
Στο αχέ::ο νόμου «Κύρωαη τη; αρ:·ύ. 10/19.1.1988 Πραεη; 
Γχουργτχβύ Συμόουλεοτυ 7.2: άλλες 5:«τάξεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α7ρ«ί εη Βονλή nor Ελληνα»·
Η Κυόέρνηαη, αυνεχής χάος τη αυντχγ-ματ·.7ιή εχ:ταγ-ή τη; 

υχοχρέωαη; του Κράτους, για τη λήψη ιί'.αίτερων χοεληχτ - 
χών 7.2: /.αταοταλτιχών μέτρων χρ-οατααία; του χεριάάλλο- 
ντο; 7.2: α'.α-λανόμενη την εχ-.ταχτεχή 7.2: εξεραιτιτώς εχεί- 
γ-ουαα ανόητη αχοτελεαματιχότερη; χ/τ:μετώχ:σης τη; 
χρόσυχτα αυξανόμενη; με ανηαυχητ:χό ίαλμό ατμοσεαηιτη; 
ρύχαναη; ατο Λεν.ανοχέ;:ο τη; Λττ:ν.ή;. χου υχοίαλμ:ζε'· 
εχιν.ί·.;υνα την χοιότητα ζωή; ν.α: εγκυμονεί αοόαρ οεατου;
χινεύνου;. γ:j την ;γ·:ία των χολ: ίων. τροέόη ττη- αμεατ 
λ ήδη ο: αμένων αντγν.αίων ουμχληρωματ:7.ών μέτρων χου 
άμεαα ή έμμεαα αφορούν τον εχ:δ:ω7.ομενο ατόχο τη; αντιρ- 
; ύχ 2 ν ατ ; την χ:::άάλλοντ:: ττην χεεοχή Α-ύηνών. αε την
έ/.:τ-τ'ττ; αο:Α. 10/19.1.1988 Πράξη; του Γχου:γ:χου 
Συυίουλίού (ΦΕΚ 1 Κλ'/19.1.1988'· χου υχόχε:τα: τΐ νο- 
μοΑετ:χή χύτωση.

1ν.ε:χότερα το ωρά::ο. το οχοίο 7.α·ί>:ερώ·ληχε με τ:; ό:2- 
τάξε:; του Κερϊλαίου Α' τη; Πράξη; χου χυρώνετα: με το 
νομοαχέΑο 2υτό ατο άρ-ΰ?ο τρώτε, «χοτέλεαε χροΐόν ματ.ρό- 
χρονου ετο:·/.ο:ομητ:7.ού 7.2: αημοχ,ρχτ:χού δ:αλόγου α^αμεσα 
ατού; ενδιαφερόμενο/; φορείς 7.α: το Τχουργεέο.

Η αύγχλιαη των αχέψεων των φορέων μεταχυ του;, αχοτε- 
λετε 7.2-ίορ:-τ:7.ή εξέλιξη γ·.2 τη λήψη των χχοφάαεων.

Ο: λύσε:; του οόΑηχαν είν2: τρο; την τ.ατεύΑυναη:

2: Του χοινωνιχού οφέλους ν.ζ: χυοίω; γ·.α την Α-λήνα ω; 
too; την χντ'.μετώχιαη του χυχλοοοοιαχού 72' του νερού;.

ί) Τη; 2ναόά/υμ:αη; των εργζοιαχών αχέαεων ·χα: τη; 
δελτίωαη; των αυνΑηχών εργχαίχ; γ:·2 του; εργαζόμενους.

) Τη; χροααρμογη; του ωραρίου των 7.2Τ22Τη*χοΡτων ττ:; 
τ.·: '.νων:7.ες αναγτιες.

ο) Της διατήρησης των :;:α:τεροτήτων. είτε 2υτε; αοο- 
,ρούν κατηγορίες χαταατημάτων, είτε αναφεροντα: τε γεωγρα
φικά χαραχτηρ:ατ:χά.

Αξ:ολογήΑηχαν έττ: 7.2: δόό/ηζ,ε :ο:2·τερη όαρύτητα :
—Στην το'.ότητζ ζωή; των κ.α τοίχων.
—Στη δημιουργ-ία νέων Αέαεων αχααχόληαης.
—Στ:; μέχρι τώρα 72Τ27.τή:ε:; των εργαζόμενων αλλά 

7.2· οτη ::εύρ·υναή του;. με την άρτη των ανιαοτήτων του 
υχήρχαν ανάμεαα ττου; εργαζόμενου; ατο εμχόριο 72'· ττους 
άλλου; χλάοου; τη; οικ.ονομίας.

— Στον ετηρεττχό τη; ζήτητης.
—Στην εχαρχέατερη τξ'.οτοίηαη των εχενόύσεων.
—Στην υχοδομή των αετών ;χ2ζ:7.ή; μεταφοράς.
—Στην εξυτηρέτητη των τουρ-.ττων.

Το ο:άττηχ2 του έχε: χετολατήτε: ττέ τη/ εραρμογή του 
ωεατίου. ετ'.τρετε: να 7.αταγραρε: ήοη η -5ετ·.7.ή του τννε-.τρο- 
ρά.

—Στη χείωτη του νέρους.
—Στην ανα7.οΰρ:-η του χυν.λορορ'.τν.ού ;χε τη χείωτη των 

χετατ/.νήτεων.
—Στην εξυτηρέτητη του τ,αταναλωττ/.οό ν.οινου.
—Στην 7.2ΤΤ/νρωτη των τ.ατεν.τήτεων των εργαζόμενων.

. II κ τυγν.ε7.ρ:χέν2. οτ ρυ-υχίτε:; γ:α το νέο ωρ·άρ:ο γ:α ν.ά- 
•λε χία ατό τ:; 7.ο:·/ων:χέ; ο;χά2ε; του αρορά. τηααίνουν:

Γ ζ την Κο:νωνία ν.α: γ:α την τέλη:
—Μείωτη των χεταχ-.νήτεων χ· -5ετ:7.ό; ετ:ττώτε:ε τττν 

ατχοτραερεν.ή ρύτχ/τη.
—Αύξητη του ελεύθερου χρόνου των τατοίχων.
—Βελτίωτη γεν.χ,ά τη; το:ότητα; ζωή;.
—Εξο:7.ον:μητη τόρων.
] :α τον ·χ2τα·/ζλωτή:
— Περ:ττότερε; ώρε; ττη ί:ά·&ετή του γ:α τ:ς αγορές του.

’ —Μεγαλύτερη άνετη ττ·; χεταν.τυήτε·.;. λόγω χείωτη;
των τ/υτ.λοpop:αν.ών α:χ;χών.

—Καλύτερη το:οτητα τροιοντων {οιτχατόττρτες ετιλογής] 
72: 7.ατά τυ-/έτε:α χ:7.ρ-άτερο ν.όττο;.

ΐ 2 του; εργαζόμενου; :
Σ2:άντα ώρες 5ουλε·.ά; τη/ ε&αοχάοα.
Σ.νεχέ; ωράριο.

— Π εν-λήμερο.
—Λ'.άλευχμα 2C λεττων.
1 :α τον εα:χε:ρηματία:
—Κτυτημα του ταραεμτό::ου. γ:ατ-ί :τανό τμήμα της 8:α- 

■/.τνητη; τροιοντων. του γάνετα: αήμερα έξω ατό τα χατααττ- 
υ.ατα. ;χετεερερετα: χοτα 2: αυτά.

—Αυαητη το>ν τεωλη-τεων ττροϊο'/των. Σε όλε; τ:ς χώρε: 
του ΤΛομου όταν αυξάνοντα: ο: ώ:ε; λε:τουργία; των ν.ατυ- 
•τημάτων ααρατηρείτα: τταο:α7.ή τΰξητη τη; χατανάλωαη;.

—Ετκότηαη τη; ααααχόλητη; (α:ότληί/η νέων υααλλή- 
λων ι ατ:; μ:τ.ρέ; εμαοεον.έ; ετ:χε:;ήτε:;.

-λ~ τ:; ::ατά;ε:; του άρ-ύρου 2 του Κεραλα:ου Β τη; 
αρο; ν.ύρωτη Πράξη; του Γτουργ:7.ού Σμχόουλίου τροόλέ- 
αετα: η Γαραχώρητη τμήματο; του αν.:'/ή του (ο λόχληρο τε- 
τεάγ-ωνο; του τερ:τ.λεεετα: ατό του; δρόμους Δεγλερή, Κυ- 
ρίϋλ.ου Αου/.άρεως. Κάλίου χα: Λεωρόρ&υ Αλεξάνδρας.
:ο:ο/.τητίας TAXAJK. γ:3 τη 3:οτχβρβωση τλατείας χα: 7.2- 
ταατευή αετό το ΓΠΈΧΩΑΕ υτόγε:ου χώρου ττά-δμευαη; αυ- 
τοχα/ήτων (γχαράζ).

— 'ο χώρο αυτό ετρόχε:το να ττεγαττεί το Πρωτοο:χείο 
Α-υη/ων. αλλα ω; γ*νωττον το Πρωτοδ:τε:ο χετ2οεο·υη7.ε οτ: 
χτίρ:2 τη; Σχολή; Ευελτίόων.

Λεϊομενου ότ: η αεε:οχή ε:ν2: αυχνοχατοιχημένη, δε ο:α- 
•υετε: γ*Χ2ρα, ν.α: το αχ:νητο ευρ:27.ετα: ατα ορ:α του ετωτε- 
ρ:χού ό-αχτυλίου. η -λεαη ε:να: ιδεώδης γ:α χατασχευή χώοου 
ττάΑμευτη; αυτοχινήτων.

Τον αχρ:έή χώρο αευ -5α ααραχωρηύεί ·ύα τον χα-ύορίτουν 
ο: Τεχ-/:χές Ττηρεαίε; του ΓΠΕΧΩΛΕ, του Γτουργείου Δ:- 
χαχτύνης χα: του ΤΑΧΑ1Κ χα: τ ην ευνύντ για την μελέτη 
να: χατααχενή του έργου -λα έχε: το ΓΠΕΧΩΔΕ.

Ο: λεττομέρειε; ν.α: η διζδ:7.ααία τη; ταραχώρησης -So 
ζάνουν χε ατόρατη του Γτουτγοΰ Δ:ν.α:οτύνης,

Σχοτος των ;:ατάηεων του άρ-λρ&υ 3 του ίδιου χεββλαίου 
της^χυροάχενης Πράξης είνα: να εαεχτείνε: τον τρόχο είτ- 
"α^ηί των χροατμεων χου χροδλέχοντα: αχέ την χαράγρα- 
οο 2 του άρθρου 30 του X. 1650/1986 «Γ:α την χροατα-ία 
του Π ερΛάλλοντος» (ΦΈΚ 160Α) χα: ττα χρόατμοα χοο 
χροόλέχο-ττα: οτχό τη:/ χαράγραοο 1 του ίδιου άρΑρου.

Τα ληρώ-έντα μέτρα με -τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ 
(άρ£ρζ 4, 5 χα: 6) της χροαναφιρόμενης Πράξης Τχονρ- 
γ-ιχού Συμβουλίου, αναρέροντ*:

α) Στην χατάργηαη της χετρελαιοχίνησης των ΕΔΧ αε- 
τοχ-.νήτων στη/ χεριοχή Αληνών. με την αχαγόρευση χορή- 
γηαης αδειών χυχλορορίας αε ΕΔΧ αυτοχίνητα ή αντιχατά- 
ατααης των ηδη χυχλοοορούντων ή των χινητήρων τους με 
χετρελαιοχινητήρα, ως χα: στον xo&optouo (με χατνονιστιχή 
χράξη) νέων τεχνιτών όρων (χροδιαγραοών) χα: χινήτρων 
για την α-λτ:7.ατάσταση των ήδη χυχλοοοοαΰντων ΕΔΧ αυτο- 
χινήτων ή των χινητήρων τους με χρήαη υγραερίου ή αμόλυ- 
ίδης δενζίνης. Η λήψη του μέτρου αυτού ήτα·/ εχ:6εόλημένη 
χα: εχείγΌυτ2. χα-λότον η χυχλορορία των αυτοχινήτων αυ
τών εχτδαρύνε: αημαντιχά. έιεμεαα χα: αμεαα. την ατμοαοα:- 
ρ:χή ρύχαντη (άρ-λρο 4).

ό) Στη νέαχιτη αυατηρότερων χοινών γ:α χαραόάαε:; ατα- 
αης χα: στάθμευσης, χεριορισμού ή αχ αγόρευσης της χυχλο- 
ρορίας οχημάτων, οχερόολιχής εχχοχχή; χαυσαερίων χα: Αο- 
ρύδων. με τροχοχοίηση των σχετιχών διατάξεων του ΚΟΚ 
ΓΝ. 61 4/1977). ώατε να ιεειωΑε: ·: αρι-λμό; των χαραΑάαεων 
αυτών χα: συναχόλουδα ο χυχλοβοριαχός φόρτος χα: η ατ- 
μοσφα:ρ:χή ρύχανση.

Βιάσης στη Αέαχιση αυατηρότερων χυρώσεων, χοινιχών 
(χ/τ! των χ/2χκ>τελεαματιχών δϊοιχητιχών χροτπμων χου 
εχΆάλλοντα: αχό τα ΠειΑαρχιχά Σ·μιόσύ).:α), γίθ τι; α>



',ώεστερες ^25αόασεις άρνησης ή ίιακοκής μισώωση: ή κολ- 
ακλής υόσώωσης ή εκ λογής εκ'ίατών. κσυ καρουσιάζουν «- 
υταία έξαρση (με τα κεριοριστικά μέτρα της ex κεριτρο- 

κυκλοφορίας) σε έάρος της κανονικής εξυκηρέτηση: 
υυ εκ:δατ:κΛ.ύ κοινού. με την τροκοκοίηττ των σχετικών δια- 
αξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ταξί κεριοχής Αθηνών 
.Δ. 243-''19S7 (άρύρο 5}.

γ; Στην χαώιέρωση κρόσώετου ειδικού κεριοδιχού ελέγ- 
,υ των εχκεμκομένων καυσαερίων των κετρελαιοχίνητων 
ΑΧ χα: λεωφορείων χυτοχινήτων κου έχουν έδρα στην ,τεριο- 
' Α-υηνών. ο οκοίας ύα ίιενεργείτα: ατελώς χάώε εξάαηνο 
.α: όχ: μόνο κατά τον κροδλεκόμενο ετήσιο γενικό τεχνικό 
:γχο αυτών)..ώστε με το συχνότερο έλεγχο κα: τη χυντή- 
ση χα: ρύώμιση των κινητήρων των αυτοκινήτων αυτών να 
ειοριστεί η εκττομττή των ,ρυκογόνων καυσαερίων τους xx: η 
λυνση του κεριόάλλοντος (άρώρο 6).

Με το αρ-ά;ε δεύτερο του νομοσχεδίου κχρέχετα: στον Υ- 
υργό Εργασίας η· δυνατότητα να μεταόάλε: τις ώοες έναρ- 
ς χα: λήξης των εμκοριχών χαταστηαάτων χα: των κατα
γμάτων τροφίμων για την κεριοχή τέως Διοεχήαεως Π ρω- 
υούσης.

Με την τταρ. 3 εξουσιοδοτείται ο Τττουργός, να ορίσε: τα 
ταττήματ.α των ε:ϊ:κών κατηγοριών. κα-Αώς χα: το ωράρ:ό 
υς γ:α την ττερ'.οχή τέως Διοεχήαεως Π ρωτευόύαης.

Με το άρώρο τρίτο καθορίζονται οι κοινικέ,ς καρώσεις σε 
;:τττώσε:ς καραόάσεων των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα 
τη διαδικασία του άρώρου 458 του Ποενιχού Κώδικα.

Ο: διατάξεις του άρώρου τέταρτου προσδιορίζουν τις διοι- 
τιχές κυρώσεις, τον τράτο εκ:δολής.-καώώς χαι τον τρόκο 
οσφυγής χατά των ατοφάσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια. 
Με το άρ·5ρο τέμττο -κυρώνεται η αριυ. οΟδθΐδ^^ίΑΘ.2.1 i?SS 
-,υργική ακόφαση τρος ατοουγή αμοισέήτησης του χυρους 
ς. Με την ατόοαση αυτή ταρεχετα: οικονομική ενίσχυση 

Υκουε-Έΐο Υγείασ. Πσόνοιας κα: Κοινωνικών Ασοαλι-
»ν. για ... ί__ατανε: τρόσλετου τροσωτικού για 
φύλαξη χα: κερικοίηση τέκνων των εργαζόμενων, κζ-ύώς 
γ:·α τη. σίτιση αυτών, δεδομένου! ότ: ο: όρεφονητιακυί

ώμο: ώα τρέτε: να λειτουργήσουν τέραν ατό τε εέχρι στ
α κροδλεκόμενο ωράριο, λόγω της κανιέρωσης του συνε- 
ς ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων.

Ας τροαναοέρόηκε με την κυρευμενή Πράξη του Υκ'.υσγι- 
Συμόονλίου και ειδικότερα με το α:όρο ΰ αυτής έγιναν 

τοτοιήσεις ορισμένων αιώρων του κυρωνέντος με το Ν. 
.'1S77 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΦΕΚ 167) /.α: κα
ι ίστηκαν νέες τοινές κα: τρόστιμα γ:α ορισμένες τροχαίες 
ιαόάσεις. μέσα στα τλαίσια της λήώης άμεσων ώεσμτ/.ών 
σων για ατστελεσματικότερη αντ-.μετώκιση της α.ξανόμε- 
: σε ετικίνδυνο όαώμό ατμοσφαιρικής ρύτανσης κα: του κυ- 
:οριακού τροόλήματο; ττο λεκανοτέδιο Αττικής·

Σύ.ιχωνα με ττν τασ. 4 του άσώοου 104 του Κ.Ο.Κ.. ότως 
καταστάώηκε με το άρώρο 9 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55); 
τρόστιμα του τροδλέτοντα: για ταραδάσεις του Κ.Ο.Κ. 

κειντα: σε ανατροσαρμογή (όάσε: τόκου' .μ: την έναρξη
-ος της. κα: στη συνεχεία καυε ουο χρονιά, με ατοσασν, 
Υπουργού Μεταφορών κα: Επικοινωνιών.

.1 ε τις διατάξεις των ταρ. 1·δ. 1ε και 2 του πράσου 5 
■ κροχναφερόμενης Πράξης Υτουργικού Συμόουλίου μετπ- 
άηκε το είδος των κροόλεκόμενων ατό τις σχετικές διατά- 
; του Κ.Ο.Κ. το'νών (ταρ. 1ε χρήματτ/.ή κοινή ή φυλά/.ι- 
ταρ. 2 διοικητική χρηματική κοινή σε τρόστιμα κα: κα- 
ίστηκαν αυξημένα κατώτατα όρια προστίμων. τα οκοία 
αναπροσαρμόστηκαν με την 31! 1/63/25.1.1988 ·ΦΕΚ 

13/28.1.1988) υπουργική ακόφχση. Ενώ με την και. 3 
ίδιου άρ-άοου κοινικοκοιήνηκαν ορισμένες ατό τι: σοδα-

του Π.Δ. 243 1987
Κανονισμού Λειτουργίας Ταξί (άρνηση, διακοκή μίσώω-

σης. τολλακλή μίσώωση. ετιλογή εκι-έατών). τμιωρούμενες σε 
όαύμό κλημμελήματος η μ: διαιχητικ,ό κρόστιμο.

Τέλος με το άρνρο έκτο του νομοσχεδίου, στο’ ενός οσίζετα: 
σητώς ότ: τα κράττιμα του χρώφ<μ. 5 καρ. 1ί. ιε κ,α: 2 ττ.ς 
ν.υρολιενης 10/19.1 .1988 Πράξης Υκχμργικού ΙΔμόουλίου 
υτοκειντα: τε ανακροσαρμογή σύμφωνα με την καρ. 4 του ,άο- 
ώρου 104 του Κ.Ο.Κ. (καρ. 1) κα: κυρώνεται ακό την ηαερο- 
μηνία δημοσίευσής της η τροαναφερόμενη 3111/63/25.1.1988 
-το.ργική ατόφαστ ανακροσαομογής των κροίλεκόμενων κρο- 
στιυ,ων (καρ. 2). αφ ετέρου αντικαθίστανται η καρ. 2 του ί
διου άρώρου 5. για λόγους κληρότητας. σαφήνευας κα: νοαο- 
τεχνικής αρτιότητας κα: η καρ. 3 του ίδιου άρώρου.. για τους 
ΐδκυς λόγους κα: ικ:κρόκύετα λόγω ακάλειψης — κατάργη
σης του κροδλεκ.όμενου διοικητικού κροστιμου. καώώς κα: το 
άρώρο C αυτής της Πράξης Υκουργικού Συμόουλίου για 
τ-.ήρη κροσδ'.ορισμό της ελλεικώς αναοερφυ,ενη; σ’ αυτό διά
ταξης του ν. 1437/1984. κου είνα: η αναφερόμ^νη στην 
καρ .1 του άρώρου 4 αυτής κα: λογω κροσώήχης τη; εξου- 
σι::οτ:ν.ής δ:άταξης της καρ. 2. για δυνατότητα εκέκτασης 
του ειδικού ελέγχου σε άλλες κεριοχές της χώρας (κα:. 3. 
4 κα: 5).

Αώήνα. 29 Μαρτίου 1988

Ο Αντ:κ:όεδρος τη; Κυδέρνηση; 
y.a: Υκουργός ΔΕχαιοσύνης

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ Κ 01'ΤΣΟΓΙ Ω ΡΓΑ Σ

Ο: Υκουργοί 
Εργασίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΈ1ΚΝΗΜΑΤΛΣ 

Π εσιόάλλχ/τος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

Μεταφορών y.a: Επικοινωνιών

ΚΩΣΤΑΣ Μ Π ΑΝΤΟΥΡΑΣ

Π 1ΝΑΚ.ΑΣ ΤΙΈ.ΠΟ ΠΟΙΟΥΑΒΕΝΩΝ ΔΙΑΤεΑΞΕΩΝ

1. Ν. 1650/1986 «Για τη; κασστασία του Π ο; t ί άλλον τ ο ς 
(ΦΕΚ 160 Α')·

— Ασώρο 30 καρ. 3.

2. Ν. 614/1977 «κερί κυρ ώ σε ως του Κώδιχοη Οδικής Κυ
κλοφορίας» (ΦΈ3ν 167).

— ’Ap-Spc δ καρ. 5 εδάφιο £’.
— Άρώρο 5 κοκ. 5 εδάφιο γ'.
— 'Αρύρο ο καρ. 8 εδάσιο η'.
— 'Ap-ipo 5 καρ. 11.
— Άοώφο Ιό καρ. 4.
— (όκως αυτό αντα/.αταστάώηχε με το άρώρο δ του ν. 

894/1979 (ΦΕΚ 89) και ο: καρ. 3 κυαι 4 με τη; καρ. 
1 του άρώρου 7 του ν. 1512/1985 ΦΕΚ 4).

— ‘Αρώρο 52.
, όκω.ς αντ.ν.αταστάάηχε με το άρώρο 8 του ν. 1350/

,Ί983/ΦΕΚ 55 Κ
— Άρώρο 108 καρ. 4.
3. Π.Δ. 243 /19S7 «Κανονυσμός /«ειτουργίας εκιδατηγών 

αυτοχενήτων δημόσιας χρήσης της κεροοχής Αώη-υών — Πει
ραιώς— Περίχωρων» (ΦΕΚ 104).

— Άρώρο 23 καρ. 1 y.x: 1γ.

Π ιναχας τροκοκοιούμενων διατάξεων στο σχέδιο νόμου: «Κύ
ρωση της αριώ. 10 της 19 Ιανουάρ ιου 1988 Π ράξης· του 
Υκουργικού Συμόουλίου '’ΦΕΚ 1J·Α4 χα: άλλες διατα-
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1. «Για τη··1 πσοστχσία του πεσιδάλλοντος» (ν. *630/ 
1686. ΦΕΚ 160 A).

Άρ-δρο 30 nap. 3.
ο. Τα πρόστιμα που επιόάλλονται κατά την προηγούμενη 

παρχγραφο εισπραττονται σύμφωνα με το νόμο για τη; είσ
πραξη των δημόσιων εσόδων γ.τ·. αποδτδοντα; στους οσγαν:- 
σαεύς τοπιν.ή; αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου προχλή-δη- 
ζε r παράδαση. Ο τρόπος. τα όργανα -/.a1, η 5:£αυίι ιίι· 
πράξης κα-δορίζονται με κοινή χπύσαττ των Υπουργών Ε
σωτερικών. Οικονομικών. Π επιό άλλον το;. Χωροταξίας -/.a: 
Δημόσιων Έργων -/.α: χλ&« σαναρμόδιου υπουργού.

2. «Πε:ί χυρώσεως του Ινώδιχος Οδικής ΚυκλΟοοοία;» 
!ν. 614/1977. ΦΕΚ 167).

Άρ-δοο 5 παρ. 5 εδάφια β' χα: γ'.

£) Η τε·δλασμένη κίτρινη γραμμή (ζίγχ— ζάγν.) εις την 
πλευράν -ον οδοστρώματος. η οποία σημαίν»·. ότι 7.2·!-' όλον 
το μή-/.ος της γραμμής επί τηις πλευράς ταύτης απαγορεύ
εται η στσ-δαευσις.

γ) Συνεχής κίτρινη γραμμή ε—· του κρασπέδου ή του ά- 
7.ρου του οδοστρώματος. η οποία σημαίνει ότ: v.av όίλον το 
μήκος τη.ς γραμμής και επ! τη; αλευράς ταύτης του οοο- 
ττρώμ2τος απαγορεύεται ή απόσ.ειντα: ε:ς περιορισμού; τε·.- 
-/'/νου/ένοας άλλων μέσων. η στάσις ή η στά-δμευσης.

Άρ-δρο 3 zap. 8 εδάφιο η'.
η) Να στχ-δμεύοαν επί της αλευράς της οϊού. η οαοία έ

χει διαγραμμισ-δή με ν.:τρίνη τε·δλασμένην γραμμήν (ζίγκ - 
ζάγκ).

Άρ-δρο 3 aap. 11.
li. Ο παραόαίνων τας διατάξεις του ααρόντος άρ-δρου 

τιμωρείται δια προστίμου τουλάχιστον χιλίων δραχμών.

?·-*μό μονόδρομων, τη:; προτεραιότητα οδών y.a: την επιόολή 
περιορισμών ή απαγορεύσεων μνχίλοςετίας ή σταύμαυσεως 
αα:ρνοντ2·.. με δότη μελέτες που έχουν εκπογηδεί ή. εγκ::-δεί 
ααό τ:ς αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Δη
μοσίων Έργων, με αποφάσεις των -/.ατά τόπο.·; α σποδιών 
Διευ-δυναεων Αστυνομίας. Υποϊιευ-δόνσεων Τροχαίας ή Λ’.ο ι
κήσεων Χωροφυλακής. Για όλες τ:ς αερ:οχές της Χώτας. 
εχτός οταό το Νομό Αττ’.χής. α; δεν υπάρχουν ct αασαπά;ω 
μελέτος. τα μέτρα αου αναοέρονται στη; παράγοαοο αυτή 
παορνονται με αποφάσεις των ίδιων αστυνομικών αςχών μετά 
από τύμοωνη -γνώμη της οικείας Συντονιστικής Επιτοοπη: 
Κυκλοφορία; του άρδρου 106 του Ινώδιν.α αυτυυ. Αν από τη 
λήψη των μέτρων αυτών επηρεάζονται ο: δημόσιες μαζικέο 
οδ’.χές συγκοινωνίες, απαιτείται και η σύμφωνη γνώοη του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ-) για την περιοχή 
αρμοδιότητας του -/.α: των περιφερειακών υπηρεσιών νομαρ- 
χτα/ού εαιαέδου του Υοουργείου Σ-γα.οινωνιών —.j τις άλ
λες αερ'.οχές της Χώρας.

2. Τα μέτρα αου αναρέροντα·. στη.ν αροηγούμενη αα:ά-γ:α- 
οο μαορεί να αζίρνοντα: αοτωρινά μέσα χαι έξω αα; ν.ατοι- 
χηυενες αεριοχές. με ααέςαση των ν.ατά τόαους αρμόδιων 
Διευθύνσεων Αττυνομ ας. Ταοδιευνύνσεων Τροχαίας ή Λ> 
οιχήαεων Χωροουλαχης. ότα; αυτό ιαι£άλ/^τα·. ααό ιδιαί- 
τεσους λόγους αττάλειας η τε έχταχτες αεριατώτεις -για την 
αντιμετώαιτη μόνο τελείως αροτωρινών χαταττάτεον.

3. Μετά ααό> χυν-λοοοριαχές μελέτες αου έχου-; εν.αονηψεί 
ή εγχρυδεί ααό τις αρμόδιες υαηρετίες του Υαουργείου Λη- 
μ οσίων Έργων χα: με α αόρατη του Υαουργού Χωροταξίας. 
Οιχιαμού χαι Περιόάλλοντος. μαορούν να χα-δορίξοντα: τε 
αττιχές αεριοχές αεζόδρομο: ή αεριοχές μόνο για τη; χυχλο· 
ρορία αχζών. με την εαιρύλαξη της εφαρμογής των διατά
ξεων ταυ τρίτου εδαφίου της ααραγράφου 1 του άρ-δρου αυτού.

ΥΑρ-δρο 13 αατ. 4.

( Οαως αυτό αντιχτταττά-δη/.ε με το άρ-δρο 5 του Ν. 894/ 
1979 (ΦΕΚ 89) χαι οι ~αρ. 3 χαι 4 με την αατ. 1 του άο- 
·δ?ου 7 του Ν. 1512/85 ΦΕΚ 4).

4. Όσο: ααραδαίνουν τις διοττάξεις της ααρ. 1 του αα
ρόντος άρ-δρου τιμωρούνται με διοιχητιχή χρηματιχή αοινή 
μέχρι τριά·;τα χιλιάδες (30.000) δραχμές. Η ααράόατη δε- 
6αιώνετα: ααό τα αρμόιδια όργα;α χαι τυντάττετα: τχετιχή 
έν.-δετη με την οαοία χαι -χαλείται ο ααραδάτης να εμφανι
στεί, εφόσον το εαι·δυ»μεί. μέσα σε αέ-ντε (5) ημέρες ενώαιον 
της αρχής στην οαοία υπάγονται τα όργανα αου δεδαίωσα; 
τη; ααράδατη για να εν.-δέσει τις οτντιρρήσεις του. Παράλ
ληλα μπορεί να διατπχ-δεό η αχινητοαοίηαη του οχήματος 
σύμφωνα ροε τις ν.ά-δε φορά ισχύωτες διατάξει; -για την αν.ι- 
νητοαοίητη μηχα;07.ίνητων οχημάτων. Εφόσον ο ααραδάτης 
της παρουσιάζει στο εαιλαμδα;όμενο ά:γχ;ο ή αροτχομίζε: 
μέσα στην παραπάνω πενδήμερη αρο-δετμία στην αρμόδια αρ
χή τμ.ολό'Ίΐ αου αναφέρετα: στη; ε/τόλετη εργατιών συντή
ρησης χαι ρΎδμιτης λειτουργίας του χινητήρα του οχήμα- 
τός του με χρονολογία έν.δοσης όχι αρογενέττερη των έξη 
(6) μηνών τααιν ααό την ημέρα της ααράδατης. ο ααραόά- 
της απαλλάσσεται ααό τη; πληρωμή του προστίμου. Σε περί
πτωση που δεν παρουσιάζει ή δεν προσχεμίσει το απαιτούμενο 
σύμφωνα με τα παραπάνω, τιμολόγιο, r αρχή επιδάλλε' τη; 
ως άνω οιοιχητιχή χρηματοχ.ή ποινή αου. δεδαιώνεται στο αρ
μόδιο δημόσιο ταμείο χα: εσαράττεται ως δηεόσιο έσοδο».

Άρ-δρο 52.

(Όπως αντιχαταστάδηχε με το άρ'δρο 8 του ν. 1356/ 
1983 «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος σων οδικών οχημά
των χαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 55) .

«Άρ-δρο 52.

Μέτρα ρύδμισης οδικής κυκλοφορίας.

1 Μέτρα για την ομαλή χαι ασφαλή διεξαγωγή της οδι- 
•χδχλοφορίας και ιδιαίτερα αυτά αου αφορούν στον χα-δο-

4. Με όαση χυχλιοφοριαχές μελέτες, που έχουν εκπονηΓδε: 
ή εγχρι-δεί ααό κοινού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ
πουργείου Δημοσίων Έργων χαι του ΟΑΣ. για την περιοχή 
αρμοδιότητας του, ή των υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοι
νωνιών, για όλες τις άλλες περιοχές της Χώρα; 7.α: με κοι
νή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων y.a: Συγκοι
νωνιών. μαορούν να χα-δορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφο
ρίας στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιων οδικών μα
ζικών μεταοορών προσώπων (λεωφορεία χαι τρόλλεϋ).

5. Γ'.α την ανακούφιση, την ομαλή y.a: ασφαλή διεξαγω
γή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό ·με την α;άγκη εξα
σφάλισης καλύτερων συνδηχών διεξαγωγής της οδικής συ- 

—κοινωνίας με τα μέσα δημοσίων ο ο ιν.ών μαγικών μεταφορών 
προσώπων, ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, 
μποσούν να παίρνοντα: μέτρα περιορισμού ή απογοσευσης τη; 
κυκλοφορίας ή της στά-δμευσης μηχανοκινήτων οχημάτων ο- 
στοιαστήποτϊ κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών, κα-δώ; και 
μοτοποδηλάτων, σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας 
ή πόλεων ή κωμοαολεων ή σε ορισμένη οδο η οδούς η και σε 
τμήμα ή τμήματα οδού ή οδών. Στις περιοχε; όπου, σ.μφω- 
να με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έχει αααγο-

λάσου. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ-δρου 34 
του ΚΟΚ. Τα μέτρα που προόλέπονται^ στη; παράγραφο αυ
τή παίρνοντα: για την περιοχή της τέως Διοίκησης Πρω
τεύουσας με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων. 
Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξης και για τις υποΛΟ'.πες 
περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νουάρχη. h 
—ζσάδοτη των διατάξεων των αποφάσεων που εκοιδοντα: κα
τά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται για μεν τη στα-δμευση 
κατά τις διατάξεις του οικείου άρ-δρου του ΚΟΚ. σπως τ;ο- 
ποποιείται με το άρ-δρο 9 του νόμου αυτού, για δε τα μέτρα 

πεσιορισ,μού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με χρηματική 
ποινή πέντε χιλιάδων (5.006) μέχρι εκατό χιλιάδες < 100.
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•00) δραχμές ή με μολόχαση μέχρι Sat (2) utk.: ανάλογα 
ε τις τβρεττώσεις, το είδος και την έκταση της παράδοσης 
αι το μέγ*όός της. με εσκρύλαξη εραρμογής xiii άλλης 
είμενης Jtcrrεεξης τον τροδλέτΐί ετιδολή δαρύτεοη: ποινής 
ια τυχόν σαρρέοντβ άλλα αΚχήματσ.

6. Τ® μέτρα τον ταίρνονται με τ:ς διατάξεις τον άρόρον 
-ατού isyiwv ατό την τοποθέτηση των οικείων π-ινακίδων 
ήμανσης η των σηματοδοτών ή ατά τη χάραξη της οικείας 
αιζόντιας σήκανσης στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρό- 
5 ισχύος των μέτρων αυτών η χυχλορορία ρυόμίζετα: ατό 
οοχονόμοος η. τα μέτρα έχουν ληρόεί με την εραρμογή των 
ιατάξεων της προηγούμενης ταραγράρου και δεν τρβόλέ- 
-ονται ατό τον Κώδικα αυτόν αντίστοιχες πινακίδες σήμαν- 
ης, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν ατό τη δημοσίευση των 
χετεχών, κατά την προηγούμενη ταράγραρο. ατοοάσεων ή 
τό τη χρονολογία τον όα ερίζουν ο: ίσιες αυτές ατοράσε-ισ».

Άρόρε 108 παρ. 4

4. Ατό της εραρμογή; τον σνστήματος τη; παραγράοον 
τον ταρόνττς άρόρον καταργούντα: ο: διατάξεις τον πσ- 

,ντος Κώδικες α: οτοία: τροόλέτονν διοικητικά; τοινάς. ως 
α: α: διατάξεις δια των οποίων επιίάλλοντα: παρεπόμενα:

τέκνα; αβοκράσεως της αδεέβς ιοοτνότητος οόηγοό ντό των 
δικαστηρίων Αι σχετικά! ταρα&άσεις -5α -/.αταγράροντα. και 
ό-α τιμωρούνται κατά τα οένω δια της χατ’ εξονσιοδόττ,ιιν 
τον παρόντος άρόρον εχδόόηπομένης κοινής Τπονργική: απο
ρρέω;.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΪΊΓ ΑΡΙβ. 243
κανονισμός λειτουργίας ετιόατηνών ετυτοκινήτων δημόσιας 

χρήσής με ή χωρίς μετρητή (ταξί — αγοραία) τεκ) στην 
άδετα yAr/j/νθρερόας του. γράρετα; ως έδρα τους διοικητική 
μονάδα τον έρίσκετα: μέσα στα έρια της τεριο/ής Αόλη- 
νών — Πειραιώς — Περιχώρων· (ΦΕΚ 10-4).

Άρόρο 23 παρ. 1 και 1γ 

Π οινές

1. Ο: παραδότες των διατάξεων τον Κανονισμόν αντΟν 
τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

γ) Των διατάξεων τον εόρόρον 3 παράγραρος ίγ' και 2 
τον άρόρεκι 4, τον άρόρον δ ταράγραοος 4. τον άρόρον 3 
ταράγσαρο-ς 1.2.3.5.8.14.15. τον άρόρον 10 ταράγραροι 
1. 2 και 4, τον άρόρον 11. παρ. 2. του άρόρον 19 ατό πέντε 

χιλιάδες (5.000) έως τοιαντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.


