
στο σχέδιο Νόμου Τκ τις οδικές μεταφορές, τις ετηκοι- 
νωνίες και ά*λες διατάξεις

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Εισαγωγή - Υφιστάμενη Κατάσταση

Οι εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές οι οποίες 
αποτελούν ένα βασικό παράγοντα της οικονομίας της χοί
ρος, δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο σύνολό τους, επί ενιαίας 
βάσης.

Ετσι παρουσιάζεται το φαινόμενο της αποσπασματικής 
αντιμετώπισης των διαφόρων τομέων των μεταφορών με 
νόμους, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχεδόν σύνδεση μεταξύ 
τους και οι οποίοι θεραπεύουν επαγγελματικές ανάγκες 
διαφόρων τάξεων, παρά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των 
μεταφορών στο σύνολό τους.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τη φιλοσοφία που 
επικρατούσε και επικρατές ότι τα μέσα μεταφοράς, γενικά, 
αποτελούν μέσο βιοπορισμού του λεγάμενου 'επαγγελματία 
αυτοκινητιστή· δημιούργησε στην ουσία ένα κλειστό κύκλω
μα, γύρω από τις μεταφορές με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί 
ο κοινωνικός τους ρόλος και να καθυστερήσει η προσαρ
μογή τους στους γρήγορους τεχνικούς και οικονομικούς 
μετασχηματισμούς, που γίνονται τώρα και που είναι βέβαιο 
ότι θα συνεχισθούν με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 
στον ενιαίο χώρο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της αγοράς 
το 1993.

Τα τελευταία 8 χρόνια δεν έγινε καμιά ουσιαστική νομο
θετική ρύθμιση στο χώρο των εμπορευματικών και επιβατι
κών μεταφορών.

Αυτές δεν αντιμετωπίσθηκαν στο σύνολό τους, δεν βελ
τιώθηκαν και δεν συμπληρώθηκε το υπάρχον νομοθετικό 
πλαίσιο, ώστε να εκσυγχρονιστεί στις απαιτήσεις της νέας 
δεκαετίας και να δοθεί έτσι η δυνατότητα στους μεταφορείς 
μας να προετοιμαστούν ενόψη του 1993.

Οι προηγούμενες Κυβερνήσεις από το 1981 έως το 1989 
προσπάθησαν να λύσουν τα πιεστικά προβλήματα αποσπα
σματικά, ανάλογα με τις πιέσεις που ασκούνταν κατά πε
ρίπτωση. Αλλά και η αντιμετώπιση αυτή δεν γινόταν με 
κάποιο νομοθετικό πλαίσιο.

Ετσι παρατηρείται το φαινόμενο εγκύκλιοι Υπουργών να 
καταργούν Νόμους, να ρυθμίζονται θέματα με αποφάσεις 
που θα κυρώνονταν με νόμο και οι οποίες δεν κυρώθηκαν 
ποτέ.

Όπως είναι φυσικό τα ποοβλήμστα συσσωρεύθηκαν και 
οδηγηθήκαμε σταδιακά σε μ^ι κατάσταση αβεβαιότητας και 
ρευστότητας δικαίου.

Για ν' ανπμετωπισθεί η κατάσταση αυτή και εκτιμώντας 
ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς το 
1993 και οι κοινοτικές ρυθμίσεις στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, επιβάλλουν την ριζική αναδιάρθρωσή τους, ώ
στε να μπορέσουν ν' ανταποκριθούν στον ιδιάιτερα σημα
ντικό για την εθνική μας οικονομία ρόλο τους, το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών θα προχωρήσει στην κατάρ
τιση σχεδίων νόμων, με τους οποίους θα εισαχθούν νέες 
αρχές οργάνωσης και λειτουργίας τόσο στον τομέα των 
εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όσο και στον 
τομέα τεχνικής υποστήριξης των αυτοκινήτων.

Τα νομοσχέδια αυτά, που θα επακολουθήσουν θα τεθούν 
υπόψη όλων των κλάδων των μεταφορέων και των επαγ- 
γελματιών που εμπλέκονται στη μεταφορά και θα επιδιωχθεί 
μ' ένα ελεύθερο και ανοικτό διάλογο να γεφυρωθούν οι 
αντιθέσεις, που εύλογο είναι να υπάρχουν, ώστε με τη 
μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση να προχωρήσουμε στις επι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ βαλλόμενες ρυθμίσεις.
Ηδη έχουμε προχωρήσει σε μία συστηματική καταγραφή 

των προβλημάτων των διαφόρων κλάδων, με απώτερο σκο
πό την ολοκληρωμένη αξιολόγησή τους, ώστε αοού μελε
τηθούν, να τεθούν οι νέες αρχές και βάσεις για την παρα
πέρα ανάπτυξη των μεταφορών.

Μέχρις ότου όμως πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός που 
θα απαιτήσει αρκετό χρόνο και επειδή, όπως προαναφέρ- 
θηκε, τα προβλήματα είναι πολλά και πιεστικά για τους 
μεταφορείς, γι'αυτό αμέσως προχωρούμε στις σημαντικές 
αυτές ρυθμίσεις που θα εκσυγχρονίσουν κατά πολύ τη 
μεταφορά και θ' ανακουφίσουν τους μεταφορείς από τη 
νομοθετική αβεβαιότητα, ώστε απαλλαγμένοι από τα πιε
στικά αυτά προβλήματα, θα συμβάλουν στον απώτερο σκοπό 
που έχει θέσει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και που αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός της μεταφοράς.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα μας, λόγω 
της συμμετοχής της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, απαιτούν 
την από κοινού κατάστρωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης 
και οργάνωσης του κλάδου των μεταφορών σε διάφορα 
επίπεδα.

Μια τέτοια στρατηγική ανάπτυξης, θα πρέπει βέβαια.να 
βασίζεται στην υπάρχουσα ελληνική πραγματικότητα, αλλά 
και να στοχεύει στο μέλλον. Και αυτός ο στόχος δεν μπορεί 
να επιτευχθεί αν δεν απαλλάξουμε τις μεταφορές από τις 
εκκρεμότητες και τα προβλήματα που συσσωρέυσε ή επί 
πολλά χρόνια ανυπαρξία Νομοθετικών ρυθμίσεων. Είναι συ
νεπώς απόλυτα αναγκαία η ψήφιση του παρόντος Νόμου.

Ειδικότερα με το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται:

1. Με τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 θέματα Φ.Ι.Χ. αυτοκι
νήτων.

Η χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
του βασικού Ν. Λ/τος 49/1968 'περί χορηγήσεως αδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, οχημάτων ιδιωτικής 
χρήσης' (Α' 294), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπλη
ρώθηκαν με το Ν.Δ. 833/1971 (Α' 34) και το ΝΔ. 1268/1972 
(Α' 203) και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το ΒΔ. 
281/1973 (Α' 84).

Με τα άρθρα δε 1, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 803/78 (Α' 123) 
θεσπίστηκαν απαγορευτικές διατάξεις και ποινικές κυρώσεις 
για παραβάσεις της νομοθεσίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Βασικές αδυναμίες της νομοθεσίας των ft.I.X. αυτοκινή
των οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την 25ετή περίπου 
εφαρμογή της και που επιβάλλεται V ανπμετωπισθούν νο
μοθετικά κατά τρόπο αποτελεσματικό είναι κυρίως:

α Το ελάχιστο ύψος των ακαθαοίστων εσόδων του προη
γούμενου έτους που έχει θεστασθεί με το ΝΔ. 49/68 ως 
βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων άνω των 4 τόννων (πετρελαιοκινήτων).

Το ποσόν αυτό των 2.000.000 δραχμών κατέστη εντελώς 
ανεπαρκές για το σκοπό που θεσπίστηκε, αφού σήμερα 
ισοδύναμοί με το υΠερδεκαπλάσιο, με αποτέλεσμο ν' αυξά
νεται απεριόριστα ο αριθμός των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, και

β. Ο τρόπος αντιμετώπισης των παραβάσεων των σχε
τικών απαγορευτικών διατάξεων.

Η ποινική αντιμετώπιση αυτών αποδείχτηκε αναποτελε
σματική αφού οι σχετικές διατάξεις ελάχιστα εφαρμόζονται 
λόγω της ανεπαρκούς γνώσης της νομοθεσίας των Φ.Ι.Χ. 
αυτοκινήτων από Τ αστυνομικά όργανα και της αδυναμίας 
απόδειξης των ποινικών παραβάσεων, με αποτέλεσμα οι 
παραβάσεις αυτές V αυξάνονται συνεχώς και να παραμέ
νουν κατά το πλείστον ατιμώρητες.

Οι υπάρχουσες αδυναμίες της Νομοθεσίας των Φ.Ι.Χ. 
αυτοκινήτων έχουν ως αποτέλεσμα:
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α. Την ανατροπή της επιβαλλόμενης ισορροπίας μεταξύ 
Φ.Ι.Χ. και ΦΑ.Χ. αυτοκινήτων σε βάρος των επάγγελμάτιων 
αυτοκινητιστών.

Από το σύνολο των κυκλοφορούντων σήμερα 663.000 
φορτηγών αυτοκινήτων με συνολικό ωφέλιμο φορτίο 
1.160.000 τόννων τα 622.000 (94%) είναι Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα 
με συνολικό ωφέλιμο φορτίο 900.000 τόννων, ενώ τα Φ.Δ.Χ. 
αυτοκίνητα ανέρχονται οε 41.000 με συνολικό ωφέλιμο 
φορτίο 260.000 τόννων.

β. Τη δημιουργία έντονης παραοικονομίας με δυσμενείς 
επιπτώσεις για την εθνική οικονομία γενικότερα (πειρατεία 
μεταφορών, φοροδιαφυγή κλ.π.).

γ. Τη σταδιακή μείωση της ανταγωνιστικότητας των Ελ
λήνων

επαγγελματιών αυτοκινητιστών μεταφορέων ΦΛ.Χ. έναντι 
των Ευρωπαίων και μάλιστα ενόψει της πλήρους απελευ
θέρωσης των μεταφορών το έτος 1993, αφού η επαγγελ
ματική επιβίωσή τους αποβαίνει προβληματική εξ αιτίας του 
σχεδόν ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού των πειρατικών Φ.Ι.Χ. 
αυτοκίνητων, οι κάτοχοι των οποίων διαφεύγουν τον έλεγχο 
των εισοδημάτων τους.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκουμε να εξαλεί
ψουμε τις αδυναμίες της υφιστάμενης Νομοθεσίας έτσι 
ώστε:

Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα να κυκλοφορούν αποκλειστικά και 
μόνο για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης του κατόχου τους και να οδη
γούνται από προσωπικό της επιχείρησης με σχέση εξηρ- 
τημένης εργασίας ή αυτοπρόσωπα από τον επαγγελματία, 
όταν αυτός έχε ατομική επιχείρηση.

Οι άδειες κυκλοφορίας των μεγάλων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων 
(πετρελαιοκινήτων άνω των 4 τόννων) να χορηγούνται 
οποτεδήποτε στις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη. Ταυ
τόχρονα όμως θα ελέγχεται η λειτουργία και η βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγούνται οι άδειες κυ
κλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, με την καθιέρωση του θεσμού 
της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. (ισχύος ενός 
έτους) και της οριστικής άδειας, η οποία θα χορηγηθεί, 
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, άλλως ανα
καλούνται.

2. Με το άρθρο 6 θέματα Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (ειδικό 
βυτιοφόρα):

Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 49/1968 και των σε εκτέλεση 
αυτών εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων Ε/5360/5705/ 
1970 και Α2/11367/558/1984 έχει επιτραπεί η χορήγηση 
φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων κοινού φόρτου 
μικτού βάρους πάνω από 4 τόννους σε εμπόρους υγρών 
καυσίμων για τη μεταφορά υγρών καυσίμων οε βηρέλιρ. και 
κάνιστρα.

Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών, με την πάροδο του 
χρόνου κα μη εξυπηρετούμενοι από τον τρόπο αυτό της 
μεταφοράς, τα μετέτρεψαν σε βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών 
καυσίμων.

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάσθηκε εντονότερα στην Βό
ρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου η ρυμο
τομία των πόλεων αυτών εμποδίζει την κυκλοφορία των 
μεγάλων βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας 
ΧΡήσης-

Το έτος 1977 με το άρθρο 9 του Ν. 722/77 ρυθμίστηκε 
εν μέρει το θέμα αυτό και χορηγήθηκε στους κατόχους 
εκείνων των αυτοκινήτων άδεια κυκλοφορίας βυτιοφόρου 
μεταφοράς υγρών καυσίμων ωφέλιμου φορτίου μέχρι 6 τόν
νων.

Η χορήγηση όμως αδειών φορτηγών αυτοκινήτων κοινού

φορτου για μεταφορά υγρών καυσίμων με τον παραπάνω 
ξεπερασμένο τεχνολογικά, τρόπο μεταφοράς, συνεχίστηκε 
και έτσι το Κράτος βρίσκεται προ αδιεξόδου.

Τα αυτοκίνητα αυτά κικλοφορούν εν γνώσει της Πολι
τείας η οποία γνωρίζοντας το έργο που επί τελούν, r 
ανέχεται και προσπάθησε με διάφορες διοικητικές (μη νό
μιμες) ρυθμίσεις ν αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό (επέμ
βαση για επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας σε περιπτώσεις 
επιβολής διοικητικών ποινών, απαλλαγή αυτών από την 
υποχρέωση τεχνικού ελέγχου).

Με το προτεινόμενο άρθρο δίδεται η δυνατότητα κυκλο
φορίας ενός βυποφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς πετρε
λαίου θέρμανσης μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιογράμμων 
στους εμπόρους υγρών καυσίμων, κατόχους φορτηγών αυ
τοκινήτων ιδιωτικής χρήσης κοινού φορτίου, τα οποία ετέ- 
θηααν σε κυκλοφορία μέχρι την 11.2.88 (ημερομηνία απαγό
ρευσης περαιτέρω κυκλοφορίας αυτοκινήτων της κατηγο
ρίας αυτής στη Θεσσαλονίκη). Συγχρόνως, με τους προ- 
τεινόμενους όρους κυκλοφορίας αφενός εξυπηρετείται μόνο 
ο Νομός Θεσσαλονίκης στον οποίο έχουν έδρα, αφ ετέρου 
προστατεύονται οι δημόσιας χρήσης μεταφορείς από τυχόν 
υποκλοπή μεταφορικού έργου.

3. Με το άρθρο 7 θέμστο Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων μεταφο
ρικών επιχειρήσεων:

Με το Ν. 383/1976 έγινε προσπάθεια οργάνωσης των 
μεταφορέων με την δημιουργία οργανωμένων μεταφορικών 
επιχειρήσεων και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των με
μονωμένων αυτοκινηπστών.

Παρά το γεγονός όμως, ότι ο Ν, 383/1976 προσπάθησε 
να πλησιάσει την ψυχολογία του Ελληνα μεταφορέα με τη 
δημιουργία της ιδιότυπου μεταφορικής επιχείρησης, η οποία 
έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπ δεν συνεισφέρεται σ' 
αυτή το αυτοκίνητο κατά κυριότητα ή έστω κατά χρήση, 
αλλ αρκεί η ως παρεπόμενη παροχή προς αυτή των εταί
ρων, εισφορά μόνο του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του 
αυτοκινήτου, εν τούτοις, δεν επετεύχθηκε το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα.

Η μη αποδοχή του Ν. 383/1976 οφείλεται στο γεγονός 
όπ οι μεταφορείς δεν είχαν εξοικειωθεί με την συνεταιρι
στική ιδέα και νόμιζαν, όπ θα αποξενωθούν' με τον τρόπο 
αυτό από τ' αυτοκίνητά τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα είναι δυνατή η δημιουρ
γία μικρών μεταφορικών επιχειρήσεων, η λειτουργία των 
οποίων θα είναι αφενός μεν ευέλικτη, αφετέρου δε θ' 
ανταποκρίνεται στη ψυχολογία του έλληνα μεταφορέα, ο 
οποίος απ' όπ φάνηκε ως τώρα, δεν δέχεται τη μετοχική 
εταρεία, στην οποία η κατανομή του μερίσματος στο τέλος 
του χρόνου, με την σύνταξη του ισολογισμού, δημιούργησε 
αε πολλούς οικονομικό πρόβλημα.

4. Με το άρθρο 8 θέματα διεθνών οδικών μεταφορών:
Σύμφωνα με τα άρθρο 2 του Ν. 1C1Q/198C, για κάθε

παράβαση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχείρηση μεταφοράς με αυτοκίνητα, διατάξεων διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών, που έχει κυρώσει ή αποδεχθεί η 
Ελλάδα, ή διατάξεων αποφάσεων του Υπουργού Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών, που αφορούν στους όρους και προϋ
ποθέσεις διενέργειας διεθνών μεταφορών, εισβάλλεται 
ποινή στέρησης του δικαιώματος εκτέλεσης διεθνών με
ταφορών από τρεις (3) μέχρι (12) μήνες.

Η διαταξη αυτή έχει καταστεί ανενεργός, επειδή η ποινή 
του κατωτατου ορίου (τριών μηνών) θεωρείται αυστηρή. Για 
το λόγο αυτό κρίνεται ακόττιμη η μείωση της ποινής αυτής 
αλλά και αύξησή της σπς περιπτώσεις υποτροπής.
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5. Με το άρθρο 9 Siperra μεταβίβασης Φ-Δ-Χ. σντττπνή- 
των:

Me τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 4 περ. (?) του Ν. 
383/1976 παρασχέθηκε η δυνατότητα χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας σε Ελληνες υπηκόους, πρόσφυγες από το 
Ζαΐρ, εφόσον είχαν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις 
αυτές προϋποθέσεις.

Η μεταβίβαση των αυτοκινήτων αυτών ήταν ελεύθερη, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3S3/1S76 μέχρι 
και 29.3.83, οπότε και καταργήθηκε με πς διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 1350/1983.

Με το άοθρο αυτό κατοργείται η απαγόρευση μεταβίβασης 
και έτσι επανερχόμαστε στο προ της 3C.3.E3 νομικό καθε
στώς.

Η κατάργηση της απαγόρευσης μεταβίβασης κρίθηκε α
ναγκαία για τους εξής λόγους:

α. Η απαγόρευση μεταβίβασης δεν εξυπηρετεί οποιαδή
ποτε σκοπιμότητα.

β. Εχει περάσει σχεδόν δεκαετία από τη χορήγηση των 
αδειών της

κατηγορίας αυτής.
γ. Η μεταβίβαση είναι ελεύθερη για όλες τις κατηγορίες 

φορτηγών
Δ.Χ. αυτοκινήτων, πλην της παραπάνω και
δ. Η διατήρηση της απαγόρευσης θέτει σε δυσμενέστερη 

μοίρα όσους
κράτησαν τα αυτοκίνητά τους και τα δούλεψαν επί μία 

σχεδόν
δεκαετία, σύμφωνα με το πνεύμα της σχετικής διάταξης 

του Ν. 383/1976, σε σχέση με όσους έσπευσαν να τα 
μεταβιβάσουν

αμέσως, χωρίς ν ασκήσουν το επάγγελμα του αυτοκινη- 
ΤΙΟΤΓ)·

Ας σημειωθεί τέλος, ότι τα φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα της 
κατηγορίας αυτής για τα οποία προτείνεται η κατάργηση 
της απαγόρευσης μεταβίβασης εκτιμώνται σε 150.

Με τη διάταξη αυτή επίσης ρυθμίζεται το θέμα της 
εισφοράς προς το ΤΣΑ και ορίζονται οι υπόχρεος ώστε ν' 
αποφευχθούν αμφισβητήσεις μεταξύ του Ταμείου αυτού και 
των ασφαλισμένων του.

6. Με το άρθρο 10 θέματα αποκατάστασης δικαιούχων 
Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων:

Με τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 
383/1976 επετράπη η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Ο.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων σε Ελληνες πρόσφυγες από το Ζαΐρ, οι οποίοι 
στη χώρα αυτή ασκούσαν το επσγγελμο του μεταφορέα και 
αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν για μόνιμη εγκατάστα
ση στην Ελλάδα.

Με τις διατάξεις του ίδιου Νόμου (Ν. 383/1S76) και μέχρι 
το 1983 (Ν. 1350/1983) ήταν ελεύθερη η μεταβίβαση των 
αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής.

Η έκδοση των παραπάνω αδειών κυκλοφορίας στηρίχθηκε, 
κατά κανόνα, σε δικαιολογητικώ, που προσκομϊσθηκαν από 
τους ενδιαφερομένους και τα οποία θεωρήθηκαν από τις 
οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ως επορκή.

Σε πολλές περιπτώσεις τ' αυτοκίνητα, που τέθηκαν σε 
κυκλοφορία κατά εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, μετοβι- 
βαστηκαν με την άδεια κυκλοφορίας τους από τους αρχικούς 
κατόχους αυτών σε τρίτους καλής πίστης αγοραστές, οι 
οποίοι και θεμελίωσαν δικαιώματα, κατόπιν μάλιστα βεβα'ώ- 
οεων της Διοικήσεως, που εξέδωκε, χωρίς επιφύλαξη, νέα 
άδεια κυκλοφορίας.

Μετά από επανέλεγχο που έγινε στα δικαιολογηπκά αυτά, 
διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή διαπιστώθηκαν αμφιβολίες, ως

την πληρότητα του περιεχομένου τους.
Ετσι αφαιρεθηκσν πολλές άδειες κυκλοφορίας απά τρί

τους, οι οποίοι και προσέφυγαν στο Σ.Τ.Ε.
Πολλοί όικοώθηκαν κα τους επεστράφηοαν οι άδειες, 

άλλοι έχασαν τις προθεσμίες προσφυγής στο Ανώτατο 
Δικαστήριο με αποτέλεσμα να χάσουν τις άδειες τους.

Επειδή, αποδεδειγμένα, η Διοίκηση δεν παοασύρθηκε 
στην έκδοση των άδειων cutiov από δόλιες και απατηλές 
ενέργειες των ενδιαφερομένων, προτείνεται η επιστροφή 
των αδειών αυτών στους τρίτους καλής πίστης αγοραστές.

7. Με το άρθρο 11 θέματα υπερφόρτωσης των Φορτηγών 
αυτ/των:

Μία αδυναμία της σχετικής, με πς εμπορευματικές μετα
φορές, νομοθεσίας αποτελεί και η διαφορετική αντιμετώπιση 
των Φ.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για παράβαση υπερφόρ
τωσής τους.Ετσι είναι επιβεβλημένη η τροποποίηση - συ
μπλήρωση των σχετικών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 
53 του Ν. 1591/1986, ώστε αφ' ενός ο κολασμός των 
συνεργών γο υπερφόρτωση φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. 
να επεκταθεί και στα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. και αφ' ετέρου 
Υιό την παράβαση αυτή να επιβάλεται παράλληλα και ανε
ξάρτητα με την ποινική κύρωση και

το διοικητικό μέτρο της άμεσης επί τόπου αφαίρεσης των 
στοιχείων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων.

Η επέκταση της κύρωσης αυτής και στην περίπτωση 
υπερφόρτωσης φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων κρίνεται επιβε
βλημένη γιο τους ίδιους ακριβώς λόγους για τους οποίους 
θεσπίστηκε για τα φορτηγά Δ.Χ. (αποφυγή καταστροφής 
οδοστρωμάτων, πρόκληση ατυχημάτων, μείωση του ορίου 
ζωής των οχημάτων κ_λ.π.), οι ίδιοι δε αυτοί λόγοι επιβάλουν 
τη λήψη και των διοικητικών μέτρων της επί τόπου αφαί
ρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του υπερφορτωμένου 
πάνω από 20% φορτηγού Ι.Χ. και Δ.Χ. αυτοκινήτου.

8. Με το άρθρο 12 θέματα αλλαγής έδρας και μεταβί
βασης μικρών Φ.Δ.Χ. ουτοκινήτων:

Με πς διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1073/1980 απα
γορεύεται η μεταφορά της έδρας των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, 
που κυκλοφόρησαν σε αντικατάσταση των τρίτροχων Φ.Δ.Χ. 
(μοτοσυκλετών).

Με πς ρυθμίσεις που προτείνονται με το άρθρο αυτό 
παρέχεται η δυνατότητα της αλλαγής της έδρας των αυ
τοκινήτων αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αμοιβαία 
αλλαγή των εδρών ή σε μικρότερες σε πληθυσμό περιοχές 
ή οε νησιά κα; παραμεθόριες περιοχές ή σε νομούς που 
δεν υπάοχα 'αύτοκινητο δημόσιος χρήσης.

Με τον τροπο αυτό ικανοποιείται πάγο αίτημα των με
ταφορέων, ενισχύεται ο θεσμός της αποκέντρωσης και 
οξιοποιούνται καλύτερο τα φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα της 
κατηγορίας αυτής, αφού 6c τους δοθεί η δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουν περιοχές, οι οποίες στερούνται από φορ
τηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Με το Ν. 1073/1980 δόθηκε στους ιδιοκτήτες τρίτροχων 
φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (μοτοσυκλετών) το 
δικαίωμα να τα αντικαταστήσουν με μικρά φορτηγά αυτοκί
νητα (μικτού βάρους μέχρι τριών χιλιάδων χιλιογράμμων).

Με το άρθρο 5 όμως του Νόμου αυτού θεσπίστηκε 
ουσιαστική απαγόρευση της μεταβίβασης, σε τρίτα πρόσω
πα. των φορτηγών αυτών αυτοκινήτων, αφού ρητά με πς 
διατάξεις του ορίζεται, όπ οι άδειές τους είναι προσωπικές 
και αμεταβίβαστες και μόνον κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να 
μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή στα τέκνα του κατόχου 
και αιτία θανάτου στη χήρα σύζυγο και τα τέκνα του 
θανόντος, με προϋποθέσεις και στις δύο περιπτώσεις, που
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περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα αυτή.
Ενα από τα πάγια αιτήματα των μικροεπαγγελματιών της 

κατηγορίας αυτής είναι η παροχή της δυνατότητας να 
μεταβιβάζουν τα μικρό φορτηγό τους ο οποιονδήποτε- ε- 
παγγελματία οδηγό, σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους 
ή αδυναμίας, για λόγους υγείας, της αυτοπρόσωπης εκμε
τάλλευσής τους.

Το αίτημα αυτό κρίνεται δίκαιο, γιατί οι επαγγελματίες 
αυτοί, που μοχθούν χρόνια ολόκληρο κάτω από εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες εργασίας, παρέχοντας πολύτιμες υπη
ρεσίες στην διακίνηση των εμπορευμάτων και στην καθη
μερινή μας ζωή είναι γνωστό ο τι ουσιαστικά κάνουν επίπονη 
χειρονακττκή εργασία- πρέπει να έχουν μια δυνατότητα να 
βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, όταν δεν μπορούν πια 
ν' ασκούν το δύσκολο επάγγελμά τους.

Ως πράγμα, χωρίς την άδεια κυκλοφορίας του, το μικρό 
φορτηγό δύοκολα μεταβιβάζεται και η αξία του είναι μικρή.

Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος τους συνηγορεί 
και το γεγονός ότι μόνο οι μικροίδιοκτητες αυτοί δεν έχουν 
το δικαίωμα μεταβίβασης του μικρού φορτηγού τους.

Ακόμα και οι ιδιοκτήτες μικρών φορτηγών, που κυκλοφό
ρησαν οε αντικατάσταση ιππηλάτων οχημάτων (καρραγω- 
γείς), σύμφωνα με το Ν.Δ. 531/1970 έχουν το δικαίωμα 
μεταβίβασής τους. Το γεγονός αυτό επιβάλει την ίση με- 
ταχείρηση και των μικροεπαγγελματιών που κυκλοφόρησαν 
τα μικρά φορτηγά τους ο' αντικατάσταση τρίτροχων οχη
μάτων (μοτοσυκλετών).

Η διάταξη που προτείνεται προς ψήφιση αποκαθιστώ την 
ισότητα στο χώρο των δημοσίων οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών, όσον αφορά στο δικαίωμα μεταβίβασής του, 
δημόσιας χρήσης, οχήματος τους και συγχρόνως ικανοποιεί 
ένα τουλάχιστον από τα πάγια αιτήματα της συμπαθούς 
αυτής τάξης εργαζομένων στις μεταφορές.

9. Με το άρθρο 13 θέματα οΰξησης μικτού βάρους 
ωρισμένων κατηγοριών φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτο
κινήτων.

Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 531/1970 επετράπη η αντικα
τάσταση των κυκλοφορουντων ζωηλάτων οχημάτων με φορ
τηγά Δ-Χ.αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα.

Από την εφαρμογή του Ν.Δ. 531/70 μέχρι σήμερα έχουν 
περάσει πολλά χρόνια με συνέπεια η πλειοψηφώ των αυ
τοκινήτων της κατηγορίας αυτής να έχει μεγάλη ηλικία. Ετσι 
με τον έλεγχο από τα ΚΤΕΟ διαπιστώνονται τόσες ελλεί
ψεις ώστε να είναι ασύμφορη η επισκευή τους και vc 
θεωρείται συμφέρουοα η αντικατάστασή τους με άλλα.

Η αναγκαιότητα αντικατάστασης των αυτοκινήτων αυτών 
οε συνδυασμό με το γεγονος ότι το έργο τους έχει μειωθεί 
σημαντικό με την αύξηση του αριθμού των φορτηγών ιδιω- 
τικής χρήσης αυτοκινήτων δημιουργεί στους κατόχους τους 
σοβαρό οικονομικό πρόβλημα καθώς και πρόβλημα επιβίω
σης.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο όπως επιτραπεί ν' 
ανπκστοσταθούν τα αυτοκίνητα αυτό με άλλα μυττού βάρους 
κατά 2 τόννους περισσότερο και συγκεκριμένο μικτού βά
ρους μέχρι 6 τόννους.

Η ίδια ρύθιεση είναι αναγκαίο να ισχυαει για τα αυτοκίνητο 
που κυκλοφόρησαν με τ.ς διατάξεις του Ν. 1C/3/C0 ως 
μεταφοράς σφαγίων διότι τα αυτοκίνητα της κατηγορίας 
λόγω της ειδικής διασκευής (τε.γ'.ιέίάε, επένδυση εσωτε„ι- 
κού χώρου κ.λ_π.) έχουν μεγάλο cr-.άβάθο με αποτέλεσμα 
το ωφέλιμο φορτίο τους είνεΐ τοοε μικρό !302—1C0 κιλά 
πράγμα που είναι ασύμφορη η εκμετάλλευση τους.

Η αύξηση του μικτού μμρρμς αποτελεί πεν.ο αίτημα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των ,ύ...;νητ.υ.' των κατηγο
ριών αυτών και πιστεύεται ότι η προτεινόμενη αύξηση το.

μικτού βάρους θα τους επιτρέψει V ασκήσουν με μεγαλύτερη 
άνεση το επάγγελμά τους.

10. Με το άρθρο 14 θέματα μεμονωμένων αυτοκινητι
στών εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών:

Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού ικανοποιείται βασικό 
παλαιό αίτημα των μεμονωμένων αυτοκινητιστών. Πρόκειται 
για αίτημα δίκαιο και επιβάλεται η νομοθετική αντιμετώπισή 
του διότι:

α) Η εφαρμογή του Ν. 383/1976 περί αναγκαστικής ορ
γάνωσης του σε μεταφορικές επιχειρήσεις δεν ολοκληρώ
θηκε όσον αφορά την υποχρεωτική οργάνωση των ιδιοκτή
των αυτοκινήτων σε επιχερήοεις για τη διενέργεια εθνικών 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ετσ. ant tc 25.000 Ο.Δ.Χ. αυτοκίνητα τα 18.500 αυτο
κίνητό διενεργούν μεταφορές από μεμονωμένους αυτοκι
νητιστές.

β) Επί πλέον η οδηγία 74/561/ΕΟΚ για την πρόσβαση 
στο επάγγελμο του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, γιο 
την εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε σχετικό Προεδρικό 
Διαταγμα, δεν επιβάλει την υποχρεωτική οργάνωση των 
μεταφορέων σε μεταφορικές επιχερήοεις.

Ετσι θα ήταν άδικο οι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές να 
στερούνται απο τη διευκόλυνση αυτή, που έχουν με τις 
ισχύουσες διατάξεις μόνο οι μεταφορικές επιχερήσεις.

Αλλωστε, με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται οι έλληνες 
μεταφορείς με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων τεχνο
λογικών συστημάτων στην έλξη οχημάτων, που θαδιευκο- 
λύνουν το έργο τους και θα ουντελεοουν στη βελτίωση και 
ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σας οδικές εμπο- 
ρευματικές μεταφορές.

Ταυτόχρονα είναι ανάγκη να τους δοθεί και η προτεινό- 
μενη απαλλαγή από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, αφού 
δεν πρόχειτο; για νέα άδεια.

Το δεύτερο ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα 
δίδεται τόοο στους μεμονωμένους όσο και στις μεταφορικές 
επιχερήοεις (στις τελευταίες δίδονται 3 ρυμουλκούμενα)για 
εξοικονόμηση χρόνου και όχι για αύξηση μεταφορικής ικα
νότητες. Η φιλοσοφώ του αριθμού αυτού είναι, ότι το ένα 
βρίσκεται στο τόπο φόρτωσης και το άλλο εκτελεί μετα
φορά. Αλλωστε οι επιβαρύνσεις αυτές έχουν σπρώξει τους 
μεταφορείς /μ ,ρηοροποιούν τέτοια οχήματα χωρίς άδεια, 
με αποτέλεσμα να μην ελεγχετοι η ασφάλεια τους και οι 
άλλοι τεχνιχοί κανόνες (σύνδεση κ,λ.π.)

11. ΔΊε το άρθρο 15 θέμστο ένταξης των μεταφορέων 
εθνικών και ϋιεβνών μεταφορών στην κατηγορία μεταφο
ρών που επιθυμούν:

Σύμφωνε με τ.ς άωττάξεις του άρθρου 1 του Ν. 383/1976, 
C; μεμιάς εμπερευμετμώς μεταφορές διακρίνσνται αε κο- 
ττγμρίες, (Σεύνεις, ε3νικες, νομαρχιακές μκρορορτίων και

ΣφεεντυιότερΓ;, γιατί αποτελεί τη βάση της οργανωτικής 
ΰ_1φ2ρμετ,Γ τεν μεταφορών, είναι η διάκριση των εμπο- 
ρεμ-μετμ.μ-ν μετεφερών σε διεθνείς, εθνικές και νομαρχια
κές.

Στο ΐέ··'' έ:'·ρ ΰ..·ετώ και ο ορισμός των μεταφορικών 
γ.:.:; : : "ΐ. ,· ·.- είετερη r.c. λειτουργώ των οποίων ήταν

Ρ....τμμ ίί.μευ αυτού.
ί..; ..._____ τφρ /.Γ/,,συ 2 του ίδιου Νόμου επιχει

ρεί μι η τ..; ξιε/έργιεας διεθνών και εθνικών
cl... ; .ε. ιμ- μ... .φορών αποκλειστικά ππό με-
τ. ...... ....... ... ι... νομαρχιακές μεταφορές επι-
τρ. .χτμ; .μ ύ. .... ..ε απο μεμονωμένους αυτοκι-



Για να επιβάλει την οργάνωση τώΡ“αυτρκινηηστων οε 
μεταφορικές επιχειρήσεις το ίδιο άρθρο έταζε προθε^ώς 
(ενός έτους για τις διεθνείς κοι ενός και μισού έτους για 
τις εθνικές), μετά την πάροδο των οποίων, α αυτοκινητιστές 
που δεν θα προσαρμόζονται στις διατάζεις του Νόμου αυτού 
θα έχαναν το δικαίωμα διενέργειας διεθνών kci εθνικών 
μεταφορών.

Ενώ όμως οι διατάζεις του παοαπάνω Νόμου και η σχετική 
εισηγητική έκθεση δήλωναν την αποφασιστικότητα εισαγω
γής των νέων ρυθμίσεων, κατά την εφαρμογή τους επιδεί- 
χθηκε ατολμία **αι αναποφασιστικότητα, με επακόλουθο 
βασικές διατάζει του να μην εφαρμοστούν κατά τα πρώτα 
κρίσιμα για την επιβολή τους χρόνια και να οδηγουμεθα, 
σταδιακά, σε μία κατάσταση αβεβαιότητας και ρευστότητας 
δικαίου.

Ετσι, σήμερα, μεμονωμένα αυτοκινητιστές διενεργούν 
διεθνείς μεταφορές (π.χ. ιδιοκτήτες ψυγείων) και εθνικές 
μεταφορές, ενώ είναι εύκολη η ευκαιριακή-καιροσκοπική 
μεταπήδηση ενός αυτοκινητιστή από την κατηγορία των 
εθνικών μεταφορών στην κατηγορία των διεθνών μετσφο- 
ρών και αντίστροφα.

Ο έλεγχος της νόμιμης διενέργειας των μεταφορών είναι 
δυσχερέστατος, αφού πολλές φορές, ακόμα και η έννοια 
συγκεκριμένων διατάξεων αμφισβητείται, με αποτέλεσμα την 
παράνομη διενέργεια οδικών μεταφορών (εμπορειιμετιχών) 
ιδιαίτερα στον εθνικό χώρο.

Οι διεθνείς μεταφορείς, επικαλούμενοι τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν. 383/1976 πιέζουν για την επιβολή απα
γόρευσης εισόδου νέων μεταφορέων στις διεθνείς μετα
φορές. ενώ, αντίθετα, οι εθνικοί μεταφορείς επιμένουν για 
την εξασφάλιση δυνατότητας να διενεργούν, ανεμπόδιστα, 
και διεθνείς μεταφορές.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για V αντι
μετωπίσει την κατάσταση αυτή εκτιμώντας ότι η ολοκλή
ρωση της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς το 1992 και οι 
κοινοτικές ρυθμίσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών 
επιβάλλουν τη ριζική αναδιάρθρωση του τομέα των οδικών 
εμπορευμαπκών μεταφορών της χώρας μας, ώστε να μπο
ρέσει V ανταποκριθεί στον ιδιαίτερα σημαντικό για την 
εθνική μας οικονομία ρόλο του, θα προχωρήσει στην κα
τάρτιση σχεδίου Νόμου, με το οποίο Θα εισάγονται νέες 
αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των μεταφορών.

Μέχρις ότου όμως πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός και 
επειδή στα πλαίσια του διαλόγου με τους εκπροσώπους 
των διεθνών και εθνικών μεταφορέων επιτεύχθηκε, για 
πρώτη φορά, μιά απόλυτη συμφωνία για τη ρύθμιση του πιό 
σοβαρού θέματος που αντιμετωπίζουμε στην οργάνωση, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των δύο αυτών βασικών κατηγο
ριών μεταφορών (διεθνών - εθνικών), κρίνουμε σκόπιμο να 
προτείνουμε στη Βοιολή την ψήφιση του άρθρου, που υλο
ποιεί της εζαιοετικής σημασίας για το μέλλον των μεταφο
ρών μας συμφωνία αυτή, παρέχοντας τις ακόλουθες κατ' 
άρθρο διεικρινήσεις :

Με την παρ. 1 διασφαλίζεται η δυνατότητα στους μετα
φορείς, που διενεργούν σήμερα διεθνείς ή εθνικές μετα
φορές, να εντάσσονται, με δική τους ελεύθερη επιλογή, 
στην κατηγορία μεταφορών που επιθυμούν (διεθνών ή ε
θνικών).

Με την παρ. 2 τους παρέχεται, κατ' αρχήν η ευχέρεια 
να μετατάσσονται από τη μία κατηγορία στην άλλη ελεύ
θερα

Ομως η μετάταξη πρέπει να είναι προϊόν ώριμης σκέψης 
και όχι καιροσκοπικής μεταπήδησης. που θ' αποβλέπει στην 
ευκαιριακή δράστηριοποίηση σ ένα χώρο μεταφοράς σε 
βάρος των οργανωμένων στο χώρο αυτό μεταφορέων.

Γι' αυτό επιβάλλεται στους μεταφορείς που επιλέγουν 
την κατηγορία των διεθνών μεταφορών να παραμείνουν σ

αυτήν τρία ί3) χοάνη τουλάχιστον πριν μεταταχθούν στην 
κατηγορία των ε^νκών.

Ετττ. ο μεταφσςέας, πριν αποφασίσει να επενδύσει κε
φάλαια γη την εζοσψάλιση του κατάλληλου μεταφορικού 
μέσου για τις διεθνείς μεταφορές (μεταφορικό όχημα, με
γάλου τοννάζ και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων), και την 
ανάλογη οργάνωση της ετηχειοησής του, θα πρέπει να 
εκτιμήσει, με περίσκεψη, τις δυνατότητες ευδόκιμης δρα- 
στηριοποίησής του στην κατηγορία μεταφορών, που επιλέ
γει, ώστε να μη σπαταλιέται και το πολύτιμο συνάλλαγμα 
για ετππόλαης αγορές νέων αυτοκινήτων.

Αλλωστε, ο περιορισμός συγκριτικά με τις ανάγκες των 
μεταφορών μας, αοιθμός αδαών για διεθνείς μεταφορές 
(κυρίως αδειών TRANZtT Γιουγκοσλαβύας, Αυστρίας, αλλά 
και Ιταλίας. Ουγγαοίας και Τσεχοσλοβακίας) επιβάλλει την 
πλήρη αξιοποίησή τους, για την εξυπηρέτηση των εξαγωγών 
και εισαγωγών μας (φορτηγά μεγάλου τοννάζ).

Επειδή όμως θα είναι σκληρό και όχι σκόπιμο να εξανα
γκάζεται ο μεταφορέας, που έκανε λανθασμένη εκτίμηση 
των συνθηκών και γι' αυτό ανεπιτυχή επιλογή της κατηγο
ρίας διεθνών μεταφορών, να παραμένει σ' αυτήν τρία χρόνια 
του παρέχεται η ευχέρεια επιστροφής ενωοίτεοα στην κα
τηγορία των εθνικών μεταφορών. Στην περίπτωση όμως 
αυτή δεν θα έχει δικαίωμα νέας μετάταξης, πριν περάσουν 
πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια από την πρόωρη επιστροφή 
του στην κατηγορία των εθνικών μεταφορών.

Με την παρ. 3 παρέχεται η ευχέρεια σε μεταφορείς 
εθνικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικό ποιημένα φορτηγά 
αυτοκίνητα (μεταφοράς υγρών καυσίμων, θερμής ασφάλτου, 
πλατφόρμες μεταφοράς κοντέίνερς και ανατρεπόμενα) να 
διενεργούν και διεθνείς μεταφορές προς και από όμορες 
χώρες με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπάρχει πρό
βλημα αδειών, σύμφωνα με τις σχετικές διμερείς συμφωνίες 
για τις μεταφορές αυτές.

Την προϋπόθεση αυτή διασφαλίζει η προηγούμενη έγκρι
ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να ενισχυθεί η πρωτο
βουλία ανάπτυξης των εξελιγμένων αυτών ειδών μεταφοράς 
και V αζιοποιηθούν οι δυνατότητες των μεταφορέων μας 
στο σύνολό τους, ν' ανταγωνιστούν τους μεταφορείς των 
όμορων χωρών.

Με την παραγρ. 4 δηλώνεται ρητά, ότι υφιστάμενοι πε
ριορισμοί και απαγορεύσεις ως προς το δικαίωμα αντικατά
στασης φορτηγών αυτοκινήτων από μιά κατηγορία σε άλλη 
παραμένουν σε ισχύ. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η 
αποτροπή αρθρόων αντικαταστάσεων ή μετατροπών φορ
τηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου σε ειδικοποιημένα οχή
ματα (π.χ. βυτιοφόρα υγρών καυσίμων, ψυγεία κλ.π.), που 
θα προκαλέσει αναστάτωση και στις διεθνείς και στις εθνι
κές μεταφορές, θα διαταοάξει την εργασιακή ειρήνη κα θα 
συνεπιφέρει μεγάλη και άσκοπη σπατάλη συναλλάγματος.

Με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 εταβάλλονται διοικητικές 
κυρώσεις στους μεταφορείς, που παρά την απαγόρευση, θα 
διενεργούν μεταφορές οε άλλη κατηγορία από εκείνη, στην 
οποία είναι ενταγμένα.

Με την παράγραφο 7 ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων 
(βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών τροφίμων, χημικών υγρών κα 
υγρών καυσίμων) επιτρέπεται να διενεργούν εθνικές κα 
διεθνείς μεταφορές λόγω του μικρού αοιθμού των αυτοκι
νήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Με την παράγραφο 8 δϊδετα το δικαίωμα στα φορτηγά 
αυτοκίνητα Δ.Χ. βυτιοφόρα εκκενώσεως βάθρων να μετο- 
τραπούν σε άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα σε περιοχές που 
εξ αιτίας της κατασκευής ή ολοκλήρωσης του αποχετευτικού 
δικτύου έχει μειωθεί το μεταφορικό τους έργο με αποτέ
λεσμα να είναι προβληματική η εκμετάλλευσή τους. Με την 
ίδια όμως παράγραφο τίθενται και περιορισμοί ώστε να
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εξασφαλιοβΕί η εξυπηρέτηση περιοχών που δεν έχουν ε
νταχθεί στο {Ηίοχετευπκό δίκτυο αλλά και να μην εκδοθούν 
νεες άδειες κκλοφορίας όταν δεν υπάρχει πραγματική 
ανάγκη.

12. Με το άρθρο 16 θέματα προσταοίος των επσγγελ- 
ματιών αυτνστύν 6^1^. αυτοκινήτων οζ περίπτωση πλιι- 
οτηρκΜίμοά ή αναγκαστικής οφαίρεσης του αυτοκινήτου :

Η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 31 του Ν.Δ. 
3334/1955, εινοι προφανές, ο τι αποβλέπει στην προστασία 
των επαγγελμαπών αι/τοκινηποτών-ιδιοκτητών φορτηγών 
δημόσιας χρήσης αυτοκίνητων.

Πράγματι, η διάταξη αυτή προστατεύει αυτή την κατηγορία 
των επαγγελμαπών, οψου καθιερώνει την αρχή, ότι αν το 
αυτοκίνητο όημόαας χρήσης μεταβιβασθεί με πλειστηριααμό 
τότε μεταβιβάζεται στον επισπεύδοντα τον πλειστηριασμό 
μόνο το όχημα ως πράγμα, η άδεια κυκλοφορίας όμως 
(δικαίωμα) του εκπλειστηριαοθέντος αυτοκινήτου δημοσίας 
χρήσης παραμένει στον αυτοκινητιστή ιδιοκτήτη του εκπλει- 
στηριασθέντος αυτοκινήτου.

Δηλαδή μετά τον πλειστηριασμό ο επαγγελματίας αυτο
κινητιστής έχει δικαίωμα να αγοράσει άλλο αυτοκίνητο και 
στη συνέχεια να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία Συ
γκοινωνιών άδεια κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης επ' ονόματί 
του. για το αυτοκίνητο αυτό και έτσι νο συνεχίσει την 
άσκηση του επαγγέλματός του.

Η νέα όμως άδεια επ' ονόμαπ του επαγγελματία αυτο
κινητιστή δίνεται σύμφωνα με πς αναφερόμενες στη διάταξη 
αυτή προϋποθέσεις ήτοι :

α. για μια φορώ μόνο
β. εφόσον ζητηθεί να εκδοθεί εντός βμήνου από τον 

πλειστηριασμό και
V- εφόσον είναι επαγγελματίας συτοκινηπστής και δεν 

έχει στην κατοχή του άλλο Δ-Χ. αυτοκίνητο.
Ο παραπάνω όμως περιορισμοί χορήγησης της νέας 

άδειας είναι προφανές, ότι είναι αντίθετοι προς το οκοπό 
της διάταξης.

Για το λόγο αυτό πρέπει ν απαλείφθούν.
Μόνο προς το σκοπό να μη παρστείνεται επί πολύ χρόνο 

η υλοποίηση του δικαιώματος του αυτοκινητιστή να θέσε; 
σε κικλοφορία νέο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, με ζημιά 
του δημοσίου συμφέροντος, δικαιολογείται νο τεθεί U^Coc- 
σμία άαχησης του δικαιώματος τούτου στον ατυχήσεντα 
αυτοκινητιστή. Η προθεσμία όμως αυτή πρέπει νε είναι 
μεγαλύτερη του βμήνου, γιατί το £μηνο με πς σημερινές 
οικονομικές συνθήχες, είναι ανεπαρκές.

Τέλος οι προτεινόμενες προθεσμίες Co πρέπει νο εφαρ- 
μοσθοϋν και αε κάθε περίπτωση αποχαρακτηρισμού του 
αυτοκινήτου, ώστε να καλυφθεί αφενός ένα κενό του Νόμου 
jct αφετέρου να διευκολυνθούν οι αρμόδχς Υπηρεσίες 
Συγκοινωνιών.

- (■ γ το Γρ ε — .7 —μ—.ε μεταχείρισης στ- βιβλιάριο 
μεταβολών κμριυτητιις S3 κατοχής των r.rror■··ήπΰν και 
των ενοχικών ΰχταωμάτων από σύρλαση χρημ. τοόσττκής 
μίσθωσης του Κ.ΙΘύΣΤΘλΞ (λϋλΞίΓίΟ) :

Με την προτεινέμε.·; διέτοξη ε.τοπεύετε: η κάλυψη νο- 
μοΰεπι-.εύ ιιμ/άϋ ’.;;μ Cr_;_: ε_.ε ,.ςΞηΓε; με-; την ισχύ του 
Κόμρ·ε Ιλίΰ"Ι/".Ι-2 .οι η ρισμήμ-,ή στη ;._μο μες «μ —ον 
τομέα των ράσων με'.εεεεέ; μνάς Γύ. /εενευ οικονομικού 
kg νο;:«ού ί.·εέμ:·. ο ■_ -:c;rq εεερμέ;ενε; εήμερο ευρυτα:;
I. — * .* to to . to. . . to . , to . > to ^ ^   ^to to - , I to to kto to ^ to to-

τ;ττ;ιε ::ε.ε; __ r-; El./onr μετ_·';λών ιιυειοτητ^.ς
και κατο ,·;ς του . του Ν-ώ. τί·υ3/ΐ£73, έκτος των

εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκίνητων και μστοακλρ- 
τών που προβλέπονται από πς δκιτάίχις του Νόμου αυτού 
και του ενοχικού δικαιώματος επί ταιούτων οχημάτων, που 
πηγάζει όμως μόνο από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
του Ν- 1665/86 και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση οπ η 
ούμβαοη αυτή 6α έχει προηγουμένως καταχωρισθεί ore 
βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 
1036/1949 στη Γραμματεία των Πρωτοδικείων.

Με την ίδια διάταξη εξουσιοδοτούνται οα Υπουργοί Οι
κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών να καθορίσουν 
τον τρόπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της καταχώ
ρισης και να ρυθμίσουν πς αναγκαίες λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή της διάταξης, αλλά και για την εκπλήρωση των 
σκοπών του Ν. 1665/1986.

Πιστεύεται, πως με τη διάταξη αυτή λύνεται το πρόβλημα 
που είχε ανακύψει ευθύς μετά την ισχύ του Ν. 1665/1986 
και προωθούνται αποφασιστικό οι συναλλαγές και η ανά
πτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού απο τη 
μιέ μεριά οποδεομεύοντα κεφάλαια για περαιτέρω επενδύ
σει; ενώ από την άλλη παίρνει οαρκα και οστά ο Νόμος 
1665/1586, του οποίου η εφαρμογή και στον τομέα των 
μεταφορικών μέσων έχει γίνει περισσότερο από επιτακτική 
ενόψει της Ευρώπης του 1993.

14. Με το άρθρο 18 θέματα ώ.Ι.Χ. αυτοκίνητων ιιαροχής 
οδικής βοήθειας :

1.1ε πς ισχύουοες. περί φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωπκής 
χρώσης, διατάξεις (Ν.Δ. 49/6Β), μέχρι το έτος 1986 απα
γορευόταν η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ®J.X. αυτοκι
νήτων σε επιχειρήσεις "παροχής οδικής βοήθειας". Οσες 
άδειες κυκλοφορίας είχαν χορηγηθεί πριν από το έτος αυτό 
ήταν "γιο την εξυπηρέτηση συνεργείων επισκευής αυτοκι
νήτων", πράγμα που προβλέπονταν από την ισχύουσα νο- 
μοθεαία

Το έτος 1986, εκδόθηκε απόφαση, εκτός Νόμου, του 
τότ; Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνο με 
την οποία ρυθμίζονταν το θέμα της χορήγησης τέτοιων 
άδειων.

Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή ήταν δυνατή η χο
ρήγηση μέχρι 10 αδειών κυκλοφορίας ο.Ι.Χ. ειόικοπαυιμένων 
γιο τον πρώτο χρόνο της λειτοιιργίας των επιχειρήσεων 
"παροχής οδικής βοήθειας" χωρίς προϋποθέσεις. Μετά τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας για να διατηρήσουν τα αυτοκίνητο 
αυτά, οι παραπάνω επιχειρήσεις, έπρεπε να προσκομίσουν 
στοιχείο με το οπαία θ' αποδείκνυαν, ότι για κάθε αυτοκίνητο 
έχουν γράψει στη δύνομή τους 1.000 συνδρομητές κα έχουν 
πραγματοποιήσει 4ΌΟΟ.ΟΟΟ δρχ. ακαθάριστα έσοδα.

Η απόφαση όμως αυτή, η οποία είναι ευθέως αντίθετη 
με τις ισχύουοες διατάξεις, έχει δημιουργήσει πρόβλημα 
στην ερμμμσγή της. διότι κα; δεν έχει κι χκιΐοεί με νόμο και 
έχει ξεπεραστεί μετά την έκδοση του Π_έ_ 1C3/19£C. με το 
oncio οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας θεωρούνται, οτ, έ
χουν ερφώμτηκη δραστηριότητα.

Για το λογο αυτό προτείνετα: η υπόψη διαταξη.

ίΐ. λ'.; το άράρο 10 θέματα σχετικά με την ένταξη των 
μ=τ_ν_μ;χύν επίχεψήοεων στις Ευστέξεις του λ. 1332.' 
:£ί·3 ίλ· lUl).

ϋω.ά τον τρόπο 3α ucCoi στ.ς μετοσεριχές επ:„μ·.- 
μή«..·:ς ή ίωύνοτύιητο οργάνωσης και εκομγχρύντο.-μ; του 

· .."ώ.ρ.·, to-UTp να μπομωοουν ο. ι>^.ω..ρ--.ιν ρρ 
ϊου.ς ί,ΐ-ρς τις ι.'.λος κοινοταώς μεταρορ-ώις οτοχοιρ

kui _·μι;ς ιιαι λίεταφορ_ν κοι Επικοινωνούν,



7

οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των μεταφορικών επι
χειρήσεων στις διατάξεις του νέου ανατττυχια··.ού Κόμου 
(ΚΙ. 1892/1990).

16. Με το άρθρο 20 θέματα σχετικά με ~ εηυιονογίσ 
Αποθηκών Τελωνειακής αποταμίευσης.

Προβλέπεται η δημιουργία Αποθηκών Τελωνειακής απο
ταμίευσης και το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης για 
κοινοτικά και μη κοινοτικά εμπορεύματα σύμφωνα και με τις 
σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

α) Το θεσμικό πλαίσιο, οι όροι και προϋποθέσεις δημιουρ
γίας, λειτουργίας και χωροθέτησης των αποθηκών τελω- 
νειακής αποταμίευσης καθώς και το εφαρμοζόμενο C αυτές 
καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης για κοινοτικά κα μη 
κοινοτικό εμπορεύματα, θα καθορισθούν με Προεδρικό Διά
ταγμα που θα εκ δοθεί με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου, Περιβάλλοντος - Χω
ροταξίας και Δημοσίων Εργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας,

17. Με το άρθρο 21 θέμστο πολυτέκνων κατόχων Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων :

Ο νομοθέτης του Ν. 1437/1984 που ρύθμισε τα θέματα 
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, κινούμενος στα πλαίσια του άρθρου 
21 παρ. 2 του Συντάγματος, που προβλέπει ειδική φροντίδα 
για τις πολύτεκνες οικογένειες, θέσπισε για μία τετραετία 
από την έναρξη ισχύος του που έληξε την 8.5.1988, ευερ
γετική εξαίρεση των πολύτεκνων κατόχων Ε.Δ.Χ. αυτοκι
νήτων από τις απαγορευτικές γιο τους λοιπούς κατόχους 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ίδιου 
Νόμου, οι οποίες αποκλείουν το δικαίωμα παράλληλης α
πασχόλησης αυτών ως οδηγών σε αυτοκίνητα που δεν 
ανήκουν σ' αυτούς.

Με την προτεινόμενη διάταξη, που κινείται στα ίδια πλαί
σια ευεργετικής αντιμετώπισης των πολυτέκνων οικογε
νειών, επιδιώκεται, με την τροποποίηση του σχετικού 
άρθρου 9, η χρονικό απεριόριστη εξαίρεση των πολύτεκνων 
επαγγελματιών

αυτοκινητιστών Ε.Δ.Χ. από τις απαγορευτικές διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Ν. 1437/84, για λόγους δημογρα- 
φΐκούς και ευχερέστερης αντιμετώπισης των οικονομικών- 
οικογεναακών προβλημάτων τους, με την δυνατότητα εκμε
τάλλευσης του κατεχόμενου Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου τους και 
παράλληλης απασχόλησης αυτών ως οδηγών σε άλλα αυ
τοκίνητα.

18. Με το άρθρο 22 θέμστο ειδικής άδειας οδήγησης 
Ε,ΔJC. αυτοκινήτων :

Με το άρθρο 13 του Ν. 1437/1984 ορϊζετα ότι :
Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδειο οδήγησης 

αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. που προβλέπεται από τους κανονισμούς 
λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., όπως αυτοί κάθε φορά 
ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος να μη λαμβάνει σύνταξη 
από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν πάρα 
πολύ μικρή σύνταξη. Μας έχουν επιδειχθεί εκκαθαριστικά 
σημειώματα συντάξεων μέχρι και 2.000 δρχ., £.000 δρχ., 
κ.λ.π. με αποτέλεσμα βάσει αυτών των συντάξεων vc μη 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εργαστούν ως οδηγοί σε 
ταξί ή να μη μπορούν να οδηγήσουν τα δικά τους ταξί.

Κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται η απόκτηση της ειδικής 
άδειας οδήγησης από συνταξιούχο, που το ποσό της συ
νολικής σύνταξής του το χρόνο, δεν θα υπερβαίνει το 
αντίστοιχο οριακά ποσό που ορίζεται κάθε χρόνο από το

Υπουργείο Οικονομικών (παρ. Κ άρθρο 2 Π-Δ/μα 458/84 
ΦΕΧ 1£S/A/24.1C.34). Το οριακό αυτό ποσό λαμβάνεται 
υπόψη για απόκτηση άδειας ταξί

19. Με το άρθρο 23 θέματα προθεσμίας μεταβίβασης 
Ξ.Δ-Χ. αυτοκίνητου Ολυμπιονιχών :

Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 1858/89 (ΦΕΚ 
148/Α/1.6.1989) υποχρεώθηκαν μέσα σε αποκλειστική προ
θεσμία έξι (6) μηνών οπό την έναρξη ισχύος του Νόμου 
αυτού να μεταβιβάσουν τις άδειες κυκλοφορίας ταξί που 
είχαν πάρει οι Ολυμπιονίκες, αφού καταβληθεί ο φόρος επί 
της αξίας της άδειας κυκλοφορίας.

Ορισμένοι Ολυμπιονίκες λόγω απουσίας τους στο εξω
τερικά για επαγγελματικές τους υποχρεώσεις (συμμετοχή 
τους σε διεθνείς αγώνες) δεν μπόρεσαν να μεταβιβάσουν 
πς άδειες ταξί μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που έθετε 
η πιό πάνω διάταξη με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να 
χάσουν το δικαίωμά τους επί των αδειών αυτών.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η δικαίωση 
όλων όσων δεν πρόλαβαν, από λόγους που δεν οφείλονται 
στην υπαιτιότητά τους, να μεταβιβάσουν πς άδειες ταξί 
τους.

20. Με το άρθρο 24 θέματα μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτο
κινήτων (τοξί-Α γοραίων):

Με πς διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1437/1984 (Α59) 
απαγορεύεται η μεταβίβαση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που οι 
άδειες κυκλοφορίας τους :

α) Χορηγήθηκαν σύμφωνα με πς διατάξεις του Νόμου 
αυτού.

β) Χορηγήθηκαν κατά πς διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 1108/1980 (Α‘304) και γ) Χορηγήθηκαν στο όνομα πο
λυτέκνων επαγγελμαπών αυτοκινηπστών οδηγών αυτοκινή
των, ύστερα από εγκρίσεις που είχαν εκδοθεί κατά παρέκ
κλιση από πς διατάξεις που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος 
του Ν. 1108/1980, εφόσον έως τότε δεν είχε γίνει μετα
βίβαση του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

Με πς διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 588/1977 (Α' 148) 
επετράπηκε η μεταβίβαση ελεύθερο όλων των επιβατικών 
Δ.Χ. αυτοκινήτων, γιο τα οποία υπήρχε απαγόρευση πριν 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Με την προτεινόμενη διάταξη εξισώνεται ένανπ των 
άλλων αυτοκινηπστών ολοκλήρου της Ελλάδας και η θέση 
των αυτοκινηπστών των οποίων τα ταξί είναι σήμερα αμε- 
ταβίβαστα.

Επί πλέον επιλύονται οι διαφορές στην περίπτωση κστό 
την οποία ικρισταται διαφωνία κατά την εκμετάλλευση του 
ταξί των πολυτέκνων που έχουν ένα ταξί ανά δύο από 
κοινού ιδιοκτήτες με συνέπεια να παραμένει το ταξί εκτός 
λειτουργίας, λόνω των προβλημάτων της συνεκμετάλλευ
σης.

21. Με το άρθρο 25 θέματα για το νομικό καθεστώς 
των Ε.Δ.Χ. τουριστικών αυτοκινήτων :

Με το άρθρο 16 του Ν. 1437/84 (ΦΕΚ S9/A/8.5.84) 
ορίζεται, άπ τα αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. τουριστικά με την έναρξη 
ισχύος του Νόμου αυτού απαγορεύεται να χαρακτηρίζονται 
ως τουριστικό και να χρησιμοποιούν τον όρο ‘τουριστικός', 
όπως προβλέπεται από πς διατάξεις της περιπτ. ε του 
άρθρου 1 του ΒΛ/τος 436/1961 (ΦΕΚ 111/0/1961).

Τα κυκλοφορούντο κατά την ισχύ του παρόντος Νόμου 
αυτοκίνητα Ε_Δ.Χ. με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο 
χαρακτηρισμό, επιτρέπεται να συνεχίσουν την παροχή του 
μέχρι τώρα μεταφορικού τους έργου μέχρι και την
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31.12.1989. Μετά την χρονολογία αυτή έχουν εφαρμογή οι 
διατάζεις που αφορούν τα αυτοκίνητα ταξί

Η αντικατάσταση των κατά το άρθρο αυτό αυτοκινήτων 
επιτρέπεται μόνο με αυτοκίνητα ταξί που πληρούν όλους 
τους όρους και τις προδιαγραφές του οικείου κανονισμού 
λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

Το μεταφορικό έργο και το τιμολόγιο των κατά το άρθρο 
αυτό αυτοκινήτων για τη χρονική περίοδο μέχρι 31.12.1889 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών κα 
Επικοινωνιών.

Μέχρι την 31.12.1989 τα κατά το άρθρο αυτό αυτοκίνητα 
φέρουν μαύρο εξωτερικό χρωματισμό και δεν απαιτείτοι να 
έχουν άλλες εξωτερικές ενδείξεις καθώς κα: ταξίμετρο.

Τα ανωτέρω αυτοκίνητα με την πιό πάνω διάταξη, πρέπει 
να καταργηθούν μέχρι την 31.12.1989.

Τα υπόψη αυτοκίνητα έχουν προσφέρει τ.ς πολύτιμες 
υπηρεσίες τους για πολλά χρόνια στον τουρισμό. Οπως 
είναι γνωστό τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία της 
χώρας μας και ιδιαίτερα της Αθήνας για να εκπληρώσουν 
με επιτυχία το έργο τους που είναι η προσέλκυση, εξυπη
ρέτηση και προαγωγή του τουρισμού χρησιμοποιούν για την 
διακίνηση των τουριστών υψηλής οικονομικής στάθμης, τα 
τουριστικό αυτ/τα πολυτελείας.

Επειδή κρίνουμε σκόπιμη την διατήρηση των 31 αυτοκι
νήτων του συνδέσμου αυτοκινητιστών Αθήνο-Πειραιά και 
μετά το έτος 1989 θεωρώντας τουριστικά αναγκαία τη 
συνέχιση παροχής των υπηρεσιών υψηλής στάθμης που 
προσφέρει η ομάδα αυτή των επσγγελματιών αυτοκινητι
στών αλλά και για κοινωνικούς λόγους. Επίσης επισημαί
νουμε, ότι όλες οι τουριστικά ανταγωνίστριες χώρες 
διαθέτουν λιμουζίνες υψηλής στάθμης για επίλεκτους του
ρίστες ή επισκέπτες εκπροσώπους κυβερνήσεων.

Με την προτεινόμενη κατάργηση του πιό πάνω άρθρου 
επιδιώκουμε την προώθηση του ποιοτικά καλού τουρισμού 
που είναι βασική προϋπόθεση εισαγωγής συναλλάγματος 
στη χώρα μας.

22. Με το άρθρο 26 ρυθμίζεται η πετρελαιοκίνηση των 
επιβατικών και φορτηγών !.Χ. αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν'. 1108/80 απαγορεύεται 
στα αυτοκίνητα μικτού βάρους κάτω των τεσσάρων (4) 
τόννων η κυκλοφορία με κινητήρα (diesel) πετρελαίου. Οι 
διατάξεις αυτές όμως αντίκεινται στο Κοινοτικό δίκαιο και 
έχει ήδη γίνει καταγγελία από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
με κίνδυνο η χώρα μας να παραπεμψθεί στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Αντιρρήσεις για τη νομοθετική ρύθμιση του 
θέματος προέβαλε κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, δεδομένου ότ: η επέκταση 
της πετρελαιοκίνησης και στα οχήματα αυτά θα προκαλούσε 
αύξηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, ιδίως στις πόλεις 
των Αθηνών κα της Θεσσαλονίκης.

Τελικά έγινε δεκτό από Κοινοτικούς εκπροσώπους η 
εξαίρεση περιοχών από τη ρύθμιση αυτή κα ειδικότερα των 
πόλεων των

Αθηνών κα της Θεσσαλονίκης. Οσον αφορά στον τρόπο 
ελέγχου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πετρελαιαυ- 
νήτων αυτοκινήτων καθώς κα στον καθορισμό των ορίων 
των περιοχών αυτών, προβλέπετε: η ρύθμιση με κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩΑ.Ε. κα Μετα
φορών κα Επικοινωνιών.

23. Με το άρθρο 27 Cip~o εκπροσώπησ" σττ> r«τνική 
Συνέλευση μετόχων ΚΤΞώ :

Η τροποποίηση της παραγρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 
102/73 πρστείνετα επειδή στην πράξη (Γενικές Συνελεύ

σεις. αρχαρεσιες κ.λ_π.) δημιουργούντα προστριβές μεταξύ 
των μετόχων σε ά.τι αφορά το δικαίωμα ψήφου για τα 
λεωφορεία ιδιοκτησίας του ΚΤΕΛ κα των συγκατοχών ενός 
λεωφορείου.

Ειδικότερα :
α) Με το εδάφιο 2 της παραγρ. 4 του άρθοου 6, όπως 

προτανετα.. ρυθμίζεται κατα τον πλέον οντιπροοωπευτικό 
και δημοκρατικό τρόπο η αοκηση του δικαιώματος της ψήφου 
στην περίπτωση που κάτοχοι ενός λεωφορείου λόγω των 
μιτρών μεριδίων τους C αυτό, δημιουργούν σοβαρά προ
βλήματα κα προστριβές οπό τη μιώ μεριά ως προς την 
επιλογή εκπροσώπου τους στη Γ ενική Συνέλευση κα από 
την άλλη ως προς το πρόσωπο που πρέπει νο επιλεγεί 
KGTQ πς αρχαιρεσίες από τον εκπρόσωπό τους.

Με την ειοαγωγή νέας διάταξης τπιδιώκετα να επιτυγ
χάνεται συμφωνία μεταξύ των μετόχων ενός λεωφορείου 
άλλως το δικαίωμα της ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες χάνετα..

β) Με το εδάφιο 3 της ίδιας παραγρ. κα άρθρου, όπως 
προτείνετα:. επιδιώκεται η καθιέρωση ίσης μεταχείρησης 
μεταξύ των υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου κ,λ.π.

24. Uc το άρθρο 28 θέμστσ χρησιμοποίησης εισπράκτορα 
στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ:

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται δικαίωμα στα 
Δ.Σ. των ΚΤΕΛ, να ρυθμίζουν τα δρομολόγια των λεωφο
ρείων τους χωρίς εισπράκτορα για λόγους αποφυγής ά
σκοπων δαπανών, (διανυκτερεύσεις κ,λ.π.). εφόσον γίνεται 
δεκτό ότι τα ΚΤΕΛ είνα νομικό πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου, 
που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικό κριτήρια.

Με την ίδια διάταξη επιδιώκεται επίσης ο περιορισμός 
της άσκοπης χρησιμοποίησης εισπράκτορα κατά την εκτέ
λεση δρομολογίων λεωφορείων των ΚΤΕΛ. που όπως έχει 
διαπιστωθεί, πολλές φορές, ελάμβανε χώρα, χωρίς ανάλογο 
έργο πσρά το λόγο ότι τα εκ της μη χρησιμοποίησής του 
προβλήματα είχαν επιλυθεί (όπως π.χ. η φορτοεκφόρτωση 
των αποσκευών, η έκδοση εισιτηρίων κατά τη διαδρομή από 
τον οδηγό κ,λ.π.).

ΖΒ. ΕΛε το άρθρο 29 θέματα καθορισμού της δύναμης 
των ΚΤΕΛ cz λεωφορεία:

Με το άρθρο 3 παραγρ. 1 του ΝΙ. 1437/84 προβλέπεται 
ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η δύναμη των Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων καθώς και η δύναμη των λεωφορείων των ΚΤΕΛ 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.588/77.

Κστά τον καθορισμό αυτό δεν συμμετείχε εκπρόσωπος 
του άμεσα ενδιαφερομένου φορέα, ήτοι των ΚΤΕΛ.

Γ.Ιε την προτεινόμενη προς ψήφιση διάταξη δίνεται η 
ουνατύτητο στο Δ.Σ. του ΚΤΕΛ να προτείνει στον Υπουργό 
Μεταφορών κα: Επικοινωνιών την απαιτούμενη δύναμη των 
j~x7.czαίων του, που, σαν επιχείρηση, λειτουργούσο με 
ιΞεετ.χοοιχονομϊκά κριτήρια είναι σε θέση να γνωρίζει κα
λύτερα τ.ς οττγχοινωνιοπές ανάγκες της περιοχής καθώς 
κζι τ.ς συνθήχες εκμετάλλευσης, αυτός δε να καθορίζει τον 
τρύπα μρ τον οποίο Co αντιμετωπισθεί η αύξηση ή η μείωση 
της δύναμης κάδε ΚΤΕΛ.

11. Γ.1; τα ύρίρο 33 θέματα μεταβίβασης λεωφορείων
---- ·■■(« ν—r ·.---------.----“1 * ■ — "

I. ■ ·,.;■■ ■..,ετπνάμέ.τ; δ.ετοξη δίδεται η δυνατότητα στα
·'■*· ..... .. I -_γ. του ΚΤΕΛ μετά οπό σπόφαση της
ι ___ ,ς των μετόχων τους, η οποία μάλιστα
πμ ... , χε. κω. αυξημένη πλειοψηφώ, νο μεταβζϊάζουν,
εά. . Μθμμρύν · >ωςρρε·1ο Δ.Χ. των οποίων οι άδειες 
kji ', ουρίας 0YwUv cxcvva στο c των 1.1 ώι.
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Τα λεωφορεία αυτά είναι ως επί το πλείστον πεπαλαιω
μένα κα α μέτοχοι δείχνουν απροθυμία για την αντικατά
στασή τους. Ετσι με τη ρύθμιση οπή θα δοθεί δυνατότητα 
τα λεωφορεία αυτά να μεταβιβαστούν αε ιδιώτες οδικούς 
μεταφορείς, οι οποίοι και θα τα εκμεταλλευτούν καλύτερα 
και αποδοτικότερα

Η επιχείρηση, τα χρήματα που θα αποκτήσει θα μπορέσει 
να τα διαθέσει για την κσκκκευή σταθμών ή για την 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, πράγμα το οποίο θα έχει 
σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχομένων προς το 
επιβατικό κοινό υπηρεσιών.

27. Με το άρθρο 31 ρυθμίζετα η εκμετάλλευση της 
γρ<*ιμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Με την τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 866/1979, 
επιδιώκεται η καλλίτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των 
επιβατών της γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης και η δι
καιότερη εκμετάλλευση αυτής, μετά την κατάργηση του 
δικαιώματος της εκμετάλλευσης απ' τον Ο.Ι.Ε. των πα
ραλλήλων προς το σιδηροδρομικό δίκτυο, λεωφορειακών 
γραμμών.

Με την παραπάνω ρύθμιση, αυξάνεται το μεταφορικό έργο 
των ΚΤΕΛ που μέχρι σήμερα, εκμεταλλευόταν τη γραμμή 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, με τη συμμετοχή στην 
εκμετάλλευση της γραμμής αυτής και του ΚΤΕΛ Ν .Αττικής, 
θα βελτιωθεί και η οικονομική κατάσταση αυτού και θα 
αποκατασταθεί η ίση μεταχείρηση, πράγμα που είχε απο
κλεισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 866/1979.

28. Με το άρθρο 32 θέματα εξίσωσης συνθηκών εκμε- 
ταλλέυσεως ΚΤΕΛ.

Με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα να καθορισθούν 
με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
οι δαπάνες εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων και λειτουρ
γίας των ΚΤΕΛ καθώς και ο τρόπος διανομής των μερι
σμάτων μεταξύ των μετόχων γιατί στην ισχύουσα διάταξη 
του άρθρου 25 του Ν.Δ. 102/73 δεν υπάρχει τέτοια δυνα
τότητα.

29. Με το άρθρο 33 θέματα συγκοινωνιακής εξυπηρέ
τησης κατοίκων περιοχών της υπαίθρου χώρας, που δεν 
εξυπηρετούνται οπό τα ΚΤΕΛ:

Με το άρθρο αυτό, σκοπείται η κύρωση, της με αριθμό 
23682/2172/12.6.9C απόφασης του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.

Η απόβαση αυτή εχδόθηκε, λόγω του επείγοντος χαρα
κτήρα της και συνδέεται με την άμεση ανάγκη συγκοινω
νιακής εξυπηρέτησης αγόνων και απομακρυσμένων ορεινών 
περιοχών της χώρας που δεν εξυπηρετούνται, έστω και 
κατά στοιχειώδη τρόπο από το ΚΤΕΛ.

30. Με το άρθρο 34 θέματα με τη σΰστοση Εθνικού 
Συμβούλου Μεταφορών.

Ο μεταφορές είναι γωνστό ότι διαδραματίζουν σπουδαίο 
ρόλο στην Εθνική μας Οικονομία αλλά και στη διαμόρφωση 
μιας κοινωνικής πολιτικής.

Ο τομέας αυτός ο οποίος πράγματι δεν έτυχε της απα- 
τοιψενης προσοχής συνεχώς αναβαθμίζεται και εκσυγχονί- 
ζεταε Το Υπουργείο προκειμένου V ανταποκριθεί σπς απαι
τήσεις της μεταφοράς για εκσυγχρονισμό, με την παρούσα 
ρι^μιση θεσμοθετεί το Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών, το 
οποίο αποτελείται από κρατικά όργανα αλλά και από άλλους 
Φορείς που επηρεάζονται ή επηρεάζουν την μεταφορά.

Ετσι με εμπεριστατωμένες μελέτες και εισηγήσεις θα 
μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε σχετικά με τη μεταφορά 
θέμα στο οποίο θα έχουν εκφράσει τις απόψεις τους άλοι 
α ενδιαφερόμενοι.

31. Με το άρθρο 35 θέματα άσκησης του επαγγέλματος 
του τεχνίτη αυτοκινήτων και μοτοσικλετών:

Με το νόμο 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/85) καθορίστηκαν α 
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυ
τοκινήτων, μοτοσικλετών κα μοτοποδηλάτων καθώς κα α 
όρα λειτοιιργίας των συνεργείων επισκευής των οχημάτων 
αυτών.

Ο νόμος αυτός ουσιαστηκά ενεργοποιήθηκε το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 1988, όταν εξεδόθη το προβλεπόμενο 
από αυτόν Π_ά. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988). που αφορά τη 
διαδικασία Ιδρυσης κα λειτουργίας των συνεργείων επι
σκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κα μοτοποδηλάτων, 
καθώς κα α προβλεπόμενες από το νόμο Υπουργικές 
αποφάσεις 73100/1988, 73101/1988 κα 73102/1988, που 
καθορίζουν τη διαδικασία, την εξεταστέα ύλη κα τα αναγκόια 
δικαολογητικά για τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλ
ματος.

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 
1575/1985 εδίδετο η δυνατότητα στους εκμεταλλευτές των 
συνεργείων που δεν έχουν πτυχίο σχολής, να εφοδιαστούν- 
με την άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη της αντίστοι
χης ειδικότητας κα υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι 
προθεσμίες, όμως, υποβολής των δικαιολογηττκών (19.11.88 
κα 19.5.Β9) αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, λόγω της πρόσφατης 
έκδοσης των διευκρινιστικών εγκυκλίων κα της καθυστέ
ρησης έκδοσης αναγκαίων δικαολογητικών, από τις συναρ- 
μόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα πολλοί εκμεταλλευτές 
συνεργείων να μην μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, ως εκπρόθεσμοι

Με τις παραγράφους 1 κα 2, τροποποιούνται οι παρά
γραφοι 1 κα 2 του αρθ. 10 του Ν. 1575/1985 κα παρατεί- 
νετα η προθεσμία υποβολής δικαιολογηττκών για τη 
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, σε εκμεταλλευτή 
συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, μέχρι 31.12.1991.

Με τη παρσγρ. 3 δίνεται η δυνατότητα χορήγησης μέχρι 
δύο αδειών άσκησης επαγγέλματος σε εκμεταλλευτές συ
νεργείων επισκευής αυτοκινήτων, εφόσον απασχολούντο 
αυτοπρόσωπα στο συνεργεία, των οποίων ή σαν εκμεταλ
λευτές. με περισσότερες της μίας ειδικότητες κα υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Με 7η παραγρ. 4 αντικαθίστανται οι παραγρ. 1 κα 2 του 
άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 κα επέρχονται οι εξής βελ
τιώσεις:

α! Δίδεται η ευχέρεια τροποποίησης του είδους των 
διενεογουμένων εξετάσεων (προφορικών ή γραπτών), για 
την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ώστε να 
γίνουν mo αντικειμενικές κα να εξασφαλιστεί η διαφάνεια 
κα το αδιάβλητο της κρίσεως των

εξεταζομένων καθώς κα η δυνατότητα ελέγχου των 
εξεταστικών επίτροπων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της 
ορθότητας της εξέτασης.

β) Παρέχεται η ευχέρεια στους οικείους νομάρχες να 
ορίζουν στις εξεταστικές επιτροπές άλλους τεχνικούς υ
παλλήλους της Νομαρχίας σε περίπτωση έλλειψης τεχνικών 
υπαλλήλων της αντίστοιχης Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, ώστε 
να αποφεύγεται η μετακίνηση υπαλλήλων on.j άλλους νο
μούς κα να εξοικονομούνται α σχετικές δαπάνες μετακί
νησης.
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32. 3ftc η άρθρο 36 θέματα του τεχνικού ελέγχου των 
state -οχημάτων:

Με ιτην τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 
135Q/1B83 καθορίζονται τα ειδικά τέλη που ασπρατονται 
σε "περίπτωση εκούσιου ελεγχου που ζητείται από κάτοχο 
οχήματος, ανάλογα με την έκταση του ελέγχου.

Στην παρ. 4 του άρθρου 2 δινετα η δυνατότητα καθο
ρισμού του χρονικού διαστήματος πέραν του οποίου διο- 
νεργείται σε όχημα πλήρης έλεγχος αντί επαναληπτικός 
και στην περίπτωση που σε όχημα κατά τον αρχικό έλεγχο 
διαπιστωθούν ελλείψεις και δεν προσκομηστηκε για επανέ
λεγχο προς διακρϊβωση της αποκατάστασης των ελλείψεων 
στο χρονικό διάστημα που καθορίστηκε από την Υπηρεσία.

Με την αντικατάσταση των παρ 5 και 6 του άρθρου 2 
καθορίζονται τα ειδικά τέλη για ειδικούς ελέγχους σε επι- 
μέρους συστήματα οχημάτων βάσει ισχυουοών οδηγιών 
ΕΟΚ/ΟΗΕ για χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου ανάλογα 
με την αντίστοιχη δαπάνη του Δημοσίου.

Στο άρθρο 2 προστίθενται οιπαοαγραφοι Ε, 9, 10 και 11 
μα πς οποίες καθορίζονται τα ειδικά τέλη που θα εισπρά- 
τονται για ελέγχους που προβλέτιονται από ισχύουσες 
διατάζεις και αφορούν διασκευές οχημάτων, ειδικούς ελέγ
χους αμαξωμάτων και οχημάτων που συμμετείχαν σε τρο
χαίο ατύχημα και ειδικούς ελέγχους για την έκδοση 
πιστοποιητικού για την ταξινόμηση οχήματος για το οποίο 
δεν έχει εκδοθεί στη χώρα έγκριση τύπου.

Τα ειδικά αυτό τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα καθορί
ζονται ανάλογα με την αντίστοιχη δαπανη του Δημοσίου 
για την διενέργειά τους.Με την αντικατάσταση του άρθρου 
"3 αλλάζει ο μαθηματικός τύπος αναπροσαρμογής των ειδι
κών τελών που προβλέπονται για τους τεχνικούς ελέγχους 
-έτσι ώστε τα ειδικά τέλη που προκύπτουν κάθε φορά να 
είναι ανάλογα με πς ττροσφερόμενες υπηρεσίες.

Με τον υφιστάμενο μαθηματικό τύπο αναπροσαρμογής 
το ισχύον από το έτος 1S86 ειδικό τέλος για επιβατηγό 
οχήματα κάτω των 3,5 τον., ύψους 3.2Χ δραχμών θα 
έπρεπε να φθάσει στις Ε.300 δραχμές.

Με τον πρστεινόμενο μαθηματικό τύπο, εξαοραλίζετά: ο 
ανταποδοτικός χαρακτήρας των ειδικών τελών και έτσι το 
προαναφερόμενο ειδικό τέλος προσδιοριζόμενο σήμερα α
νέρχεται στο ποσό των 4-203 δραχμών αντί των E.3C3 που 
προβλέπεται από πς ισχύουσες διατάξεις.

Με την -αντικατάσταση της παρ. 4 κα: πς προσθήκες των 
παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 5 καθορίζονται τα ειδικά τέλη 
αε περίπτωση εκπρόθεσμης προσέλευσης οχήματος για 
τεχνικό έλεγχο καθώς επίοης ρυθμίζονται θέματα στις 
περιπτώσεις που για λόγους ανώτερος βίας είναι αδύνατο 
να γίνει τεχνικός έλεγχος οχήματος ή οχημάτων.

33. Me το άρθρο 37 θέματα μεταφοράς της έδρας του
Η-λ_Τυθ1ε

Από πς διατάξεις της παρ 1 tcj άρθρου πρώτου του 
■ΜΔ. 768/107D (ιδρυτικός νομος του ΗΛΠΑΠ). όπως η 
παράγραφος αυτή ανπκαταοτάθηκε με το άρθρο 1 του Ν_Δ. 
298/1074 προβλέπεται ως tcpc του ΗΛΓίλΓ; η Αίτηνά (Δήμος 
Αθηναίων).

■Ηδη προβλέπεται η μεταφορά των Υπηρεσιών του ΗΛΠΑΠ 
ιαπό την περιφέρειε του Δήμο·.1 Αβηναω·. στην περιφέρεια 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

44ε την προτεινομενη διεταξη ρυθμίζετε, το παραπανω 
-θέμα της μετά στέγασης των Υπηρεσιών ταυ- ΗΛΠΑΠ.

34. Με το άρθρε 36 θευοτε έαθμοΑΡγ-ικπς εξέλιξης του 
κλάδου των Αερολιμενιπωι της Υ.Γ.-λ.

Η πρστεινόμενη δώτπξη περεχε ττ. δυνατότητά γισ λό

γους καθαρά οργανωτικούς και λεττουρνκους να γίνονται 
στον κλάδο Αερολιμενικών, της ΥΠΑ με τους οικείους 
οργανισμούς ειδικές ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην κα
λύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του -κλάδου αυτού.

Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο ζητήματα εσωτερικά του 
κλάδου Αερολιυενικών και κατά κανένα τρόπο δεν επηρεάζει 
τη θέση των λοιπών εργαζομένων στην Υ.Π.Α.

35. Με το άρθρο 39 θέματο άοθμολογικής εξέλιξης του 
κλάδου των Ηλεκτρονικών της Υ.Π.Α.:

Η πρστεινόμενη διάταξη παρέχει τη δυνατότητά για λό
γους καθαρά οργανικούς και λειτουργικούς σπς Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ να γίνονται με Προεδρικό Διάταγμα 
ειδικές ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην καλύτερη και

ασφαλέστερη λειτουργία των ευαίσθητων αυτών υπηρε
σιών.

Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο ζητήματα εσωτερικό των 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών και κατά κανένα τρόπο δεν-επη
ρεάζει τη θέση των

εργαζομένων σπς λοιπές υπηρεσίες της ΥΠΑ ως προς 
την κατάληψη γενικών θέσεων κΛ.π.

Με πς ρυθμίσεις που προβλέπεται νο γίνουν δεν επέρ
χεται καμιά επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

36. Με το άρθρο 40 θέματο σχετικό με το ΕΛ.ΤΑ.

Με την παρούσα ρύθμιση δίδεται η δυνατότητά στα 
ΕΛ.ΤΑ. διάθεσης ποσοστού 6% επί των ετησίων ακαθαρί
στων εισπράξεων του για χρηματοδότηση των εγκεκριμένων 
επενδυτικών ποογοαμμ ατών, έτοι ώστε να αποκτήσουν την 
υποδομή που ποεπει (κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανικό εξο
πλισμό, ανάπτυξη Πληροφορικής κΛ.π.), για να μπορέσουν 
νο ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του κοινού 
και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα.

37. Με το άρθρο 41 σχετικά με πς κρατικές τηλεφωνικές 
συνδέσεις.

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται οριστικά και καθο
ρίζεται με σαφήνεια ποιοι δικαιούνται να έχουν κρατικές 
τηλεφωνικές συνδέσεις σπς κατοικίες τους προκειμένου να 
αρθεί κάθε αμφιβολία που υπάρχει στο θέμα αυτό και η 
οποία προεκυψε οπό πς αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των 
σχετικών διατάξεων.

36. Με το άρθρο 42 ενίσχυση Ταμείου Αρωγής υπαλ
λήλων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η κράτηση ποσοστού δύο 
επί "πχς εκατό (2%) επί των καθαρών εσόδων', που προέρ
χονται από την ιατρική εξέταση των οδηγών αυτοκινήτων 
και μοτοσυκλετών. υπέρ του Ταμείου Αρωγής των υπάλλη
λων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ια
τρική εξέταση των οδηγών πραγματοποιείται βάσει των 
διατάξεων του Ν-Δ. 638/1970. Το έσοδα από τα κατατιθέ
μενα από τους ενόίαφερόμενους παράβολα, που ανέρχονται 
σε έξη χιλιάδες άοαχαές (5.000; σνά εξεταζόμενο, διατί
θενται αποκλειστικά vie την αμοιβή των εξεταστών ιατρών, 
των ιατρών που επαρτίζοjv πς δευτεροβάθμιες επιτροπές 
και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μεταφορών κα; Επικοινωνιών.

Είναι γεγονος. ότι ο. υπάλληλο: του Υπουργείου Μετα
φορών κα Επικοινωνιών απασχολούντο: κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό στο έργο της έκδοσης των αδειών οδηγησεως 
αυτοκίνητων κα: μστοσυκλετών. Το έργο αυτό αρχίζει με 
την κατάθεση των όιχαιολογητικων απο τους υποψηφίους



και τελειώνει με την έκδοση της αιτούμενης άδειας, περ
νώντας από διάφορες φάσεις, όπως είναι ο καθορισμός 
των ημερομηνιών θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης στους 
κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην πορεία, 
οι επαναληπτικές εξετάσεις για όσους απέτυχαν. η μηχα
νογράφηση των εππυχόντων, η παρακολούθηση της πο
ρείας των οδηγών κατά την εφαρμογή των κανόνων του 
Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (POINT 
SYSTEM) κ,λ.π.

Οι παραπάνω διαδικασίες που εκ τελούνται κάτω από 
πολλές πέσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών, αλλά και 
κάτω από δυσμενείς συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά 
επίπονες και κατά ένα μεγάλο μέρος εκτελούνται μετά τη 
λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας με την καταβολή 
συμβολικής μόνο αποζημιώσεως.

Η πρόταση για την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 
42 αποβλέπει στην ενθάρρυνση της καταβαλλόμενης από 
τους υπαλλήλους του Υπουργείου προσπάθειας για την 
καλύτερη, εξυπηρέτηση των πολιτών, με την ενίσχυση των 
Οικονομικών του Ταμείου τους.

39. Με το άρθρο 43 σχετικά με την αποζημίωση υπαλ
λήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις αριθμοί 35/30—4-1991 και 41/7-5-1991, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Δ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής σε δύο συνεδριάσεις και παρειιρέθηκαν 
οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ. Ν. Παπαθα
νασίου, αρεοπαγίτης, Π. Χριστόφορος, σύμβουλος επικρά
τειας. Α. Κομισόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους.
I. Ταμβίσκος, σύμβουλος Ε.Σ. (εισηγητής). Ν. Σακελλαρίου, 
πάρεδρος ΣτΕ, X. Κότσιφας, εφέτης Λ.Δ., Κ. Χιώλος, δι
κηγόρος και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπι
στημίου και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με τίτλο Τία τις χερσαίες 
οδικές μεταφορές και άλλες διατάξεις*.

Κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο I. Σπυριδάκης, καθη
γητής πανεπιστημίου, λόγω κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκε η εκπρόσωπος του υπουργού Ε. Τοάγκα.
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου 

και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Με το άρθρο 43 συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 
2 του Ν.Δ. 638/70, με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών 
αναγκών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που 
ανάγονται στην κάλυψη δαπανών για την επιμόρφωση των 
εξεταστών υποψηφίων οδηγών, την προμήθεια ή ενοικίαση 
ειδών πληροφορικής, τη χορήγηση ειδικού επιδόματος σε 
προσωπικό του Υπουργείου που απασχολείται στο χειρισμό 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνδεδεμένων απ' ευθείας με 
το Κεντρικό Σύστημα Πληροφορικής, για την έκδοση αδειών 
οδηγήσεως και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, σύμφωνα με 
την αριθμό 2048842/6017/0022/1989 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονομικών και 
Εργασίας, έτσι ώστε να δίδονται και γιο το προσωπικό αυτό 
κίνητρα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τους συναδέλ
φους του που έχουν προσληφθει με την παραπάνω ειδικό
τητα.

Αθήνα, 23 Απριλίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ 1ΑΣ 

ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΙΩΑΝ.ΒΑΣ1ΛΕΙΑΔΗΣ

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΓΓΣΙΩ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν

ΙΩΑΝ.ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α' Γ ενικές παρατηρήσεις

1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 
υπουργούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες 
στις διατάξεις του

2. Όπου αναφέρονται περισσότεροι υπουργοί να τοπο
θετούνται με την καθιερωμένη σειρά.

3. Όπου μνημονεύονται νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις 
να μην παρατίθεται η περίληψή των, αλλά, κατά την πρώτη 
μνεία, να παρατίθεται σε παρένθεση το τεύχος και ο αριθμός 
του φύλλου της Εφ. Κυβ. λχ ν.δ. 49/1968 (Α.294).

4. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται μόνο, 
κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση 
τα αρχικά γράμματα λχ Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ).

5. Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κεί
μενο του νομοσχεδίου λχ Ν, Ν.Δ., Β.Δ., Π.Δ., Νόμο. Προε
δρικό Διάταγμα, Νομαρχών, Γραφεία και Πρακτορεία 
Μεταφορών κ.λπ.

6. Παρστηρείται στο κείμενο του νομοσχεδίου ότι το 
κείμενο εδαφίων δεν γράφεται στη συνέχεια, αλλά αρχίζει 
από νέο στίχο, ως να μην αποτελεί συνέχεια της Ιδιας 
παραγράφου και εφιστάται η προσοχή για τις διορθώσεις 
κατά την καθαρό γραφή.

7. Εφιστάται, επίσης, η προσοχή, κατά την καθαρογραφή 
του νομοσχεδίου, στον τονισμό και στη στίξη, γιατί στο 
αντίγραφα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

8. Σημειούται όπ σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου δεν 
υπάρχει τίτλος και συνιστάται η συμπλήρωση.

9. Να απαλειφθούν οι υπογραμμίσεις στο κείμενο του 
νομοσχεδίου.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις.

1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής: 
'Διατάξεις για τις οδικές μεταφορές και τις επικοινωνίες*.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΝΙΚ. ΑΝ.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

2. Στο άρθρο 1:
α) Οι στίχοι 1-9, χωρίς αρίθμηση παραγράφου, να δια

τυπωθούν ως εξής:
’Το άρθρο 1 του ν.δ. 49/1968 (Α.294), όπως κωδικοποιή- 

θηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 (Α. 84), αντικαθίσταται 
ως εξής:*

ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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β) Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968, οπούς 
αντικαθίσταται, στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: συγκεκρι
μένης·. να τεθεί το άρθρο: ’της’, προ της λέξης: ‘επαγ
γέλματος’ να τεθεί το άρθρο: ’του' οι στίχοι 8-10 "Στον 
όρο... όχημα' να γραφούν στη συνέχεια με το προηγούμενό 
τους κείμενο και να προστεθεί εδάφιο με το εξής περιε
χόμενο:

‘Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγορα
στής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον 
πωλητή και ο κατόχων αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθω
ση’.

γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968, όπως 
αντικαθίσταται, α στίχοι 1-4 να διατυπωθούν ως εξής: ’Κατά 
τις μεταφορές με ΦΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται 
αθροιστικά οι παρακάτω όροι: ’, στον όγδοο στίχο προ της 
λέξης: ’απαραίτητα’ να προστεθεί η λέξη: ’είδη’, στον ένατο 
στίχο αντί της λέξης: ’αυτής’, να τεθεί η λέξη: ’τους’, στο 
δέκατο στίχο αντί του ρήματος: ’συνιστούν να τεθεί το 
ρήμα: ’είναι’ και η λέξη: ’απαραίτητη’ να γραφεί σε ονομα
στική πληθυντικού: ’απαραίτητες', στον ενδέκατο στίχο να 
απαλειφθεί η λέξη: ’δραστηριότητα’ και στο δέκατο ένατο 
στίχο οντί της λέξης: 'κατόχου να τεθεί η λέξη: Ιδιοκτήτη’.

3. Στο άρθρο 2:
α) Οι στίχο 1-7 να διατυπωθούν ως εξής:
’Το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε 

με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973, αντικαθίσταται ως εξής:’ 
β) Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1973, όπως 

αντικαθίσταται, στον έκτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 
‘ειδικότερους’.

γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1975, όπως 
αντικαθίσταται, το τελευταίο εδάφιο: Ή παραπάνω εισφο
ρά... από τον ΟΔΔΥ.' να γραφεί ως παράγραφος χωρίς 
αρίθμηση, δηλαδή να αρχίζει από νέο στίχο.

δ) Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1973, όπως 
αντικαθίσταται, στους στίχους 6-7 αντί: "δασεργατών, ρη- 
τινοσυλλεκτών’ να τεθεί: ‘καθώς και σε δασεργάτες ή 
ρητινοσυλλέκτες', στον ένατο στίχο να απαλειφθούν οι δύο 
τελείεςί:) και ο δέκατος στίχος να γραφεί στη συνέχεια με 
μικρό το πρώτο γράμμα, στον τριακοστό στίχο μετά το 
ρήμα: ’ισχύουν να προστεθεί η λέξη: ’γιο’ και στον τριο- 
κοστό έβδομο στίχο αντί της λέξης: ’δραχμές’ να τεθεί η 
λέξη: ’δραχμών’.

ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1S73, όπως 
αντικαθίσταται, το τελευταίο εδάφιο: ’Οι προϋποθέσεις... 
Επικοινωνιών να γραφεί συνέχεια στο προηγούμενό του 
κείμενο και στον πρώτο στίχο του μετά το άρθρο: ’Οι’ να 
προστεθεί η λέξη: ’ειδικότερες’.

στ) Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1973, όπως 
αντικαθίσταται, στον τρίτο στίχο αντί: ’φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσης’ να τεθεί ο συντηρημένος τίτλος: ’ΦΙΧ" και το 
τελευταίο εδάφιο ’Κατά... άρθρου’ να γραφεί συνέχεια στο 
πρηγούμενο του κείμενο.

ζ) Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1973, όπως 
αντικαθίσταται, στον πρώτο στίχο αντί: ‘από τις παραγρά
φους 2 και 3" να γραφεί: ’από την παρ. 3’.

η) Στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1973, όπως 
αντικαθίσταται και στο δέκατο όγδοο στίχο οι λέξης ’προ 
τελευταίας’ να γραφούν ως μία λέξη: 'προτελευταας’.

θ) Στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1973, όπως 
αντικαθίσταται, δεύτερο στίχο αντί της φράσης: ’οε κάθε 
περίπτωση που’ να τεθεί η λέξη: ’όταν'. 4

4. Στο άρθρο 3:
α) Οι στίχοι 1-11 να δαπυπωθούν ως εξής:

*Το άρθρο 4 του νΔ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με 
τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281/1973 και αντικατοστάθηκε 
από τα αρθρα 1 και 2 του ν. 803/1978 (Α.123). αντικαθίσταται 
ως εξής.”.

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968, όπως 
αντικαθίσταται, στον πέμπτο στίχο μετά τη λέξη: ’τόπο’ να 
προστεθεί το άρθρο: 'της'

5. Στο άρθρο 4:
α) Οι στίχοι 1-3 να διατυπωθούν ως εξής:
1 ο άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με 

το άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικατοστάθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 803/1978, αντικαθίσταται ως εξής:’

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968, όπως 
αντικαθίσταται, στον πέμπτο στίχο μετά τη λέξη: ’τόπο’ να 
προστεθεί το άρθρο: ‘της’

5. Στο άρθρο 1-3 να διατυπωθούν ως εξής:
'Το άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με 

το άρθρο 6 του β.δ. 281/1973 και ανπκαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 803/1978, αντικαθίσταται ως εξής:

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 49/1968, όπως 
αντικαθίσταται, οι στίχοι 2-3 να διατυπωθούν ως εξής, 
'καθορίζονται το αρμόδιο όργανο, ο τρόπος και η διαδικασία 
επιβολής των’.

6. Στο άρθρο 5:
α) Το πρώτο εδάφιο: ’Άδειες... παρόντος.’ να αριθμηθεί 

ως παράγραφος 1 και το δεύτερο εδάφιο: ’Οι διατάξεις... 
αυτής.' να αριθμηθεί ως παράγραφος 2.

β) Οι στίχοι 4-9 της παρ. 1 να διατυπωθούν ως εξής: 
’τις διατάζεις του ν. 1571/1985 (Α.192) όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του ν. 1769/1988 (Α.66) με την καταβολή 
εφαπαξ εισφοράς’ και στο δωδέκατο στίχο μετά τη λέξη: 
‘παρόντος’ να προστεθεί η λέξη: 'νόμου'.

7. Στο άρθρο 6:
α) Να απαλειφθεί η αρίθμηση της παρ. 3 και να γίνει 

ανορϊθμηση των παρ. 4-5 σε παρ. 3-4 αντίστοιχα.
β) Στην παρ. 4 (παρ. 5 σχεδίου) δεύτερο στίχο αντί 

'συνεπάγεται' να τεθεί 'συνεπάγονται'.

8. Στο άρθρο 7:
c) Το δεύτερο εδάφιο στίχοι 6-12 να τεθεί εντός εισα

γωγικών.
β) Στον ενδέκατο στίχο ο συντετμημένος τίτλος: ‘ΦΔΧ’ 

να τεθεί σε παρένθεση, αφού αναλυθεί προηγουμένως: 
'Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ)'.

S. Στο άρθρο 8:
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1010/1980, όπως 

σντικοθιστστας δεύτερο στίχο αντί της λέξης: 'από' να τεθεί 
η λέξη: 'με'.

10. Στο άρθρο 10:
α) Το πρώτο εδάφιο: "Αδειες... αυτού.' να αριθμηθεί ως 

παράγραφος 1 και το δεύτερο εδάφιο: "Αδειες... αυτών* να 
αριθμηθεί ως παράγραφος 2.

β) Στην παρ. 1, πρώτος στίχος, η λέξη: 'φορτηγών* να 
αντικατασταθεί με το αρχικό γράμμα: ‘Φ\

11. Στο άρθρο 12:
c) Στην παρ. 1, στίχοι 12-13 και 16-17, αντί της φράσης: 

'μετά σύμρονο γνώμη' να τεθεί η φράση: 'με απόφαση'.
β) Στην παρ. 2, ένατο στίχο, η λέξη: ’ότι' να μεταφερθεί 

μετά τη λέξη: ’εφορίας'.

12. Στο άρθρο 13:
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Στον ενδέκατο στίχο μετά τη λέξη: ‘παρόντος' να προ
στεθεί η λέξη: 'άρθρου'.

13. Στο άρθρο 14:
α) Στην παρ. 1, τρίτο στίχο, αντί της λέξης: 'pupouAxou- 

μενο' να τεθεί η λέξη: 'ρυμουλκό'.
β) Στην παρ. 2, πέμπτο στίχο, το ρήμα: ΌπαλλάσονταΓ 

να γραφεί με δύο 'σ'.

14. Στο άρθρο 15:
α) Στην παρ. 1 να τεθεί κόμμα μετά το '(Α.28)'.
β) Στην παρ. 2, προτελευταίο στίχο, αντί της φράσης: 

. "στην κατηγορία αυτή', να τεθεί η φράση: 'στην κατηγορία 
των εθνικών μεταφορών'.

γ) Στην παρ. 3, τέταρτο στίχο, προ της λέξης: ’όμορες’ 
να τεθεί το άρθρο: '·πς' και στον έκτο σπχο, αντί του τίτλου: 
‘φορτηγά δημόσιας χρήσης' να τεθεί ο συντετμημένος 
τίτλος: 'ΦΔΧ'.

δ) Στην παρ. 7, τρίτο στίχο, αντί της φράσης: 'με διοι
κητικές πράξεις', να τεθεί η φράση: 'με υπουργικές απο
φάσεις'.

ε) Στην παρ. 8, πρώτο στίχο, αντί: 'Φορτηγά... χρήσης' 
να τεθεί: 'ΦΔΧ αυτοκίνητα', στο δεύτερο στίχο αντί της 
λέξης: 'σαν' να τεθεί η λέξη: 'ως', στον τρίτο στίχο αντί 
της λέξης: 'κυκλοφορίας' να τεθεί η λέξη: 'κατηγορίας' και 
στον προτελευταίο στίχο αντί της λέξης: 'αυτής' να τεθεί 
η φράση: 'βυποφόρων μεταφοράς λυμάτων’.

15. Στο άρθρο 16:
α) Η παρ. 1 να διατυπωθεί ως εξής:
Ί. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 

31 του ν.δ. 3334/1955 (Α.237), ορίζεται ότι η αναγκαστική 
κατάσχεση ΦΔΧ αυτοκινήτου περιορίζεται στο όχημα, με 
τον πλειστηριασμό δε που επακολουθεί μεταβιβάζεται η 
κυριότητα μόνο του αυτοκινήτου ως πράγματος και το 
δικαίωμα κυκλοφορίας στονεΓ, στο δέκατο στίχο αντί της 
φράσης: ’του εκπλειστηριασθέντος' να τεθεί η φράση: 'του 
αυτοκινήτου που εκπλειστηριάσθηκε', στον ενδέκατο στίχο 
μετά τη λέξη: 'ενεργοποιείται' να τεθεί το άρθρο 'το', στο 
σπχο 15 το ρήμα: 'υποβάλλει' να γραφεί με ένα 'λ' και στο 
στίχο 21 η φράση: 'αντί την κυριότητα τούτου' να τεθεί η 
φράση: 'την κυριότητό του'.

β) Στην παρ. 2 ο τέταρτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 
'από μόνο το λόγο όπ δεν το ζήτησαν εντός της 'και στον 
έβδομο στίχο αντί της λέξης: 'χρόνου' vc τεθεί η λέξη: 
'έτους'.

16. Στο άρθρο 17:
α) Στο σπχο 12 το ρήμα: 'καταχωοιθεί' να γραφεί: 'κα- 

ταχωρισθεί'.
β) Στους στίχους 6-7 απο το τέλος αντί: Ύ ανωτέρω' 

και τ' απαιτούμενο’ να τεθεί: ‘τα ανωτέρω’ και 'τα απαιτού
με να'.

17. Στο άρθρο 18 τελευταίο εδάφιο 'Οι όροι__ Επικοι
νωνιών' να γραφεί συνέχεια και όχι από νέο σπχο.

18. Στο άρθρο 20, έβδομο στίχο, μετά τη λέξη: 'αποτα
μίευση' να προστεθεί η φράση: ‘για μεταφερόμενα εμπο
ρεύματα'.

19. Στο άρθρο 22 στον έκτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 
’όπως' και το προ αυτής κόμμα, στον όγδοο στίχο αντί της 
λέξης: 'χρόνος' να τεθεί η λέξη: 'έτος' και οι δύο τελευταίοι 
στίχοι να διατυπωθούν ως εξής: 'ορίζεται κάθε χρόνο, κάτω 
του οποίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής φόρου'.

20. Στο άρθρο 24 στο τέλος του τρίτου στίχου να 
απαλειφθεί το κόμμα και να προστεθεί η φράση: ‘και εφεξής 
επιτρέπεται η μεταβίβαση'.

21. Στο άρθρο 26:
α) Στο τέλος του σπχου 11 να προστεθεί η λέξη: 'άλ

λους'.
β) Στο στίχο 12 μετά τη λέξη: 'χορήγηση' να προστεθεί 

η φράση: ’αδείας κυκλοφορίας'.
γ) Στο στίχο 21 να απαλειφθεί η λέξη: 'αυτών'.
δ) Στο τέλος του στίχου 22 να απαλειφθεί η τελεία και 

να προστεθεί η φράση: 'για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας 
αυτής.'.

22. Στο άρθρο 29 η παρ. 2 του άρθορυ 31 του ν. 
588/1977, όπως αντικαθίσταται, να διατυπωθεί ως εξής:

'2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι
νωνιών καθορίζεται η διαδικασία με την οποία θα γίνεται η 
μείωση της δύναμης των λεωφορείων κάθε ΚΤΕΛΛ

23. Στο άρθρο 30 και στον προτελευταίο στίχο να απα- 
λειφθεί η λέξη: 'μορφής'.

24. Στο άρθρο 31 το τροποποιούμενο εδάφιο να διατυ
πωθεί στη δημοτική.

25. Ύστερα από πρόταση της εκπροσώπου του υπουργού 
έγινε δεκτό να προστεθεί νέο άρθρο με αριθμό 32, όπως 
διατυπώθηκε από το υπουργείο

Μετά την ανωτέρω προσθήκη άρθρου τα άρθρα του 
σχεδίου 32-43, αναριθμούνται σε άρθρα 33-44, αντίστοιχα.

26. Στο άρθρο 34 (άρθρο 33 σχεδίου), παρ. 3, τρίτο στίχο, 
αντί: Ά) Εκπροσώπους ' να τεθεί: Ά) Από ένα (1) εκπρό
σωπο'.

27. Στο άρθρο 35 (άρθρο 34 σχεδίου):
α) Στην παρ. 1 στο στίχο 12 μετά τη λέξη: 'μηχανικούς' 

να προστεθεί η λέξη: 'πτυχιούχους'.
β) Στις παρ. 2 και 4, στίχους 4 και 6, αντίστοχα, αντί 

της λέξης: 'αυτοπρόσωπα' να τεθεί η λέξη 'αυτοπροσώπως'

28. Στο άρθρο 36 (άρθρο 35 σχεδίου)
α) Στην παρ. 3, πέμπτο στίχο, να ελεγχθεί εάν η χρήση 

του όρου 'πρωτοτύπου' είναι ενδεδειγμένη.
β) Στην παρ. 10 του ν. 1350/1983. όπως αντικαθίσταται 

στην παρ. 4, δεύτερο στίχο, αντί του ρήματος: 'εισπράτ- 
τετοι' να τεθεί το ρήμα: 'καταβάλλεται'.

γ) Στην παρ. 7, στίχο 11, αντί της φράσης: 'λόγω ανω- 
τέρας βίας' να τεθεί η φράση: 'που εμπίπτουν στην έννοια 
στης ανωτέρος βίας'.

29. Στο άρθρο 38 (άρθρο 37 σχεδίου):
Στην παρ. 2, προτελευταίο στίχο, αντί της λέξης; 'δόκι

μης' να τεθεί η λέξη: 'δοκιμαστικής'.

30. Στο άρθρο 39 (άρθρο 38 σχεδίου):
Στην παρ. 2 στον τρίτο στίχο από το τέλος, αντί του 

:'ως' να τεθεί το :'καθώς' και στον τελευταίο στίχο, αντί 
της λέξης: 'δόκιμης' να τεθεί η λέξη: 'δοκιμαστικής'.

31. Στο άρθρο 43 (άρθρο 42 σχεδίου):
α) Στο τέλος του στίχου 8 αντί της τελείας να τεθεί 

κόμμα και να προστεθεί το εξής περιεχόμενο, ύστερα από 
πρόταση της εκπροσώπου του υπουργού:'διενέργειας έρευ
νας κοινής γνώμης, καθώς και ενημέρωσης του κοινού σε 
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Ε



πικοινωνιών*.
β) Στην περ. ια, που προστίθεται στο άρθρο 2 του ν.δ 

638/1970, ποοβλέπεται η χορήγηση επιδόματος οε υπαλ
λήλους του ΥΠΜΕ με αντικείμενο το χειρισμό Η/Υ για την 
εισαγωγή στοιχείων, ύστερα από επισήμανση του X. Κότσιφα 
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από άλλη απόφαση η 
χορήγηση του επιδόματος αυτού και δεν απαιτείται νέα 
ρύθμιση, η Επιτροπή συνιστά τη διερεύνηση του θέματος.

Αθήνα 7 Μαιου 1991

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Α. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΣΥΜΠΛΗ- 
ΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΑ 
ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΙς ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'.

(Διατάξεις του Bj0. 281/1973<Α 84/1973)

‘Αρθρο μόνον.

Αι ισχύονται διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων:
α) 40/1968 'περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορ

τηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως',
β) 833/1971 'περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

των διατάξεων του Ν_Δ 49/1968 κ-λπ.' και γ) 1268/1972 
'περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν_Δ. 49/1968 
καί μεταφοράς εργατοτεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων 
δημοσίας χρήσεως’, κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον, 
έχον ούτω'.

Άρθρον 1.
(Αρθρον 1 ΗΛ. 49/1968).

Ως φορτηγόν αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως θεωρείται 
το αποκλεισπκώς χρησιμοποιούμενον δια την εξυπηρέτησιν 
των επαγγελματικών αναγκών του κατόχου αυτού μεταφο
ρικόν μέσον, άνευ εισπράξεως καθ' οιονδήποτε τρόπον 
κομίστρου δια τας διά του αυτοκινήτου τούτου διενεργου- 
μένας μεταφοράς.

Άρθρον 2.
( Αρθρον 2 παρ. 1 έως 3 και 6 έως 8 Ν.Δ. 49/1968, 

άρθρον 1 παρ. 1 και 2 Ν.Δ. 633/1971) 1 2 3

1. Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος 
ιδιωτικής χρήσεως, πααρέχεται εις παν φυσικόν ή νομικόν 
πρόσωπον,ημεδαπόν ή αλλοδαπόν, δισγον ησύχως και νο- 
μωοφρόνως, ασκούν δε νομίμως κερδοσκοπικόν ή βιοπορι
στικόν επάγγελμα εντός της Επικροτείς, ως και ας 
κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας εν 
γένει υπό τους εν τοις επομένοις παραγρόφοις όρους.

2. Εγ.γγρ^'χτοι η χορήγησις αδείας κυιλοφορίας ενός ή 
περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιάωτικής χρήσεως 
μέχρι 4.0CC χλιογράμμων μικτού βάρους, ως και τρττρόχων 
Φορτηγών οχημάτων ιάαοτκής χρήσεως, μετά δικαιώματος 
κυκλοφορίας καθ’ άπασαν την ΕΓωιρατεων εις τα ανωτέρω 
καθοριζόμενα πρόσωπα, επί τη εφ' άπαξ καταβολή υπέρ 
του Δημοσίου εισφοράς σ:α μεν τα μετά κλειστού αμαξώ
ματος δρχ. 20.000, δια δε το μετά ανοικτού αμαξώματος 
ϊρχ. 12.000 και άα τα τρίτροχε δρχ 4.000.

3. Επιτρέπεται η χορήγησις άδειες κυκλοφορίας ενός ή

περισε ετέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως 
άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, εξαιρουμένων 
των βυποφορων μεταφοράς υγρών καυσίμων, περί ως η 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μετά δικαιώματος κυκλοφο
ρίας καθ όπασαν την Επικράτειαν εις πάντα ασκούντο 
κερδοσκοπικόν επάγγελμα ή επιχείρησιν, εφ όσον η έναρξις 
των εργασιών του παρ' αυτού ασκθυμένου επαγγέλματος ή 
επιχειρήσεως έλαβε χώραν τουλάχιστον από έτους εντός 
του οποίου το ακαθόριστα έσοδα ανήλθον εις το ποοόν 
των 2.000.000 δραχμών τουλάχιστον, επί τη καταβολή εφ 
άπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου εκ δραχμών πέντε (5) 
ovc χιλιόγραμμον μικτού βάρους.

Εξαιρετικώς δια τας ως κατωτέρω συνιστωμένας το πρώ
τον επιχειρήσεις επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφο- 
ρίς ενός ή και περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως ανω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού 
βάρους, μετά δικαιώματος κυκλοφορίας καθ άπασον την 
Επικράτειαν, επί τη καταβολή της εν τω προηγουμένω 
εδαφιω προβλεπομένης εφ' απάξ εισφοράς, εφ' όσον συ
ντρέχουν υπέρ αυτών αι ακόλουθοι προϋποθέσεις:

α) Δια τας βιομηχανικός ή βιοτεχνικός επιχειρήσεις, εφ' 
όσον λειτουργούν βάσει νομίμου άδειος εκδοθείσης δΓ ε- 
γκατε στη μόνην ισχύν μηχανημάτων 100 HP τουλάχιστον ή 
αξίαν εγκαταστάσεων δρχ. 1.000.000 τουλάχιστον.

β) Δια τας υπό μορφήν νομικού προσώπου λειτουργούσας 
λοιιιάς επιχειρήσεις, εφ όσον έχουοι κατατεθειμένον κε- 
φάλαιον δραχμών 1.600.000 τουλάχιστον, δια δε τας ατο
μικός. εφ' όσον κατά την κρίσιν του Υπουργού Συγκοινωνιών 
είναι ανάλογου οικονομικής σημασίας.

γ) Δια τους εργολάβους δημοσίων έργων ή εργοδηττπκάς 
τεχνικός εταιρείας, εφ' όσον διαθέτουν πτυχίον εργολάβου 
δημοσίων έργω και έχουσιν οναλάβει την εκτέλεσιν έργων 
προϋπολογισμού δαπάνης δρχ. 3.000.000 τουλάχιστον.

4. Η υπό των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
οριζομένη εισφορά περιορίζεται εις το ήμισυ (1/2) μεν 
προ κειμένου περί αυτοκινήτων ανηκόντων εις γεωργικός ή 
κτηνοτροφικάς ή πτηνοτροφικός ή μελισσοκομικάς ή σηρο- 
τροφικάς ή αλιευτικός επιχειρήσεις, ας το εν τρίτον (1/3) 
δε προκειμένου περί αυτοκινήτων εκποιουμένων υπό του 
ΟΔΙΣΥ.

5. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κικυλοφορίας ενός ή 
περισσοτέρων βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως 
άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, μετά δικαιώ
ματος κυκλοφορίας αυτών καθ άπασαν των Επικράτειαν, 
ας πάντα ασκούντο επιχείρησιν εμπορίας υγρών καυσίμων, 
zip' όσον διαθέτει δεξαμενές (ιδιοκτήτου ή επί μισθώσει) 
αποθηκεύσεως τοιούτων, χωρητικότητος τουλάχιστον 
4.5GO.OOC λίτρων, επί τη καταβολή εφ' άπαξ, υπέρ του 
Δημοσίου, εισφοράς εκ δραχμών οκτώ (8) ανά χιλιόγραμμον 
μικτού βάρους.

6. Η υπό των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου οριζομένη εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον 
παρά του αρμοδίου δια την φορολογίαν των αυτοκινήτων 
Οικονομικού Εφόρου, βάσει των απογραφικών δελτίων των 
ορμοδίων υπηρεσιών του Υ πουργείου Συγκοινωνιών κα κα
ταβάλλεται ας το οικείον Δημόσιον Ταμείον το μεν εν έκτον 
(1/6) τούτης κατά την χορήγησιν της αδείας κικλοφορίας 
του φορτηγού αυτοκινήτου ή τρπρόχου οχήματος, το δε 
υπολοιπον ας πέντε (5) ισοπόσους μηνιαίας δόσας, εξ ων 
η πρώτη καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του 
μεθεπομένου απο της εκδόσεως της ως άνω αδείας μηνάς. 
Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιας των ως άνω δόσεων 
συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της 
ααφοράς ας δόοας και την απαιτησιν καταβολής ολοκλή
ρου του οφειλομένου υπολοίπου της ασφορός. Εν τη πε- 
ριπτώσει τούτη οφαιρούνται παρά του αρμοδίου Οικονομικού 
Εφόρου η άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικοί πινακίδες του
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αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήοεως του οφειλο- 
-μένου ποσού της εισφοράς.

7. Η κατά τα ανωτέρω οριζομένη. εφ άπαξ υπέρ του 
Δημοσίου, εισφορά καταβάλλεται εις πάσαν περίπτωσιν καθ 
ην το πρώτον τίθεται εις κικλοφορίαν φορτηγόν αυτοκίνη- 
τον ή τρίτροχον όχημα ιδιωτικής χρήσεως, ως και εις τας 
περιπτώσεις εκδόσεως άδειος επ' ονόματι νέου κατόχου 
δια κυκλοφορούν, μέχρι της δημοσιεύαεως του παρόντος 
Ν.Δ/τος, φορτηγόν ή τρίτροχον ιδιωτικής χρήσεως ουτο- 
κίνητον δί ο δεν κατεβλήθη η εν λόγω εισφορά. Κατ' 
εξαίρεσιν και προκειμένου περί αυτοκινήτων οχημάτων κυ- 
κλοφορούντων ως άνω νομίμως μέχρι της δημοσιεύαεως 
του παρόντος ΝΛ/τος ή εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου 
εισφορά δεν καταβάλλεται εις περιπτώσεις διαδοχής της 
επιχειρήσεως κληρονομικοί δικαιώματι ή αλλαγής επωνυμίας 
ή προσλήψεως εταίρων ή αλλαγής μορφής ή εταιρικού 
τίτλου ή αλλαγής αντικειμένου επιχειρήσεως.

8. Απαλλάσσονται της καταβολής της δια του παρόντος 
άρθρου οριζομένης κατά τα ανωτέρω υπέρ του Δημοσίου 
εισφοράς, τα εις κυκλοφορίαν τιθέμενα βυτιοφόρα αυτοκί
νητα ιδιωτικής χρήσεως τα προοριζόμενα αποκλειστικώς και 
μόνον δια την μεταφοράν και διανομήν ποσίμου ύδατος εις 
περιοχάς μη υδρευομένας α>ς και τα τοιαύτα αποκκομιδής 
απορριμμάτων.

Οι όρος αι προϋποθέσεις και περιορισμοί υφ ους θα είναι 
δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων τούτων, καθορίζονται 
δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

Άρθρον 3.
(Αρθρον 2 Ν.Δ. 833/1971).

1. Επιβατηγό αυτοκίνητα ταξινομηθέντα ως ιδιωτικής χρή
σεως επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται δια την μεταφοράν 
και αγαθών της επιχειρήσεως του κατόχου αυτών εφ' όσον 
τούτα έχουν χαρακτηρισθή ως οχήματα 'μικτής χρήσεως' 
και είναι εφωδιασμένα δι' ειδικής προς τούτο αδείας κυ
κλοφορίας. Η άδεια αι>τη εχδίδεται τη συνδρομή αποσών 
των υπό του Ν_Δ/τος 49/1968 οριζομένων προϋποθέσεων 
και τη καταβολή της υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 
Δ/τος τούτου προβλεπομένης εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου 
αντιστοίχου εισφοράς.

2. Αι επί τη βάσει των κατ εξουσιοδότησιν των διατάξεων 
του Ν.Δ. 49/1968 εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων του 
επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εκδοθείσαι άδειοι κυκλο
φορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως δια με
ταφοράν προσώπων και πραγμάτων, θεωρούνται ως νομίμως 
χορηγηθείσας αι δε δυνάμει αυτών κοταβληθείσαι υπέρ του 
Δημοσίου εισφοραί ως νομίμως γενόμεναι.

3. Κατ εξαίρεσιν των εν παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν_Δ_ 
49/1968 οριζομένων, επιτρέπεται η χορήγηας αδείας κυ
κλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογρά^ιων ικκτού 
βάρους επ' ονόματι επιχειρήσεων περιοδευόντων θιάσων 
(θεάτρων, τσίρκων κΑπ.) και αν αύτα δεν εμφανίζουν τα 
κατά τας διατάξεις της παραγράφου τούτης απαιτούμενα 
ακαθάριστα εισοδήματα των 2.000.000 δρχ. τουλάχιστον. 
Κατά τα λοιπά και ως προς τας επιχειρήσεις ταύτας έχουν 
εφαρμογήν αι διατάξεις του ως άνω Ν_Δ/τος.

Αρθρον 4.
(Άρθρον 1 Ν.Δ. 1268/1972).

1. Απαγορεύεται:
α) Η χρησιμοποίησις φορτηγού αυτοκινήτου ως και τρι- 

κΰιλου οχήματος (μοτοσυκλέττας) ιδιωτικής χρήσεως υφ’ 
οιουδήποτε άλλου προσώπου πλην του υπέρ ου εξεδόθη η 
άδεια κυκλοφορίας αυτού φυσικού ή νομικού προσώπου, η

χρησιμοποίησις αυτού δια σκοπόν διάφορον του δι' ον 
εχορηγήθη η άδεια κυκλοφορίας, ως και η καθ οιονδήποτε 
τρόπον παραχώοησις της χρήσεως αυτού εις τρίτον πρό- 
σωπον.

β) Η καθ οιονδήποτε τρόπον άμεσος ή έμμεσος είστιραξις 
κομίστρου δι' εκτελουμένας δια φορτηγού αυτοκινήτου ή 
τρυακλου οχήματος (μοτοσυκλέττας) ιδιωτικής χρήσεως με
ταφοράς, εξαιρέσει των εις ειδικός περιπτώσεις και ιδιαι
τέρως εις περιόδους αιχμής επαρεπομένων τοιούτων δι 
αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επι
κοινωνιών, εφ' όσον πρόκειται περί εποχικώς παραγομένων 
αγροτικών προϊόντων χρηζόντων αμέσου διακινήσεως, των 
σχετικών όρων και προϋποθέσεων καθοοιζομένων δι' απο
φάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοι
νωνιών.

γ) Η μεταφορά δια τοιούτων οχημάτων αγαθών ανηκό- 
ντων εις τρίτους έστω και δωρεάν, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων μεταφοράς αγαθών προοριζομένων δια φι
λανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

δ) Η μεταφορά δια τοιούτων οχημάτων αγαθών άλλων 
των εν τη αδεία κυκλοφορίας αυτών οριζομένων, ως και 
δια τας περιπτώσεις αδείας εκδοθείσης προ της ισχύος του 
παρόντος ΝΔ. η κυκλοφορία αυτού πέραν των ορίων της 
εν τη αδεία τούτη αναγραφομένης περιοχής.

ε) Η μεταφορά προσώπων, δια φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως πλην του οδηγού και ενός συνοδηγού ή 
βοηθού οδηγού.

2. Κατ εξαίρεσιν της περιπτώσεως ε' της πρηγουμένης 
παραγράφου, επιτρέπεται:

α) Η μεταφορά προσώπων απασχολουμένων εις την ε- 
κτέλεσιν παραγωγικών έργων ή εις ετέρας επιχειρήσεις, εκ 
του τόπου κατοικίας των εις τον τόπον εργασίας και τα- 
νάπαλιν, δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως α- 
νηκόντων ας τας εν λόγω επιχειρήσεις, άνευ καταβολής 
κομίστρου, εφ' όσον ο τόπος εργασίας των δεν εξυπηρε
τείται συγκοινωνικώς και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν 
τους δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών καθοριζομένους όρους ασφαλείας. Δια της 
αυτής ή ομοίας αποφάσεως καθορίζονται και οι λοιποί όροι 
και προϋποθέσεις, ως και η διαδικασία και τα όργανα χο- 
ρηγήσεως αδείας δια μεταφοράν των ως άνω προσώπων.

β) Η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών δια 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, ανηκόντων εις 
βιομηχανικός, βιοτεχνικός, γεωργικός ή εμπορικός εν γένει 
επιχειρήσεις εκ των καταστημάτων της επιχειρήσεως δια 
την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους 
προορισμού των υτΤ αυτών παραγομένων και πωλουμένων 
προϊόντων.

Άρθρον 5.
(Άρθρον 2 NJl 1268/1972).

Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τε
χνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, χρη- 
σιμοποιουμένων υπό βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών 
ή εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων, δια την συνόδευσιν. 
εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους προορισμού 
των δι’ αυτών μεταφερομένων προϊόντων. Ομοίως επιτρέ
πεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων (4) εργατών δια φορτη
γών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εκτελούντων μετα
φοράς πραγμάτων εντός πόλεων (οικοσκευής κΑπ.).

Άρθρον 6.
(Άρθρον 1 παρ. 3 Ν.Δ. 833/1971).

Επιτρέπεται η καθ’ άπασαν την Επικράτειαν και καθ όλον 
το έτος ιακλοφορία των ήδη κυκλοφορούντων εντός ωρι- 
σμένης περιοχής ή δι' ωρισμένην μόνον χρονικήν περίοδον



του.έτους φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήοεως εφ 
όσον καταβληθή ή εν τω άρθρω 2 του παρόντος οριξομένη 
αντίστοιχος εφ' άπαξ ασφορά.

'Αρθρον 7.
(Αρθρον 5 ΝΑ. 49/1968).

Αι χορηγηθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος κατά τας 
διατάξεις του 419/1964 Β-Δ/τος προεγκρίσεις θέσεως εις 
κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήοεως και 
μη εκτελεσβείσαι θεωρούνται ισχύουσαι υπό τον όρον της 
υπά των υποχρέων καταβολής της εν άρθρω 2 οριξομένης, 
κατά περίπτωσιν, εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς.

‘Αρθρον 8.
( Αρθρον 6 Ν.Δ. 49/1968).

Η παράβασις των διατάξεων του παρόντος τιμωρείται δια 
προστίμου ή κρατήαεως, εν υποτροπή δε εντός διετίας δτ 
αμφοτέρων των ποινών.

‘Αρθρον 9.
(Αρθρον 7 ΝΑ. 49/1968).

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Ν.Δ/τος, κο- 
θορισθήσσνται δι' αποψάσεως του επί των Συγκοινωνιών 
Υπουργού.

Πάσα διάταξις γενική ή ειδική, αντικειμένη προς τας του 
παρόντος, καταργεπαι.

Βς τον αυτόν επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επι
κοινωνιών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτί- 
λεαιν του παρόντος Β-Δ/τος.

Διατάξεις Ν. 80a/1978 (Α-123)
‘Αρθρον 1.

Η περίπτ. δ’ του άρθρου 4 του Ν.Δ. 49/1968 "περί 
χορηγήσεως αδειών κικλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
σχημάτων ιδιωτικής χρήοεως', ως το άρθρον τούτο αν-π- 
κστεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1268/1972 'περί 
τροποποιήσεως καισυμπληρώσεως του Ν.Δ. 49/1968 και 
μεταφοράς εργατοτεχνπών δια φορτηγών αυτοκινήτων δη
μοσίας χρήοεως* (άρθρον 4 nap. 1 περίπτω. δ' κωδικοποιη- 
τικού Β.Δ. 281/1973), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

*δ) Η καθ οιονδήποτε τρόπον άμεσος ή έμμεσος εισπρο- 
ξις κομίστρου δι" εκτελουμένος δια φορτηγού αυτοκινήτου 
ή φορτηγού μοτοσικλέττας ιδιωτικής χρήοεως μεταφοράς, 
εξαιρέσει των εις ειδικός περιπτώσεις κα ιδκητέρως εις 
περιόδους αιχμής εππρεπομένων τοιούτων δι' αποφάσεως 
του νομάρχου, εφ' όσον πρόκειται περί εποχιακώς παρο- 
γομένων αγροτικών προϊόντων χρηζόντων αυέσου δαανή- 
σεως, των σχετικών όρων και προϋποθέσεων 
καθοριξομένων δι' αποφάσεως ταυ Υπουργού Συγκοινωνιών. 
Ωςόμμεσος είσπραξις κομίστρου δι' εκτελουμένος δια φορ
τηγού αυτοκινήτου ή φορτηγού μστοουκλέττας ιδιωτικής 
χρήοεως μεταφοράς, θεωρείται κα η μεταφορά εμπορευ
μάτων κα κινητών εν γένει πραγμάτων ανηκόντων εις τους 
ιδιοκτήτης ή κατόχους των ως άνω οχημάτων ιδιωτικής 
χρήοεως, δί α εμπορεύματα κα κινητά πράγματα εισπράτ- 
τετα κατά περίπτωσιν χρηματικόν ποσόν ετηπροστιθέμενσν 
εις την αξίαν τωνμεταφερομένων εμπορευμάτων κα κινητών 
πραγμάτων’.

Αρθρον 2.

Το άρθρον 2 του Ν_Δ 1268/1972 (άρθρον 5 του κωδι-

κοποιητικού Β_Δ_ 28/1/1973), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
“Αρθρον 2.

Απαγορεύεται η δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήοεως μεταφορά προοώπων πλην του οδηγού κα ενός 
συνοδηγού ή βοηθού οδηγού. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπετα η 
μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών δια φορτηγών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήοεως, χρησιμοποιουμένων υπό 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών ή εμπορικών εν γένει 
επιχειρήσεων, δια την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν κα παρά- 
δοσιν εις τους τόπους προορισμού των δι' αυτών μεταφε- 
ρομένων προϊόντων. Ομοίως επιτρέπετα η μεταφορά μέχρι 
τεσσάρων (4) εργατών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήοεως εκτελούντων μεταφοράς πραγμάτων (οικοσκευών 
κ.λπ.) εντός πόλεων. Ωσαύτως, επιτρέπεται η μεταφορά 
μελών της οικογένειας του κατόχου του οχήματος υπό 
όρους και προϋποθέσεις καθοριξομένους δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Συγκοινωνιών.

Άρθρον 3.

Το άρθρον 6 του Ν_Δ_ 49/1968 (άρθρον 8 του κωδικο- 
ποογπκού Β.Λ. 281/1973) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρον 6

1. Οι εκ προθέοεως παραβαίνοντες τας διατάξεις των 
περιπτ. α' έως και δ' του άρθρου 4 του παρόντος, ως το 
άρθρον τούτο αντικατεστάθή, δια του άρθρου 1 του ΝΔ 
1268/1972 (άρθρον 4 παρ. 1 περιπτ. α' έως και δ' κωδικο- 
ποιημένου Β.Λ. 281/1973), τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέ- 
χρις εξ (6) μηνών ή δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 
πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών ή δι αμφοτέρων των τέ
κνων. Εάν ο καταδικασθείς είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, 
διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του δικαστηρίου η αφαίρεσις 
των στοιχείων κικλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφο
ρίας) τούτου, δια του οποίου διεπράχθη η παράβασις. επί 
χρονικόν διάστημα ενός (1) έως εξ (6) μηνών. Εάν ο 
καταδικασθείς είναι ο οδηγών το όχημα, διατάσσεται υπο
χρεωτικώς υπό του δικαστηρίου η αφαίρεσις της αδείας 
ικανοτητος οδηγού μέχρις ενός (1) μηνός. Εν περιπτώσει 
παραβάοεως καθ' υποτροπήν των εν τη παρούση παραγρά
φω σναφερομένων διατάξεων, του μεν ιδιοκτήτου αφαιρείται 
επί εν (1) έτος η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δια του 
οποίου διεπράχθη η παράβασις, επί Δευτέρας δε υποτροπής 
ορισττκώς, του δεν οδηγού, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις, 
αφαιρείται ή όδαα οδηγήσεως δια χρονικόν διάστημα άνω 
του ένος (1) και μέχρι τριών (3) μηνών.

2. Εάν αι παραβάσεις των εν τη προηγουμένη παραγράφω 
αναφερομένων διατάξεων ετελέσθησαν εξ αμέλειας, τιμω
ρούνται δια χρηματικής ποινής.

3. Οι παραβάτη των διατάξεων της περιπτ. ε της παρ 
1 του άρθρου 4 του ΝΔ 40/1668 (ως το άρθρο τούτο 
αντικατεστάθή δια του άρθρου 1 του ΝΔ 1268/1972) και 
του άρθρου 2 του ΝΔ 1268/1972 (άρθρον 4 παρ. 1 περίπτ. 
ε' κα άρθρον 5 του Κωδ. ΒΔ 281/1973 αντιστοίχως), τιμω
ρούντο. δια προστίμου ή κρατήαεως εν υποτροπή δε εντός 
διετίας δι' αμφοτέρων των ποινών*.

Διατάξεις ν. 383/1976 (Α-182)
Άρθρο 1 παρ. 1 περ. β. υποπερ. γγ.

γγ) α ατομικοί επιχειρήσεις ως και οι εν κοινωνία δικαιώ
ματος συνιδιοκτήτη: φορτηγών αυτοκινήτων, δημοσίας χρή
οεως, ασκούντες ενιαίαν ετπχείρησιν μεταφοράς.

Το συνολικόν μικτόν βάρος των φορτηγών αυτοκινήτων, 
αυτοδυνάμων, ή συρμών, εκάστης των ανωτέρω μεταφορι
κών επιχειρήσεων, κατά τον χρόνον της συστάσεως αυτών,
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πρέπει να είναι τουλάχιστον διακ οσίων (200) τόννων.
Εάν, κατά την διάρκειη της λειτουργίας μεταφορικής 

επχεφήσεως διβενών ή εθνικών μεταφορών, το συνολικόν 
μκτάν βάρος των εντεταγμένων αυτή φορτηγών αυτοκινή
των δημοσίας χρήσεως διατηρηθή επί εξάμηνον κάτω των 
εκατόν εξήκοντα (160) τόννων, αΰτη διαλύεται υποχρεωτι- 
κώς.

Διατάξεις του ν. 1010/1980 (Α/30)
Αρθρον 2

1. Επί παραβάσεων υπό φυσικών ή νομικών προσώπων 
αοκούντων ετπχείρησιν μεταφοράς δια φορτηγών αυτοκινή
των, διατάξεων κυρωθεισών υπό την Ελλάδος διμερών ή 
πολυμμερών συμφωνιών, δυνατοί δια πράξεως του Υπουρ
γού Συγκοινωνιών να επιβάλλεται, ανεξαρτήτως των τυχόν 
προβλεπομένων υπό ετέρων διατάξεων κυρώσεων, η στέ- 
ρησις του δικαιώματος εκτελέσεως διεθνών μεταφορών από 
τριών (3) μέχρι δώδεκα (12) μηνών, αναλόγως της βαρύ- 
τητος της παραβάσεως και των συνθηκών υπό τας οποίας 
διεπράχθη αύτη.

2. Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται αναλόγως και επί περιπτώσεων παραβάσεως απο
φάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών αφορωσών εις του 
όρους και προϋποθέσεις διενεργείας διεθνών οδικών εμπο- 
ρευματικών μεταφορών.

Διατάξεις του ν. 1350/1983 (Α-55)
Αρθρο 13

Απαγορεύεται η μεταβίβαση δια πράξεως εν ζωή των 
φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης για τα οποία εκ- 
δόθηκαν άδειες κυκλοφορίας σε εφαρμογή των διατάξεων 
της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 383/1976 
‘περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως και άλλων τινων διατάξεων' 
Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα προσύμφωνα τέτοιων 
μεταβιβάσεων. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 
303.1983.

Διατάξεις του ν. 1591/1986 (Α-50)

"Αρθρο 53 παρ. 1 
Συνυπευθυνότητα φορτωτή

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί φορτητό-αυ- 
τοκινητο ιδιωτικής χρήσης για εκτέλεση δημόσιας μεταφο
ράς ή εκδίδει φορτωτικές για τέτοια μεταφορά ή αποδέχεται 
τέτοιες φορτωτικές ή συνεργεί στην υπερφόρτωση ΦΔΧ 
αυτ/του, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μικτού 
του βάρους τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστο είκοσι χι
λιάδων (20Ό00) δραχμών. Σε περίπτωση υποτροπής τιμω- 
ρεχτα με πρόστιμο τουλάχιστον σαράντα χιλιάδων δραχμών 
(40.000).

Το παραπάνω πρόστιμα αναπροσαρμόζονται με απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αυξανόμενα 
ανάλογο με τις διαμορφούμενες κάθε φορά οικονομικές 
συνθήκες.

Διατάξεις ν. 1073/1980 (Α-214)

Αρθρο 2 
Έδρα.

‘Αρθρο 2. Ως έδρα των βάσει του παρόντος πθεμένων 
εις ιακλοφορίαν φορτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. 
ορίζεται εκείνη των ανηκαθιστωμένων τριτρόχων φορτηγών

οχημάτων δημοσίας χρήσεως.
Αρθρο 5 παρ. 2

2. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται υπό την ετηφύλαξιν της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, η μεταβίβασις τούτων 
εις τος εξής περιπτώσεις.

α) Δια πράξεως εν ζωή, εις τέκνα του κατόχου του 
αυτοκινήτου, εφ όσον κέκτηνται επαγγελματικήν άδειαν 
ικανότητος οδηγού αυτοκινήτου και

β) αιτία θανάτου, εις τους εκ των κληρονόμων χήραν 
σύζυγον κα τέκνα του θανόντος. Εν περιπτώσει ασκήσεως 
άλλου επαγγέλματος υπό τίνος εκ πλειόνων κληρονόμων 
ή παρα..... τινός εξ αυτών, η άδεια κικλοφορίας του φορ
τηγού αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως. χορηγείται εις 
τους λοιπούς κληρονόμους κατόπιν παραχωρήσεως υπό της 
διοικήσεως εις αυτούς του μεριδίου του κατά τας διατάξεις 
του παρόντος αποκλεισμένου ή παραιτουμένου κληρονόμου. 
Εν περιπτώσει αρνήαεως του υποχρέου ως προς την με- 
ταβίβασιν του ιδανικού αυτού μεριδίου ως πράγματος εις 
τον πρός ον παραχωρείται το δικαίωμα της αδειας κυκλο
φορίας ως δημοσίας χρήσεως ή διαφωνίας τούτων ως προς 
το καταβλητέον τίμημα εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις 
του άρθρου 5 του ΝΔ 1061/1971 "περί διατάξεων τινων 
αφορωσών εις την μεταβίβασιν αυτοκινήτων δημοσίας χρή- 
σεως".

Διατάξεις ν. 3334/1955 (Α-237)
'Αρθρον 31

1. Επί τριετίαν από της πρώτης εκδόσεως αδειας κυκλο
φορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατη
γορίας, απαγορεύεται η μεταβίβασις αυτού υπό οιανδήποτε 
αιτίαν προς πάντα τρίτον επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν, ή 
μη, επί ποινή αυτοδίκαιος απώλειας το δικαιώματος κυκλο
φορίας του αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως.

Της απαγορεύσεως εξαιρείται η προς επαγγελματίαν αυ- 
τοκινηπστήν μεταβίβασις κλάσματος εξ αδιαιρέτου μέχρι του 
1/2 (ημίσεος) του αυτοκινήτου.

Ομοίως εξαιρείται ή λόγω κληρονομιάς μεταβίβασις προς 
τον ή την σύζυγον και τους καπόντας ως και η τοιαάτη 
λόγω συστάσεως προικός υπέρ θυγατρός ή αδελφής εφαρ- 
μοζομένων και των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 24 
του νόμου 2119/52 και επί των λοιπών κατηγοριών αυτο
κινήτων δτ&ιοσίας χρήσεως.

2. Εις πάσαν πράξιν μεταβιβάσεως αυτοκινήτου δημοσίας 
χρήσεως επισυνάπτεται δημοσίας χρήσεως επισυνάπτεται 
υπ' ευθύνη του συμβολαιογράφου βεβαίωσις του Υ πουργείου 
Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων ή των περιφερειακών γρα
φείων Ελέγχου Συγκοινωνιών περί της ημερομηνίας της-επ 
ονόματι του μεταβιβάζοντας η του δικαιοπαρόχου του εκ
δόσεως της αρχικής αδειας κιχλοφορίας γινόμενης ειδικής 
περί τούτου μνείας εις την συντασσομένην πράξιν.

3. Η από της ισχύος του παρόντος ΝΔ και εφεξής 
επιβαλλομένη αναγκαστική κατάσχεσις, αυτοκινήτου δημο
σίας χρήσεως περιορίζεται επί του οχήματος, δια του επα- 
κωλουθούντος δε πλειστηριασμού μετάγεται η κυριότης 
τούτου μόνον, στονούντος του δικαιώματος κιχλοφορίας.

Εις τον τέως κάτοχον του εκπλειστηριασθέντος αυτοκι
νήτου παρέχεται άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας 
χρήσεως ιδίας κατηγορίας άπαξ μόνον και εφόσον είναι 
επαγγελματίας αυτοκινηπστής και δεν έχει εις την κατοχήν 
αυτού έτερον αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε 
κατηγορίας, ή δεν εγένετο κάτοχος εντός της τελευταίας 
τριετίας, εξαιρουμένου του εκπλειστηριασθέντος ή ιδανικών 
μεριδίων επί ετέρων αυτοκινήτων, το άθροισμα των οποίων 
είναι ίσον ή μικρότερον του 1/2 μεν επί επιβατικού ή 
φορτηγού ίσον δε ή μικρότερον του 1/4 επί λεωφορείου
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ζητήσει δε την έκδοσιν της αδείας εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας εξ ια)νών από του πλειστηριασμού.

4. Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται αναλόγως κα επί αφαιρέσεως της κατοχής υπο του 
διατηρήσαντος την κυριότητα μεταβιβασθέντος υφ οιανδή- 
ποτε αιτίαν αυτοκινήτου, εφ' όσον η αρχική άδεια κυκλο
φορίας εξεδόθη επ' ονόματι του προσώπου, εις βάρος του 
οποίου εστράφη η αφαίρεσις.

Διατάξεις ν.δ. 1143/1972 (Α-64)

'Αρθρο 3 παρ. 1 και 2 
Άρθρο 3.

1. Από της ισχύος του παρόντος πάσα και υφ οιονδήποτε 
' τύπον καταρτιζόμενη συμφωνία περί μεταβιβάσεως της κυ

ριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, πό
σης κατηγορίας και χρήσεως, ολοκλήρου ή ιδανικού 
μεριδίου, εφωδιασμένου ή μη & αδείας κυκλοφορίας και 
κρατικών πινακίδων, καταχωρίζεται υπό του αρμοδίου ορ
γάνου, περί ου η παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος, εις 
οικείαν θέαν του κατ' άρθρον 1 του παρόντος βιβλιαρίου. 
Εις την θέσιν τούτην σημειούται τα στοιχεία των διαδοχικών 
κυρίων και κατόχων του οχήματος ως και τα ποσοστό της 
μεταβιβάσεως (μεταβίβασις εξ ολοκλήρου ή κατ' ιδανικόν 
μερίδιον). Εν περιπτώοει μεταβιβάσεως μόνον της νομής ή 
κατοχής οχήματος ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου τούτου 
με προκράτησιν της κυριότητας μέχρις αποπληρωμής του 
υπολοίπου του τιμήματος, γίνεται ειδική περί τούτου μνεία, 
εν τη άνω θέσει του βιβλιαρίου.

2. Εις την κατά την προηγουμένην παράγραφον καταχώ- 
ρησιν υπόκεπαι ωσαύτως και πάσα ετέρα περίπτωσις κτή
σεως, ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου 
οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν όλω ή κατ' ιδανικά μέρη.

Διατάξεις ν. 1437/1984 (Α-59)

Άρθρο 9
Πολύτεκνοι κάτοχοι αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ.

Οι διατάξεις των άρθρων 7 κα; 8 του νόμου αυτού δεν 
έχουν εφαρμογή προκειμένου περί πολυτέκνων κατόχων 
αυτοκινήτου Ε_Δ_Χ. για τέσσερα (4) έτη από τη χρονολογία 
ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 13 παρ. 1
Ειδική άδειο οδήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ.

1. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου EAJX. που προβλέπεται από τους κανονισμούς 
λειτουργίας των αυτοκινήτων FAX όπως αυτοί κάθε φορά 
ισχύουν, απαπεπαι ο υποψήφιος να μη λαμβάνει σύνταξη 
από οποιοδήπστε ασφαλιστικό ταμείο η απο το Δημόσιο.

Διατάξεις ν. 1858/1989 (Α.148)
Άρθρο 9

1. Νομιμοποιούνται όλες οι άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα στους ολυ- 
μτπονίκες. ύστερα από εγκρίσεις, που είχαν δοθεί κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων που ίσχυαν εως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Οι άδειες κολοφοριας που Gvapipovrc: στην προη
γούμενη παράγραφο πρέπει υποχρωπκό να μεταβιβαστούν 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξ. 1C} μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, αφού προηγουμένως κατα
βληθεί ο φόρος επί της αξίας της άδειας που προβλεπεται

από τις διατάξεις του άρθρου1 2 23 του ν. 588/1977.
Διατάξεις ν. 1437/1984 (Α.59)

Αρθρο 6 
Μεταβίβαση.

1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αυτοκίνητων Ε.Δ.Χ. 
που οι άδειες κυκλοφορίας τους.

α). Χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού.

β). Χορηγήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
ν.1108/1980 (άΕΚ A 304) και

γ) Χορηγήθηκαν στο άνομα πολύτεκνων επαγγελματιών 
αυτοκινητιστών οδηγών αυτοκινήτων, ύστερο από εγκρίσεις 
που είχαν εκδοθεί κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 1108/1980. εφόσον 
έως τότε δεν είχε γίνει μεταβίβαση του αυτοκινήτου δημό
σιας χρήσης.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευση 
ισχύει και για τα προσύμφωνα καθώς και και γιο κάθε 
παραχώρηση της εκμετάλλευσης, βασει οποιοσδήποτε έν- 
νομης σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση παραχώρησης 
της εκμετάλλευσης σε πρόσωπο που οδηγεί το αυτοκίνητο 
με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη 
κατά χιλιόμετρο.

3. Κατεξαίρεση της αγόρευσης της παρ. 1 επιτρέπεται η 
μεταβίβαση των κατά την παράγραφο αυτή αυτονικητων 
Ε.Δ.Χ.:

α) Με πράξη εν ζωή του κυρίου και κατόχου του αυτο
κινήτου σε παιδιά του, εφόσον ασκούν κατά κύριο λόγο το 
επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων.

β) Αιτία θανάτου στον επιζώ ντο σύζυγο και παιδιά του 
θανόντος εφόσον κατά το χρόνο του θανάτου δεν ασκούν 
άλλο επάγγελμο, εκτός από αυτό του οδηγού αυτοκινήτων. 
Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω 
κληρονόμους ασκούν άλλο επάγγελμα ή παραιτηθούν από 
το μερίδιο που τους αναλογεί στο δικαίωμα της άδειας 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. του θανόντος. το 
μερίδιο τους αυτό χορηγείται στους λοιπούς συγκληρονό- 
μους κατά ποσοστά ανάλογο προς τη συμμετοχή καθενός 
απ' αυτούς στην άδεια κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης που 
κληρονομήθηκε. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος αρνείται να 
μεταβιβάσει το ιδανικά μερίδιο του αυτοκινήτου ως πράγμα 
ά εκείνον η σε εκείνους στους οποίους παραχωραται η 
άδειο κυκλοφορίας δημοσίας χρήσης καθώς και σε περί
πτωση διαφωνίας για το τίμημα εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1068/1971 (ΦΕΚ A 270).

Διατάξεις ν. 1108/1980 (Α-304)
Άρθρον 1.

1. Αι παρ. 1 κα; 2 της Π ρήξεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου apic. 2089/1957, της κυρωθεισης δια του άρθρου 
3 του ν.δ. 3339/1958 'περί φορολογίας των πετρελαιοκι- 
νήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της 
φορολογίας πολυτέκνων κα του νόμου 1910/1944 ‘περί 
προστάσεις πολυτέκνων κλπ.' ως αύται ετροποποιήθησσν 
δια του άρθρου ι του lv.L. 522/1570 'περί τροποποιήσεως 
και καταργηαεως όιατσία-. ~νών του Ν_Δ. 3839/1958 'περί 
φορολογίας των ΓιΓ'.ΌΡΛαμυ.ν'ητων κλπ’, αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:
Ί. Απαγορεύεται:
α) Η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας εις τιθέμενα το 

πρώτο ας κυκλοφορίαν εν ΕλΛάό; επιβατηγό πετρελαοκί- 
νητα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρηαεως και φορτηγά πετρελαιο- 
κίνητα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήαεως ολικού μικτού βάρους 
μέχρι κα τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιόγραμμων.
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Διατάξεις NA1Q2/1973 (A-172)

'Αρθρο 18 παρ.4

4. Η κατοχή ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εχπρο- 
σωπήσεως εις την Γενικής Συνέλευσιν δια μιας ψήφου. Επί 
συγκατόχων ενός ή πλειόνων λεωφορείων το δικαίωμα 
ψήφου ασκείται από του προσηκόντως προς τούτο εξου
σιοδοτούμενου παρά πάντων των συγκατόχων εκπροσώπων 
και εν ασυμφωνία υπό της πλειοψηφίας αυτών, επί δε 
νομικών προσώπων, κατόχων λεωφορείων, δί αντιπροσώ
που οριζομένου κατά το καταστατικόν ή υπό της Διοικήσεως 
αυτών. ‘Εκαστος μέτοχος δυνατοί, βάσει εξουσιοδοτήσεως 
θεωρουμένης υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, να 
ανοπροσωπεύη εις την γενικήν συνέλευσιν ένα εισέτι μέ
τοχον. Πλείονα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι του 
αυτού ή πλειόνων λεωφορείων, λογίζονται, δια την εφαρ
μογήν του προηγουμένου εδαφίου, ως εις μέτοχος.

‘Αρθρον 22
Χρησιμοποίησις εισπράκτορος

Δι' αποφάσεως του Υπουργού δύναται να ορίζονται πε
ριπτώσεις και προϋποθέσεις, καθ' ας η χρησιμοποίησις ει- 
σπράκτορος εις λεωφορεία, κατά την εκτέλεσιν δρομο
λογίων, δεν είναι υποχρεωτική.

Διατάξεις του Ν. 588/1977 (Α.148)

Άρθρον 31
Καθορισμός της ας λεωφορεία δυνάμεως των ΚΤΕΛ. 1 2 3 4 5

1. Ο αριθμός των λεωφορείων έκαστου ΚΤΕΛ καθορίζεται 
εντός του πρώτου τριμήνου εκάστης τριετίας δί αποφάσεως 
του οικείου νομάρχου, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην 
του κατά τας διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος 
συνιστωμένου Τοπικού Συμβουλίου.

2. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, ας την σύνθεσιν του κατ' άρθρον 22 του παρόντος 
Τοπικού Συμβουλίου, δεν μετέχει ο άνευ ψήφου εκπρόσω
πος των κατόχων επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρή- 
σεως, οσάκις δε τούτο επιλαμβάνεται θέματος καθορισμού 
δυνάμεως υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ δεν μετέχει ω
σαύτως αυτού ο εκπρόσωπος του Δήμου.

3. Τα ως άνω Τοπικά Συμβούλια υπολογίζουν τον αριθμόν 
των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων επί τη βάσει 
μελέτης, ας ήν λαμβάνοντα υττ όψιν τα κάτωθι:

α) Ο πληθυσμός και το κατά κεφαλήν ασόδημα των 
κατοκων της περιοχής.

β) Η διαθεσιμότης εναλλακτικών μεταφορικών μέσων ας 
την περιοχήν και το επίπεδον της uri αυτών παρεχομένης 
εξυπηρετήοεως.

γ) Η εξέλιξης συγκοινωνιακού έργου ας την περιοχήν 
και αι προβλεπόμεναι συγκοινωνιακοί ανάγκαι των κατοίκων.

δ) Αι τυχόν υφιστάμενοι ειδικοί συνθήκαι ως και πάν 
έτερον στοιχείον, απαραίτητον κατά την κρίσιν του Συμ
βουλίου, διά τον ως άνω υπολογισμόν.

4. κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, η ανωτέρω 
κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου τριετία, άρχεται 
από της 1ης Ιανουάριου 1978 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 
1980. Διά την περιοχήν Ε’ του Ν. 289/1976 ως και διά το 
ΚΤΕΛ του Νομού Γρεβενών η περίοδος αύτη άρχεται από 
της δημοσιεύσεως του παρόντος και λήγει την 31 Δεκεμ
βρίου 1980.

5. Καταργείται το άρθρον 10 του ΝΑ 102/1973.

Διατόξας του Ν. 866/179 (Α-23)

Άρθρον 7

Το πρώτον εδάφίον της παραγρ. 9 του άρθρου 6 του 
ΝΑ/τος 102/1978, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

‘9. Ειδικώς διά την γραμμήν Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ο 
αριθμός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ, κατανέμεται εις τα 
ΚΤΕΛ των νομών Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Δρά
μας. Καβάλας, Ξάνθης. Ροδόπης, 'Εβρου και Θεσσαλονίκης 
διά της εν παρ. 4 του παρόντος άρθρου αποφάσεως, 
αναλογικώς προς το συνολικόν ετήσιον έργον εκάστου 
τούτων κατά το πρσηγούμενον της δημοσιεύσεως του πα
ρόντος έτος'.

ΝΑ. 102/1973 (Α 178)

Άρθρον 25
Εξίσωσις συνθηκών εκμεταλλειχ έως ΚΤΕΛ.

1. Δί αποφάσεων του Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος 
εξισώσεως του αριθμού των διανυομένων υπό των λεωφο
ρείων των ΚΤΕΛ πραγματικών και πλασματικών χιλιομέτρων 
ως και των εν γένει συνθηκών εκμεταλλεύσεως αυτών, διά 
της καθιερώσεως συντελεστών διαφόρων των υσχυόντων 
διά τας επί αστικών και υπεραστικών γραμμών εκ τελουμένας 
μεταφοράς. Η πρώτη των ως άνω αποφάσεων εκ δίδεται 
εντός δύο (2) μηνών από ας ισχύος του παρόντος.

ΝΑ. 102/1973 (Α 178)

Άρθρον 21 
Κανονισμοί ΚΤΕΛ

γ) τα των δαπανών εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων και 
λειτουργίας των ΚΤΕΛ, ως και οι βαρυνόμενοι διά των 
δαπανών τούτων,

Διατάξεις του Ν. 1575/1985 (Α 207)

Άρθρο 4
Εξέταση υποψηφίων.

1. Οι άδειες που προ βλέπονται από το νόμο αυτόν 
εκδίδονται από ας υπηρεσίες συγκοινωνιών κάθε νομού, 
ύστερα από προφορική και πρακτική εξέταση των υποψη
φίων. Οι εξετάσεις ενεογούντοι σας έδρες των παραπάνω 
υπηρεσιών από επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) 
τεχνικούς υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας (μηχανολόγους 
- μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους - μηχανικούς ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πτυχιούχοας υπομηχανικούς - 
μηχανολόγους ή υπομηχανικούς - ηλεκτρολόγους ή τεχνο
λόγους μηχανικούς ανώτερης σχολής) και από έναν (1) 
υπάλληλο του κλάδου ΜΕ3 Εργοδηγών της ίδιας υπηρεσίας.

Σας εξετάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να 
παρευρίσκεται σαν παρατηρητής και ένας (1) εκπρόσωπος 
του οικείου επαγγελματικού σωματείου. Χρέη γραμματέα 
εκτελεί κατώτερος υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας Οι υ
πάλληλοι αυτοί ορίζονται για κάθε εξεταστική περίοδο με 
απόφαση του οικείου νομάρχη. Αν υπάρχει έλλειψη τεχνικών 
υπαλλήλων στη νομαρχιακή υπηρεσία συγκοινωνιών, οι ε
ξετάσεις ενεργούνται από άλλους υπαλλήλους του Υπουρ
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με τις παραπάνω ειδι
κότητες που ορίζονται για το σκοπό αυτόν από την κεντρική 
υπηρεσία του υπουργείου. Στους εξεταστές και το γραμ
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ματέα κατάβόιλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -και Μετα
φορών .και Επικοινωνιών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι
νωνιών καθορίζονται τρεις τουλάχιστον εξεταστικός περίο
δοι κάθε -χρόνο κατά νομαρχία, ο τρόπος της προφορικής 
και πρακτικής εξέτασης ή επανεξέτασης των υποφηφίων, 
η εξεταστές για κάθε ειδικότητα ύλη, ο τρόπος βαθμολογίας 
των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αρθρο 10.
Μεταβατικές διατάξεις.

1. Όσοι εκμεταλλεύονται συνεργεία επισκευής αυτοκινή
των, μοτοσικλετών -και μοτοποδηλάτων και κατά τη δημο
σίευση του παρόντος νόμου ασχολούνται από δύο 
τουλάχιστον έτη με εργασίες που προβλέπονται σε μια από 
πς ειδικότητες των περιπτώσεων στ, η, -θ', ί, ιά, ιβ και ιδ' 
της παρ. 1 του άρθρου 5. μπορούν ·να εφοδιαστούν μόνο 
.με την αντίστοιχη άδειο της ειδικότητας πβυς ;χωρίς να 
υποστούν την κατό το .άρθρο <4 εξέταση, m αποβολή της 
αίτησης και των σχετικών δικαιολογηηκών στην (αρμόδια 
υπηρεσία πρέπει να γίνει μέσα ·αε ttva ·έτος απτό ττη -δημο
σίευση της απόφσης της παρ. "8 του άρθρου δ.

2. Τεχνίτες που ασχολούνται ιμε πς .εργασίες που προ- 
'βλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 5 του νόμου -αυτού ή 
όσοι εκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
.αυτοκινήτων -και ασχολούνται αυτοπρόσωπα κατά τη δημο
σίευση του νόμου αυτού με εργασίες που προβλέπονται 
•στις περιπτώσεις ά,-β , γ1, δ,χ'και ζ της ίδιας παραγράφου 
καϊσί-οποίοι δεν έχουν τον κατά το άρθρο δ τίτλο-σπουδών 
μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της 
ειδικότητάς τους ύστερα από εξετάσεις σύμφωνα με πς 
διατάξεις του παρόντος, εφόσον έχουν ελάχιστη προϋπη
ρεσία σε όμοια εργασία μεγαλύτερη κατά δύο χρόνια -από 
-την -κατά περίπτωση προβλεπόμενη από το άοθρο 3 γιο 
τους πτυχιούχους των κατώτερων τεχνικών σχολών και υπό 
πς εξής προϋποθέσεις:

■α) Για ίσους εκμεταλλεύονται συνεργεία: 
αα) Η έναρξη λειτουργίας του συνεργείου -νο -έγινε πριν 

από πς 16 -Σεπτεμβρίου 1983.
,ββ) -Να υποβληθούν άλα τα απαραίτητα -δικαιολογηπκά 

στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δη
μοσίευση της αποψασης της επόμενης παρσγρόίφου.

γγ) Η προϋπηρεσία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τε
λευταία δεκαετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολο- 
γητικών.

β) -Γιο τους τεχνίτες αυτοκινήτων: 
αα) -Να υποβληθούν άλα τα απαραίτητα δκασλσγηηκά 

•στην --αρμόδια υπηρεσία μέσα σε πέντε έτη από τη δημο
σίευση της αποψασης της επόμενης παρσγράφου.

ββ) Η προϋπηρεσία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τε
λευταία δεκαετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δκαιολο- 
γηπκών.

3. Ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων των προη
γούμενων παραγράφων, τα απαραίτητα δικαιολσγηπκά, κα
θώς και κόώε σχετική λετττομεοεια καθορίζονται με απόχραση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

■4. Για τα συνεργεία που λειτουργούν κατό τη δημοσίευση 
του νόμου αυτου και μέχρι την ισχύ του προεδρικού δια
τάγματος της παρ .2 του όιρθρου 6 εφαρμόζονται οι προι- 
σχύουαες διατάξεις.

δ. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για απόκτηση πτυχίων επισκευής 
σχημόπων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού κρίνονται 
σύμφωνα με πς ποοίσχύουσες διατόιξεις.

<Δκπάξεις Ν. TS50/TSB3 55)
'Αρθρο 2 -παρ. .3 έως Φ

3. Σε περίπτωση μερικού εκούσιου -ελέγχου *πσυ καλύπτει 
ένα μόνο σύστημα αυτοκινήτου οχήματος ή μστοσικλέττας 
(εξοπλισμός, φωτισμός, σύστημα διεύθυνσης, .-σύστημα πέ
δησης, ελαστικά, πλαίσιο - υπερκατασκευή, πυρασφάλεια, 
-εξόπμιση) που -γίνεται έκτος του τιρογρόιμματος του περιο
δικού τεχνικού ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, -καταβάλλε
ται το ένα τέταρτο (1/4) των ποσών της προηγούμενης 
παρσγρόίφου. -ανάλογα -με την κατηγορία του-οχήματος.

-4. Πια κάθε -επαναληπτικό έλεγχο, που Ζκενεργεπηι για 
■να διαπιστωθεί άν έχουν οποκοστασταθεί εκ -ελλείψιες, Ιβλόι- 
,βεςή ανωμαλίες, οι οποίες είχαν -σημειωθείσε προηγούμενο 
-έλεγχο του οχήματος, καταβόιλλονται τα .αντίστοιχα για κάθε 
περίπτωση τέλη μειωμένα στο ένα τέταρτο.

5. .Ειδικά τέλος καταβόιλλεται για την έκδοση του τπστο- 
ποατηκού ελέγχου, το-οποίο προβλέπουν «οταποφάσεις που 
ιεκδίδονται-σύμφωνα.με πς διατάξεις της-παρ. 2 του άρθρου 
Β4 που -Ν. -614/1977 Περί κιιρώσεως του -κώδικος οδκής 
κυκλοφορίας', προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση τύπου-του 
σχήματος. Το -τέλος αυτό καθορίζεται ανόιλογα με την 
κατηγορία που -οχήματος στο -οποίο οναφέρετοι. ως εξής:

α) -Πιστοποιητικό γιο αυτοκίνητο γενικό ή για ρυμουλκό 
-ή -γιο -ρυμοϋλκούμενο ή τμιιρυμουλκούμενο (επικά θήμενο) 
όχημα μικτού βόιρους πάνω από επιακόκπο πενήντα (75ο) 
χιλιόγραμμα, δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

β) Πιστοποιητικό για ροτοσυκλέττα -ή για μοτοποδήλατο, 
δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

γ)Πιστσποιηπκό για. ρυμουλκούμε νο όχημα μικτού‘βόιρους 
>έως -επτακόκηα πενήντα (750) χιλιόγραμμο ή για καταικβσες 
τμημόττων η .μηχανισμών αυτοκινήτων -οχημάτων γενικός ιμο- 
ποσυκλεττών -ή -μοτσποδηλόπων, δραχμές -έντεκα χιλιάδες 
'(11:000).

-6. Πια την -έκδοση πιστοποιητικού, το -οποίο -οναφέρετοι 
σε «επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών οχήματος ιή σε 
Ελέγχους ή δοκιμές του και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
για νο χορηγηθεί 'έγκριοη ΕΟΚ' (όιρθρο 2περίπτ. β Όδηγίας 
-Συμβ. ΕΟΚ 70/156/62.1970,Επιο.ΕΦ. των Ευρ.'Κοινοτήτων 
<2/1 της 23.2.1970) σύμφωνα με πς κάθε φορά τσχύουαες 
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ευρωπαϊκών '-Κοι
νοτήτων, .το ειδικό τέλος για κάθε περίπτωση της προη
γούμενης τιαραγραφου ορίζεται στο εκοσσπλόιοιο. Ό τύπος, 
το περιεχόμενό και η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού 
-αυτού'καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού -Συγκοινω
νιών.

Άρθρο 3

Τα ειδικά τέλη που προβλέπουν α διατάξεις του προη
γούμενου όιρθρου αναπροσαρμόζονται κάθε διετία-σύμφωνα 
-με την έξης σχέση:

7-α_λ
όπου Τ είναι το τέλος, α είναι το αρχκό τέλος που 

καθαρίζεται για κάθε κατηγορία οχήματος με πς διατάξεις 
του όιρθρου 2 «α λ είναι ο αριθμός που προκύπτει σπά τη 
μαθηματική σχέση:

λ-0,00029Χ(μ1+μ2),
όπου μΐ είναι το ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη χω

ματουργού κατά το αμέσως προηγούμενο της αναπροσαρ
μογής ημερολογιακό τρίμηνο και μ2 το ημερομίσθιο τεχνίτη 
στο ίδιο χρονικό διάστημά. Τ ο ημερομίσθιο ταυτό υπολογί
ζεται χωρίς καμιά προσαύξηση για εργοδσπκές -επιβαρύν
σεις, όπως έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή 
-διαπίστωσης τιμών δηυοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ), σύμφωνα με 
πς διατόιξεις του όιρθρου 6 του ν. 88Θ/1Β79 'περί της
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αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής δημοσίων έργων και ε
τέρων τινών συναφών διατάξεων'. Το ποσό το οποίο προ
κύπτει από την πιο πάνω μαθηματική σχέση (7-α.λ) 
στρογγυλοποιείται, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης 
προσέγγισης, ανά εκατό (100) δραχμές. Η κεντρική υπη
ρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ανακοινώνει κάθε διετία 
στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες την τιμή του συ
ντελεστή λ και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που κατα
βάλλεται για κάθε περίπτωση.

Αρθρο 5

1. Απαγορεύεται η κικλοφορία των οδικών οχημάτων, τα 
οποία αναφέρονται στις παρ. 1-3 του άρθρου 1 του Π Λ. 
1387/1981, χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με το πιστοποιητικό 
ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ιδιου Π.Δ. Ο παρα
βάτης τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον πέντε χιλιάδων 
(5.OCX)) δραχμών.

2. Αν διαπιστωθεί παράβαση της προηγούμενης παρα
γράφου, το αστυνομικό όργανο που τη βεβαιώνει επιβάλλει 
και ακινητοποίηση του οχήματος έως ότου προσκομιστεί το 
σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Ο τρόπος ακινητοποίησης 
του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια γιο την εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης.

3. Όποιος αρνείται να συμμορφωθεί προς τη διαταγή 
ακινητοποίησης του οχήματος και κυκλοφορεί τούτο τιμω
ρείται με φυλάκιση έως έξι (6) μήνες και με χρηματική ποινή 
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, θεωρείται 
συνυπαίτιος και τιμωρείται με την ίδια ποινή και ο κύριος ή 
νομέας του οχήματος με εξαίρεση εκείνον που μεταβίβασε 
το όχημα με παρακράτηση της κυριότητας, μέχρις αποπλη
ρωμής του υπολοίπου του τιμήματος. Το δικαστήριο επι
βάλλει υποχρεωτικά, ως παρεπόμενη ποινή και την αφαίρεση 
της άδειας ικανότητας οδήγησης του παραβάτη οδηγού για 
χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες.

4. Ανεξάρτητα από την επιβολή ποινής κατά την παρά
γραφο 1 του άοθρου αυτού, όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα 
το όχημά του στην αρμόδια υπηρεσία για να γίνει τεχνικός 
έλεγχος σύμφωνο με τις διατάξεις του Π.Δ. 1387/1981, 
υπόκεινται στην καταβολή διπλάσιου ειδικού τέλους από 
αυτό που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 
του παρόντος κατά κατηγορίες οχημάτων.

Διατάξεις Ν.Δ. 298/1974 (Α29)
Άρθρον 1.

Η παρ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.Δ. 768/1970 'περί 
ιδρυσεώς Οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της Η.Ε.Μ. 
εκτελουμένων μεταφορών και περί κυρώοεως της από 3 
Δεκεμβρίου 1970, συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημο
σίου αφ' ενός και της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. οιρ' ετέρου", 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Ί. Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την 
επωνυμίαν Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία περιοχής Αθηνών - 
Πειραιώς (ΗΛΠΑΠ) εδρεύον εν Αθήναις. Σκοπός τούτου 
είναι η υπ' αυτού ανάληψις των εις την περιοχήν της 
Πρώτευούσης παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών δί 
ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας λεωφορείων υπό της κατά 
τας διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 
1925 συμβάσεως "περί παροχής ηλεκτρισμού και περί με
ταφορών', της κυρωθείσης υπό του Ν_Δ_ της 17 Οκτωβρίου 
1925, εξαγοραζομένης υπό του Ελληνικού Δημοσίου εν 
Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν 
Ηλεκτρική Εταιρία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.)'. Προς εκπλήρωσιν 
του άνω σκοπού και ιδία προς κάλυψιν συγκοινωνιακών 
αναγκών και διά την αρτιωτέραν εξυπηρέτησιν του κοινού.

επιτρέπεται η θέσις εν κυκλοφορία παρά του ΗΛΠΑΠ θερ
μικών λεωφορείων πέρα των ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας 
τοιούτων'.

Διατάξεις Ν.Δ. 1156/1972 (Α 76)
Άρθρον μόνον.

Η παρ. 1 του άρθοου μόνου του Α.Ν. 334/1968 'περί 
τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Αναγκαστικού Νόμου 
294/1968 'περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατό- 
ξεών τινων της περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως Νομοθε
σίας', αντικαθίσταται, αφ της ίσχυσεν, ως ακολούθως:
Ί. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος επιτρέ

πεται η εγκατάστασις κρατικών τηλεφωνικών συνδέσεων εις 
τας κατοικίας:

α) Των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υφυ
πουργών.

β) Του Αυλάρχου της Α.Μ. του Βασιλέως, και 
γ) Των Αρχηγών, των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ), Στρατού 

(ΑΣ), Ναυτικού (ΑΝ), Αεροπορίας (ΑΑ) και του Αρχηγού 
Χωροφυλακής'.

Διατάξεις Ν. 638/1970 (Α 173)
Άρθρον 2.

Τα της εν γένει διαχειρίσεως των, διό την εν των 
προηγουμένω άρθρω ιατρικήν εξέτασιν, εισπραττομένων 
ποσών, καθορίζονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοι
νωνιών Υπουργού, διατιθέμενα δια:

α) (Ως ανήκατεστάθη δια της παραγράφου 6 του άρθρου 
5 του Ν. 823/1978).

Την αμοιβήν των εν παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου 
εξεταστών ιατρών, των μελών των εξ ιατρών επιτροπών, 
ως και την αντιμετώπισιν οιαοδήποτε φύσεως δαπάνης δια 
την διεξαγωγήν του εν γένει έργου της εξετάσεως των 
οδηγών, εξαιρέσει των δαπανών δια την πρόσληψιν προ
σωπικού δια το εν λόγω έργον.

β) Την αποζημίωσιν υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοι
νωνιών, παρεχόντων προσθέτους ή εκτάκτους υπηρεσίας 
υπό μορφήν βοηθητικού έργου των εξ ιατρών επιτροπών 
εξετάσεως.

γ) (Ως ανήκατε στάθη δια του άρθρου 2 του ν. 771/1973 
'περί της σειράς αρχαιότητος υπαλλήλων τινών του Οργα
νισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλων τινών 
διατάξεων* ΦΕΚ 57/Α/21.4.1978).

Την κατασκεύήν έγων αρμοδιότητος του Υπουργείου Συ
γκοινωνιών, ως και την αγοράν ακινήτων, ανοικοδόμησιν 
κτιρίων, την επισκευήν η συντήρησιν ακινήτων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του ίδιου Υπουργείου.

δ) (Ως ανήκατε στάθη δια του άρθρου 2 του ν. 771/1978). 
Την προμήθειαν οργάνων και ιιλικών εν γένει αναγκαίων 

δια την εύρυθμον λεττουργίαν των υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών ως και δια την αγοράν, εΠ ονόμαπ του 
Δημοσίου (Υπουργείου Συγκοινωνιών), αυτοκινήτων οχημά
των, μοτοσυιλεττών και μηχανημάτων μετά των απαραιτή
των εργαλείων, ιιλικών και ανταλλακτικών αυτών, και των 
ανσγκαιούντων εκάστοτε ελαστικών, καυσίμων και λιπαντι- 
κών διά την κίνησιν και λειτουργίαν τούτων προς τον 
σκοπόν χρησιμοποιήσεως εις τας εξετάσεις των υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων. Εις τας δα πάνας ταυτας περιλαμβά
νονται και αι δαπάναι αι απαιτούμε ναι δια την επισκευήν και 
την συντήρησιν των ως άνω οργάνων, οχημάτων, μηχανη
μάτων και εργαλείων ως και δια την πρόοληψιν τυχόν 
άνσγκαιούντος προσωπικού δια την κίνησιν τούτων.

ε) Την οργάνωσιν οιαοδήποτε μορφής εκδηλώσεων, την 
εκτύπωσιν εντύπων και την ενίσχυσιν προσπαθειών απο- 
σκοπουσών ας την διαπαιδαγώγησιν του κοινού επί των
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κανόνων οδικής κυκλοφορίας.
στ) Την αποζημίωσιν των μελών συγκροτουμένων ομάδων 

εργασίας εκ μη δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Κ1ΠΔΔ 
δια την μελέτην ειδικών θεμάτων του Υπουργείου.

0 Την συμμετοχήν των υπηρεσιών του Υπουργείου Συ
γκοινωνιών εις τας εργασίας διεθνών Οργανισμών, Επιτρο
πών, Συνεδρίων κ_λπ. επί θεμάτων μεταψορών-επικοινωνιών 
ή την σχετικήν ενημέρωσιν αυτών και

η) την ανπμετώπισιν δαπανών αναθέοεως εκπονήοεως 
μελετών επί θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Συ
γκοινωνιών ή αποζημιώαεως συμβούλων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γιο ης οδικές μεταφορές,ης επικοινωνίες και άλλες δια
τάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ι

Ρύθμιση θεμάτων φορτηγών αυτοκινήτων 
Αρθρο 1

Το άρθρο 1 του ΝΔ. 49/1968 ‘περί χορηγήσεως αδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής 
χρήαεως' (Α 294), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 
του ΒΔ 281/1973 ‘περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμε
νον των διατάξεων του ΝΔ/τος 49/68 περί χορηγήσεως 
αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ι
διωτικής χρήσεως' και των τροποποιητικών και συμπληρω
ματικών αυτού ΝΔ/των 833/71 και 1268/72’ (Α‘84), 
αντικαθίσταται ως εξής:

’ Αρθρο 1 
Ορισμοί

1. Ος φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεω
ρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επι
χείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγο
ρευόμενης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης 
είσπραξης κομίστρου με οποιοδήποτε τρόπο για τις μετα
φορές που διενεργούνται μ αυτό.

Στον όρο φορτηγό αυτοκίνητο περιλαμβάνεται το αυτο
τελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα ως και το 
τρίτροχο φορτηγό όχημα

Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγορο- 
στής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον 
πωλητή και ο κατόχων αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθω
ση.

2Χατο τις μεταφορές με Ο.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει vc 
πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι :

α) Τα μετά ^ρόμενα εμπορεύματα πρέπει V ανήκουν στην 
επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, ο- 
γορασθεί, παραχθεί, εξορυχθεύμετατραπεί. ή επιοκευασθεί 
απ’ αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπη
ρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.

β) Ο μεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο 
των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγ- 
γελματία.

γ) 7ο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον 
επαγγελματία ή από προαωΓύκό της επιχείρησης ή από 
επαγγελματία οδηγό που έχει προοληρθει με σχέση εξηρ- 
τημένης εργασίας. Ειδικώτερο το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού 
βάρους κάτω των 4.GOO χιλμ>\ρεμμων μπορεί να οδηγείται 
εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οι

κογένειας του ιδιοκτήτη του. Γ ια ειδικές περιπτώσεις κυ
κλοφορίας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που εξυπηρετούν 
ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων οε περιφέρειες μικρών 
νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοει
δών. η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια, εξου
σιοδοτούνται οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Εργασίας όπως με κοινή απόφασή τους ρυθμίζουν τις σχέ
σεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την 
επιχείρηση’.

Αρθρο 2

Το άρθρο 2 του ΝΔ. 49/1968 (Α’294) όπως αυτό τρο- 
π^πειιιθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
1 νειι ινΙΔ. 833/1971 'περί τροποποιήσεως και συμπληρώ
σεις των διατάξεων του ΝΔ/τος 49/1968 περί χορηγήσεως 
αδειω.' κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ι
διωτικής χρήσεως’ (Α’34) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο
2 του ΒΔ. 281/1973, αντικαθίσταται ως εξής :

’Αρθρο 2
Αδειες κυκλοφορίας

1 .Αδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται σε 
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινο
πραξίες που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγ
γελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα καθώς και σε κοινωφελή 
ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, γενικά, υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.

2.Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή 
περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως 
μέχρι 4.000 χιλιογρόμμων μικτού βάρους, ως και τριτρόχων 
φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυ
κλοφορίας σ' όλη την επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, 
αφού καταβληθεί απο αυτά, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ 
ειοφορά. ως εξής :

α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητο με κλειστό αμάξωμα : 
αα) Μικτού Βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε δραχμές 

ογδόντα χιλιάδες(80.000).
αβ) Μικτού Βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε δραχ

μές εκατό χιλιάδες (100.000).
αγ) Μικτού Βάρους από 2001 -2400 χιλιόγραμμα σε δραχ

μές εκατό, είκοσι χιλιάδες (120.000) και
α2) Μικτού Βάρους απο 2401-4000 χιλιόγραμμα σε δραχ

μές εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000).
β) Για τα φορτηγό αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα : 
βα) Μικτού Βαριούς μέχρι 1200 χιλιόγραμμα δραχμές πε

νήντα χιλιάδες (50.000).
ββ) Μικτού Βάρκχις από 1201-2000 χιλιόγραμμα δραχμές 

εξήντα χιλιάδες (60.000).
βγ) Μικτού Βαριούς 2001-2400 χιλιόγραμμα δραχμές ε

βδομήντα χιλιάδες (70.000) και
β5) Μικτού βάρους 2401-4000 χιλιόγραμμα δραχμές ο

γδόντα χιλιάδες (80000).
γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή avourro πμάξιφπ 

δριαχμές είκοσι χιλιάδες (20 000).
Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται 

στο ένα τρίτο (1/3) γιο αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωρ
γικές, κτηνοτροφικές, τττηνστροφικές, μελισσοκομικές, ση- 
ροτροφίκές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, 
ρητινοσιιλλεκτες μέλη ή μη αγροτικών-δασικών συνετααρΜ- 
σμών και δασικών επιχειρήσεων καθώς και γιά τ' αυτοκίνητα 
που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ.

2.Αδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσεως μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογρόμμων χο
ρηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού ε
παγγέλματος ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων κα των 
γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφίκών,


