ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ

τοΰ σχεδίου Νόμου «περί μεταφοράς πραγμάτων, ζώων
καί προσώπων δΓ αγροτικών μηχανημάτων.
Πρός τήν Βουλήν ιών Έλλήνανν
Βασικώς. τά θέματα τών μεταφορών, διά γεωργικών μη·χ3νηαάτων. προϊόντων καί λοιπών πραγμάτων καί ζώων,
ώ; καί προσωπικού, ρυθμίζονται διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νό2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος. ταξινομήσεως,
άδπών κυκλοφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων», ώς τοΰτο
άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ Νόμου 2816/1954 «περί
διαρρυθμίσεων καί συμπληρώσεων κλάσεών τινων τοϋ Τε
λωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής καί άλλων τινών δια
τάξεων ».
'Ομοίως, τό Β.Δ.204/1969 «περί καθορισμοϋ διαστά
σεων καί βαρών αγροτικών ρυμουλκουμένων οχημάτων»,
σό έκδοθέν προτάσει τών έπί τής Γεωργίας, Συγκοινωνιών
καί Δημοσίων "Εργων Υπουργών, παρέχει συμπληρωμα
τικήν τινα ρύθμισιν θεμάτων άναφερομένων εις μεταφοράς
ποοσώπων καί πραγμάτων δΓ αγροτικών ρυμουλκουμένων
οχημάτων.
Τά ανωτέρω όμως νομοθετήματα δέν άναφέρονται σαφώς
εις τάς περιπτώσεις, καθ’ άς έπιτρέπεται ή μεταφορά, διά
τών έν λόγω όχημάτων πραγμάτων η προϊόντων, ώς καί
επιβατών, ώστε νά δύνανται νά διαπιστωθοϋν υπό τών ’Αστυ
νομικών ’Αρχών αί περιπτώσεις παραβάσεως της κείμενης
νομοθεσίας. Έξ άλλου, διά τών ίσχυουσών διατάξεων δέν
καθορίζονται αί έπιβαύλόμεναι ποινικαί ή διοικητικαί κυρώ
σεις, εις περιπτώσεις διαπιστώσεων παραβάσεων.
’Αποτέλεσμα της έλλιποϋς έπί τοϋ προκειμένου νομοθε
σίας είναι ή άντιμετώπισις τών περιπτώσεων τών περί ών
ίι λόγος μεταφορών, ώς καί τής επιβολής τών σχετικών κυιώσεων, κατά διάφορον τρόπον, άναλόγως πρός την διδοαένην, ΰπό τών αρμοδίων όργάνων, έρμηνείαν εις τάς ρηθείσας καί λοιπάς σχεπκάς διατάξεις.

δια τήν δημιουργίαν κινήτρων διά τάς όμαδικάς καλλιέρ
γειας άφ’ ενός και τήν καλυτέραν άξιοποίησιν τών μηχανη
μάτων άφ’ ετέρου.
2. Διά τοϋ άρθρου 2. καθορίζεται ή έννοια τοϋ πράγμα
τος κατά τάς διατάξεις τοϋ προτεινομένου Νόμου.
3. Διά τοϋ άρθρου 3, nap. 1 ορίζεται 6τι αί μεταφοραί
πραγμάτων και ζώων επιτρέπονται μόνον εις τόν κάτοχον
τοΰ άγροττκοΰ μηχανήματος καί προσδιορίζονται οί τόποι
άπο καί πρός τούς οποίους αί μεταφοραί αύται είναι έπιτρεπταί. Ές άλλου διά τής παραγρ. 2 τοϋ αύτοΰ άρθρου καθορί
ζονται σαφώς at noptnrώσεις καθ’ άς επιτρέπεται ή μετα
φορά πραγμάτων καί ζώων άνηκόντων εις τρίτους καί παρ
έχεται έξουσιοδότησις εις τούς Υπουργούς ’Εσωτερικών,
Γεωργίας καί Συγκοινωνιών, όπως διά κοινής άποφάσεώς
των καθορίζουν τούς τεχνικούς όρους καί προϋποθέσεις τών
μεταφορών τούτων. Αί ίσχύουσαι διατάξεις ούδέν διαλαμ
βάνουν περί τοΰ θέματος τούτου παρά τό γεγονός ότι κατά
κανόνα αί μεταφοραί αύται έκτελοΰνται, κατ’ άνάγκην, δΓ
έλκυστήρων μη ιδιοκτήτων.
4. Διά τοΰ άρθρου 4,.καθορίζονται αί προϋποθέσεις μετα
φοράς προσώπων δΓ άγροτικών μηχανημάτων καί anaptθμοΰνται αί περιπτώσεις κατά τάς οποίας έπιτρέπεται τοΰτο.
Αί ίσχύουσαι διατάξεις είναιγενικαίκαί άσαφεΐς, δέν παρέ
χουν τήν δυνατότητα μεταφοράς προσώπων εις έκτάκτους
άνάγκας, καθ’ άς ή έλλείπουν τά συγκοινωνιακά μέσα πεντελώς ή τά υπάρχοντα τοιαΰτα δέν δύνανται νά καλύψουν
τάς άνάγκας έπαρκώς.
5. Διά τοΰ άρθρου 5, nap. 1 παρέχεται έξουσιοδότησις
εις τόν Υπουργόν Οικονομικών να καθορίζη δι* άποφάσεώς
του τά έκδιδόμενα καί υποβαλλόμενα εις τήν Φορολογικήν
’Αρχήν στοιχεία εις περίπτωσή μεταφοράς άγαθών τρίτων
(παραγρ. 2 άρθρου 3). Έξ άλλου διά τών παραγρ. 2 καί 3
όρίζεται, ότι έπί παραβάσεων τών διατάξεων περί υποβολής
φορολογικών στοιχείων έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τοΰ
άρθρου 47 τοΰ Π.Δ.99/1977, ένώ έπί παραβάσεων τών λοι
πών διατάξεων τοΰ Νομοσχεδίου έφαρμόζονται άναλόγως
αί διατάξεις Κ.Ο.Κ.

Πλέον τούτων, τό Β.Δ/γμα 204/1969 έξεδόθη κατ’ έξουσιοδότησιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 56 τοϋ ύπ’ άριθ.
1233/1962 Ν.Δ. «περί κυρώσεως τοϋ Κώδικος 'Οδικής
6. Διά τοΰ άρθρου 6, όπερ τίθεται χάριν έμφάσεως, ορί
Κυκλοφορίας», αΐτινες άναφέρονται άποκλειστικώς καί μόζεται ότι αί διατάξεις περί άπογραφής, ταξινομήσεως καί
ον εις τον καθορισμόν τών μεγίστων ορίων τών διαστάσεων
άδειών κυκλοφορίας τών γεωργικών μηχανημάτων παραμέ
αί βαρών τών αγροτικών μηχανημάτων καί οΰχί εις τήν νουν ώς έχουν ανεξαρτήτως τής χρησιμοποιήσεως αύτών εις
ύθμισιν μεταφορών έπιβατών.
μεταφοράς πραγμάτων προϊόντων ή προσώπων, τοΰ ίδιου
Διά τούς προεκτεθέντας λόγους έκρίθη άναγκαία ή έκδο- τοϋ κατόχου τοϋ μηχανήματος ή άνηκόντων εις τρίτους.
τς νέου Νόμου καθορίζοντος σαφώς καί λεπτομερώς τό θέμα
7. Διά τοϋ άρθρου 7, καθορίζεται ή έναρξις ισχύος τοϋ
ον μεταφορών δι’ αγροτικών μηχανημάτων δι’ δ καί συνεΝόμου άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ διά τής Έφημερίδος
άγη τό παρόν σχέδιον Νόμου «περί μεταφοράς πραγμάτων,
τής Κυβερνήσεως.
ύων καί προσώπων δΓ αγροτικών μηχανημάτων».
Εις ταΰτα άποβλέπει τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου
Διά τών διατάξεων τοϋ προτεινομένου Νόμούείδικώτερον
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν υμών προς ψή
•.θερίζονται τά άκόλουθα :
φισην.
1. Ata τοΰ άρθρου 1, έπιτρέπεται, ύπό την έπιφύλαξιν
Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1978
ον διατάξεων τοϋ ίσχύοντος έκάστοτε Κ.Ο.Κ., ή χρήσιμο• ίησις τών αγροτικών μηχανημάτων, διά τήν μεταφοράν
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οσώπων, ζώων καί πραγμάτων, μόνον εις τόν κάτοχον
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ροτικοϋ μηχανήματος, φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον,
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κοϋντχ γεωργικήν έκμετάλλευσιν. Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου
ρέχεται έπίσης τό αύτό δικαίωμα καί εις ομάδας ή μέλη
Συγκοινωνιών
Γεωργίας
άδων κοινής καλλιεργείας άγρών. Τοΰτο έκρίθη σκότπμον ΑΘ. ΤΑΛΙΑΔΟΤΡΟΣ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ"

