
Έπί τού σ'χεϊίού νόμου «περί συστάσεως Είϊικής Επιτροπής 
~ ■ Συντάξεως Νέου Κώϊικος Όϊικής Κυκλοφορίας».

Προς 7ijv Ε" 'Λναΰεωρψικψ· Βουλήν ιών Ελλήνων
Κατά τήν πραγματοποιηθείσαν έν ετϋ 1968 εις Βιέννην 

ϊιάσκεψιν τών Ηνωμένων Εθνών. εις ήν μετέσχε it’ άντι- 
προσωπείας της καί ή ’Ελλάς, υιοθετήθηκαν καταρτισθείσαι 
’συμβάσεις έπί τής Όϊικής Κύκλο 9 opt a; rat τής Όϊικ.ής 
Σημάνσεως καί Σηματοϊοτήσεως (εις άντ'.κατάστασιν όμοιων 
τής Γενεύης έτους 1949).
ί| ανωτέρω συμβάσεις' περιλαμβάνουν κανόνας υποχρεωτι

κούς, ϊιά τα συμβαλλόμενα μέρη καί συστάσεις. ή συμμορφω- 
σις πρός τάς όττοί3ς ϊέν είναι υποχρεωτική ϊιά τα συμβαλλό- 
μενα μέρη. At συμβάσεις αύται ϊέν αποκλείουν τήν θέσπισιν 
προσθέτων κανόνων ita τήν εφαρμογήν των ε:ς τα έϊ'αφη των 
συμβαλλσμένων μερών, έφ’ όσον ουτοιϊέν θα είναι αντίθετοι 
προς τάς διατάξεις αυτών.

Εξ άλλου υπό τής Οικονομικής "Επιτροπής ϊιά τήν Εύ- 
ρώπήν κ.ατηρτίσθησαν έν έτει 1971 Εύρωπαϊκαί Συμφωνίαι 
συμπληρούσαι τας ώς άνω Συμβάσεις, καθ’ 5 μέρη ΰπήρχεν 
ευχέρεια προς τούτο, έν έτει ϊέ 1973 πρωτόκολλον επί Όϊι- 
y.cjy Σημάτων. ώς προσθήκη, τής έκ τών συμφωνιών τούτων 
άόρρώσης είς τήν όϊικήν ςήμανσιν καί σηματοϊσττ.σιν.

' Αί άνωτέρω Συμβάσεις καί Συμφωνία! ϊέν έχουν κ.υρωθή 
■είσέτι όπό τής~Έλ7.ά&ς,'λόγφ τής~ υφιστάμενης ήΐη από “τού 
έτους 1962 .Έύληνικής νομοθεσίας (Κώϊιξ Όϊικής Κυκλο
φορίας), ή όποια ρυθμίζει πλείστα όσα θέματα ίιαφόρως τού
φαν. Έν έναϊτία περιπτώτει («νευ προηγούμενης ή τοΰλά- 
^ιστφγ φυγχρήνος τροποποιήσεώς τής Έ7λην:κής νομοθεσίας) 
θά ϊημ;θυργηθή σύγχυσις περί την εφαρμογήν τών σχετικών 
διατάξεων. * ’ - .
7 Διά τήν έναρμόνισιν όθεν τών ισχυρισμών παρ’ ήμίν σχετι
κήν ϊιατάξ?ωγ τοΰ Κώδικες Όϊικής Κυκλοφορίας όστις έχει 
τεθή εις έφαρμογήν έν ετει 1962 ϊια τού Ν.Δ. 4233/1962 
προς τάς ώς.άνω Συμβάσεις, μρίνεται σκόπιμος ή κατάρτισις 
νέου τοιούτου κώϊικος. , ■ :

Πλέον τών ώς άνω λόγων προβάλλει λίαν επιτακτική ή 
άνάγκη συντάξεως νέου Κώϊικος Όϊικής Κυκλοφορίας καί 
προς τον σκοπόν όπως: .

α) Συμπληρωθούν ένιαι έτεραι ϊιατάξεις τής έν ίσχύι νο
μοθεσίας έπί τ^ £άπει τών συμπερασμάτων τής. έκ τής μέχρι 
τούϊε εφαρμογής τού ίσχύοντος Κώϊικος κτηθείσης πείρας 
ρς χ*ί ϊισρθωσεως ϊιαπιστωθεισών ατεύ.ειών αυτού.

ji) {ίκμαθαρ'φθοάν αΐ ρυθμίζουσαι θέματα όϊικής κυκλο
φορίας ίιςτάίεις, ίϊία έκ τών παραλλήλως ίσχυουσών, πλήν 
γατφ διάφορον τρόπον ρυθμιζουσών τό αυτό άντικείμενον, προς 
άρσιν τής ένφεύθεν ςροκςλουμένης αβεβαιότητες περί τού 
Ισχύοντος ϊικ.αίου καί

γ) θεσπισθεύν αυστηρότερα! κυρώσεις κατά τών παραβαι- 
νόνφων τάς περί όϊικής κυκλοφορίας ϊιατάξεις. όπερ μέτρον 
θεωρείται ότι θά συμβαλη μεγάλως εις τήν βε/.τίωσιν τών 
συνθηκών όϊικής κυκλοφορίας. *

Έίς τά άνωτέρω άποίλέπει το ΰποί α7λόμενον σχέϊιον νό
μου έφ’ ω καί παρακαλούμεν ϊιά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 20 Μαρτίου 1973
Ό έπί τών Μεταφορών καί 

'Επικοινωνιών Τπου:νός
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΔΙΟΝ NOMCO*7^ ^
Περί συστάσεως Ειδικής ’Επιτροπής Συντάξεως Νέου Κώ- 

ίιχος Όϊικής Κυκλοφορίας.

... : .· · . Άρθρον 1.

1. Συνιστίται οκταμελής επιτροπή συντάξεως νέου Κώϊι-
κος 'Οϊικής Κυκλοφορίας έκ ϊικ.αστικών λειτουργών καί λοι
πών ϊημοσίων υπαλλήλων καί άλλων προσώπων έχόντων εΐ- 
ίικάς γνώσεις καί εμπειρίαν έπί. θεμάτων όϊικής κυκλοφο
ρίας, σημάνσεως καί σηματοϊοτήσεως όϊών ώς καί.συναφών 
τοιούτων. L - ;ϊ ' ■; . :·-* ντ.'

2. Ή "Επιτροπή συγκροτείπα'ι ϊί’ άποφάσεως τού -Τπουρ- 
γού Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών- ϊημόσιευομένης ϊ’ιά τής 
Έφημερίϊος τής Ινυβερνήσεως. Διά τον-ορισμόν ώς 'μελών 
ΰπ'α/.ύ,ήλων έτέρών Τπουργέίων "άπαιτέΐται πρότασις τού οι
κείου Υπουργού. Διά τής αυτής άποφάσεως ορίζεται ό“Γραμ- 
ματευς τής ’Επιτροπής, ρυθμίζεται πάν θέμα «φορών εις 
τήν όργά-^ωσιν, τήν λειτουργίαν κ.αί τάς εργασίας ταύτης καί 
τάσσεται προθεσμία σ.ερατώσεως τού έργου της.

3. Εις τον Πρόεϊρσν, τά μέλη καί τον Γρχμματέα τής 
Επιτροπής καταβάλλεται, μετά τήν περάτωσιν"και*πάράϊοσιν 
τού όλου έργου, έφ’ άπαξ άποζημίωσις, όαρύνουσα τον Κρατι
κόν Προύπο).ογισμόν, όριζομένη ϊιά κοινής άποφάσεως τών 
ΙΤπουμγών. Οικονομικών: καί Μεταφορών καί ^Επικοινωνιών, 
μή ΐσχυούσης έν προκειμένω τής ϊιατάξεως τής παρ. 2 τοΰ
άρθρου 7 τού Ν.'Δ. 4352/1964'«περί ■Νατάξεων άφορωσών
εις τους ϊημοσίους ΰπαλλ.ήύ,ους κλπ.Ή.' .·. γ· '

’ .·'■’■'■■■'·■ :/ "7·.- * ί η !_

Άρθρον 2. έ,τ

1. Ό συνταχθησόμενος νέος Κώϊιξ Όϊικής Κυκλοφορίας 
θά περιλαμίάνη ίϊία κανόνας κυκλοφορίας έπί τών όϊών καί 
ϊιατάξεις άναφε'ρομένας εις τήν όϊικήν σήμανσιν καί σηματο- 
ϊότησιν, εις τάς ηχνικάς προίιαγραφάς, τήν άπογραφήν," τα- 
ξινόμησιν κ.αί θέσιν εις κυκλοφορίαν τών όϊικ.ών έν γένει δχη- 
μάτων, εις θέματα όϊηγήσεως τών οχημάτων τούτων καί είς 
τήν έπιίολήν ποινικών κυρώσεων καί λήψιν διοικητικών μέ
τρων, κατά τών παραθαινόντων τάς -διατάξεις τού Κώϊικος 
ώς καί είς πάν γενικώς ζήτημα συναφές προς τήν ασφάλειαν 
τών όϊών καί τήν επ’ αυτών κυκλοφορίαν.

2. Ό κατά τά άνω κώϊιξ ϊέόν νά είναι πλήρως ένηρμονισμέ- 
νος προς τάς Διεθνείς Συμβάσεις έπί τής 'Οϊικής Κυκλοφο
ρίας καί Όϊικής Σημάνσεως κ.αί Σηματοϊοτήσεως τής Βιέν
νης (έτους 1968) τάς συμπληρούσας τάς Συμβάσεις ταύτας 
Εϋρωπαίκάς Συμφωνίας έπί τής όϊικής κυκλοφορίας καί όϊι- 
κ.ής σημάνσεως κ.αί σηματοϊοτήσεως τής Γενεύης (έτους 
1971) κ.αί τό πρόσθετον έπί όϊικ.ών σημάτων πρωτόκολλον 
τής Γενεύης (έτους 1973).

Άρθρον 3.

Ή ίσχός τού παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεΰσεως αυ
τού ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 16 ’Απριλίου 1975 

Ό Υπουργός

Μεταφορών καί Επικοινωνιών

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


