
ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ

(’Ap-Spoy 57 ζαράγραφος β τοΰ Συντάγματος).
Των Υζουργών -Οικονομικών χαί Μεταφορών χαί ’Eztxot- 

νωνιών.

Περί τού τρόζοϋ χαλΰψεως τής Ιττί τοΰ Κρα-.ικοΰ-Προΰζολο- 
γισμοΰ ζροχαλουμένης έζιβαρΰνσεως έχ τοΰ σχεδίου νόμου 
«ζερί συστάσεως Εϊϊικής Έζιτροζής Συντάξεως Νέου Κω
δικός 'Οδικής Κυκλοφορίας».
Έχ τής εφαρμογής τοΰ άρ-5ρου 1 τοΰ ζροτεινομένου 3~χεΐ'ίου> 

νόμου ζροχαλεΐται έφ’ άζαξ έζιβάρυνσις τοΰ Κρατ'.χοΰ Προ- 
ϋζολογισμοΰ τοΰ τρέχοντος έτους συνολ'.κοΰ ύψους ζερίζου 
250.000 δραχμών.

Ή ώς άνω έζιβάρυνσις ·3έλει καλυφψή έχ τοΰ άζο-3εματιχοΰ 
τοΰ Κρατικού Προΰζολογισμοΰ.

Έν Ά-3ήναις τή 16 Άζρ ιλίου 1975 

Οί 'Τζουργοί

Οΐχονουιχών ΜέταφΟοών χάί Έζιχοινωνιών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ •

• ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γεν'.χοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-3ρον 57 — ζαράγρ. 
3 τοΰ Συντάγματος) έζί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ 'Τζουργείου 

Μεταφορών- καί—Έζιχοινωνιών — «ζερί συστάσεως- «δικής 
«ζιτροζής συντάξεως νέου χώδιχος οδικής χυχλοφορίας».
Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω Νομοσχεδίου ·3εσζίζονται 

τά κάτω·3ι:

1. Συνιστάται οχταμελής έζιτροζή συντάξεως νέου κώίι- 
χος οδικής χυχλοφορίας έχ δημοσίων ΰζαλλήλων χαί άλλων 
ζροσωζων έχόντων ειδικάς έζιστημονικάς γνώσεις χαί έμζει- 
ρίαν έζί δεμάτων οδικής χυχλοφορίας, σημάνσεως χαί σημα- 
τοδοτήσεως οδών ώς χαί συναφών τοιοότων.

2. Ή έζιτροζή συγκροτείται 2ι’ άζοφάσεως τοΰ 'Τζουργοΰ 
Μεταφορών χαί Εζιχοινωνιών. Διά τής αυτής άζοφάσεως 
ορίζεται ό γραμματεΰς τής έζιτροζής, ρυθμίζεται ζάν ·3έμα 
άφορών εις την όργάνωσιν, την λειτουργίαν χαί τάς έργασίας
οαυτης χαι τίθεται ζρο·3εσμια ταραοοσεως του έργου της.

3. Εις τον ζρόεορον. τά μέλη χαί τον γραμματέα τής έζι- 
τροζής καταβάλλεται ϊι’ άζοφάσεως τών 'Τζουργών Οίκονο- 
μιχών χαί Μεταφορών χαί Έζιχοινωνιών, έφ’ άζαξ άζοζημίω- 
σις μετά την ζεράτωσιν χαί ζαράδοσιν τοΰ όλου έργου, βαρύ- 
νουσα τον Κρατικόν Προΰζολογισμόν. 1 ·

Έχ τών ζροτεινομένων διατάξεων ζροχαλείται έφ’ άζαξ 
ϊαζάνη εις βάρος τοΰ Κρατικού Προϋζολογισμοΰ μή δυναμένη 
νά κα-3ορισ-3ή έζαχριβώς έχ τών ζροτέρων ώς έξαρτωμένη 
έχ τής έκδο-3ησομένης κοινής 'Τζουργιχής άζοφάσεως. Κατ’ 
έχτίμησιν ή ϊαζάνη αΰτη ϋζολογίζεται εις ϊραχ. 250.000 
ζερίζου, λόγω καταβολής άζοζημιώσεως εις τον ζρόεϊρον, τά 
μέλη καί τον γραμματέα τής συνιστωμένης έζιτροζής συντά
ξεως τοΰ Κώ δικός Όϊιχής Κυκλοφορίας.

Έν Ά·3ήναις τή 1 Άζριλίου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


