚΑνΐΑ8, ΒιγοοΙογ αΐ Πιο Μί- 
ηϊδίΓγ οί Νβίίοηβΐ Εοοηοιηγ, ΙΙβηά οί Πιο ϋβίβ^βίίοη. 

2. ΜΚ. ΝΙΚ0ΕΑ08 0Κ1ΝΙΑΤ808, Οίχ-βοΙοι- ηί ίΡβ 
Μίηίβίτγ οί Ρίηβηοβ. 

3. ΜΚ. νΑ83ΙΕΙ08 ΡΑΤΚ0Ν08, Εβ§3ΐ ΑάνίδΟΓ, Μί- 
ηίδίΓγ οί ΡθΓβί§η ΑίίβΪΓβ. 

4. ΜΚ. ΜΙΟΗΑΕΕ ΚΟυΚΑΚΙδ. δβοΐ'βί&Γν οί Ειη- 
Ρ»88γ, ΕιήΡ&δδγ ο§ ΟΓββοβ ίη Απιιιιβη. 

5. ΜΚ. 8ΤΑΥΚ08 ΡΑΡΑΤΗΑΝΑ88Ι011, Οιίβί οί 
δβοίίοη βί Ηιβ ΜίηίκΠ'ν οί ΊΤοηΒροιΊ. 

6. ΜΚ. ΑΝΤΟΝΙΟδ δΤΑΤΗΟΡΟυΕΟδ, δοίβηίίίίο 
ΕοΙΡχΡοΓοίοΓ, ΜίηίβΠ’γ οί Ν&ίίοη&Ι Εοοηοηιγ. 

,ΙοΓάβηίβη Ββ1β§3ίίοη 
■ 1. ΜΚ. ΗΑ8ΗΕΜ ΕΕ - ΤΑΙ4ΕΚ, ΕηάβΓ 8βθΓβί3Γγ οί 
Ηιβ ΜίηίδίΓγ οί ΤΓβηβροΓΐ, Ηβ&ά οί Ηιβ ϋβίβ^ηίίοη. 

2. ΜΚ. ΥΑΟΟΕΈ ΗΑΌϋΑΟ, ΌϊγθοΙογ οί Κοβά Τγ&π- 

βροΓΐ 3ί Πιο ΜίηίδίΓγ οί Τταηδροτί 
3. ΜΚ. ΜΑΚ ΠΙ ΓίΑΤΑΜΙΝ, Αοίίη§ ϋΪΓβοίοΓ Οβηβ- 

τηΐ ΡοΓίδ ΕοτροΓοΙίοη, ΑςβΡβ. 
4. ΜΚ. ΑΒϋυΚ - ΕΑΤΙΡ ΕΕ - ΤΑΗΕΚ, Ηβ&ά οί 

Ρθ68 δβοΐίοη, ΜίηίδίΓγ οί Ρίηβηοβ Ουβίοηΐδ. 
5. ΜΚ. ΗΑΝΙ ΒΑί^ΑΙΝ, Αδδίδίβηί Υίοβ Ρΐ'βδίάβηί, 

ΙηΙβΓηβίίοηβΙ Κβίβίίοη. ΑΕΕ4. 

ΤΕΚΜ8 ΟΡ ΚΕΡΕΚΕΝΟΕ ΟΡ ΤΗΕ 
ΟΚΟυΡ ΟΓ ΕΧΡΕΚΤ8 ΡΚΟνίΌΕϋ ΙΝ ΙΤΕΜ 

Τ\ΥΟ ΟΡ ΤΗΕ ΑΟΚΕΕϋ ΜΙΝϋΤΕδ 

Τΐιβ §Γοαρ δΡοιχΙά βχίΐιηίηβ ίβοΡηίοβΙ, 1β§3ΐ, βάιηίηί- 
δίΓβίίνβ αηά βοοηοιηίο&Ι ββρβοίδ ρβΓΐ3ίηίη§ Ιο ίΡβ ορβ- 
Γ3ίίοη οί β οβιηΡίηβί ίΓβηβροΓί δβΓνίοβ Ρβίχνββη ΟΓββοβ 
βηά ΙοΓάηη ογ Ρβγοηά ΙΡγοχι§Ρ Πιο ροτί οί ΑρβΡβ. 

Ρογ ίΡίβ ριπ-ροβο, Ηιβ §ι·οηρ βΐιοηΐά: 

1. Α§τββ οη ιχιβίΡοάβ οί ορβΓ&Ποη δίηοβ ίί ίδ η ρΓβ- 
Γβςυίδίίβ Ιο Ηιβ ββίβΡΙίδΡπιβηΙ οί δίχοίχ 8 δβΓνίοβ. 

2. Εχηηχίηβ Ηιο ροδδίΡϋίίγ οί βοορβΓβίίοη \νίΗι Ηχβ 
ρΓβδβηί ρυΡΡο οοΐϊΐρβηίβδ, Γογ Ηιβ ίΓβηβροΓί οί ^οοχίδ ίο 
Ηιβ οοχιηίπβδ οοηοβΓηβά. 

3. Εχηπιίηβ Ηιβ ροδδίΡίΙίΙίβδ οί ίηοΐ’ββδίη^ Ηιβ ίΐονν οί 
^οοίΐδ Ρβίλνββη ΟΓββοβ οη οηβ δί<1β 8ηά ΙοΓάηη 8ηά Ιχβ- 
γοηά οη Ηιβ οΙΙιβΓ δί(1β, Ι8ΐτίη§ ίηίο οοηδίάβΓβΗοη ΐΐιβ 
βδίβΙχΙίδΙίΓηβηΙ οί Ηιβ ΡογΙ οί ΑςηΓια 38 8 §3ίβχν3γ Ιο Ιΐιβ 
ΜίχΙοΙΙβ Ε&δί. 

4. Εχδχηίηβ βηχΐ οοιηρ8Γβ Ηιβ βΙΙβΓηδΠνβ ΓΟΐιίβδ 8ΐκ) 

8βΓνΐοβ8, ϊηο1χκ1ίη§ πιοχίβε οί ΐΓβηβροΓί Ρβί\νββη ίΡβ άίί- 

ίβΓβηΐ ροίηίΒ οί οπ§ϊη βηά (ΙββΗη&Ιίοη. Ιη Ηιίβ οοπιρβΓί- 

8θη, Ηιβ βχρΓβΙβ βΡοχιΙά Ιβίτβ ίηίο βοοοαηί &11 ρ8Γ8πιβ- 

ΙβΓ8 ρβΓί8Ϊηίη§ ίο ΐΡβ ορβΓβίίοή οί οοχηΐχίηβχΐ ίΓηηβροιΤ, 

8«θ1ΐ 88 83ί1ϊη§ 811(1 λνβίίίη^ ίίΐηβδ, ίοπηβΙίΙίβΒ 3Πΐ1 ορβ- 

Γβίίοη&Ι ηχο(ΐ8ΐίίιβ8, &νβΓ&§β 1ο8<1 ίαοίοΓδ, ορβΓθίίοηβΙ 
3Π(1 οίΙΐβΓ 008ί8 (1ί1{β Ηΐβ δηβζ 8ηΓθ1ΐ8Γ§β). 

5. ΟΙβΓίίγ Ηιβ Γβ(ΐηΪΓβχηβηί8, ΓβδΙηοΙίοηδ &ηά 1β§8ΐ οοη- 
(Ιίίίοηδ οί δυοίι & ββΓνίοβ λνίΗι Ηιβ &ίιη οί ρΓονί(ϋη§ 8 
δηχοοΗι ορβΓ8ίίοη \ν!ιίοΡ οοπιρίίβδ \νίΗι ίΡβ ρΓθ)βοίίοη3 οί 
Ηιβ ίβοΐιηίοβΐ δίχκΐγ. 

ΑΕΙΑ’δ ΟρβΓοΙίοη ίο ΟΓββοβ 

ΑΕΙΑδί8Γίβά ίίδ ορβΓβϋοηδ οη ΑΜΜ/ΑΤΗ/ΑΜΜ τοη- 
ίβ ίη 1967,\νίΗχ 2 χνββΐχΐγ Ϊ1ί§1ιί8. ΕηίβΓ οη ίη 1979 βί- 
§ηίη§ & ΜβηιοΓβηίΙηιη οί ΙΙη(1βΓ8ί8η(1ίη§ Ρβίννββη .Ιογ- 
(ίβη αικί Οΐ'ββοβ, ΑΕΙΑ ίηοΓβ38β(1 ίίδ ορβΓβίίοη ίο 8ΐχ 
ί1ί§11ΐ8 ρβΓ \Χ’ββ1<. 

Ε’ηίίΐ Ιηηβ, 1983 ηχβηγ οβΓπβΓδ \νβι·β ορβΓ&ίίη§ οη 
ΑΜΜ/ΑΤΗ/ΑΜΜ Γουίβ, ίη 8(1(1ίίίοη ίο ΑΕΙΑ, λνΐιο \νβ- 
Γβ βη/ογίη§ 5ίΗ ΓγοθιΙοπι ίπιίίίο Γί§Ρί8, δΐιοΐι 88 ΚΕ, 8Κ, 
ορ, τυ. 
Κβοβηίΐγ ΟΙγΓηρίο Αίηνηγδ ιΐβοίιίβιΐ ίο ορβΓβίβ ίο Αιη- 

χηβη βίίβοίίνβ 1 Πιηβ, 1983 χνίίίι 3 ννββΙΗγ Πί§Ηΐ8. ΤΡβΪΓ 
ορβΓβίίοη \ν8β οίχνίοχιβίγ ννβίοοηχβίΐ Ργ ΑΕΙΑ. Αίβο ίί 
\\88 3§Γββ(1 ΡβΙν,'ββη ΙχοίΡ ηβίίοηχχΐ 08ΓπβΓ8 ΚΙ αηά ΟΑ 
ίο δχίδρβηχΐ ίΡβ ίΓβίίίο π§Ρί8 οί ηΐΐ δίΐι ίΓββ^0Iη οβΓΓΪβΓδ 
ορβΓ3ίίη§ οη ΑΜΜ/ΑΤΗ/ΑΜΜ Γοηίβ. 

Το ουΓ δΟΓρπδβ 3Π(1 \νίί1ι 8 νβΐ'γ βΡογΙ, ηοίίοβ χνβ Γβ- 
οβίνβιΐ 8 Γβςηβδί Γγοπι ΟΑ ίη Μ&γ, 1983 Γββ[ϋβ8ίίη§ η8 ίο 
Γβ(1ηοβ ΑΕΙΑ ίο 3 \νββ1ί1γ ί1ί§Ρίδ βίίβοίίνβ 1 Ιυηβ, 1983, 
ίΡβη \ν88 ίβιηροΓβπΙγ ροδίροηβιΐ ίίΐΐ 1 Πιΐγ, 1983. 

Βγ οοηδί(1βπη§ Ηιβ ηοίηβΐ ρ888βη§βΓ ίΓβίίίο οβιτίβά Ργ 
311 ορβΓ&ίοΓ8 οη ββοίοΓ ΑΜΜ/ΑΤΗ (1χΐΓίη§ δηπχηίΐβΓ 1982 
υιιηβ-ΟοίοΡβΓ), χνίίΡ Γβηοΐιβά 715 ρβΓ χνββΐί, 38 3 Ρβδβ. 
Οογ β8ίίιη3ίβ(1 Γογ δηχηΓηβΓ 1983 \νί11 Ρβ 787 ρο88βη§βΓ8 
ρβΓ \νββΡ Ρβδβίΐ οη 10 % §Γ0\νίΡ τβίβ ονβΓ 1982 ίί§αΓβΓ8. 
ΑοοοΓάίη§1γ ίΡβ ίοίβΐ οβρβοίίγ Γβ((ηίΓβ(1 οη δΐιΡϊβοί γοχι- 
ίβ βΡουΙίΙ Ρβ ίη ίΡβ Γ3η§β οί 1210 8ββί8 ίο βηβΡΙβ υβ 
3θΡίβνβ 8η 8νβΓ8£β 8β8ί ίβΟίΟΓ οί 65%. 

Ηβηοβ, δίηοβ ΟΑ 8Γβ οίίβπη§ 3 ίοίβΐ οί 369 Βββίβ Ργ 
ίΡβίτ 3\ν'ββΡ1γ ί1ί§Ρί8, ΑΕΙΑ δΡουΜ οίίβΓ ίΡβ Ρβίβηοβ οί 
ίΡβ ΓβςυΪΓβά 8ββί8 Ιοί8ΐ1ίη§ 841 δββίβ, χνΡίοΡ οοχιΡΙ οηΐγ 
Ρβ οίίβΓβά Ργ ορβΓ3ίίη§ 6 \νββ1τ1γ Πί§Ρί8, Ρβββά οη Βο- 
βίη§ 727 οοηίί§ηΓ8ίίοη. 

Ιί ίδ ίχηροΓί&ηί ίο ηοίβ ίΡ&ί ίΡβ ιη&ίοΓ οί ίΡίβ ίΓ&ίίίο 
(1υπη§ δηχηιηβΓ ρβηοά οοηβίβίδ οί ΙοΓάβηίβη ίοχιπβίδ 
ίΓ3νβ11ίη§ ίο ΟΓββοβ οη νβοβίίοη. Ηβηοβ, ίΡβ ΓβΟηοίίοη 
οί ΚΙ οηρ&οίίγ \νί11 οΡνίουδΙγ Ρίί ίΡίδ ίΓβϊίίο βηά \νίΙ1 γο- 
(Ιηοβ ίΡβ ίοιίΓΪΒχη ιηονβπιβηί Ρβί\νββη ΡοίΡ οοχιηίΓίβδ. 

δβνβΓβΙ χηββίίη§8 ΙοοΡ ρΐηοβ Ρβίχνββη Κ.Ι/ΟΑ ΡοίΡ ίη 

ΑΙΡβηβ 3ηά Αχηιη&η, ηρίο ΙΡβ ΟΡβίΓΓη&ίηκ Ιβνβΐ Ρχχί 

\νίίΡοηί Γβ8οΡίη§ 3 83ίί8ί3θίθΓν οοηο1η8Ϊοη8. 

ΙθΓ(ΐ8ηί3η ΟονβΓηχηβηί ίδ ρινίηρ ΙΡίδ 088β 3 νβΓγ ΡίρΡ 
ρποΓχίγ 8η(1 οοη8Ϊ(1βΓ8ίίοη, ίΡτοορΡ ίΡβ ΙοΓίΙ&ηίβη Ειη- 
Ρ388Υ ίη ΑίΡβηβ. ΤΡβΓβίοΓβ, ΙΡβ ΙοΓίΙηηίβη Όβίβρ&ίίοη 
\νοη1(1 ΙΠίβ ίο ΒηΡιηίΙ ΙΡΪ8 ρβρβΓ χνίίΡ ΙΡβ ίο11ο\νίη§ ροίηί 
οί νίβ\ν ίο ίΡβ Ηβ&(1 οί ΟΓββΙί Όβ1β§3ίίοη ίο ίβΡβ ίί 
αρ λνίίΡ ΟΓββΙί ΑχιίΡοηϋβδ Γογ 8 ίβνουΓβΡΙβ οοηβίάβΓα- 
ίίοη. ΤΡβ .ΙοΓχΙίΐηίβη ροίηί οί νίβ\ν 38 ίοΐΐοννδ : 

ΙοΓάβηίβη Οβ1β§3ίίοη ροίηί οί νίβ\ν 

1. ΚΙ - Κογ3ΐ ΙοΓχΙοηίηη ΑΪΓΐίηβδ δΡοχιΙί! ιη&ίηίβίη 3ί 
1β88ί ίουΓ ί1ί§Ρίδ ρβΓ \νββ1ί Ρβί\νββη ΑΜΜ/ΑΤΗ/ΑΜΜ 
(1χΐΓίη§ λΥίηίβΓ 83/84. 

2. (>8ηΙ ΚΙ ίΓβίϊίο τί§Ρί Ρβί\νββη ΑΤΗ/ΒβΗίη (βββί), 
Γογ 38 1οη§ 88 ΟΑ ίδ ηοί ορβΓ8ίίη§ οη ίΡίδ ββοίοΓ. 

3. ΚΙ \νβ1οοηιίη§ ροοί Γβνβηνιβ 3§ΓββπιβηΙ \νίίΡ ΟΑ 
οη ο3ρ3θίίγ οίίβΓβά Ρββββ. 

4. ΟΑ ίδ Γβςιιβδίβά ίο οοορβΓβίβ ννίίΡ Κά ίο ίίηβΐίζβ 
ίΡβ ΟΓββΙί ηβίίοηβΐ βπιρίογββδ βί ΑΤΗ ΑΪΓροΓί άαβ ίο 
ηηίβββίΡίΙίίγ οί 8β1ίΡ8ηάίίη§, βίίβΓ οιχίίίηρ ΚΙ Πί§Ρί8. 
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ΣΓΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΟΡΔΑΝΙΚΗΣ 
ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυ- 
βερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνή- 
σεως του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τις «Δι- 
ενθείς Οδικές Μεταφορές Επιβατών και Εμπορευμάτων», που 
υπογράφηκε την 21 Μαρτίου 1979 στην Αθήνα, η Πρώτη 
Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής δια τη Συνεργασία στις Δι¬ 
εθνείς Οδικές Μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών έγινε στο 
Αμμάν από τις 5 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 1983. 

Αρχηγός της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Βασί¬ 
λειος Καραβίας, Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Οικο¬ 
νομίας. 
Αρχηγός της Ιορδανικής Αντιπροσωπείας ήταν ο ΗΑ- 

3ΗΕμ ΕΕ - ΤΑΗΕΚ, Υφυπουργός του Υπουργείου Μετα¬ 
φορών. 
Τα ονόματα των μελών των δύο Αντιπροσωπειών ανα¬ 

γράφονται στα Παραρτήματα I και II που είναι προσαρτη- 
μένα σ’ αυτά τα συμφωνημένα πρακτικά. 

Η Μικτή Επιτροπή έγκρινε την παρακάτω ημερήσια διά¬ 
ταξη : 

1. Ανασκόπηση της συνεργασίας στις Οδικές Μεταφορές 
μεταξύ των δύο χωρών. 

2. Συνεργασία και υπηρεσίες των λιμένων των δύο χωρών 
και εξέταση των δυνατοτήτων δημιουργίας γραμμών φέρρυ- 
μπωτ. 

3. Συζήτηση κάθε δυνατότητας και τρόπου για τριμερή 
συνεργασία της Ελλάδας, Ιορδανίας και Ιράκ στον τομέα των 
μεταφορών. 

4. Άλλα θέματα. 

1. Ανασκόπηση της συνεργασίας στις Οδικές Μεταφορές 
μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο πλευρές έκαναν ανασκό¬ 
πηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών, και επαναβεβαίωσαν την κοινή τους 
επιθυμία για την παραπέρα προώθηση και επέκταση της 
υπάρχουσας συνεργασίας. ' 
Γι' αυτό το σκοπό και ύστερα από λεπτομερή συζήτηση, 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : 

Σχετικά με τις διάφορες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν 
από τις δύο πλευρές στα ξένα φορτηγά, δόθηκαν οι παρακά¬ 
τω πληροφορίες : 

Η Ιορδάνική πλευρά πληροφόρησε την Ελληνική πλευρά 
ότι οι κανονισμοί για τέλη υπηρεσιών χρήσης των οδών εί¬ 
ναι : 

^^ /οο της αξίας των εμπορευμάτων που φορτώνονται σε 
φορτηγά οχήματα για κάθε ταξείδι και οι επιβαρύνσεις αυτέ- 
δεν ξεπερνούν τα ΔΙ. 200 για κάθε όχημα. 

β) 1ο/οο της αξίας των φορτωμένων εμπορευμάτων για 
1 ελωνειακές Γπηρεσιες. 

γ)_ Τα τέλη για υπηρεσίες χρησιμοποιήσεως των δρόμων 

τιμές'^°νταΐ *”* **'"* φ°ρτηγά σύίΛ7>ωνο£ ί« τις παρακάτω 

ι. Εφ' άπαξ χρέωση με ποσό ΔΙ.5 για κάθε άδεια αζ αία 
μοναδχ. · * 

ιι. Εφ απας χρέωση με ποσό ΔΙ.10 για κάθε άδειο όχηαα 
αν αποτελείται από περισσότερες της μιας μονάδες. 

ιιι. Εφ απαξ χρέωση με ποσό ΔΙ.15 για κάθε φορτωμένο 
όχημα της μιας μονάδος. ' 

ιν. Εφ’ άπαξ.χρέωση με ποσό ΔΙ.25 για κάθε οορτωμένο 
δχημ* με περισσότερε;: της μιας μονάδες. 

Τα παραπάνω τέλη χρεώνονται σε όλα τα ξένα φορτηγά 
που εισέρχονται Ιορδανία Τράνζιτο από όλα τα σημεία των 
συνόρων. Όλα τα ξένα φορτηγά εισέρχονται στην Ιορδανία 
από το λιμάνι της Α(ψΑΒΑ και με προορισμό το Ιράκ δεν 
πληρώνουν τέλη. 

Τα φορτηγά και των δύο χωρών στις διμερείς μεταφορές 
δεν πληρώνουν κανένα τέλος έκτος από 1°/οο για. Τελωνεια¬ 
κός Υπηρεσίες. 

Η Ελληνική Πλευρά πληροφόρησε την Ιορδανική πλευρά 
ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τέλη που επι¬ 
βάλλονται σε κάθε ξένο φορτηγό που εισέρχονται στο Ελ¬ 
ληνικό έδαφος περιορίζονται στα παρακάτω ποσά : 

1. Εφ’ άπαξ ποσό Δρχ. 2500 και 

2. Δρχ. 20 για κάθε καθαρό τόννο φορτωμένων εμπορευ¬ 
μάτων σαν διόδια. 

Η Ελληνική πλευρά παρατήρησε ότι τα παραπάνω τέλη 
και επιβαρύνσεις οδικών υπηρεσιών περιορίζουν τις δυνατό¬ 
τητες διευρύνσεως του Ελληνικού εμπορίου μέσω Ιορδανίας 
με άλλες χώρες της περιοχής, λαμβανομένου υπόψη ότι κάτω 
απ’ αυτές τις συνθήκες, τα Ελληνικά προϊόντα δεν μπορούν 
να φθάσουν στις αγορές της περιοχής αυτής σε συναγωνίσι- 
μεε τιμές. 
Γι’ αυτό το λόγο και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο 

των επιστολών που είναι προσαρτημένες στη Συμφωνία Οδι¬ 
κών Μεταφορών που υπογράφηκε στις 21 Μαρτίου 1979 
από τις δύο χώρες, η Ελληνική πλευρά ζήτησε από την Ιορ- 
δανική πλευρά να εξετάσει τη δυνατότητα απαλλαγής, σε 
αμοιβαία βάση, των Ελληνικών φορτηγών που διέρχονται 
από την Ιορδανία από όλες τις αναφερόμενες επιβαρύνσεις. 
Η Ιορδανική πλευρά πληροφόρησε την Ελληνική πλευρά 

οτι εμπορεύματα που περνούν από Ιορδανικά εδάφη με προ¬ 
ορισμό το Ιράκ απαλάσσονται επι του παρόντος, απ’ αυτά 
τα τέλη εκτός από το 1 °/00 για Τελωνειακός Υπηρεσίες και 
την εφ’ άπαξ χρέωση στα σχήματα. Για άλλες χώρες, η Ιορ¬ 
δανική πλευρά έλαβε υπόψη της αυτό το αίτημα και υποσχέ- 
θηκε να επανεξετάσει τη θέση της με τις ιεραρχικά ανώτερες 
αρχές κάτω από το φώς των φιλικών σχέσεων που υπάρχουν 
μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των Μεταφορών γενικά. 

2. Συνεργασία και υπηρεσίες στα λ.ιμάνια των δύο χωρών 
και εξέταση των δυνατοτήτων δημιουργίας γραμμών φέρρυ- 
μπώτ. 

Με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετων προοπτικών για πε¬ 
ραιτέρω προώθηση του εξωτερικού εμπορίου καθώς και των 
αμοιβαίων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελ¬ 
λάδος και Ιορδανίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχω¬ 
ρήσουν στην εξέταση των δυνατοτήτων που προσφέρονται 
απο τη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων, μέσω της 
δημιουργίας γραμμής φέρρυ-μπώτ που θα συνδέει Ελληνικά 
λιμάνια με το λιμάνι της Αί^ΑΒΑ. 

Γι αυτό το σκοπό και σύμφωνα με τα Συμφωνημένα Πρα¬ 
κτικά της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιορδανικής 
Επιτροπής για την οικονομική, μορφωτική και τεχνική συ¬ 
νεργασία που υπογράφηκε στο Αμμάν την 1η Φεβρουάριου 
1983, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συστήσουν μικτή 
ομαδα εργασίας που θα μελετήσει όλες τις πλευρές σχετικά με 
τη δημιουργία της προαναφερόμενης γραμμής φέρρυ-μπώτ: 
Οι αρμοδιότητες εργασίας αυτής της μικτής ομάδας εργασίας 
αναφερονται στο Παράρτημα III που επισυνάπτεται στα 
παρόντα Συμφωνημένα Πρακτικά. 

Και οι 6υο πλευρές συμφώνησαν όπως τα αποτελέσματα 
της εργασίας της μικτής ομάδας εργασίας υποβληθούν στην 
παρούσα Μικτή Επιτροπή για τη Συνεργασία στις Διεθνείς 
Οδικές Μεταφορές, όχι αργόρτερα από έξη μήνες από την 
ημερομηνία εγκρισεως των παρόντων Συμφωνημένων Πρα- 
κτικούν. 

Η Ελληνική πλευρά, αναλαμβάνει να υποβάλλει, το ταχύ¬ 
τερο δυνατό στην Ιορδανική πλευρά ένα σχέδιο χρονοδιαγράμ¬ 
ματος της εργασίας της μικτής ομάδας εργασίας. 
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Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πληροφορήσουν τις 
αρμόδιες αρχές άλλων ενδιαφερομένων χωρών σχετικά με την 
παραπάνω ρύθμιση και να τους ζητήσουν να δώσουν όλα τα 
σχετικά στοιχεία και πληροφορίες που χρειάζονται για την 
εργασία της μικτής ομάδας εργασίας. 
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι, όταν χρειαστεί, η μι¬ 

κτή ομάδα εργασίας θα συνέρχεται στην Ελλάδα και την Ιορ¬ 
δανία και θα επισκέπτεται επίσης και τις άλλες ενδιαφερό- 
μενες χώρες. 
Και οι δύο πλευρές θα γνωστοποιήσουν αμοιβαία μεταξύ 

τους τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων που θα συμμετάσχουν 
στη μικτή ομάδα εργασίας, το ταχύτερο δυνατό. 

3. Συζήτηση κάθε δυνατότητας και τρόπων για τριμερή 
συνεργασία Ελλάδας, Ιορδανίας και Ιράκ στον Τομέα των 
Μεταφορών : 
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να έλθουν σε επαφή με 

το Ιράκ και να ερευνήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για 
τριμερή συνεργασία μεταξύ των τριών χωρούν, στον μετα¬ 
φορικό τομέα και ειδικώτερα, στη χρησιμοποίηση του λιμένα 
της Α(^ΑΒΑ με τη δημιουργία γραμμής φέρρυ-μπώτ που 
αναφέρεται στο Σημείο 2 αυτών των Συμφωνημένων Πρα- 
κτικών. 

4. Άλλα θέματα : 
α) Η Ιορδανική πλευρά επικαλέστηκε τα προβλήματα που 

συνάντησε η λειτουργία της ΑΕΙΑ-Βασιλικές ΐορδανικές 
Αεροπορικές Γραμμές στην Ελλάδα, και ζήτησε από την 
Ελληνική πλευρά να θέσει το θέμα υπόψη των αρμοδίων 
Ελληνικών Αρχών για ευνοϊκή αντιμετώπιση- σχετικά παραΓ 
δέθηκε ένα έγγραφο σαν Παράρτημα 4 των Συμφωνημένων 
Πρακτικών της Μικτής Επιτροπής. 
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αντιπροσωπείας απάντησε, 

ότι παρόλο που το θέμα δεν βρίσκεται μέσα στις αρμοδιότη¬ 
τες και την εξουσιοδότηση αυτής της Μικτής Επιτροπήν, θα 
υποβάλει το όλο θέμα στους προϊσταμένους τους για εξέταση. 

β) Δύο μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας με μεταφορά, 
ξενοδοχείο και άλλες διευκο?ύνσεις που παρασχέθηκαν με 
τη φιλική παρέμβαση του Αρχηγού της Ιορδανικής Αντιπρο¬ 
σωπείας επισκέφθηκαν το λιμάνι της Α(^ΑΒΑ στην Ιορδανία 
για να δούν και να συγκεντρώσουν σχετικές πληροφορίες. 

γ) Συμφωνήθηκε όπως η επόμενη Σύνοδος της Μικτής 
Επιτροπής γίνει στην Αθήνα το 1984 σε ημερομηνία που θα 
καθοριστεί μέσω της διπλωματικής οδού. 
Και οι δύο πλευρές έκφρασαν την ικανοποίησή τους για 

τη φιλική ατμόσφαιρα και το πνεύμα αμοιβαίας κατανοη- 
σεως που επικράτησε σ’ όλη τη διάρκεια της Συνοδου της 
Μικτής Επιτροπής. 
Η Ελληνική πλευρά έκφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες 

τους για τη ζεστή φιλοξενεία που επιφυλάχτηκε σ’ όλα τα 
μέλη της Αντιπροσωπείας. 
Έγινε στο Αμμάν, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 1983 στην Αγ¬ 

γλική γλώσσα. 

Για την Κυβέρνηση 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

(υπογραφή) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

Για την Κυβέρνηση 
του Χασεμιτικού Βασιλείου 

της Ιορδανίας 
(υπογραφή) 

ΗΑ8ΗΕΜ ΕΙ,-ΤΑΗΕΚ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ελληνική Αντιπροσωπεία 

1. Κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ Διευθυντής στο Υπουρ¬ 
γείο Εθνικής Οικονομίας, Αρχηγός της Αντιπροσωπείας. 

2. Κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΝΤΑΤΣΟΣ Διευθυντής στο 
Υπουργείο των Οικονομικών. 

3. Κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ Νομικός Σύμβουλος, 

Υπουργείου Εξωτερικών. 

4. Κος ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΑΚΗΣ Γραμματέας Πρεσβείας 
Ελληνική Πρεσβεία στο Αμμάν. 

5. Κος ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τμηματάρχης 
Υπουργείου Μεταφορών. 

6. Κος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΟΓΙΟΥΛΟΣ Επιστημονικός 
Συνεργάτης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ιορδανική Αντιπίοτωπεία 
1. Κο; ΗΑ8ΗΕΜ ΕΕ—ΤΑΗΕΒ. Υφυπουργός Μεταφο¬ 

ρών. Αοχηγός της Αντιπροσωπείας 
2. Κος ΓΑΟΟΓΒ ΗΑΠΌΑΙ), Διευθυντή; Οϊιν.ών Μετα¬ 

φορών στο Υπουργείο Μεταφορών 
3. Κος ΜΑΒ,ΠΙ ΟΑΤΑΜΙΝ, Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής Υπηρεσία Λιμένων. Άκαρπα 
4. Κος ΑΒΟΓΕ—ΙΆΤΤΓ ΕΕ—ΤΑΠίΚΙΒ. Προϊστάμε¬ 

νος Τμήματος Τελών Υπουργείο Οικονομικών/τελωνείων 

5. Κος ΗΑΝΙ ΒΑ(/)ΆΙΝ Βοηθός Αντιπρόεδρος, Διεθνείς 
Σχέσεις ΛΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩ¬ 
ΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΛΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΥΟ 
ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 

Η ομάδα θα πρέπει να εξετάσει τις τεχνικές, νομικές, διοι¬ 
κητικές και οικονομικές πλευρές που αφορούν τη λειτουργία 
συνδυασμένης υπηρεσίας μεταφορών μεταξύ της Ελλάδος 
και της Ιορδανίας ή παραπέρα μέσον του λιμανιού της Άκα- 
μπα. 
Για το σκοπό αυτό, η ομάδα πρεπει : 
Ε Να συμφωνήσει για τις μεθόδους λειτουργίας εφ’ όσον 

αποτελεί προϋπόθεση η δημιουργία τέτοιας υπηρεσίας. 
2. Να εξετάσει τη δυνατότητα συνεργασίας με τις παρού¬ 

σες δημόσιες επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 

στις ενδιαφερόμενες χώρες. 
3. Να εξετάσει τις "δυνατότητες αυξήσεως της ροής εμπο¬ 

ρευμάτων μεταξύ της Ελλάδας από το ένα μέρος και της 
Ιορδανίας και παραπέρα από το άλλο μέρος, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δημιουργία του λιμένα της Ακαμπα σαν πύλη προς 
τη Μέση Ανατολή. 

4. Να εξετάσει και συγκρίνει τις εναλλακτικές οδούς 
και υπηρεσίες, περιλαμβανόμενων τρόπων μεταφοράς με.α- 
ξύ των διάφορων σημείων προελευσεως και προορισμού. Στη 
σύγκριση αυτή, οι εμπειρογνώμονες να λάβουν υπόψη όλες 
τις παράμετρες που αφορούν τη λειτουργία συνδυασμένοι 
αεταφορών, όπως χρόνοι ταξειδιου και αναμονής, οιατυπιο- 
σεις και τρόποι λειτουργίας, συντελεστές μέσου φορτίου, 
λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (όπως η επιβάρυνση του 
Σουέζ). 

5. Να διευκρινίσουν τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και 
νομικές προϋποθέσεις μιας παρόμοιας υπηρεσίας με ε/.ιδιωξη 
εξασφάλισε ως οααλής λειτουργίας που ανταποκρινε.αι στα 
πορίσματα, της τεχνικής μελετης. 

Λειτουργία της ΑΙΛΛ στην Κλλαόα. 
Η ΑΕΙ Α άρχισε την λειτουργία της στη γραμμή ΑΜΜ/ΑΘ 

ΑΜΜ το 1967 με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις. Αργότερα το 
1979 υπογράφοντας ένα Υπόμνημα Συμφωνίας μεταξύ Ιορ¬ 
δανίας και Ελλάδας, η ΛΕΙΑ αύξησε τη λειτουργία της σε 
έξη πτήσεις την εβδομάδα. 
Μέχοι τον Ιούνιο του 1983 πολλοί μεταφορείς λειτουργού¬ 

σαν στη γραμμή ΑΜΜ/ΑΘ/ΑΜΜ, εκτός από την ΛΕΙΑ, 
που απολάμβαναν δικαιώματα ελευθέρας κυκλοφορίας ^ο^ 

βαθμού (5ΤΗ ΓΚΕΕΠΟΜ) όπως η ΚΕ, 8Β, ΟΓ, Τ11. 
Πρόσφατα η Ολυμπιακή Αεροπορία αποφάσισε να βάλει 

στη γραμμή του Αμμάν από την 1η Ιουνίου 1983 3 εβδομα¬ 
διαίες πτήσεις. Η ΛΕΙΑ δέχθηκε ευνοϊκά τη λειτουργία της. 
Επίσης συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο εθνικών μεταφορέων 
ΚΙ και ΟΑ να διακόώουν τα δικαιώματα ελευθέρας κύκλο- 
φοοίας 5ου βαθμού (5ΤΗ ΕΚΕΕϋΟΜ) όλων των μεταφο¬ 
ρέων που λειτούργησαν στη γραμμή ΑΜΜ/ΑΘ/ΑΜΜ. 
' Με έκπληξή μας και με πολύ σύντομη προειδοποίηση 
λάθαμε ένα αίτημα από την ΟΑ το Μάιο του 19&> που ζη 
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τούσε να μειώσει την ΛΙΤΑ τι: πτήσεις σε τρεις την εβδο¬ 

μάδα από την 1η Ιουνίου 1983 και στη συνέχει* αναβλήθηκε 
προσωρινά μέχρι την 1η Ιουλίου 1983. 

Λαβαίνοντα; υπόψη την πραγματική διακίνηση επιβατών 
από όλους τους με,αφορείς στον τομέα ΑΜΜ'ΑΘ στη διάρ¬ 

κεια του Καλοκαιριού του 1982 (Ιούνιος-Οκτώβριος), που 
έφθασε τους 715 την εβδομάδα, σαν βάση η εκτίμησή μας για 
το Καλοκαίρι του 1983 Οα είναι 787 επιβάτες την εβδομάδα με 
βάση ένα ρυθμό αυξήσεως 10% πάνω στα νούμερα του 1982. 

Συνεπούς η συνολ·κή χωρητικότητα που χρειάζεται σ’ αυτή 
τη γραμμή πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των 1210 

θέσ εων για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα μέσο συντελε¬ 

στή θέσεων 65%. 

Γι’ αυτό ατού η ΟΑ προσφέρει συνολικά 369 θέσεις με τις 
τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις της, η ΛΕΙΑ πρέπει να προσφέ¬ 

ρει το υπόλοιπο των απαιτνύμενων θέσεων που είναι συνολ.ικά 
841 θέσεις, που μπορεί να προσφερθούν μόνο με 6 εβδομα¬ 

διαίες πτήσεις, βασιζόμενες σε συνδυασμό με ΒΟΕΙΝΟ 727. 

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος 
αυτής της κυκλοφορίας την Καλοκαιρινή περίοδο αποτελείται 
απο Ιορδανούς τουρίστες π«υ ταξιδεύουν στην Ελλάδα σε δια¬ 

κοπές. Γι’ αυτό η μείωση της χωρητικότητας μεταφοράς 
της ΚΙ θα πλήξει οπωσδήποτε αυτή τη διακίνηση και Οα 
μειώσει το τουριστικό ρεύμα μεταξύ των δύο χωρών. 

Πολλές συσκέψεις έγιναν μεταξύ Η.Ι/0 Α τόσο στην Αθήνα 
οσο και στο Αμμάν, μέχρι επιπέδου II ροέδρων αλλά χωρίς 
ικανοποιη τικά συμπερ άσμα τα. 

II Ιορδανική Κυβέρνηση δίνει σ’ αυτό το ζήτημα πολύ 
μεγάλη προτεραιότητα και προσοχή, μέσω της Ιορδανικής 
Πρεσβείας στην Αθήνα. 

Συνεπώς, η Ιορδανική Αντιπροσωπεία θα ήθελε να υπο¬ 

βάλει αυτό το έγγραφο με την παρακάτω άποψη προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αντιπροσωπείας για να το δώσει 
στις Ελληνικές Αρχές για ευνοϊκή αντ.μετώπιση, η Ιορδα¬ 
νική άποψη είναι : 

Αποψη της Ιορδανικής Αντιπροσωπείας. 

1. 11 111 Βασιλικές Ιορδανικές Αεροπορικές Γραμμές πρέ¬ 

πει να διατηρήσουν τουλάχιστο τέσσερες πτήσεις την εβδο¬ 

μάδά μεταξύ, ΑΜΜ/ΑΘ/ΑΜΜ το χειμώνα 1983/1984. 

2. Να δοθεί στην ΚΙ δικαίωμα κυκλοφορίας μεταξύ ΑΘ/Βε 
ρολινο (Ανατολικό), εφοσον η ΟΑ δεν λειτουργεί σ’αυτό 
τον τομέα. 

3. Η ΚΙ δέχεται ευνοϊκά την συμφωνία κοινοπρακτικών 
εσόδων με, την ΟΑ με βάση την προσφερόμενη ικανότητα. 

4. Ζητείται από την ΟΑ να συνεργαστεί με την ΚΙ για 
την μονιμοποίηση των Ελλήνων υπαλλήλων του αερολιμένα 
της Αθήνας, λόγω μη υπάρξεως δυνατότητας αυτοαντιμετω- 
πισειος μετά την περικοπή των πτήσε<υν της ΚΙ. 

Αρΐ'3. Φ0544/3&28 
(ϊ> 

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Χης Συνόδου της Μ 

κτ7^. ^^'ό/0β0υλγαρικής Επιτροπής Τουρισμού (Σ< 
φια 19.7.1984). 

ΟΙ ΠΙΟΤΡΓΟΙ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΤΒΕΡΝΙ1ΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις της Συμφωνίας για συνεργασία στον Τον 
ριστικο Ιομέα μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημι 

Βουλγαρίας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στ 
Λ/,. 1964 και κυρώθηκε με το αριθ. 4393/1964 Νομοθετι* 

Διαταγμα που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 193 Φύλλο της Ε®ν 
μερίδας της Κυβερνησεως της 4ης Νοεμβρίου 1964 τεύχι 

Τουριστικής συνεργασίο 
μεταξύ της Ελλαδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βου3 

γαρίας που υπογράφηκε στη Σόφια στις 3.7.1970 και η ο¬ 

ποία εγκρίθηκε με την από 28 Σεπτεμβρίου 1970 1 πουργική 
.Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 226 Φύλλο της Εφη¬ 

μερίδας της Κυβερνήσεως της 23ης Οκτωβρίου 1970 τεύ- 

χος Α'. 

3. το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, απο¬ 

φασίζουμε : 

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πριυτόκολλο 
της Χης Συνόδου της Μικτής Ελληνοβουλγαρικής Επιτρο¬ 

πής Τουρισμού που υπογράφτηκε στη Σόφια στις 19.7.1984 

του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα 
και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής : 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΕΟΤΕΡΙΚβΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΛΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

ΡΚΟΤΟΟΟΕ 

οί Πιβ ΧΗι δβδδίοπ οί Ιΐιβ Ιοϊπί ΒυΙξβΓΪβη - Οβββΐί (ύοιη- 
ηιϊδδίοη οη Τουβίδΐη 

Ιη βοβοΓίΙβηββ ννϊίΐι ίΚβ Α^ΓββιηβηΙ, 8Ϊ§ηβά Ββίλνββη 
Πιβ Οονββηιηβηίβ οί Πιο Ρβορίβ’ ΚβρυΒΙϊβ οί Βυΐ^βπβ 
»η6 Πιβ ΚβρυΒΙϊβ οί ΟΓββββ ϊη 1964 οη εοορβΓ&ίϊοη ίη Πιβ 
ίίβΐίΐ οί ΙοιιπδΓη, Πιβ ΧΠι 3β88Ϊοη οί Πιβ Ιοϊηί Βυΐ^α- 
Γΐηη - Οβββΐί 0οαιιηΪ83Ϊοη οη Τουπβιη λ\&8 Ιιβίίΐ ϊη 3ο- 
ίϊυ ΒβΒνββη 18 βηύ 22 Ιυηβ, 1984. 

ΤΙιβ ϋβίβμαϋοπδ ννβΓβ βοιηροδβιΐ, «8 ίοΐΐοννκ : 

Τίιβ Βυΐ^ηπηη Οβ1β§»ίϊοη 

ΕΑΟΗΕΖΑΚ ΑνΚΑΜΟν, ΡΓβδϊιΙβηί οί Πιβ ΒυΙ^β- 
π»η Αδδοοΐ&Ηοη Ϊογ Τοαπδπχ & ΚββΓβυίϊοη, Ηββιΐ οί 
Πιβ Ββ1β§ηίϊοη. 
ΤΟΒΟΒ ΝΑΝΟν, Εϊγ81 νίββ ΡΓβδϊάβηί οί Πιβ Βυ1§υ- 

τ’ίϋα Λδδοοί&ίίοη ϊογ Τουπβηι βηά ΚβοΓβαίίοπ. 
ΡΕΤΕΚ ΑνΚΑΜΟν, ΒΪΓββίοΓ ΟβηβββΙ «ΙηίβΓηβίϊοηίΐ) 

(ύοορβΓυΙϊοη 3η6 ΡγοπιοΗοπ ΑΕγο&ϊΙ» αηά Πιβ ΒΑΤΚ. 
ΑΕΕΧΑΝΒΕΒ 8ΡΑ8δθν, Ββρυίγ ΒΪΓββίοΓ Οβηβ- 

Γβΐ, ΕΤΟ «ΒβΙΙίειηΙουΓΪδΙ». 
ΒΙΜΙΤΑΚ ΒΚΑΜΟν, Ηββά οί ΒβρβΓίιηβηΙ, Πιβ 

ΒΑΤΚ, 
ΖΑΟΗΑΚΙ ΖΑΚΚΟν, δββοη(1 δββββΙίΐΓγ »1 Πιβ Τΐιϊπΐ 

ΒβρβΠηιβηί, ΜίηΪ8ίΓγ οί ΡθΓβϊ§η ΑίίβΪΓβ. 
ΒΟΚΙ8 ΥΟΕΟν, ΒΪΓββίοΓ ΟβηβΓ&Ι, Τβ&νβΐ ΒυΓβ&υ 

«Ρίπη». 

νΕΑΒΙΜΙΚ νίΤΑΝΟν, Ββρυίγ ΒΪΓββίοΓ, «Οοορ- 
ίουπβί» 

ΟΟΚΑΝ ΥΟΝΟν, ΒΪΓββίοΓ οί Πιβ ΒυΙ^βΓΪβη Νβίϊο- 
ηβΐ Τουπβιη Οίίϊββ ϊη Οβββοβ. 

ΤΕβ Οΐ'ββΐί Ββίβ^&ίϊοη 

ΕΟΝ3ΤΑΝΤΙΝΕ ΚΥΚΙΑΖΙ8, ΡΓβΒΪάβηί οί ίΐιβ Ν&- 
ίϊοηβΐ ΤοιίΓΪκί θΓ£βηϊζβίΐοη οί ΟΓββββ, Ηβυά οί ί6β Ββ- 
Ιβ^βίϊοη. 

ΕΜΜΛΝϋΕΕ 8ΡΥΚΙΒΑΚΙ8, Αιη1>β888(ΙοΓ, ΗββίΙ οί 
Β2 ΒΪΓββίΐοη ίοΓ ΒϊΙίΐίβπιΙ Εβοηοπιϊο Κβίβίϊοηβ, Μϊηί- 
8ίΓγ οί ΡοΓβϊ^η ΑίίβΪΓδ, Ββρυίγ Ηβ;κ1 οί Πιβ Ββ1β§β- 
ίϊοη. 

ΟΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΕ ΚΚΑΝΤΟΝΕΕΕΙδ, ΒΪΓββίοΓ οί 
Κβββ&ΓΠι υηιΐ Ββνβίοριηβηΐ Ββρ&Γίπιβηί βί Πιβ Νβίϊοηβΐ 
ΤουπβΙ ΟΓ^βηϊζ&ίϊοη οί ΟΓββββ. 
ΟΕΟΚΟΕ ΟΗΚΙ3ΤΟΡΙ3, ΡϊγβΙ δββΓβίυΓγ οί ΕοιΕαβ- 

βγ, ΟΓββΙί Είυ6β88γ ϊη δοίϊβ. 

ΤΙιβ ίοϊηί (ύοπιπιϊδδϊοη β6ορίβ6 ίΐιβ ίο1Ιο\νϊη§ Α^βηιΐβ: 

1 γ Κβνϊβνν οί Πιβ ίουπδί Γβίβί ϊοηβ Κβίννββη ίΐιβ Ρβ- 
ορίβ 8 ΚβρυΡΙϊβ οί Βυΐ^βπβ βη<1 Πιβ ΚβριιΒΙϊβ οί ΟΓββββ 
ϊη ίΕβ ρβΓΪοίΙ Ρβίννββη Πιβ IX οη3 Πιβ X δβββϊοηβ οί ίΐιβ 
Ιοϊηί Βυΐ£3ΓΪβη - ΟΓββΙί Οοηηηϊββϊοη οη Τουπδΐη. 

2. ΡβΓ8ρββΐίνβ8 ίοΓ ίιΐΓίΙιβΓ 6βνβ1ορπιβηί οί Πιβ βοο- 
ρβββίϊοη ϊη ίΐιβ ίϊβ!6 οί ίουπβπι. 
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.3. ΟίΗββ ίί βιηδ : 

Τίβηι 1 

ΑΙΙβΓ Μιβ δβ88Ϊοη \Υ38 ομβηβά βηά ίίιβ Α"βηάη ηάο- 

ρΙβ3, ΗοίΗ Οθ1β§3ΐίοη8 βχβΗηη^βά ΐηίοπηηίΐοη οη ίΗβ 
8ΐ3ίβ οί ΙουπδΓη ΐη ίΗβΪΓ βοηηίηβδ, ςηοίβά δίηίΐδίΐβηΐ 
(Ι8ΐ8 οί ίΗβ Γ68υ1ί8, ηβΗΐβνβά ϊη 1983 ηηά ουΐΐΐηβίΐ ρβ- 

Γ8ρβθΙΐνθ8 Ιογ 1984. 

II ^38 πιβηίίοηβά ίΗηί ηΙίΗοη^Η δοιηε ηηίηνοηΓηΗΙβ 
ίβοΙοΓΒ βοηίΐηηβ Ιο ηίίβοί ίΗβ ΐηίβΓηηίΐοηηΙ ίΓηνβΙ Π38ΐ·- 

^βΐ, ο βίβΗΙβ άβνβίορχηβηί οί ίοηΓΪδίη ίη ΗοίΗ βοηηίηβδ 
1ΐ38 1)βθη θ1>8βΓνβ(1. 

ΓΗβ ί\νο ΠβΙβ^ηίΐοηΒ δίηίβά Ιΐιβίτ βίίοΓίβ Ιο ϊπιρΓονβ 
Ηιβ ΐοηβΐδί ΐηίββδίΓηβίηΓβ ϊη ίΗβΐβ βοηηίηβδ, 88 \νβ11 88 

ΙΗβ Ιβνβΐ 8ΐκ1 ίΗβ ςυηΐΐίγ οί δβΓνϊοβδ οίίβββά. 

ν\;Ιιί1β Γβνίβ\νϊη^ ίΗβ ΗΐΙηίβΓβΙ ίουβΐδί ίτηίίΐβ, ΐί ννηβ οΗ- 

δΟΓνβά Ιΐιβί άυηη§ ίΗβ Ιβδί ίννο γβηβδ, 3 ββΓίβΐη άββΓβ- 

38θ οί ΟΓββΙί Ιοαπδίδ, νΐδΐίΐη^ Βηΐ^ηηη, ννηδ ηοίβά. Α 
8Π1311 (1βΟΓβ38β \Υ3δ 81.80 θ1»8βΓνβ(1 ΐη ίΗβ ΠηΐηΗΘΓ οί Βθ1- 
§3ΓΪ3η ίουηβίδ \ν1ΐΟ νΐδΐίβά Οβββββ 3ί ίΗβ 83Π1β ρβΓΪοά. 

ΤΙιθ ρΓ0"Γ3ΐπΓηΘ8 οί Ιΐιβ νίδίΐδ οί ΗοίΗ βοηηίηβδ Ηηνβ 
Ηββη βοηβίηηίΐγ βηηβΗβά βηά άΐνβΓβΐίΐβά Ηγ ίΗβ ΐηβΐυ- 

8Ϊοη οί ηβ\ν ηΐΐΓηβίΐνβ άβδίΐηηίΐοηδ ΐη ΙΙιοϊγ βοηηίηβδ. 
ΒοίΗ 81(1β8 Ηηνβ 3£Γ6β(1 ίο δίθάγ ίΗβ ρ088Ϊ1)ί1ίίγ οί βΧ- 

ίβηάΐη# ίΗβ ΐοηβΐδί 8β38οη. Τΐιβγ Ηηνβ ηίβο ββροβίβά 
ΙΙΐβΐΓ βίίθΓΪ8 ίο ηίίβηβί ίοηβΐδίδ ΪΓ0Π1 ίΗΐβά βΟηπίβΐβδ 3Π(1 

ίΐιβγ Ηβνβ βχρββδδβά 3η ίηίβΓβί ίη ρι·οιηοΙΐη§ βοιηΗίηβά 
ΐοιΐΓ8 ίοΓ ίοηβΐβίδ ίΓοπι οοπηίΓΪβδ \νΐίΗ ροίβηίΐηΐ βηρβ- 

οϋγ. 

Ιί ΛΥ38 8ΐ3ίβ(1 ΙΗηί Η1β88υΓβ8 ίηΐίβη ίοΓ ίΐΐβ ρθΓρθ8Θ8 

οί ίοηΓΪδί ηάνββίΐδΐη^ &η(1 ρβοιηοίΐοη Ηηνβ Ι)ββη άβνβ- 

Ιορβά ΐη 3 ροβΐίίνβ \νην ηηά δΗοηΙά 1)6 βοηίΐηηβά. Ιη 
ίΐιΐδ οοηίβχί ΐί Λν38 ιηβηίΐοηβά ΐΐιβ ρβοιηοίΐοηηΐ βνβηίβ 
ίΗβί ΙοοΕ ρΐηοβ \νΐί1ιΐη ίΐιβ ίΓηιηβννοΓίί οί ίΐιβ ΒηΙΗβη 
Τοηβΐδί Υβ3Γ 83. 

Τΐΐβ Οββθΐί 8Ϊάβ Γ3Ϊ86(Ι ίΗβ ({ΟβδΙίοη οί ίΐΐβ ραΓθΙΐ886 

Βγ ίΗβ Βηΐ^ηβΐηη δΐάβ οί Ιιοίβΐ, ηιοίβΐ, ΓβδίηπΓηηί ηηά 
οηιηρΐη§ βςηΐρχηβηί 3η(1 οΙΙιθγ ίοηβϊβί βοιηιηοάιίίβδ ϊγοπι 
Οβββΐί ΡΪΓΠ18 (Γβίβπη§ ίο ίΐιβ ββίβνηηί ββςηβδί, \νΗΐβΗ 
ΥΥ38 ΐηβΐηάβά ΐη ρη§β 4 οί ίΐιβ ΡγοΙοοοΙ οί ίΗβ ΙΧίΙι δββ- 

8Ϊοη οί ίΐιβ ίοΐηί Βαί^ηπηη ΟβββΗ Οοπιχηΐδδΐοη). 

Ιη ίΐιΐδ Γββρβοί ΐΐιβ ΒηΙ§3ΓΪ3η δΐάβ 3<1νΐ86(1 ίΐιηί ΐη ίΐιβ 
ΐ38ί ί\ΥΟ Υ63Γ8 Π13ί6ΓΪ3ΐ8 ίοΓ Ιΐοίβΐ, ΠΙΟίβΙ 3ηά Γ68ί8υΓ3ηί 
βςυΐρπιβηΐδ γγβΓβ ρηΓοΙιηδβά Ιγοπι ΟΓββΙί Γΐπηβ ηί ίΐιβ 
νβΐηβ οί 600.000 ΰδ Οίδ. ηρρΓΟχΐπιηίβΙγ 6γ ίΐιβ «Τοα- 

ΓΪ8ίβη§ΐη6βπη§» ΟΓ^ηηΐζηίΐοη. ΤΙιγθ ΟΓββΙί δΐάβ ηοίβά ί1ιΐ8 

λνΐΐΐΐ 88ίΪ8ί3βίίθη 3η(1 βΧρΓ688β(1 ΐΐβ (Ιβ8ΪΓβ 10 8ββ ίΐίβδβ 
ρυΓβ1ΐ38β8 βοηίΐίηβ 38 β\ν11 88 ίο 1)6 άηΐγ ΐηίοΓΠίβΟ οί 
11ιβ8β ΐΓ3η83βίΐοη8 ΐη ίΐιβ ίυίηΓβ. 

ΤΗβ Βυ1^3ΓΪ8η Όβ1β§3ΐΐοη βχρΓβδββΟ ΐίβ \νΐ11ΐη§ηβ88 

ίο βχίβηά ί&β ηΡονβ ιηβηίΐοηβ(Ι βοορβΓοίΐοη ηηά ίΐιβ ροδ- 

8Ϊ1)ΐ1ΐίΐβ8 Ιογ )οΐηί 3βίΐνΐίΐβ8 ΐη υογϊοιικ ίΐβΐίΐβ οί ίΐιβ ίου- 

ΓΪβΙ ΐηάιιβίΓγ ίο 1β βχηπιΐηβίΐ. 

Τΐιβ Βη1§3ΓΪ3η 8Ϊ(Ιβ βχρΓβ88β(1 ΐΐβ ννΐδίι ίο 1)6 ΐηίοπηβίΐ 
ΐη ίηίηΓβ οί ίΐιβ νΐβ\νδ οί ίΐιβ ΟΓββΙί 8Ϊ«1β βοηββι·ηΐη^ ίΐιβ 
ΐάβ38 3η(1 8υ8£β8ίΐοη8 ίοΓ Ιοη^ - ίβΓπι (Ιβνβίορπιβηί οί 
ίΐιβ Βΐΐ3ίβΓ3ΐ ίοηΓΪδί Γβΐηίΐοηδ λνΐιΐοΐι \νβΓβ ρΓβδβηίβά ίο 
ίΐιβ ΟΓββΙί βοηιρβίβηί οίϊϊβΐβΐβ άηπη§ ίΐχβ ΙΧίΙι δβδδΐοη 
οί ίΐιβ Ιοΐηί Τουπβί Οοτηηιΐβκΐοη. 

Ιίβηα 2. 
•ννΐίΐχ ίΐιβ νϊβ-νν οί ίϋΓίΙιβΓ (Ιβνβίορπιβηί οί ίΗβ βοορβ- 

Γ3ίΐοη ΐη ίΐιβ ίίβ!(1 οί ίοηπδηι, 1>οί1ι βχάββ Ιιηνβ η§Γββ<1 

ίο βοδΐίΙβΓ ίΐιβ ίοΙΙΟΛΥΪη^ χηβββηΓβδ βηά ρτοροδαΐβ ; 

1. Το ΐηβΓβ3ββ ίΐιβ ΓββΟΓί ίοηΓΪδίη ΐη βοηβίίό 8τβ38 ηηά 
βηΐχηηββ ίΐιβ ίοηΓΪδί ίΓηίίΐβ Οηπη^ ίΐιβ Κοίΐάηγβ ρβπο(ϊ; 

— ίο άΐνβΓβΐίγ ίΐιβ Γ&η^β οί ίΐιβ δρββΐβΐΐζβίΐ ρΓΟ^Γηχη- 

χηβδ 3ββθΓ(1ΐη^ ίο ίίιβ ΐηΙβΓβδίδ οί ίΐιβ ίοηπβίΒ, Οβνοίΐη^ 

βρββΐβΐ ηίίβηίΐοη ίο ίίιβ δοβΐηΐ ίοηΓΪ8πι ; 

— ίο άβνβίορ ιηοηηΐβΐη ηηά γνΐηίβΓ βροΓίβ ίοπΓΪ8Πΐ ; 

— ίο Ηβν«1οη ίΗβ βΓοίδβ ίοηΓΪδίη ; 

— ίο ρΓοιηοΐβ ίΗβ βρη Ιοιιγϊβπχ ; 

— ίο ρτοπιοίβ ίΗβ βοπιΗΐηβΟ Ιοπγβ ίοΓ ίοηΓΪ8ί8 ίβοηχ 
1Ι.ΐι<Ι (·οιιηίΓΪβ8. 

2. Το ηβΐΐνηίο ίΗβ βοορβΓηίΐοη βηΟ ίο ίοβΙβΓ ίίιβ βχ- 

οΗβη^β οί ίοηΓΪδί 3<1νβΓίΪ8Ϊη^ πιηΐβπβίδ βηχΐ ίΐΐιηδ ηηχΐ 
βηβοηΓβ^β ίΗβ οχβΗβη^β οί )οηΓηβ1ΐδί8, δρββΐηΐΐζβ·! ίη 
ίΗΐδ ίΐβΐχΐ. 

Ιίβρι 3. 

II \ν88 ΓβρόΓίβοΙ Ιΐΐ3ί ίΗβ ρβΓίΐβΐρηίΐοη οί ίΗβ Βηΐ^β- 

πηη 3η(1 ΟΓββΙί Όβίβ^ηίιοη ΐη ΙΗβ δββδΐοη οί ίίιβ νΐΗ Οβ- 

ηβΓΒΐ ΑδδβχηΗΙν οί ίίιβ \\ογ1(1 Τοηπδχη ΟΓ^ηηΐζηίΐοη ΐη 
Νβ\ν ΒβΙΗΐ \ν38 ββΐίνβ ηηϋ ίΗβ «Ιβοΐβΐοη Ιηΐίβη ίΗβΓβ ίΗηί 
ίΗβ νΐίΗ ΟβηβΓβΙ ΑδδβηχΗΙγ οί\\ΤΟ ννίΐΐ Ηβ ΠβΠΙ ίη ίίιβ 
ηιιίηχηη οί 1985 ίη δοϊΐβ, \ν38 \νβ1οοιηβ(1. 

ΤΗβ Βη1^3ΓΪ3η Ββίβ^βίίΰη ίηίοπηβίΐ ίΗβ ΟΓββΙί ββ- 

Ιβ^βίΐοη ίΗηί δοίίη Ηββ βρρίΐβίΐ ίο Ηβ ίΗβ Ηοδί οί ίΗβ \νΐη- 

ΙβΓ Οΐγχηρΐβ ΟβπχβΒ ΐη 1992 ηηά βχρββββά ίίβ Ηβΐίβί ίΗηί 
ίΗΐδ βηηάΐάηίηΓβ \νΐ11 Ηβ βιιροΓίβά Ηγ ίΗβ ΟΓββΙί βΐάβ. 

ΤΗβ ΟΓββΙί Ββίβ^ηίΐοη βχρΓββββά ίΙιβΐτ ίΗηηΙίδ ίο ίΗβ 
ΡΓβδΐάβηί οί ίίιβ Βηΐ^ηπηη Αδβοβΐηίίοη ϊογ Τοπγϊβπι ηηά 
ΚοβΓβηίΐοη - ΒηοΗβζηΓ ΑνΚΑΜΟΥ ηηά ίο ίΗβ ιηβιηΗβΓδ 
οί ίΗβ Βηΐ^ηπβη ϋβίβ^ηίΐοη ίοΓ ίΗβ λνβηη Ηοδρΐίηΐΐίγ, 

βχίβηάβά ίο ίΗβιη βηά ίοΓ ίΗβ βρΐπί οί ηηάβΓβίηηάΐη^ 

βηά βοορβΓβίΐοη Λ\ΗΐβΗ ρΓβνηϋβά ίΗΓου^Ηοηί ίΗβ δβββΐοη. 

ΤΗβ ηβχί δβδΒΪοη οί ίΗβ άοίηί ΒαΙ^βπβη - ΟΓββΙί Οοηχ- 

ιηΐδΒΐοη οη Τοηπβηχ \νΐ11 Ηβ Πβΐά ΐη ΟΓββββ ΐη 1985. ΤΗβ 
βχηβί άηίβ \νΐ11 Ηβ ίΐχβά ΙΗγοπ^Η άΐρίοχηηίΐβ βΗβηηβΙβ. 
Όοηβ ΐη δοίίη οη ΐηΐγ 19ίΗ, 1984 ΐη οηβ Εη^ΙΐβΗ ίβχί 

ΐη ί\νο ΐάβηίΐββΐ βορΐββ. 

Ρογ ίΗβ Βη1^3ΓΪηη ΑδΒΟβΐβίΐοη Ρογ ίΗβ Νβίΐοηηΐ Τοηπδί 
Ρογ Τοιιτΐδίη & ΗββΓβηίΐοη ΟΓ^ηηΐζηίΐοη οί ΟΓββββ : 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Δέκατης Συνόδου μικτής Βουλγαροελληνικής Επιτροπής 

Τουρισμού. 

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των 
Κυβερνήσεων της Βουλγαρίας και της Ελλάδας το 1964 για 
θέματα Τουρισμού, η δέκατη Σύνοδος της μικτής βουλγαροελ¬ 

ληνικής Επιτροπής Τουρισμού έγινε στη Σόφια μεταξύ 18ης 
και 22ης Ιουνίου 1984. 

Οι αποστολές είχαν συντεθεί ως εξής : 

Βουλγαρική Αποστολή 
ΕΑΟΗΕΖΑΚ ΑνΚΑΜΟν, Πρόεδρος της Βουλγαρικής 

Ένωσης Τουρισμού και Αναψυχής , Πρόεδρος της Αποστο¬ 

λής. 

ΤΟΌΟΚ ΝΑΝΟν, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Βουλγαρι¬ 

κής Ένωσης Τουρισμού και Αναψυχής. 

ΡΕΤΕΚ ΑνΚΑΜΟν, Γενικός Διευθυντής της «Διεθνούς 
Συνεργασίας και Προβολής στο εξωτερικό» στο ΒΑΤΚ. 

ΛΕΕΧΑΝΟΕΗ δΡΑδδΟν, Αναπληρωτής Γενικός Διευ¬ 

θυντής του Ρ.Τ.Ο. «ΒΑΕΚΑΝ ΤΟΥΚΙδΤ». 

ϋΙΜΙΤΑΗ ΠΒΑΜΟν, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΒΑΤΚ. 

ΖΑΟΗΑΚΙ ΖΑΚΚΟν, Δεύτερος Γραμματέας της Τρί¬ 

της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 

ΒΟΚΙδ ΥΟΕΟΥ, Γενικός Διευθυντής του ταξειδιωτικού 
Γραφείου «ΡΙΗΙΝ» 

νΕΑϋΙΜΙΚ νίΤΑΝΟΥ, Αναπληρωτής Διευθυντής της 
«οοορτουκίδτ» 

ΟΟΚΑΝ ΥΟΝΟν, Διευθυντής του Γραφείου του Βουλ¬ 

γαρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. 

Ελληνική Αποστολή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Πρόεδρος του ΕΟΤ 
επί κεφαλής της Αποστολής. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Πρεσβεστής Διευ¬ 

θυντής της Β2 Διεύθυνσης των διμερών οικονομικών σχέ¬ 

σεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Αναπληρωτής του επι¬ 

κεφαλής της αποστολής. 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΝΤΩΝΈΑΑΗΣ, Διευθυντής της Διεύ¬ 
θυνση; Τουριστική; Σχεδίασης και Προγραμμάτων του 
Ε.Ο.Τ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ, Πρώτος Γραμματέας της 

Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. 
Η μικτή Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη ημερήσια διά¬ 

ταξη. 
1. Ανασκόπηση των Τουριστικών σχέσεων μεταξύ Βουλ¬ 

γαρίας και Ελλάδας κατά το διάστημα μεταξύ της ένατης και 
της Δέκατης συνόδου της μικτής Βουλγαρο-Ελληνικής Επι¬ 
τροπής τουρισμού. 

2. Προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας στον 
τομέα του Τουρισμού. 

3. 'Αλλα θέματα. 
Θέμα Ιο 

Αφού άρχισε η σύνοδος και υιοθετήθηκε η ημερήσια διά- 
ταξη, οι αποστολές ανταλλάξανε πληροφορίες ως προς την 
κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους στον τουριστικό 
τομέα, αναφέρανε στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων 
που επιτευχθήκανε το 1983 και διατυπώσανε σε γενικές γραμ¬ 
μές προοπτικές για το 1984. 
Αναφέρθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι παράγον¬ 

τες εξακολουθούν να επιδρούν δυσμενώς στη διεθνή τουρι¬ 
στική αγορά, μία σταθερή τουριστική ανάπτυξη παρατηρή¬ 
θηκε και στις δύο χώρες. 

Οι δυο αποστολές αναφερθήκανε στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για τη βελτίωση αφενός της τουριστικής υπο- 
δομης των χωρων τους και αφετέρου του επιπέδου της ποιό¬ 
τητας των προσφερομένων υπηρεσιών. 

ι Κατα τη σχετική με την τουριστική κίνηση μεταξύ των 
δυο χωρων συζητησχ, αναφέρθηκε ότι, κατά τα τελευταία 
δυο χρόνια, παρατηρήθηκε κάποια μείωση της τουριστικής 
κίνησης Ελλήνων τουριστών προς Βουλγαρία. 
Μικρή επίσης μείωση παρατηρήθηκε ως προς τον αρι¬ 

θμό Βουλγάρων τουριστών που επισκεφθήκανε την Ελλάδα 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Τα προγράμματα επισκέψεων και στις δυό χώρες έχουν 
σταθερά εμπλουτιστεί και ποικιλθεί με νέους ελκυστικούς 
τόπους προορισμού. 

Και οι δυό πλευρές συμφωνήσανε να μελετήσουν τη δυνα- 
ιότηι,α παρατασης της τουριστικής περιόδου. Αναφέρανε επί- 
σης τις προσπάθειες τους να προσελκύσουν τουρίστες από 
τρίτες χώρες και εκφράσανε ενδιαφέρον στο να προβάλουν 
συνδυασμένες περιηγήσεις για τουρίστες προερχόμενους από 
προσφερόμενες γιαυτό το σκοπό χώρες. 

Αναφέρθηκε οτι τα μέτρα που ληφθήκανε για τουριστική 
διομρήμηση και προβολή έφεραν θετικά αποτελέσματα και θα 
πρέπει να συνεχιστούν. Στο σημείο αυτό έγινε μνεία των εκ¬ 
δηλώσεων προβολής που πραγματοποιηθήκανε μέσα στα 
πλαίσια της Βαλκανικής Τουριστικής χρονιάς 1983. 
Η Ελληνική αποστολή έθεσε θέμα αγοράς της Βουλγαρι- 

ΜΠΤΡί εξοπλισμού και άλλων ειδών ξενοδοχείων, 
ϋ ΕΕ8, εστιατορίων και χώρων κατασκηνώσεως από Ελ- 

ληνικές εταιρείες (σχετικό αίτημα είχε περιληφθεί στη σε- 
Α.δα 4 του πρωτοκόλλου της ένατης συνόδου της μικτής Βουλ- 
γαροελληνικης Επιτροπής . 

^1τ,0 ^μεί0 αυτό η Βουλγαρική αποστολή είπε ότι κατά 
1*3° ^ευταί* ΧΡόνια ο Οργανισμός «ΤΟϋΚΙδΤΕΝΟΙ- 
ΝΕΕΗΙΝΟ» αγόρασε από Ελληνικές Εταιρείες υλικά εξο- 

ξενοδοχείων, ΜΟΤΕΕδ, και εστιατορίων αξίας 
ΘΙΜ.υου Δολ. κατα προσέγγιση. Η πληροφορία αυτή ικανο¬ 

ποίησε την Ελληνική αποστολή η οποία εξέφρασε την επι¬ 
θυμία να συνεχιστούν παρόμοιες αγορές και να πληροφορούν¬ 
ται έγκαιρα γι’ αυτές στο μέλλον. 
Η Βουλγαρική αποστολή είπε ότι προτίθεται να επεκτεί¬ 

νει την πιό πάνω συνεργασία και θα ήθελε να εξεταστούν δυ¬ 
νατότητες για μικτές δραστηριότητες στον τομέα της τουρι¬ 
στικής βιομηχανίας. 
Η Βουλγαρική αποστολή εξέφρασε την επιθυμία να πλη¬ 

ροφορείται στο μέλλον για τις απόψεις της Ελλάδας που έ¬ 
χουν σχέση με ιδέες και εισηγήσεις για μακροπρόθεσμη ανά¬ 
πτυξη των διμερών τουριστικών σχέσεων που υποβληθήκανε 
στους αρμοδίους Έλληνις εκπροσώπους κατά τη διάρκεια της 
ένατης συνόδου της μικτής επιτροπής τουρισμού. 

Θέμα 2ο 
Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας στον 

τομέα του τουρισμού, και οι δύο πλευρές συμφωνήσανε να 
εξετάσουν τα ακόλουθα μέτρα και προτάσεις : 

1. Να προωθήσουν τον θαλάσσιο τουρισμό σε παραθαλάσ¬ 
σιες περιοχές και να αυξήσουν την τουριστική κίνηση κατά 
τη διάρκεια των διακοπούν. 

— Να διαφοροποιήσουν τα είδη των εξειδικευμένων προ- 
Τραμμάτων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των τουριστούν, 
αποδίδοντας ειδική σημασία στον κοινωνικό τουρισμό. 

— Να αναπτύξουν τα χειμερινά δΡΟΚΤδ και τον τουρι¬ 
σμό σε ορεινές περιοχές. 

— Να αναπτύξουν τον τουρισμό με κρουαζερόπλοια. 
— Να προβάλουν τις ιαματικές πηγές. 

' Να προβαλ.ουν τις συνδυασμένες περιηγήσεις για του¬ 
ρίστες από τρίτες χώρες. 

2. Να δραστηριοποιήσουν την συνεργασία και ενθαρρύ¬ 
νουν την ανταλλαγή τουριστικού διαφημιστικού υλικού και 
ΡΙΕΜδ και ανταλλαγή τουριστικών συντακτών. 

Θέμα 3ο 
Αναφέρθηκε ότι η συμμετοχή της Βουλγαρικής και Ελλη¬ 

νικής αποστολής στη σύνοδο της 5ης γενικής συνέλευσης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στο Νέο Δελχί ήταν 
ενεργός και οτι η απόφαση που πάρθηκε για τη πραγματο¬ 
ποίηση της 6ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Τουρισμού το Φθινόπωρο του 1985 στη Σόφια έ¬ 
γινε ευπρόσδεκτη. 1 ? 

Η Βουλγαρική αποστολή γνωστοποίησε στην Ελληνική 
αποστολή οτι η Σόφια έχει κάνει αίτηση για την πραγματο¬ 
ποίηση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 1992 στη 
Σόιρια και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η υποψηφιότητα 
αυτή θα υποστηριχτεί από Ελληνικής πλευράς. 

Η Ελληνική αποστολή εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον 
ρόεδρο της Βουλγαρικής Ένωσης Τουρισμού και αναψυ- 

χης ΕΑΟΗΕΖΑΚ ΑνΚΑΜΟν καθώς επίσης και στα μέλη 
της Βουλγαρικής αποστολής για τη θερμή φιλοξενία που 
τους προσφέρθηκε και το πνεύμα κατανόησης και συνεργα¬ 
σίας καθ όλη τη διάρκεια της συνόδου. 

_ Η ,£π^ενη ο&ο&ς της μικτής Βουλγαρο-Ελληνικής Επι¬ 
τροπής I ουρισμου θα γίνει στην Ελλάδα το 1985. 

, «Ρωτοκολλο αυτό συντάχθηκε στη Σόφια στις 19 Ι¬ 
ουνίου 1984 στα Αγγλικά σε δύο αντίγραφα. 

Για την Βουλγαρική Ένωση Για τον Ελληνικό 
1 ουρισμου και Αναψυχής Οργανισμό Τουρισμού. 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


