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τού σχεδίου Χόαου «περί έπιβχλλομένων κυρώσεων
: κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων καί μοτοσυκλεττών
,ωτικής χρήσεως διά παεχ3χσεις τ.νάς της «τεεί των
-πιάτων τούτων κείμενης νομοθεσίας».
Προς τijv Βονλήν τών 'Ελλήνων

χτά τις ϊσ/υούσχ; διατάξεις (β.δ/γμα 281/1973 «τεεί
κοποιήσεως ε;ς ένιαΐον κείμενον των διατάξεων τοϋ
τος 49Ί968 «περί χορηγήσεως άδειων κυκλοφορίας
-ηνών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρτσεως κλπ. »
./Λ,'10.4.1973 ) φορτηγόν αύτοκίνητον ιδιωτικής y ρή; θεωρείται «το άποκλειστικώς χρησιμοποιούμενο διά
έξυπηρέτησ.ν τών επαγγελματικών αναγκών τοϋ κατόαύτοϋ μεταφορικόν μέσον, αν ευ εΐσπράξεως καθ’ οϊον,τε τρόπον κομίστρου διά τάς διά τοϋ αυτοκινήτου
-ου διενεργουμένας μεταφοράς» (άρθρον 1).
j σκοπός (προορισμός) αυτός τών οχημάτων τούτων
Οεσπισϋεΐ διότι ή μεταφορά αγαθών έν γένει είναι
ν τής δημοσίας χρήσεινς οχημάτων τής ίδιας κατηγοιΐά να διαφυλαχθή ό ανωτέρω προορισμός (διάκρισις) ώς
ς τό έκτελούριενο μεταφορικό έργο μεταξύ τών δύο τούκατηγοριών φορτηγών όχημάτων (δημοσίοις-ίδιωτικής
τέως), περαιτέρω ύπό τών άνω διατάξεων σαφώς Θείονται βασικαί απαγορεύσεις ώς προς τά φορτηγά όχήζ ιδιωτικής χρήσεως. Συγκεκριμένα ύπό τοϋ άρθρου 4
άνω δ/τος ορίζονται τ’ άκόλουθα :
ιρθρον 4
Αρθρον 1 Ν.Δ. 1268/1972)
’Απαγορεύεται :
) 'Η χρησιμοποίησις φορτηγού αύτοκινήτου ώς καί
ιύκλου οχήματος (μοτοσυκλέττας) ιδιωτικής χρήσεως
οίουδήποτε άλλου προσώπου πλήν τοϋ ύπέρ ού έξεδόθη
ϊεια κυκλοφορίας αύτοϋ φυσικού- ή νομικού προσώπου,
ιησιμοποίησις αύτοϋ διά σκοπόν διάφορον τοϋ δι’ όν
ηγήθη ή άδεια κυκλοφορίας, ώς καί ή καθ’ οΐονδήποτε
τον παραχώρησις τής χρήσειος αύτοϋ εις τρίτον πρόσω'Η καθ’ οΐονδήποτε τρόπον άμεσος ή έμμεσος είσις κομίστρου δι’ έκτελουμενας διά φορτηγοϋ αύτοκιι ή τρικύκλου οχήματος (μοτοσυκλέττας) ιδιωτικής
εως μεταφοράς, εξαιρέσει τών εις εΐδικάς περιπτώσεις
Ιδιαιτέρως εις περιόδους αιχμής έπντρεπομένων τοιούδΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Ναυτιλίας, Μεταφορών
Επικοινωνιών, έφ’ όσον πρόκειται περί έποχιακώς παρανων αγροτικών προϊόντων χρηζόντων άμεσου διακινή- τών σχετικών όρων καί προϋποθέσεων καθοριζόμενων
ποφάσεως τοϋ Τπουργοϋ Ναυτιλίας. Μεταφορών καί
ιοινωνιών.
Ή μεταφορά διά τοιούτων όχημάτων άγαθών άνηων εις τρίτους έστω καί δωρεάν, έξαιρουμένων τών
πτώσεων μεταφοράς άγαθών προοριζομένων διά φιεωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Ή μεταφορά διά τοιούτων όχημάτων άγαθών άλλων
έν τή άδεια κυκλοφορίας αυτών όριζομένων, ώς καί
τάς περιπτώσεις άδειας έκδοθείσης προ τής ισχύος τοϋ
ντος Ν.Λ. ή κυκλοφορία αύτοϋ πέραν τών ορίων τής έν
δεία ταύτη αναγραφόμενης περιοχής.
Ή μεταφορά προσώπων διά φορτηγών αύτοκινήίδιωτικής χρήσεως πλήν τοϋ όδηγοϋ καί ένός συνοδηή βοηθοϋ όδηγοϋ.
Κατ’ έξαίρεσιν τής περιπτώσεως ε' τής προηγουμένης
ιγράφου,· επιτρέπεται :
Ή μεταφορά προσώπων άπασχολουμένων εις τήν
λεσιν παραγωγικών έργων ή εις έτέρας έπιχειρήσεις,
■οϋ τόπου κατοικίας των εις τόν τόπον εργασίας καί

τάνάπαλιν, διά φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως
άνηκόντων εις τα: έν λόγω επιχειρήσεις, άνευ καταβολής
κομίστοου. έ-:’ όσον ό τόπος εργασίας των δεν έξυπτοετεϊται συγκοινωνιακών καί τα έν λόγω αυτοκίνητα πλη
ρούν τού: δι’ άποφάσεως του 1 πουργου Ναυτιλίας ...ετ.ιοοεώ-. καί Επικοινωνιών καθοριζόμενους όρους άσοχλείχ:. Διά τής αυτής ή όμοιας άποφάσεως κχύοοίζονται
καί οί λοιποί όροι καί προϋποθέσεις, ώς καί ή διε.ύικασία
καί τά όργανα χορηγήσεως άδειας διά μεταφοράν τώ / ώς
άνω προσώπων.
β) Ή μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών
διά φορτηγών αύτοκινητων ιδιωτικής χρήσεως. άνηκοντων
εις βιομηχανικά;, βιοτεχνικά;, γεωργικά; ή εμπορικά; έν
γένει επιχειρήσεις έκ τών καταστημάτων τής έπιχειρήσεως
διά τήν συνόδευσιν. έκφόρτωσιν καί παράδοσιν εις τούς
τόπους προορισμού τών ύπ’ αυτών παραγομένων καί πω
λουμένων προϊόντων.
Κατά τας διατάξεις τοϋ Ιδιου άνω δ/τος (αρθρον 8) οί
παρχβάτχι τών άνω άπαγορεύσεων τιμωρούνται διά προ
στίμου ή κρχτήσεως, έν υποτροπή δέ έντός διετίας, δι’
άμφοτέρων τών ποινών. Το άρθρον τούτο έχει cor άκολούθιος :
Άοθρον 8
(Άρθρον 6 Ν.Λ 49/1968)
Ή παράβασις τών διατάξεων τού παρόντος τιμωρείται
διά προστίμου ή κρατήσεως, έν ύποτροπή δέ έντός διετίας,
δι’ άμφοτέρων τών ποινών.
"Οπως έχει άποδειχθή στην πράξη οί ανωτέρω ποινές
είναι έξαιρετικά επιεικείς καί ώς έκ τούτου χύτες καί μόνο
δέ'; θεωρούνται άποτε>.εσματικές γιά νά άποφεύγεται ή
παράβαση, άπό κατόχους φορτηγών αύτοκινητων όχημάτων
ιδιωτικής χρήσεως, τών ύπ’ όψη άπαγορεύσεων.
Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί τό φαινόμενο τοϋ πολ
λαπλασιασμού, σέ άνησυχητικό βαθμό, παραβάσεως τών
άνω άπαγορεύσεων καί κυρίως τής άπαγορεύσεως περί διενεργείχς άπό φορτηγά όχήματα ιδιωτικής χρήσεως μετα
φορών μέ κόμιστρο διαφόρων άγαθών πού άνήκουν σέ
«τρίτους». “Ομως τούτο, ώς προκύπτει έκ τών άνω, είναι
καθαρή ύποκλοπή τοϋ μεταφορικού έργου πού άναμφισβήτητα άνήκει αποκλειστικά στους κατ’ επάγγελμα μεταφο
ρείς (έπαγγελματίας αύτοκινητιστάς κυρίως), κατόχους
φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως οί όποιοι, συνέ
πεια αυτής τής καταστάσεως (ύποκλοπή: τοϋ μεταφορικού
των έργου) ώς καί τής κατά τήν διάρκεια τής έπταετίας
άθρύας χορηγήσεως νέων άδειών διά τήν κυκλοφορίαν
φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, έχουν περιέλθει
άπό μακροϋ σέ άδιέξοδο.
Πέραν τούτου, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί άπό τις αρμό
διες υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών ή ανωτέρω
έκτροπη έκ τοϋ προορισμού (σκοπού) τών κατόχων τών
άνω ιδιωτικής χρήσεως όχημάτων, αποβαίνει καί εις βάρος
τοϋ Δημοσίου, δεδομένου ότι οί κατά τά άνωτέρω μεταφο
ρές πραγματοποιούνται άνεξέλεγκτα, χωρίς την έκδοση δη
λαδή φορτωτικών εγγράφων, μέ συνέπεια σοβαρή φορο
διαφυγή. Κυρίως, δέ ώς έχει διαπιστωθεί, παραβαίνουν
τάς άνω άπαγορεύσεις έκεΐνοι οί κάτοχοι Ιδιωτικής χρήσεως
φορτηγών όχημάτων, οί όποιοι έχουν τέτοια όχήματα με
γάλου σχετικώς ώφελίμου
φορτίου οί όποιοι διατηρούν
άτομικάς έπιχειρήσεις, χωρίς καμμίαν σχεδόν οικονομικήν
έπιφάνειαν, μέ άντικείμενον έργασιών δήθεν εμπορίαν άργών
ύλικών καί άγαθών εν γένει πού δεν τά μεταποιούν ή δέν
τά κατεργάζονται καί μέ τά όχήματα τους αυτής τής κατη
γορίας, μεταφέρουν αύτά τά άγαθά έπί κομίστρω. Δηλαδή
στή πράξη αυτές οί επιχειρήσεις κατ’ ουσίαν έχουν άντικείμενον έργασιών τήν μεταφοράν άγαθών διά φορτηγών αυτο
κινήτων Ι.Χ. έπί κομίστρω, ήτοι έχουν τά αύτοκίνητα αυτά
μετατραπεΐ εις αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως. Καί ένθαρρύνόνται ourot εις αϋτάς τάς παρανόμους μεταφοράς έκ
τοϋ ότι αί ύπό τού νόμου έπαπειλούαεναι κυρώσεις είναι
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έ'αιρετικά επιεικείς (μικρχί). Τοΰτο έχει έπισημανθεί καί
άπο τάς αρμόδιας υπηρεσίας του 'Τπουργείου Δημοσίας
Τάξεως. Ένδεικτικώς σημειοΰται 0τ1 κατά τό πρώτο έξάμηνο τοΰ προηγουμένου έτους αΐ υπηρεσία1, αύτα.ί έβεβχίωσαν S87 παραβάσεις καί υπέβαλαν ισάριθμες μηνύσεις γιά
παραβάσεις των άνωτέρω απαγορεύσεων.
Μία άλλη αιτία της κατά τά άνω έκτροπης των ιδιωτικής
χρήσεως οχημάτων έκ τοΰ κυρίως χύτου προορισμού είναι
καί ή έξης : Βάσει των κειμένων διατάξεων περί κυκλο
φορίας ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών οχημάτων κάθε άτομο
(φυσικό ή νομικό) if’ όσον άσκεΐ νομίμως κερδοσκοπικό
ή βιοποριστικό επάγγελμα εντός της επικράτειας δικαιού
ται νά κυκλοφορή όσα έπιΟυμεΐ τέτοια οχήματα (μέχρι 4
τόννων μικτού φορτίου ανεξαρτήτως τοΰ κύκλου τών εργα
σιών της έπιχειρήσεως του, άνω δέ τοΰ τονάζ τούτου άν
τά άκχΟάριστα έσοδα τής έπιχειρήσεως τοΰ τελευταίου
έτους ανέρχονται στο ποσό τών 2.000.000 δρχ.). Συνεπώς
ώρισμέναι επιχειρήσεις, ώς άνωτέρω, έφ’ όσον συγκεντροϋν
τάς ελάχιστος αύτας προϋποθέσεις τοΰ νόμου θέτουν σέ
κυκλοφορία τέτοια οχήματα διά την μεταφοράν τών ίδικών
των προϊόντων (αγαθών) μέ άποτέλεσμα, διά νά επιβιώ
σουν, έκτρέπονται εις παρανόμους μεταφοράς αγαθών. Καί
μεταβολή τών προϋποθέσεων τούτων έπί τό -αυστηρότερο
Σέν ένδείκνυται, ΰπό τις σημερινές συνυήκες άσκή-εως τοΰ
εμπορίου καί γενικώς κάθε έπιχειρήσεως καί επαγγέλματος
σύμφωνα με τις όποιες είναι αδιανόητο νά μή έχει τις τό
δικαίωμα νά κυκλοφορή, νά μεταφέρει καί νά διακινεί γε
νικώς τά ϊδια αΰτοϋ άγαθά ή προϊόντα.
Μέ βάση τά άνωτέρω έκτεΟέντα ανακύπτει άνάγκη, έπιτακτική μάλιστα, όπως αί προβλεπόμεναι ώς άνωτέρω
κυρώσεις διά τάς ύπ’ όψιν παραβάσεις γίνουν αύσεηρότεραι.
Προς τόν ώς άνω σκοπόν συνετάχθη τό παρόν Νομοσχέδιον, διά τοΰ οποίου προβλέπονται αύστηραί κυρώσεις διά
τούς πα.ραβάτας (κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων καί μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως) τών ώς άνωτέρω απα
γορεύσεων.
Αί προτεινόμεναι ύπό τοΰ Νομοσχεδίου κυρώσεις, ώς
ελπίζουμε, θά φρονιματίσουν τούς κατόχους τών οχημάτων
τής ύπ’ όψη κατηγορίας ώστε νά χρησιμοποιούν τά οχή
ματα των αυτά μόνον διά τόν σκοπόν διά τόν όποιο τά
έθεσαν σέ κυκλοφορία καί διά τόν όποιον σκοπόν ελαβον
από την πολιτεία σχετικήν άδεια κυκλοφορίας.
Ή διάταξη τοΰ δευτέρου εδαφίου τής διά τοΰ άρθρου 1
τοΰ προτεινομένου Νομοσχεδίου άντικαθιστωμένης διατάξεως τής περιπτώσεως β' τοΰ άρθρου 4 τοΰ ν. 49/68 έχει
ερμηνευτικόν χαρακτήρα καί αποβλέπει εις την όρθήν εφαρ
μογή τής θεσπιζόμενης άπαγορεύσεως τής ιδίας διατάξεως
κατά τήν όποιαν «απαγορεύεται ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον
άμεσος ή έμμεσος εϊσπραξις κομίστρου δι’ έκτελουμένχς
διά φορτηγοΰ αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττχς ιδιωτικής χρή
σεως μεταφοράς, .,...». Οΰτω Οά επιτευχθεί ομοιόμορ
φος, ΰπό τών δικαστηρίων τής χώρας, εφαρμογή αυτής
τής βασικής σημασίας διατάςεως.
Κατ’ ούσίαν ελεγχόμενη ή διάταξις εις την όποιαν άνχφέρεται ό άνωτέρω θεσπιζόμενος ερμηνευτικός κανών (μή
είσπραξη κομίστρου καί εμμέσως) έχει τήν έννοιαν ότι δέν
πρέπει νά αναγνωρίζεται προσαύξηση στήν τιμή αγοράς
διαφόρων αγαθών σέ περιπτώσεις μεταφοράς των μέ οχή
ματα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως πρός παράδοση στους
αγοραστέ; αυτών. Διότι τοΰτο άποτελεΐ αναμφισβήτητα
έμμεση, είσπραξη κομίστρου. Ή προσαύξηση τής τιμής τοΰ
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διατιθεμένου προϊόντοε διά ποσοΰ καλύπτοντας τις όαπά-1
νες συντηρήσεως, κυκλοφορίας ή καί άποσβέσεως τοΰ διατεθέντε·ς κεφαλαίου έχει άκριβώς τήν έννοια τοΰ κομίστρου.
Έκάστη επιχείρησες, σταθμίζουσα τήν επιβάρυνση τών δα
πανών της έκ της κτήσεως φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ.
θά πρεπει νά γνωρίζει ότι άπχγορεύετχι νά έπηεέάζεί τήν
τιμή διχθέσεως τοΰ προϊόντος της διά τοΰ τεόπου αΰτοϋ
(^ήί μεταφοράς του εις τόν τόπον όπου επιθυμεί ΰ ά 'εραστής)
καί νά κείνη άν τήν συμφέρει ή κτήσις αυτοκινήτου χύτής
τής κατηγορίας.
Στη πράξη καί κυρίως διά τά διακινούμενχ είδη βιοτικής
ανάγκης δέν θά δημιο.υργήση δυσκολίας ή έφαρμογή τής
υπ’ δΰη διατάςεως διότι, σύμφωνα μέ τίς άγορανομικές
διατάσεις, τά ποσοστά κέρδους πού δικαιούνται οι διχκινητές (χονδρέμποροι-λιανοπωλητές) τών ειδών αυτών ΰπόκεινται σέ άγορανομικό'έλεγχο.
Ή διάταξη τοΰ πρώτου εδαφίου τής ίδιας ώς ανο> περί-'
πτώσεως δεν μεταβάλλεται, έπαναλαμβάνεται δέ αυτή διά
λόγους νομοτεχνικούς.
Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ προτεινομένου Νομοσχεδίου άντι-καΟίστατχι τό άρθρον 2 τοΰ ν.δ. 12GS/1972, τό κείμενό
τοΰ οποίου έχει ώς άκολούθως :
.
• «“Αρθρον 2.
Επιτρέπεται ή μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή
τεχνιτών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως,
χρησιμοποιουμένων ύπό βιομηχανικών βιοτεχνιών, γεωρ
γικών ή εμπορικών έν γένει επιχειρήσεων, διά τήν συνόδευσιν, έκφόρτωσιν καί παράδοσιν εις τούς τόπους προορι
σμού τών δι’ αυτών μεταφερομένων προϊόντων. 'Ομοίως
έπιτρέπε-at ή μεταφορά μέχρι τεσσάρων (4) εργατών διά
φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, έκτελούντων
μεταφοράς πραγμάτων έντός πόλεων (οικοσκευές κλπ.).
Νέα διάταξη τοΰ αντικαθιστώμένου τούτου άρθρου είναι
ή διάταξη τοΰ πρώτου εδαφίου αύτοΰ διά τής οποίας ορί
ζεται ότι άπαγορεύεται ή διά φορτηγών αυτοκινήτων δημο
σίας χρήσεως μεταφορά προσώπων πλήν τοΰ οδηγού καί
ένός συνοδηγοΰ ή βοηθού οδηγού. Ή προσθήκη τής διατάξεως αυτής κρίνεται άνχγκχίχ διά νά είναι δυνατή ή ποινική
κύρωσις κατά τών παραβατών, κατά τάς διατάξεις τοΰ
άρθρου 3 τοΰ προτεινομένου Νομοσχεδίου.
3
Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ Νομοσχεδίου άντικαΟίσταται τό
άρθρον 6 τοΰ ν.δ. 49/196S το οποίο προβλέπει περί τών
κυρώσεων κατά τών παραβατών κατόχων αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσεως. Αί νέαι προτεινόμεναι διατάξεις τοΰ
άντικαθιστωμένου τούτου άρθρου προβλέπουν αύστηροτέρας κυρώσεις κατά τών ώς άνω παραβατών ώς έν αρχή τής
παρούσης έκθέσεως άνχπτύσσεται.
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 4 σκοπόν έχουν την ταχείαν
έκδίκασιν τών διά το"ΰ παρόντος Νομοσχεδίου πεοβλεπομένων παραβάσεων, ώστε νά επιτευχθούν οί σκοποί αύτοΰ.
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 5 τοΰ προτεινομένου Νομοσχε
δίου έχουν διαδικαστικόν χαρακτήρα.
Τέλος το άρθρον 6 προβλέπει τήν έκδοσιν π. δ τος ώστε
νά κχταστή δυνατόν νά κωδικοποιηθοΰν αί περί κυκλοφο
ρίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. διατάξεις.
Έν Άθήναις τη 10 ’Ιουνίου 1978
Οί Υπουργοί
Δ ικχ ιο σύ νη ε
Γ. ΣΤΛΜΑΤΗΣ
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