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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άπλ.ουστεύσεως τής διαδικασίας
χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως
τής κυριότητας των αυτοκινήτων οχημάτων».
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
I. ΓΕΝΙΚΑ
1. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τά αύτοκίνητα πού κυκλοφορούν σέ ολόκληρη τη χώρα,
περιλαμβανομένων καί των μοτοσυκλεττών, άνέρχονται
περί—ου σήμερα σέ 850.000. ’Από αυτά είναι περίπου
550.000 έπιβατηγά αυτοκίνητα, 15.000 λεωφορεία,!/0.000
φορτηγά καί 115.000 μοτοσυκλέττες.
Μέσα στη τελευταία δεκαπενταετία ήέτησία αύξηση των
ανωτέρω οχημάτων άνέρχεται σέ 15 % περίπου. Αν απ
αυτά άφαιρέσουμε τά φυσιολογικώς άποσυρομενα τής
κυκλοφορίας, προκύπτει ότι κάθε χρόνο προστίθενται στην
κυκλοφορία 100.000 περίπου νέα αύτοκίνητα.
Γιά νά κυκλοφορήσουν αύτά τά νέα 100.000 αυτοκίνητα
κάθε χρόνο πρέπει νά έκδοθοϋν άντίστοιχες άδειες κυκλοφο
ρίας άπό τις υπηρεσίες τοϋ ’Τπουογείου Συγκοινωνιών.
Γιά νά γίνει όμως αυτό έφαρμόζεται σήμερα μία εξαιρετικά
.πολύπλοκη διαδικασία πού έχει σάν συνέπεια νά ταλαίπωρη—
τον ενδιαφερόμενο πολίτη καί νά έπιβάλλη στις δημόσιες
υπηρεσίες' τεράστιο φόρτο εργασίας.

σέ αρμόδιο υπαλληλ.ο τών υπηρεσιών συγκοινωνιών γιά την
σύνταξη τής πράξεώς μεταβιβάσεως.
Μέ τά άνωτέρω περιγράφηκε τό μέγεθος τής ταλαιπω
ρίας στην όποια υποβάλλεται ό πολίτης. Οί ίδιες όμως αυτές
διαδικασίες, άπαιτοϋν γιά την έκδοση τών διαφόρων έπί
μέρους διοικητικών πράξεων (έκδοση βιβλιαρίου μεταβολ.ών, βεβαίωση έφορου, ειδικό σημείωμα, πράξη κχτχχωρήσεως μεταβιβάσεως στό βιβλιάριο, έκδοση άδειας κυκλοφο
ρίας) την εφαρμογή πολυπλ.όκου γραφειοκρατικού συστή
ματος τό όποιο, έπιβάλλει καί στις ύπηρεσίες Συγκοινω
νιών, στις εφορίες, στά δημόσια ταμεία, τελωνεία κ.λ.π.
τεράστιο φόρτο εργασίας μέ αναγκαίο άποτέλ.εσμα την
διατήρηση μεγάλου άριθμοϋ προσωπικού.
2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΔΑΕΣ ΝΩΡΕΣ.

ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΕ

. Προκειμένρυ νά βρεθή ό καλύτερος τρόπος μέ τον όποιο
είναι δυνατή ή άντιμετώπιση τής σημερινής καταστάσεως
έγινε μία έρευνα γιά τό τί ισχύει στις κυριώτερες εύρωπαΐκές χώρες.

ΑΓΓΑΙΑ : Ή μεταβίβαση τοϋ αύτοκινήτου άκολουθεΐ
τις μεταβιβάσεις τών κινητών πραγμάτων καί γίνεται χωρίς
συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο, ά/λά μόνο μέ τήν καταβολή
τοϋ τιμήματος καί την .παράδοση- τοϋ αύτοκινήτου. Προ—
βλέπεται έπίσης ή άνακοίνωση τής μεταβιβάσεως στις
άρμόδιες ύπηρεσίες καί ή έγγραφή τών στοιχείουν (όνομα,
διεύθυνσις κλπ.) τοϋ νέου κατόχου τοϋ αύτοκινήτου στην
Είδικώτερα γιά νά έκδοθεϊ άδεια κυκλοφορίας ένός αύτο- ■
άδεια κυκλοφορίας (registration book). Χαρακτηριστικό
κινήτου πού είσάγεται χρειάζεται νά έκδοθεϊ πιστοποιητικό
είναι τό γεγονός ότι φόρος κατά τήν μεταβίβ τη αύτοκιεισαγωγής άπό τό Τελωνείο,' νά φροντίσει στη συνέχειανήτων καταβάλλεται μόνον όταν ό πωλητής άο εΐ έμπόριο
6 ένδιαφερόμενος νά έφοδιασθεϊ γιά τό αύτοκίνητο άπό τις
αύτοκινήτων.
. .
ύπηρεσίες συγκοινωνιών βιβλιάριο κυριότητος καί κατοχής,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Ή μεταβίβαση αύτοκινήτου στή Γερμανία
μέσα στο όποιο καταχωροϋνται τά τεχνικά στοιχεία τοϋ
αύτοκινήτου καί τά στοιχεία τών διαδοχικών κατόχων. γίνεται όπως οί μεταβιβάσεις κυριότητος τών κινητών πρα
γμάτων, δηλ,αδή μέ συμφωνία τών μερών καί παράδοση τοϋ
’Ακολούθως θά υποβάλλει ό ένδιαφερόμενος πάλι στις υπη
ρεσίες συγκοινωνιών διάφορα δικαιολογητικά γιά νά πάρη αύτοκινήτου. Ό πωλ.ητής όφείλ.ει έπί-πλέον—νά παραδώσει
αντίγραφο τής άδειας κυκλοφορίας του πού θά έκδοθεϊ στόν αγοραστή τό βιβλίο κατοχής καί τήν άδεια τοϋ αύτοΜέ τό άντίγραφο αύτό τής άδειας κυκλοφορίας πηγαίνει κινήτου (μέ άπόδειξη παραλαβής) καί νά αναφέρει στήν
ό ένδιαφερόμενος στον άρμόδιο οικονομικό έφορο ό όποιος ύπηρεσία έκδόσεως τών άδειών κυκλοφορίας τό όνομα καί τή
διεύθυνση τοϋ νέου κατόχου (άγοραστοΰ). Ό άγοραστής
, καί προσδιορίζει τά χρηματικά ποσά πού πρέπει νά κατα
βάλλει (ειδική εισφορά), τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτο καταβάλλει τό τίμημα, φόρο ύπεραξίας (πού είναι 11 %
σήμου τής άδειας κυκλοφορίας, τέλη ταξινομήσεως, καί τά περίπου) καί τά έξοδα τής ταξινομήσεως τοϋ αυτοκινήτουδικαιώματα υπέρ τοϋ Ταμείου Συντάξεων Αύτοκινητιστών Μετά τήν.πληρωμή τών ποσών αύτών ό άγοραστής παραλαμβάνει τό αύτοκίνητο καί τό πιστοποιητικό κυριότητος
(ΤΣΑ} καί τής (ΕΛΠΑ). Έν συνεχεία ό ένδιαφερόμενος
υποβάλλει τά χρηματικά ποσά στό δημόσιο ταμείο, έπιστρέ- του, (στό όποιο φαίνεται ή μεταβίβαση κυριότητος), τό
φει στον έφορο τό αποδεικτικό πληρωμής, βάσει τοϋ οποίου δελτίο ταυτότητος τοϋ αύτοκινήτου (πού περιέχει τά
ό έφορος χορηγεί σέ αύτόν βεβαίωση ότι έξοφλήθηκαν οί τεχνικά στοιχεία τοϋ αύτοκινήτου) καί τις πινακίδες μέ τήν
οικονομικές υποχρεώσεις. Τέλος δ ένδιαφερόμενος πηγαίνει σφραγίδα τής ύπηρεσίας τοϋ τεχνικού έλέγχου, πού έχει
πάλι στην υπηρεσία συγκοινωνιών, δίδει την- ανωτέρω διετή ισχύ. Ό άγοραστής όφείλ,ει αμέσως να ένεργήσει
βεβαίωση καί παραλ.αμβάνει την άδεια καί τις πινακίδες γιά νά έκδοθεϊ άδεια κυκλ.οφορίας στό όνομά του. Γιά τήν
μεταβίβαση μεταχειρισμένων αύτοκινήτων άπό ιδιώτη σέ
κυκλοφορίας.
Ιδιώτη, δέν πληρώνεται φόρος υπεραξίας..
’Εκτός όμως άπό τά ανωτέρω 100.000 νέα αύτοκίνητα
ΓΑΛΛΙΑ : Ή μεταβίβαση τών αύτοκινήτων γίνεται
πού μπαίνουν κάθε χρόνο σέ κυκλ.οφορία, άλλ.α 140.000
τέτοια κάθε χρόνο άλλάζουν κάτοχο (μεταβιβάζονται) όπως ή μεταβίβαση τής κυριότητος τών κινητών πραγμάτων,
δηλαδή άρχει παράδοση τοϋ αύτοκινήτου καί συμφωνία
καί πρέπει καί γιά αύτά νά έκδοθοϋν νέες άδειες κυκλοφο
ρίας στό όνομα τών νέων ιδιοκτητών. Γιά την έκδοση γιά τήν μεταβίβαση. Ή συμφωνία αύτή γιά τήν μεταβίβαση
των νέων αύτών αδειών εφαρμόζεται ή · άνωτέρω διαδικασία μπορεί νά είναι είτε προφορική είτε γραπτή. ’Εάν πρόκειται
πού περίγράφηκε. Έκτος όμως άπό αύτή τή διαδικασία, y γιά μεταβίβαση μεταξύ ιδιωτών μέ πίστωση μέρους τής
προηγείται ή διαδικασία τής μεταβιβάσεως τοϋ αύτοκινήτου άξίας τοϋ αύτοκινήτου πού μεταβιβάζεται ή έάν πρόκειται
γιά την όποια ισχύουν τά έξής : Ό ένδιαφερόμενος (πωλη- γιά σύμβαση δανείου, τότε ή συμφωνία τής μεταβιβάσεως
τής τοϋ αύτοκινήτου) άπευθύνεται στην υπηρεσία τοϋ τοϋ αύτοκινήτου συνοδεύεται ύποχρεωτικά άπό έγγραφη
Υπουργείου Συγκοινωνιών, υπάλληλος τής οποίας τοϋ σύμβαση ένεχύρου. Φόρος δέν καταβάλλεται γιά τήν μετα
βίβαση τών αύτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών, δηλ.αδή στή
χορηγεί «ειδικόν σημείωμα» στό όποιο γράφεται τό χρη
ματικόν ποσόν (τέλη χαρτοσήμου ύπέρ τοϋ Δημοσίου, καί μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ή καταχώδικαιώματα ύπέρ τοϋ Ταμείου Νομικών, ΟΓΑ καί Ταμείου ρηση (έγγραφή) τοϋ αύτοκινήτου στά δημόσια βιβλία καί'
ή λήψη άριθμοϋ κυκλοφορίας είναι ύποχρεωτική, γίνεται
Έμπορων) πού πρέπει νά καταβάλλει γιά νά γίνη ή μετα
βίβαση. Έν συνεχεία ό πωλητής μεταβαίνει στό δημόσιο δέ μέ αίτηση τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ αύτοκινήτου. Στόν ιδιοκτήτη
ταμείο καί καταβάλλει τό χρηματικό ποσό βάσει τοϋ άνω τοϋ αύτοκινήτου χορηγείται ειδική κάρτα' (carta ariza)
τέρω είδικοϋ σημειώματος καί παίρνει τό σχετικό άποδει- ' όπου φαίνονται οί μεταβολές τής κυριότητος τοϋ αύτοκινήκτικό καταβολής. ’Ακολούθως οί ένδιαφερόμενοι (πωλ,η- του. Σέ κάθε μεταβίβαση ό πωλ.ητής ύποχρεοΰται νά άνατής-άγοραστής) εμφανίζονται, εΐτε σέ συμβολαιογράφο είτε . γράψει έπί της κάρτας τήν —ώλησιν καί τήν ημερομηνία·/

—
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αυτής. ’Επίσης ό πωλητής πρέπει νά παραδώσει αμέσως
ττν κάρτα στό νομαρχιακέ γραφείο της κατοικίας του καί
νά δηλώσει τό όνομα καί τη διεύθυνση τοϋ άγοράστοϋ (νέου
κατόχου τοϋ αυτοκινήτου. Τό αυτοκίνητο μετά την αναγραφή
των στοιχείων τοϋ νέου κατόχου πάνω στην κάρτα μπορεί νά
κυκλοφορήσει γιά 15 ημέρες άπό της ημερομηνίας τής μεταβιβάσεως, πού επίσης άναγ^άφεται στην κάρτα. '

έπιθεώρηση, έκδίδεται ή άδεια κυκλοφορίας ή όποια άποστέλλεται μαζί μέ τις πινακίδες έπίσης ταχυδρομικώς στον
ενδιαφερόμενο.
'Η άνωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται καί γιά τά αυτο
κίνητα πού δέν είσάγονται, άλλά κατασκευάζονται άπό τήν
Ελληνική Βιομηχανία ή πωλ.οΰνται άπό τον ΟΔΔΥ.

ΙΤΑΛΙΑ : Ή μεταβίβαση των αυτοκινήτων καί στην
χώρα αυτή γίνεται όπως καί στίς άλλες πού άναφέρονται
,παραπάνω, δηλαδή όπως γίνονται καί οί μεταβιβάσεις των
κινητών πραγμάτων' (μέ προφορική ή γραπτή συμφωνία
καί μέ παράδωση τοϋ αυτοκινήτου). Ή μεταβίβαση για νά
ισχύ σε ι πρέπει νά καταχωρηθή στο δημόσιο μητρώο αυτο
κινήτων.
'
·
.

Γιά νά γίνει ή μεταβίβαση προσκομίζει ό ενδιαφερόμενος
ή εκπρόσωπος αύτοϋ, στον Οικονομικό "Εφορο τήν άδεια
κυκλοφορίας ή τό πιστοποιητικό Τελωνείου, έάν πρόκειται
γιά αύτοκίνητο χωρίς άριθμό κυκλοφορίας, ό όποιος, μέ
βάση τά στοιχεία αύτοϋ (άδειας ή πιστοποιητικοϋ) υπο
λογίζει δλ.α τά χρηματικά ποσά πού πρέπει νά καταβλη'θοϋν γιά νά γίνη ή μεταβίβαση καί άφοϋ αύτά καταβληθούν
βεβαιώνει, επί τοϋ ίδιου πιστοποιητικού ή της άδειας, κατά
περίπτωση ώς άνωτέρω, τήν γενομένη καταβολή.

Στή χώρα αυτή, γιά λόγους δημοσίας τάξεως καί προστα
σίας τών τρίτων, ύπόκεινται σέ δημοσιότητα όχι μόνο τά
ακίνητα άλλά καί ώρισμένα κινητά πράγματα, στά όποια
περιλαμβάνονται καί τά αυτοκίνητα οχήματα.

β) Μεταβίβαση της κυριότητος τοϋ αυτοκινήτου.

Στή συνέχεια οί ένδιαφερόμενοι μόνοι τους καί μέ εύθύνη
τους, χωρίς τή σύμπραξη κρατικού οργάνου, ύπογράφουν
τήν πράξη μεταβιβάσεως τοϋ αύτοκινήτου, πάνω στήν
άδεια ή τό πιστοποιητικό, τά όποια έχουν γιά τό σκοπό
αύτό κατάλληλη άπλη μορφή.

Ή καταχώρηση της μεταβιβάσεως τοϋ αυτοκινήτου στο
βιβλίο αυτό δεν είναι όρος ττ^ς μεταβιβάσεως της κυριότητος
άλλά διοικητική πράξη μέ τήν όποια έπεκτείνεται ή ισχύς
της μεταβιβάσεως ή οποία έγινε μεταξύ τών μερών (πωληΣτή συνέχεια, έάν τό αύτοκίνητο πού μεταβιβάστηκε
τοϋ - άγοράστοϋ) καί στούς τρίτους. Αυτό σημαίνει ότι
είναι χωρίς άριθμό κυκλοφορίας, γιά τήν έκδοση της άδειας
ή καταχώρηση της μεταβιβάσεως στό δημόσιο μητρώο
_ κυκλοφορίας- άκολ.ουθεΐται ή διαδικασία πού- περιγράφηκε
αυτοκινήτων ϋχει~άπλώς αποδεικτική ισχύ." π γ
στήν άνωτέρω 7τερίπτωση α'. Έάν όμως τό αύτοκίνητο πού
μεταβιβάστηκε έχει άδεια κυκλοφορίας, γιά τήν άνανέωση
ν 3. ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
αύτής στό όνομά -ίου νέου κατόχου, χρειάζεται μόνον ή
Σάν βασικός στόχος αΰτοΰ τοϋ σχεδίου Νόμου τέθηκε άποστολή ταχυδρομικώς στήν υπηρεσία συγκοινωνιών,
ή άπλούστευση τών σημερινών διαδικασιών πού περιγρά- τμήματος τής άδειας, πού έχει σχεδιασθεΐ καταλλήλως νά
"φηκα' ανωτέρω μέ τρόπο ώστε άπό τή μιά πλευρά ό πολίτης άποκόπτεται, χωρίς ςιήν υποβολή όποιουδήποτε άλλ.ου δινά άπ_λλαγή άπό τή σημερινή ταλαιπωρία καί άπό τήν καιολογητικοΰ ή αΐτήσεως καί χωρίς τήν προσκόμιση τοϋ
άλλη πλευρά νά ελαττωθούν οί γραφειοκρατικές διαδικασίες αύτοκινήτου γιά έπιθεώρηση. Ή νέα στό όνομα τοϋ άγοτών δημοσίων υπηρεσιών.
■’
, .
ραστή άδεια κυκλοφορίας άποστέλλεται στον ένδιαφερόμενο
Οί αρχές πάνω στίς όποιες στηρίχθηκε ή υλοποίηση τοϋ ταχυδρομικώς.
στόχου αύτοϋ είναι :
' ...
Τό σύστημα πού περιγράφηκε άνωτέρω, προτείνετάι διά
α) Ό διαχωρισμός τών διαδικασιών ώστε τό 'Υπουργείο
Συγκοινωνιών νά άσχολεϊται μόνο μέ τήν έκδοση της άδειας τοϋ Νομοσχεδίου νά έφαρμοσθή γιά τά έπιβατηγά αύτοκίκυκλοφορίας καί τό Υπουργείο Οικονομικών μέ τον (ύπο- νητα καί τις μοτοσυκλ,έττες ιδιωτικής χρήσεως τά όποια
λογίσμό καί τήν είσπραξη όλων τών οικονομικών επιβα είναι περίπου τό βΟ % τοϋ συνόλ.ου τών αύτοκινήτων. Τοΰτο
διότι γιά τήν μεταβίβαση καί τήν έκδοση της άδειας κυκλο
ρύνσεων.
φορίας τών άλλων κατηγοριών οχημάτων (λεωφορεία,
β) Ή παραδοχή ότι ό πολίτης δέν είναι υποχρεωτικά
φορτηγά, ταξί), άπαιτοϋνται ειδικές προϋποθέσεις πού
κακής προθέσεως ώστε νά χρειάζεται μία σειρά εγγράφων,
πρέπει νά έλ.έγχωνται άπό τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έν
βεβαιώσεων, υπευθύνων δηλώσεων κ.λπ.
τούτοις όμως καί γιά τις κατηγορίες αύτές τών αύτοκινήγ) Ή είσοδος της Χώρας μας στήν ΕΟΚ πού έπιβάλλει των προτείνονται σοβαρές καί ούσιώδεις άπλ,ουστεύσεις
τήν άπλούσφευση τών διαδικασιών πού άφοροΰν τήν έκδοση
όπως άναλυτικώτερα περιγράφωνται στήν άνάλυση τών
της άδειας καί τήν μεταβίβαση της κυριότητος τών αυτοκι
άρθρων τοϋ Νομοσχεδίου.
νήτων ώστε νά γίνη ή έναρμόνιση μέ όσα σχετικά ισχύουν
Ή άπλοποίηση τοϋ συστήματος όπως προτείνετάι στό
στίς Χώρες της ΕΟΚ.
σχέδιο Νόμου καί άναλ.ύεται στή συνέχεια, είναι καί ή μόνη
Έτσι μέ τό προτεινόμενο Νομοσχέδιο άπλουστεύονται έφικτή λύση. Ό λόγος είναι μάλλ,ον φανερός γιατί άν δέν
όλες οί άνωτέρω διαδικασίες πού άπαιτοϋνται σήμερα γιά άπλ.οποιηθή ή διαδικασία, ό διπλασιασμός τών αύτοκινήτήν έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου καί των πού παρουσιάζεται κάθε 7 περίπου χρόνια στή Χώρα
τήν μεταβίβαση αύτοϋ μέ άποτέλεσμα ή Ελλάς στό τομέα μας, θά σήμαινε διπλασιασμό τοϋ άριθμοϋ τών υπηρεσιών
αυτό νά εΰρίσκεται πρωτοπόοο: μεταξύ τών Χωρών της τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών καί τεράστια αύξηση τοϋ
ΕΟΚ.
'
’
...
προσωπικού τών υπηρεσιών αύτών. Κάτι τέτοιο όμως είναι
Συγκεκριμένους τό νέο διά τοϋ Νομοσχεδίου προτεινόμενο άδύνατο γιά δύο κυρίως λ.όγους : Πρώτον, ή έπιβάρυνση
σύστημα χορηγήσεως άδειών κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως τοϋ κόστους λειτουργίας τών δημοσίων υπηρεσιών άπό μιά
καί μόνη ειδική περίπτωση (έκδοση άδειας κυκλοφορίας
τών αυτοκινήτων οχημάτων έχει ώς έξης :
καί μεταβίβαση κυριότητος αύτοκινήτων) θά ήταν δυσβά
α) "Εκδοση άδειας κυκλοφορίας νέων αύτοκινήτων :
στακτη. Δεύτερον θά έδημιουργεΐτο πραγματικό χάος στή
Γιά νά έκδοθή άδεια κυκλοφορίας, προσκομίζει ό ένδιαδιοίκηση τόσο μεγάλ.ου άριθμοϋ ύπηρεσιών μέ τόσο πολ.ύ
φερόμενος στον άρμόδιο Οικονομικό "Εφορο τό πιστοποιη προσωπικό.
τικό τοϋ Τελωνείου εισαγωγής τοϋ αυτοκινήτου, ό όποιος
Μέ τήν προτεινόμενη λύση έξασφαλ.ίζονται μιά σειρά
μέ βάσει τά στοιχεία αύτοϋ υπολογίζει όλα τά χρηματικά
ποσά πού πρέπει νά καταβληθούν γιά νά έκδοθη ή άδεια άπό όφέλ.η : Πρώτον διευκολ.ύνεται ό πολίτης πού σήμερα
καί άφοϋ αυτά καταβληθούν βεβαιώνει στό ίδιο πιστοποιη καταναλ.ώνει 2-3 μέρες γιά νά μεταβιβάση τό αύτοκίνητο
τικό τά ποσά πού καταβλήθηκαν. Βάσει τοϋ πιστοποιητικού του, έπισκεπτόμενος καί τις υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου
αύτοϋ καί μόνον, τό όποιο ό ενδιαφερόμενος μπορεί νά άπο- Συγκοινωνιών καί τις υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Οικονο
μικών,
στείλη στην 'Υπηρεσία Συγκοινωνιών καί ταχυδρομικώς,
χωρίς τήν υποβολή όποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικοϋ ή
Δεύτερον, ή άπλοποίηση τής διαδικασίας έλαττώνει τον
αιτησεως και χωρίς τήν προσκόμιση τοϋ αυτοκινήτου γιά όγκο έργασίας γιά τις δημόσιες ύπηρεσίες, πράγμα σημαν
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τικότατο γιατί καθημερινά τά τρέχοντα προβλήματα των
δημοσίων υπηρεσιών αυξάνονται καί μέ αλματώδη ρυθμό
υάλιστα. ενώ άπό τήν άλλη πλευρά τό προσωπικό τών δηαοσίων υπηρεσιών δεν αυξάνεται μέ τον ρυθμό αύξήσεως
τών αντιστοίχων προβλημάτων, λόγω τών μέτρων λιτό
τητα ς. Άλλα καί αν ακόμη τέτοιος περιορισμός δεν υπήρχε
για λόγους ορθολογικής διοικήσεως δεν είναι σκόπιμο να
νά υπάρχουν πολλές υπηρεσίες μέ τεράστιο αριθμό προσω
πικού.
Μέ τις τροποποιήσεις λοιπόν ποΰ προτείνονται μέ τό
σχέδιο Νόμου διευκολύνονται τόσο οί πολίτες ίσο καί οι
δημόσιες υπηρεσίες.
II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ
Άρθρο 1.

,

Μέ τις διατάξεις τοϋ ν.δ. 1146/1972 ώς μοναδικός τίτλος
κυριότητος τών μεταβιβαζόμενων αύτοκινήτων κατέστη τό
«βιβλιάριο μεταβολών κυριότητος καί κατοχής». Σ’ αυτό
καταχωρεΐται κάθε σχετική συμφωνία παρουσία αρμοδίου
οργάνου τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών, τό όποιον ύποχρεοϋται νά συντάξει καί σχετική πράξη ίτι οί συμβαλλό
μενοι υπέγραψαν τήν συμφωνία παρουσία του. Μέ τό νομικό
αυτό καθεστώς, ή εύθύνη τής μεταβιβάσεως αυτών αυτο
κινήτων μετακινήθηκε άπό τούς συμβολαιογράφους στις
υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών. ’Επειδή όλες οί
προπαρασκευαστικές πράξεις—ού άπητοϋντο μέ τό πρό τοϋ
Ν.Δ. 1146/72 νομικό καθεστώς γιά τήν μεταβίβαση τοϋ
αυτοκινήτου, διατηρήθηκαν μέ τό Ν.Δ. αυτό, τοϋτο είχε
ώς συνέπεια τό σύστημα αυτό μεταβιβάσεως νά γίνει πολυπλοκώτερο καί βασανιστικότερο τόσο γιά τούς πολίτες
όσο καί γιά τούς υπαλλήλους τοϋ 'Υπουργείου.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοΰ τό πιστοποιητικό
ποΰ έκδίδεται άπό τά Τελωνεία εισαγωγής γιά τήν εισα
γωγή τοϋ αυτοκινήτου μέ μικρή τροποποίηση τοϋ τύπου
του, καθιερώνεται καί ώς τίτλος κυριότητος τοϋ αυτοκινή
του πού εΐσήχθη άπό τ4 εξωτερικό. Γιά τά πωλούμενα
άπό τον ’Οργανισμό- Διαχειρίσεως Δημοσίου 'Υλικού
(ΟΔΔΥ) καί τά έν 'Ελλάδι κάτασκευαζόμενα οχήματα
καθιερώνεται άντίστοιχο πιστοποιητικό πού θά έχει ισχύ
τίτλ.ου κυριότητας.

Διά τήν άπαλλαγη τοϋ πολίτη άπό τήν άσκοπη αύτή
ταλαιπωρία καθιερώνεται γιά τήν έκδοση τής άδειας κυκλο
φορίας άπλούστατή διαδικασία, κατά τήν οποία άπαιτεϊται
μόνον ή ύποβολή τοϋ πιστοποιητικού, τό όποιον ορίσθηκε
μέ τό προηγούμενο άρθρο. Βάσει αύτοΰ έκδίδεται ή άδεια
κυκλοφορίας, ή όποια άποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο,
μαζί μέ τις άντίστοιχες κρατικές πινακίδες ταχυδρομικώς.
Γιά νά μήν άποστερηθεϊ τό Δημόσιο τών έσόδων του, έχει
προβλεφθεϊ, έπί τοϋ αύτοΰ πιστοποιητικού νά βεβαιώνει ό
άρμόδιος οικονομικός έφορος, ότι καταβλήθηκαν όλες οί
προβλ,επόμενες, άπό τις ειδικές γιά τήν φορολογία τοϋ αύτοκινήτου διατάξεις, οικονομικές έπιβαρύνσεις, χωρίς νά
άπαιτεϊται ή έκδοση καί χορήγηση άλλων δικαιολογητικών
(βεβαιώσεως Οικονομικού ’Εφόρου, Γραμματίου εΐσπράξεως Δημοσίου Ταμείου).
'Η άδεια δέ αύτή μέ τό προτεινόμενο σύστημα αποτελεί
καί τό μοναδικό τίτλο κυριότητος τοϋ κυκλοφοροϋντος
αύτοκινήτου.
Μέ τις επόμενες διατάξεις τοϋ ίδιου άρθρου καθιερώνεται
νέον σύστημα διαδικασιών μεταβιβάσεως τής κυριότητος,
τών κυκλοφορούντων έπιβατηγών αύτοκινήτων καί μοτοσυκλ.εττών ιδιωτικής χρήσεως καί έκδόσεως έπ’ όνόματι
τοϋ άγοραστοϋ νέας άδειας κυκλοφορίας.
Τό υφιστάμενο σύστημα’ τής μεταβιβάσεως τών αύτοκινήτων ώς άνωτέρω ' περιγράφηκε, καί πού καθιερώθηκε
μέ τό ν.δ. 1146/1972 δημιουργεί τόσον γιά τούς πολίτες
όσον καί γιά τις διάφορες ύπηρεσίες, κυρίως τοϋ 'Υπουργείου
Συγκοινωνιών, τά άκόλουθα βασικά προβλήματα, τά όποια
καί άναχρονιστικά κρίνονται καί ξένα προς τήν πραγματι
κότητα είναι :
■ α) Οί ένδιαφερόμενοι (πωλητής-άγοραστής) κατά ‘τήν
μεταβίβαση ύποχρεοϋνται νά προσέρχωνται στις ύπηρεσίες
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών αυτοπροσώπως ή οί άντιπρόσωποί των, έφοδιασμένοι μέ συμβολαιογραφικό πλη
ρεξούσιο, γιά νά ύπογράψουν τή συμφωνία μεταβιβάσεως
έπί τοϋ βιβλιαρίου μεταβολών, παρουσία τοϋ άρμοδίου ύπαλλήλου ό όποιος έπικυρώνει μέ τήν υπογραφή του τήν μετα
βίβαση. Οί" ύπηρεσίες τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών
δηλαδή έκτος τοϋ ότι έπιβαρύνθηκαν μέ τό πρόσθετο αυτό
έργο, καλούνται νά έπιλύσουν καί διάφορα πολύπλοκα
νομικά προβλήματα πού τυχόν άνακύπτουν καί έχουν σχέση
μέ τά ιδιωτικά συμφέροντα τών συμβαλλόμενων καί εις τά
όποια δέν είναι όρθό νά υπεισέρχεται ή Διοίκηση.

Επίσης μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοΰ, καθιερώνεται
όπως ή μεταβίβαση τής κυριότητας τών αυτοκινήτων αυτών,
θά ένεργεϊται *δι’ απλής πράξεως τών μερών (πωλητήάγοραστή).
β) Οί υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών κα'Η πράξη αυτή θά άναγράφεται, εύθύνη των, έπί τών 1 λοϋνται νά προσδιορίσουν τά τέλη χαρτοσήμου καί τά δι
ανωτέρω πιστοποιητικών, χωρίς νά άπαιτεϊται ή παρουσία καιώματα τοϋ . Ταμείου Νομικών, σέ βάρος τής κυρίας
κρατικοϋ οργάνου.
αύτών έργασίας καί άποστολής.
Δηλαδή στο θέμα αυτό, επιδιώκεται ή νομοθεσία τής
Προς τό σκοπό αύτό, ,μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ
χώρας μας νά έναρμονισθεΐ μέ ότι ισχύει στο χώρο τής άρθρου 2, ή μεταβίβαση τών έπιβατηγών αυτοκινήτων καί
κοινής^ άγοράς, όπου ή μεταβίβαση αυτοκινήτου γίνεται μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως, θά γίνεται όπως καί διά
σύμφωνα μέ τις διατάξεις περί μεταβιβάσεως κινητών πραγ τά άλλα κινητά πράγματα δηλαδή μέ συμφωνία τών μερών
μάτων, ήτοι διά συμφωνίας τών μερών καί παραδόσεώς τοϋ καί παράδοση τοϋ μεταβιβαζομένου αύτοκινήτου.
μεταβιβαζόμενου αύτοκινήτου.
Ή συμφωνία αύτή, μέ εύθύνη των συμβαλλόμενων μερών
Άρθρο 2.
θά άναγράφεται έπί τής άδειας κυκλοφορίας χωρίς τή, σύμ
Οί διαδικασίες πού ισχύουν σήμερα γιά τήν έκδοση τής πραξη άλλου προσώπου καί τήν όποιαν θα επικυρώνουν,
άδειας κυκλοφορίας, άπαιτοϋν νά προσέρχεται ό πολίτης μέ τήν υπογραφή τους. 'Η πράξη δέ αύτή θα γίνεται έφοσον
αυτοπροσώπως στην άρμόδια υπηρεσία τοϋ Υπουργείου προηγουμένως έχει βεβαιωθεί άπό τόν άρμοδιο Οικονομικό
Συγκοινωνιών, γιά νά υπογράψει διάφορες υπεύθυνες δηλώ- ’'Εφορο, μέ τήν υπογραφή του, σέ οικεία θέση τής αδειας
κυκλοφορίας, ότι έχουν καταβληθεί όλες οί οικονομικές υπο
σεις, τις όποιες υποβάλει μαζί μέ τό βιβλιάριο μεταβολών,
(το όποιο έχει χορηγηθεί σέ προγενέστερη φάση διαδικα χρεώσεις πού άπαιτοϋνται γιά νά γίνει ή μεταβίβαση και δια
σίας), τό πιστοποιητικό τελωνείου καί τό εκλογικό βιβλιά νά έκδοθεΐ ή νέα άδεια κυκλ.οφορίας.
ριο.
Γιά τήν έκδοση τής νέας άδειας κυκλοφορίας μέ τα στοι
Στή συνέχεια, πηγαινοέρχεται ό. πολίτης μεταξύ τών χεία τοϋ νέου κατόχου, θά άρκεϊ, ή άποστολή ταχυδρομικώς
στήν άρμόδια ύπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών,
υπηρεσιών του 'Υπουργείου Συγκοινωνιών τής Οικονομικής
^Εφορίας αύτοκινήτων καί τοϋ Δημοσίου Ταμείου, γιά νά μόνον τοϋ Τμήματος τής άδειας κυκλοφορίας, επι του οποίου
υποβάλει τελικώς βεβαίωση τής Οικονομικής ’Εφορίας ότι άναγράφηκε άπό τά συμβαλλόμενα μέρη η συμφωνία τής
μεταβιβάσεως τής κυριότητας τοϋ αύτοκινήτου και επί τοϋ
καταβλήθηκαν όλες οί οικονομικές υπέρ τοϋ Δημοσίου
όποιου ύπάρχει ή βεβαίωση του εφόρου ένω το υπολοιπο
επιβαρύνσεις ή τρίτων, ώστε νά τοϋ χορηγηθεί τελικά άπό
τμήμα τής άδειας κυκλοφορίας θά παρέχει τό δικαίωμα στόν
την άρμοδία υπηρεσία Συγκοινωνιών ή άδεια κυκλοφορίας.
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αγοραστή—νά κυκλ.οφορεϊ τό αυτοκίνητό του έπί τριάντα
ημέρες, μέχρι δηλαδή παραλαβής τής νέας άδειας κυκλοφό_ρίας, πού καί αυτή θά άποσταλεΐ άπό τήν υπηρεσία ταχυδρο
μικούς.
“Αρθρον 3

( ,

’Αναφέρθηκε στήν άνάλυση των προηγουμένων άρθρων
ότι γιά τα έπιβατηγά αυτοκίνητα καί τις μοτοσυκλέττες
ιδιωτικής χρήσεως, ή μεταβίβαση τής κυριότητος αύτών θά
γίνεται, άπο τής ισχύος τοϋ προτεινομένου νομοσχεδίου,
όπως γίνεται ή μεταβίβαση καί των λοιπών κινητών πραγμά
των. Δηλαδή μόνον μέ τήν ευθύνη τών συμβαλλομένων
•μερών.
■
·
Συνέπεια τής άρχής αύτής είναι ότι τό Δημόσιον δεν
πρέπει νά εύθύνέται άν άρνηθεϊ να χορηγήσει άδεια κυκλοφο
ρίας γιά αυτοκίνητο γιά τό όποιο διαπιστοϋται άρμοδιως
ότι .υπάρχουν νομικά ή άλλα ελαττώματα. Δηλαδή διαπιστοϋται π.χ. οτι μεταβιβάσθηκε αύτοκίνητο καίτοι τέ τελω
νείο είχε άπαγορεύσει τήν μεταβίβαση τής κυριότητος
αύτοϋ (άν ενα αύτοκίνητο είσάγεται έκ τοϋ έςωτερικοϋ
άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων τίθεται στο πιστοποιη
τικό εισαγωγής όρος νά μή μεταβιβασθή περαιτέρω πριν
περάσει ενα χρονικό διάστημα 2 ή 3 χρόνια).

στήν υπηρεσία συγκοινωνιών δίδουν τό γραμμάτιο καταβο
λής καί τά λοιπά1 δικαιολογητικά καί ένεργοϋν περαιτέρω
άναλόγως.
“Ετσι δημιουργεΐται μεγάλη ταλ.αιπωρία στούς ένδιαφερομένους άλλο, καί καθυστέρηση στήν έκδοση τών άνωτέρω
διοικητικών πράξεων.
Προς τον σκοπόν άπλουστεύσεως τής διαδικασίας αύτής
μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ προτεινομένου άρθρου ορίζεται
ότι οί άνωτέρω ύπολ,ογιμοί θά γίνωνται κατ’ εύθείαν άπό
τις οικονομικές εφορίες - δημόσια ταμεία. Τοιουτοτρόπως
καί ό ένδιαφερόμενος άνακουφίζεται άπό τήν ταλαιπωρία
νά πηγαινοέρχεται μεταξύ υπηρεσίας συγκοινωνιών, εφο
ρίας καί Δημοσίου ταμείου καί άπό τήν σπατάλην πολυτίμου
χρόνου του άλλ.ά καί οί δημόσιες ύττηρεσίες θά λειτουργούν
πιο όρθολ.ογικά.

Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου τούτου δίδουν
στήν Διοίκηση έξουσιοδότηση γιά νά καθορίσει αύτή μέ
λεπτομέρεια τούς τύπους τών διαφόρων πιστοποιητικών
καί τών άδειών (ώς π.χ. τά συνημμένα σχέδια τών
εντύπων τών πιστοποιητικών καί τής νέας άδειας τά
όποια στή παρούσα ώς παραρτήματα Α,Β,Γ καί Δ) πού
θά χρησιμοποιηθούν μέ τήν έφαρμογή τοϋ νέου συ—στήματσς πού προτείνεται μέ τό'παρόν νομοσχέδιό.”Δηλαδή
“Αρθρον 4.
πρόκειται περί ρυθμίσεως τεχνικών καί λ.επτομερειακών
Σήμερα, μέ τό ίσχϋον καθεστώς, γιά νά προσδιορισθοϋν θεμάτων καί ώς έκ τούτου δικαιολογείται όπως παρασχεθή
τά τέλη χατροσήμου, τά όποια καταβάλλονται πρό τής ή νομοθετική αύτή έξουσιοδότησις.
ένεργείας τής πράξεως τής μεταβιβάσεως τής κυριότητος
“Αρθρον 6.
επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας, ώς καί - ά νά
Μέ τό ίσχϋον σύστημα μεταβιβάσεως τών αύτοκινήτων
βεβαιωθούν τά τέλη κυκλοφορίας, άπό τις Οικονομικές
ή σύνταξη' συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι προαιρετική
’Εφορίες, .πρέπει νά είναι γνωστή' ή φορολογήσιμη ισχύ
γιά τά μέρη (άγοραστής - πωλητής). Συντάσσεται συμβό
τοϋ κινητήρα τοϋ οχήματος. 'Η ισχύς αδτη εξευρίσκεται
λαιο ύποχρεωτικώς^ οσάκις τοϋτο προβλέπεται άπό ειδική
μέ τήν εφαρμογή πολύπλοκων μαθηματικών τύπων, τούς
διάταξη νόμου (π.χ. δωρεά, σύσταση προικός κ.λ.ή. )·
όποιους χειρίζονται οί υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Συγκοι
Τοϋτο θά εξακολουθεί νά ισχύει καί μέ τό νέο σύστημα
νωνιών. ’Από αυτό , προκύπτει ότι- πρό οίασδήποτε διαδι
μεταβιβάσεως τοϋ προτεινομένου ύπό τοϋ νομοσχεδίου.
κασίας,· (μεταβίβαση τοϋ αυτοκινήτου,’βεβαίωση τών τε
λ.ών κυκλοφορίας) πρέπει νά προσέλ.Οει ό ενδιαφερόμενος
Στις περιπτώσεις αύτές ό συμβολ,αιοργάφος θά ύποχρεοϋστις υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, μέ συνέπεια ται νά κάμει όλες τις ενέργειες πού άναφέραμε παρά πάνω
τήν άσκοπη ταλ.αιπωρία τοϋ πολ.ίτη καί τήν πρόσθετη επι
(υπολογισμό τελ.ών χαρτοσήμου, έκδοση βιβλιαρίου, όπου
βάρυνση τοϋ έργου τών υπηρεσιών αύτών.
άπαιτεΐται, άκύρωση άδειας, ενημέρωση υπηρεσιών κλπ.)

Γιά νά έξαλ,ειφθοϋν τά μειονεκτήματα αύτά· πρέπει νά
έξευρεθεΐ άπλοϋς τρόπος ύπολ.ογισμοϋ τής φορολογήσιμου
ισχύος.
Μέ άνάλυση τών μαθηματικών αύτών τύπων (πού έχουν
καθιερωθεί μέ τό ν.2367/1953) καί πέρνοντας υπόψη καί
τά κατασκευαστικά τεχνικά στοιχεία τών κινητήρων τών
έπιβατηγών αύτοκινήτων προκύπτει ότι ή φορολογήσιμη
ισχύ εξάγεται άπό τό γινόμενο τοϋ κυλ,ινδρισμοϋ τοϋ κινη
τήρα σέ κυβικά εκατοστά έπί τον συντελεστή 0,007.
Σχετικά μέ τούς κινητήρες τών μοτοσυκλ.εττών ό συντε
λεστής αυτός, προσδιορίζεται σέ 0,013.
Μέ τήν καθιέρωση τών συντελεστών αύτών οί υπάλληλοι
τών Οικονομικών ’Εφοριών, θά προσδιορίζουν τήν φορολο
γήσιμη ισχύ γιά τήν έν συνεχεία βεβαίωση τών τελών χαρτο
σήμου καί τελ.ών κυκλοφορίας μέ βάση τον κυλ.ινδρισμό
τοϋ κινητήρα πού άναγράφεται στά πιστοποιητικά καί στή
άδεια κυκλοφορίας, χωρίς νά χρειάζεται προηγουμένως νά
προσελ.θει ό πολ.ίτης στις υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Συγκοι
νωνιών.
“Αρθρον 5.
Μέ τό ίσχϋον σήμερα σύστημα μεταβιβάσεως καί χορηγησεως άδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, οί ενδιαφερό
μενοι που θέλουν νά μεταβιβάσουν αύτοκίνητο ή νά πάρουν
άδεια κυκλοφορίας, πηγαίνουν πρώτα στήν υπηρεσία συγκοι
νωνιών, υπάλληλοι τής όποιας ύπολογίζουν τά ποσά πού
πρεπει νά πληρώσουν σέ κάθε μία περίπτωση, πού εφοδιά
ζονται μέ ειδικό σημείωμα γιά τό σκοπό αύτό. ’Ακολούθως
πηγαίνουν στο Δημόσιο Ταμείο μαζί μέ τό ανωτέρω ειδικό'
σημείωμα, πληρώνουν τά ποσά πού γράφει τό σημείωμα,
παίρνουν τό γραμμάτιο καταβολής καί μετά ξαναπηγαίνουν

ώστε νά έπιτευχθή καί στον τομέα αυτόν ή άπλ.ούστευση.
Δηλαδή ό πολίτης νά μή χρειάζεται νά πηγαινοέρχεται άπό
ύττηρεσία σέ ύττηρεσία.
Άρθρα 7 καί 8.
Μέ τό καθεστώς πού ισχύει σήμερα γιά τις μεταβιβάσεις
τών αύτοκινήτων άν συνταχθεΐ συμβόλ.αιο, δι’ οΰς λ.όγους
άναφέρεται πιο πάνω, θά πρέπει οί ενδιαφερόμενοι νά προσ
κομίσουν άντίγραφο τοϋ συ’μβολ.αίου στήν υπηρεσία συγκοι
νωνιών γιά νά καταχωρηθή τοϋτο, άπό υπάλληλο αύτής,
στο βιβλιάριο μεταβολών τοϋ αύτοκινήτου. Μόνο διά
τοϋ τρόπου αύτοϋ έχει έπέλ.θει ή μεταβίβαση τής κυριό
τητος τοϋ αύτοκινήτου. “Ετσι διαπιστώθηκε στή πράξη
ότι χιλ.ιάδες αύτοκίνητα έχουν πουληθή μέ συμβόλ.αιο καί
οί ενδιαφερόμενοι, κυρίως οί άγορασταί, δέν ένδιαφερθήκανε
νά προσκομίσουν ,τό άντίγραφο τοϋ συμβολ.αίου των στήν
ύττηρεσία συγκοινωνιών γιά νά γίνει ενημέρωση στο βιβλ.ιάριο τοϋ αύτοκινήτου των. Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον μετά
τήν μεταβίβαση άκόμη εύθύνονται οί «πωληταί» (άπέναντι
στήν ’Εφορία γιά τήν πληρωμή τών τελ.ών κυκλ.οφορίας
κ.λ.π.), καίτοι αυτοί δέν είναι κάτοχοι τοϋ αυτοκινήτου.
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 7 έλ.πίζεται νά τελ.ειώσει ή
άνωμαλ.ία αύτή διότι μέ αύτές δίδεται καί στούς «πωλητάς»
το δικαίωμα νά άναγγείλλ.ουν τήν γενομένη μεταβίβαση τοϋ
αυτοκινήτου των στήν άρμοδία ύπηρεσία συγκοινωνιών καί
κατ’ αύτόν τον τρόπον νά άπαλλ.αγοϋν τών άνω εύθυνών των
πού στήν ούσία δέν τις έχουν.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 8 έχουν μεταβατικό χαρακτήρα.
Ινρίθηκε άναγκαΐο νά θεσπισθοϋν αύτές οί διατάξεις διότι
μέ τήν έφαρμογή τοϋ προτεινομένου νέου συστήματος είναι
άναγκαΐο οί κάτοχοι τών αυτοκινήτων πού έχουν έφοδιασθε
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μέ τό παλαιό τόπο της άδειας κυκλοφορίας νά πάρουν^ άπό
τις αρμόδιες υπηρεσίες την άδεια τοϋ νέου τόπου.

νά εφοδιάσει τίς υπηρεσίες, τούς συμβολαιογράφους κ.λπ.
με τά καθιερούμενα νέα έντυπα.
Έν Άθήναις τη 10 Αύγούστου 1977

"Αρθρον 9.
Κρίθηκε σκόπιμο νά άρχίσει ή εφαρμογή τοϋ νέου συστή
ματος μετά άπό 30 ημέρες άπό τή δημοσίευση τοϋ Νόμου
γιά' νά παρασχεθεί στή Διοίκηση ό άπαιτούμενος χρόνος

Οί Υπουργοί
Οικονομικών
ΕΤΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΤ

Συγκοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

................. .ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΤΜΗΜΑ ............................................
ΑΡΙΘ......................................................

Άνήκον εις τήν Αιτιολογική "Εκθεση τοϋ σχεδίου Νόμου
«περί - άπλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των
άδειων κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως της κυριότητος των
αυτοκινήτων οχημάτων».
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

(

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ...............ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
•

_____ Π Ι Σ ΤΌ Π Ο I Ε I

.

·_______________

"Οτι, δπως προκΰπτη άπό τά βιβλία Εισαγωγής ό παρακάτω άναφερόμενος:
ΕΠΩΝΥΜΟ:............... ...................................................... ..

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΟΔΟΣ: .’.....................:........... ............................

............. ..............................................

....... .......................... .......................... .

ΔΗΜΟΣ: ................... ’............ .......................,............
................................κατέβαλε τούς άναλογοϋντας
κατέθεσε στήν 'Υπηρεσία μας τή διασάφηση εισαγωγής άριθ.
εισαγωγικούς δασμούς καί λοιπούς σχετικούς φόρους μέ τό άριθ ....................................................... άποδεικτικό είσπράξεως γιά
το κατωτέρω όχημα:
(

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ/ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ............ .

. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: .......
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

τυπος:

Αριθμός πλαισίου: .....,.

ΑΡΙΘ: ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

ΒΑΡΟΣ (ΧΛΓ):

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ: .........................*.....................:

..........................

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

...........;. ·.;·.. .·.

.V........
......

.......

................

Τό όχημα μεταφέρθηκε εδώ άπό....................... ................................................' μέ τό α/π.........·.............. .................................
................................ ............................... τήν................. ..-.......................... Υ. ί καί έξήχθη άπό τίς Τελωνειακός άποθήκες στίς
................................................................ Ή φορολογητέα του άξια καθορίσθηκε σέ .... ............. ···.....................— δΡ*ζ·
Τό πιστοποιητικό αύτό έκδίδεται μέ αίτηση τοϋ ένδιαφερομένου σέ 4 άντίγραφα γιά νά τοϋ χρησιμεύσει γιά τό Υπουργείο
Συγκοινωνιών προς έκδοση τής άδειας κυκλοφορίας, όχι δέ κατά τοϋ Δημοσίου.
'
Ό Γραμματε’ός

(Ημερομηνία)

Γιά τη μεταβίβαση τοϋ άναρίθμου όχηματος βεβαιοϋται ότι
καταβλήθηκαν τέ)η χαρτοσήμου, φόροι καί λοιπές έπιβαρύνσεις ύπέρ Δημοσίου καί Τρίτων.
'
^

Ό Οικονομικός "Εφορος

(Ημερομηνία)

Μεταβιβάσθηκε στον:

'

-·

·

Γιά τήν έκδοση τής πρώτης άδειας κυκλοφορίας βεβαιοϋται
ότι καταβλήθηκαν έφάπαξ πρόσθετο' τέλος, χαρτόσημο,
τέλη κυκλοφορίας καί λοιπές έπιβαρύνσεις ύπέρ Δημοσίου
καί Τρίτων.
. *
>

Ό Οικονομικός Έφορος . -

, (Ημερομηνία)

_^ -

·
'■
Ό Διευθυντής

-

_

·

—,

·

ΟΝΟΜΑ: ..................... ..........................................ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΔΟΣ:............... ................................. ............................. ..
Ό Πωλητής
(Ημερομηνία)

ΔΗΜΟΣ:.............
*0 ’Αγοραστής
....·

ν Γ

—

6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Άνήκον εις την Αΐτιολογική Έκθεση τοϋ σχεδίου Νόμου «περ'ι άπλόυστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των άδειων κυ
κλοφορίας καί μεταβιβάσεως τής κυριότητος των αυτοκινήτων όχημάτων».

'

’

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΣΤΟΥ
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIIΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ

' ' '

ότι όπως προκύπτη άπο τά βιβλία εξαγωγής, έ κατωτέρω:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΏΝΥΜΟ:..........................................................................
ΟΔΟΣ: .
ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΟΣ: .................................. Χ............... ........
ΔΗΜΟΣ: ...............................................-.............. ..
άγόρασε άπό την εταιρεία μας τό παρακάτω όχημα:
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ/ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ................... .......... /..........
ΤΥΠΟΣ: .................................................
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
................. '.........
ΑΡΙΘ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ:.......... . .'............
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:...........:............ . .*.............. 1.. ·
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ: ..!.........................
ΒΑΡΟΣ: (ΧΛΓ):........ ..........................'............
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ........ ...................ν.........................................
(Ή Ημερομηνία)
,
■ Ό Κατασκευαστής
Για τη μεταβίβαση τοΰ άναρίθμου οχήματος βεβαιοϋται ότι
κατεβλήθησαν τέλη χαρτοσήμου, φόροι καί λοιπές επιβα
ρύνσεις υπέρ Δημοσίου καί Τρίτων.
,
' -—- (----.

·

-

'

V
Ό Οικονομικός "Έφορος
(Ημερομηνία)

i

ν

Μεταβιβάσθηκε στόν:
ΟΝΟΜΑ: ...............................
ΟΔΟΣ: ................... .
~
-'0 Πωλήτης .
(Ημερομηνία)
'
··.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Για την έκδοση τής πρώτης άδειας κυκλοφορίας βεβαιοϋται
δτι κατεβλήθησαν εφάπαξ πρόσθετο τέλος, χαρτόσημο,·
-τέλη κυκλοφορίας καί -λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ Δημοσίου
καί Τρίτων.
,Υ . .
rvv:· *■·
c '
Ό Οικονομικός Έφορος
,
'
(Ημερομηνία)
'
<

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΔΗΜΟΣ: ........
Ό’Αγοραστής

;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Άνήκόν εις τήν Αίτιολογική Έκθεση τοϋ σχεδίου Νόμου
«περί , άπλόυστεύσεως τής διαδικασίας χορηγήσεως των
άδειων κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως τής κυριότητος των
αυτοκινήτων όχημάτων».

ΠΙΣΤΟ Π ΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ
Ό ’Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου 'Υλικού
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ'
*Οτι μέ τό Συμβόλαιο άριθμός ................. ...................... , . .. τοΰ Συμβολαιογράφου..........
........................:....................................... ’. ό κατωτέρω: '
ΕΠΏΝΥΜΟ:............................................................................
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ...........................................................
ΟΔΟΣ: .
ΔΗΜΟΣ: Λ................................................ .............................
απέκτησε τήν κυριότητα τοΰ κατωτέρω οχήματος:
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: "
ΚΑΙ NO ΥΡ ΓΙΟ/Μ ΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝ 0:
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ..................... ..............
ΤΥΠΟΣ: .................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: .....................................................
ΑΡΙΘ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ:............................
ΒΑΡΟΣ (ΧΛΓ): ............................................................... \
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ:................................
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ..................... ·...................................
Ό
(Ημερομηνία)
Για τή μεταβίβαση τοϋ άναρίθμου οχήματος βεβαιοϋται δτι
καταβλήθηκαν τέλη χαρτοσήμου, φόροι καί λοιπές επιβα
ρύνσεις υπέρ Δημοσίου καί Τρίτων.
w;^

Ο Οικονομικός "Έφορος
(Ημερομηνία)
Μεταβιβάσθηκε στόν:
ΟΝΟΜΑ: .................................................. '...........................
ΟΔΟΣ:........................................ ............ ...............................
Ό Πωλητής
(Ημερομηνία)

Για τήν έκδοση τής πρώτης άδειας κυκλοφορίας βεβαιοϋται
/ ότι καταβλήθηκαν εφάπαξ πρόσθετο τέλος, χαρτόσημο,
τέλη κυκλοφορίας καί λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ Δημοσίου
καί Τρίτων. ”
Ό Οικονομικός Έφορος
(Ημερομηνία)
’
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ........................'.....................
ΔΗΜΟΣ: ....................................................................
'Ο ’Αγοραστής

— 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

-

Άνήκον εις την Αίτιολογική “Εκθεση τού σχεδίου Νόμου «περί άπλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγησεως' των άδειων κυ
κλοφορίας καί μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΔΟΣ:
ΔΗΜΟΣ:
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤ.ΑΣΚΕΤΗΣ:
ΤΥΠΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΙΙΤΗΡΟΣ:
ΚΥΑΙΝΔΡΙΣΜΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ:
(Υπογραφή)
(Σφραγίδα)

Για τη μεταβίβαση τοΰ οχήματος καί την έκδοση νέας, ά
δειας κυκλοφορίας καταβλήθηκαν χαρτόσημο, τέλη κυκλο
φορίας καί λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ Δημοσίου καί Τρίτων.
Ό Οικονομικός Έφορος (Ύπογραφή)
(Σφραγίδα)* 1 2
) ~ -· Η
Ι.Χ.

Ό Πωλητής

•

;

----------------- ι -»------ - Δ "

.

'

-

’’

Ό ’Αγοραστής

\

(Ημερομηνία)
/
_________________________

1

*

’

Μεταβιβάσθηκε στόν:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΔΟΣ:
ΔΗΜΟΣ:

./

'

·.

λ

.

:_·

Μεταβιβάσθηκε στόν: '
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΔΟΣ:
’ ΔΗΜΟΣ:
<
1
'0 Πωλητής
(Ημερομηνία)
■

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άπλουστεύσεως τής διαδικασίας χορηγήσεως των άδειών
κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως τής κυριότητος των αΰτο*·
κινητών οχημάτων.
Άρθρον 1. ;
Τίτλος κυριότητος επιβατηγών αυτοκινήτων και έπιβατηγών
μοτοσυκλεττών άνευ ά,ριθμού κυκλοφορίας.
Γ. ’Ατό τής ισχύος τοΰ παρόντος, ώς τίτλος κυριότητος
των άνευ άριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων καί
επιβατηγών μοτοσυκλεττών θεωρείται:
α) διά τά έκ τοΰ εξωτερικού είσαγόμενα τό υπό τοΰ τελω
νείου έκδιδόμενον τιστοτοιητικόν,
β) διά τά έν Έλλάδι κατασκευαζόμενα τό πιστοποιητικού
τοΰ κατασκευαστοΰ καί
^
:
γ) διά τά υπό τοΰ ’Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου
'Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) έκποιούμενα τό ύπό τής οικείας ύπηρεσίας αυτού έκδιδόμενον πιστοποιητικών κυριότητος.
2. Εις τά κατά την προηγουμένην παράγραφον αυτοκίνητα
ό'/ήί13"* *σί μοτοσυκλέττας δεν περιλαμβάνονται τά άνήκοντα εις τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τάς Ενόπλους Δυ
νάμεις; την Χωροφυλακήν, την ’Αστυνομίαν Πόλεων, την Πυροσδεστικήν 'Υπηρεσίαν, τό Λιμενικόν Σώμα ώς καί εκείνα
διά τά οποία χορηγούνται, κατά τάς κειμένας διατάξεις, πι
νακίδες αριθμού κυκλοφορίας με τά στοιχεία «Κ.Υ.», «Δ.Σ.».
«Ξ.Αυ> και icA-Π.».
3. Ή μεταβίβασις τής κυριότητος‘τών κατά την παρ. 1
αναφερομενων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων ένεργείται
δι’-απλής πράξεως τών μερών, αναγραφόμενης μερίμνη καί
εύθυνη τούτων έπί τών κατά την αυτήν διάταξιν πιστοποιη
τικών, έφ’ όσον προηγουμένως έχει δεδαιωθή, iyo τοΰ οικο
νομικού έφορου, έπί τού πιστοποιητικού ότι κατεβλήθησαν αί
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πάσης φύσεως οικονομικά! επιβαρύνσεις. Βίς ήν περίπτωσιν
έκ τού πιστοποιητικού εισαγωγής τού αυτοκινήτου οχήματος
προκύπτει άπαγάρευσις μεταβιβάσεως τής κυριότητος τούτου,
είτε λόγω εισαγωγής του άτελώς ή έπί μειωμένοι δασμώ ή
άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων, είτε δι’ οίονδήποτε έτε
ρον λόγον, ή πράξις τής μεταβιβάσεως ενεργείται μόνον αν
προηγν.μένως άρθή ή απαγόρευσες χύτη, ’διά πράξεως τού
προϊσταμένου τού έκδόσαντος τό πιστοποιητικού τελωνείου, βεβα: χύσης τήν καταβολήν τών δασμών ή τής διαφοράς τούτων,
ώς καί την άρσιν τού όρου τής μή μεταβιβάσεως, καταχωρουμένης έπί τού αυτού πιστοποιητικού.
Άρθρον 2.

I

“Αδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
καί. έπιβατηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως.

<

1. Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις χορηγόυμένη άδεια κυ
κλοφορίας διά τά κατά τό προηγούμενον άρθρον αυτοκίνητα
οχήματα, τής όποιας ό τύπος θέλε: καθορισθή κατά τό άρ
θρον 5 τού παρόντος, άποτελεί τίτλον κυριότητος. Ή άδεια
αΰτη χορηγείται έπί τή υποβολή μόνον τών κατα τό άρθρον
1 πιστοποιητικών, έφ’ όσον έπ’ αυτών υπάρχει βεδαίωσις τού
οικονομικού έφορου ότι κατεβλήθησαν αί πάσης φύσεως οι
κονομικά': επιβαρύνσεις διά την ίκδοσιν αυτής. Ή αυτή άδεια
μετά τών άντιστοίχων κρατικών πινακίδων άποττέλλεται εις
τον δικαιούχον ταχυδρομικώς, έπί αποδείξει.
2. Διά τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άδειας ένεογοΰνται αί διά πράξεως ένι ζωή περαιτέρω μεταβιβάσεις τής
κυριότητος τών περί ών τό παρόν άρθρον αυτοκινήτων όχημάτων, δι’ απλής πράξεως τών μερών, αναγραφόμενης μερί
μνη καί ευθύνη τούτων εις τήν οίκείαν θέσιν τής άδειας, έφ’
όσον προηγουμένως έχει βείαιοθή, ΰπό τού οικονομικού έφο
ρου, έπ’ αυτής οτι κατεβλήθησαν αί προίλεπόμεναι πάσης
φύσεως οίκοτνομικαί επιβαρύνσεις, τόσον- διά τήν- μεταβίίασιν,
όσον καί διά τήν ίκδοσιν νέας άδειας.

