
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί μειώσεως φορολογικών έπιία- 
ρύνσεων μεταφορικών τινων επιχειρήσεων».

Προς την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων

Ή εκμετάλλευσις των διά λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοι
νωνιών τής Χώρας είναι σήμερον ελλειμμχτική. Έκ παραλ
λήλου όμως και ή παρεχόμενη εις το επιβατικόν κοινόν συγ
κοινωνιακή έξυπηρέτησις ουδόλως είναι ικανοποιητική.

Τούτο οφείλεται κυρίως διότι τά κυκλοφοροϋντα λεωφορεία 
είναι πεπαλαιωμένα καί διότι κατά τά τελευταία έτη έπήλθε 
σημαντική και άπότομος αΰξησις τών λειτουργικών δαπανών 
τούτων (μισθοδοσία προσωπικού. δαπάνα·. συντηρήσεως, κόστος, 
καυσίμων, τιμή κτήσεως λεωφορείου κλπ.).

Βεβαίως ή άντιμετώζσις τού προβλήματος διά της αϋξή- 
σεως τής τιμής τών εισιτηρίων και μόνον δεν αποτελεί τήν 
ορθήν λύσιν, καθ’ Sow διά τού τρόπου τούτου επιβαρύνονται 
αί ασθενέστερα: οικονομικώς τάξεις, αΐ όποίαι αποτελούν κυ
ρίως τήν πελατε!χ> τών δημοσίων μέσων μαζικής αετοφοράς. 
Έξ άλλου σημαντική αΰξησις τών εισιτηρίων έχει ώς αποτέ
λεσμα τήν μείωσιν τής έπιβατικής κινήσεως, μέ αντίστοιχον 
ελάττωσαν τών εσόδων καί ώς εκ τούτου τήν μή έπίτευξιν τού 
έπιδιωκομένου, διά τής αϋξήσεως τών εισιτηρίων, σκοπού.

Ή Ινυβέρνησις έν προκειμένω άπεφάσισε νά ακολουθήσω 
τήν μέσην οδόν ήτοι νά εγχρίνη μικρόν αυξησιν τών εισιτήρίοιν 
τών λεωφορείων μέ παράλληλον μερικήν απαλλαγήν έκ τών 
υφισταμένων σήμερον διαφόρων φόρων καί οικονομικών επιβα
ρύνσεων, αίτινες έχουν έπιβληθή εις βάρος τών φορέων τής διά 
λεωφορείων συγκοινωνίας. - ·

Έχει γίνει διεθνώς παραδεκτόν καί εφαρμόζεται εις όλας 
τάς Χώρας τού κόσμου ή έπιδότησις των μαζικών μέσων μετα
φοράς. διότι αί μεταφοραί αυται είναι πάντοτε παθητικοί.’ 
η Παρ’ ήμίν, έκτος τού ότι δεν επιδοτούνται Ιτά μέσα ταύτα 
μαζικής μεταφοράς, ασκείται δι’ αύτών κοινωνική πολιτική, 
διά. τής καθιερώσεως μερικής ή ολικής απαλλαγής έκ τής 
καταβολής εισιτηρίου υπέρ ώρισμένων κατηγοριών έπίβάτών 
(φοιτηταί, ιμαθηταί. πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ.), ήτις έχει ώς 
αποτέλεσμα τήν ακόμη μεγαλύτέραν αύξησιν'τών έλλειμμάτων 
έκμεταλλεύσεως. . · *· -ί-Γ-. ■: .
-·, .Έχουν καταρτισθή προγράμματα διά τήν ριζικήν άντιμετώ- 
πισιν τού προβλήματος τών συγκοινωνιών τόσον έπί βραχυπρο
θέσμου όσον καί έπί μακροπροθέσμου βάσεως. Πρός μερικήν 
αρσιν τών υφισταμένων οικονομικών έπιβαρύνσεων καί αποφυ
γήν ύπεραετρου αύξήσεως τής τιμής τών εισιτηρίων τών έπι- 
ίατικών συγκοινωνιών, προτείνεται το ακολουθούν σχέδιον νό- 
ιεου το οποίον άναφέρεται είδικώτερον:
.ί α) Εις τήν μείωσιν τού έξ 7%. έπί τών ακαθαρίστων εισ
πράξεων τών λεωφορείων τού ΕΚΤΕΛ καί τών ΚΤΕΛ. ώς 
καί τών αυτοκινήτων τών έκτελούντων συγκοινωνίαν έπί υπερ
αστικών οδικών γραμμών μή έξπηρετουμένων διά λεωφορείων
έντεταγμένων εις ΚΤΕΛ. φόρου κύκλου εργασιών (ΦΕΚ) εις
w ■ ' .Ί/Ο.

6) Εις τήν κατάργησιν; τού έκ 10% έπί τής ‘τιμής τών εισι
τηρίων τών υπεροπτικών λεωφορείων καί τών αυτοκινήτων τών 
ίκτέλούντων συγκοινωνίαν έπί υπεραστικών οδικών γοχκκών 
εή έξυπηρετουμένων διά λεωφορείων έντεταγμένων εις ΚΤΕΛ. 
ιίδικού τέλους χρήσεως οδών (τέλος οδοποιίας) υπέρ Νομαρ
χιακών Ταμείων, τού έκ 10% τέλους έπί τής τιμής τών εισι
τηρίου τών αστικών λεωφορείων τών ΚΤΕΛ. υπέρ Δήμων καί 
Κοινοτήτων καί τού έκ 0.20% δρχ. τέλους έπί τής τιμής τών 
τέσιτηρίων τών λεωφορείων τών αστικών καί υπεραστικών 
•ρχμμών τού Νομού ’Αττικής υπέρ Ειδικού Ταμείου Μονίμων 
Οδοστρωμάτων ’Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) καί

γ) εις τήν κατάργηριν τών τελών κυκλοφορίας τών ίενζι- 
οκινήτων μόνον έπιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας "χρήσεως

% ' · \ ■ rταςι—αγοραία).
Ή προτεινομένη-κατάργησις τών τελών κυκλοφορίας τών 

• ενζινόκινήτων έπιβατηγών δημοσίας χρήσεως 'αυτοκινήτων, 
τκοπόν έχει τήν αποφυγήν σημχ;τικής αύξήσεως τού κομίστρου.

μετά τήν πρόσφατον" αυξησιν τής τιμής τής βενζίνης, ή όποια 
(αΰξησις κομίστρου) θά είχεν ώς συνέπειαν τήν έτι περαιτέρω 
μείωσιν τού μεταφορικού αυτών έργου καί τήν έπιδείνωσιν τών 
ήδη υφισταμένων οικονομικών προβλημάτων τής τάξεως τών 
έπαγγελματιών τούτων αυτοκινητιστών.

Έν ’Αθήνα!ς τή 14 Μαρτίου 1975 

Οί 'Τπουργοί

Έπί τών Εσωτερικών Έπί τών Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΓΟΓΛΟΤ

Έπί τών Δημοσίων “Εργων
Έ5πί τών Μετοφορών 

καί Επικοινωνιών
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΠΙΝΑΣ

Τροποποιουμένων κλπ. διατάξεων διά τού- Σχεδίου Νόμου
«περί μειώσεως τών φορολογικών έπιβαρύνσεων μεταφορι
κών τινων επιχειρήσεων».
Ν. 1620/1951 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως καί συμπλη- 

ρώσεως τού Α,.Ν. 1524/1950 κλπ.».

Άρθρον 13 παρ. 1 έϊάφ. πρώτον.

1. Έπί τών άπό 1ης ’Ιανουάριου 1951 καί εφεξής ακαθα
ρίστων έσόδων~τών μετάφορικών επιχειρήσεων τών προερχόμε
νων έκ τής μεταφορά» προσώπων εντός τής χώρας δι’.αερο
πλάνων, πλωτού μέσου, σιδηροδρόμου, τροχειοδρόμου καί αυτο
κινήτου επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών τού Α.Ν. 660/ 
1937 οριζόμενος εις 6%. _ _

Ν.Δ. 4535/1966 «περί τροποποιήσεως φορολογικών ανων 
διατάξεων».

Άρθρον ·5 πάρε 1.

1. Βΐς πάσας τάς περιπτώσεις καθ^ας επιβάλλεται φόρος
κύκλου εργασιών, περιλαμβανομέναυ καί τού ειδικού τοιού'του, 
οί κατά τάς ισχυούσας διατάξεις οριζόμενοι σνντελεστα:'προσ
αυξάνονται α) κατά μίαν ακέραιον μονάδα, οσάκις ό συντελε
στής τού φόρου όρίζηται εις εξ επί τοΐς εκατόν (6%),·β) κατά 
ποσοστόν είκοσι έπί τοΐς έκατόν (20%) εις τάς λοιπός περι
πτώσεις. V ’ ".
' Ν. 3155/1955 «περί κατασκευής καί συντηρήσεως ορών».

Άρθρον 8. .

Ειδικά τέλη χρήσεως οδών έπιβάλλονται διά κοινής άποφά- 
σεως τών 'Τπουργών Οικονομικών καί Συγκοινωνιών και Δημ. 
Έργων εις ποσοστόν μέχρι 10% έπί τής τιμής τών εισιτηρίων 
τών υπεραστικών λεωφορείων τών έκδιδομένων έν τή περ’ιοχή 
τού-Νομού.

Ν. 4129/1961 «π-ερί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού 
Ν.Δ. 2916/1954 κλπ».

■ Άρθρον 4. . . - <·.·, , ·-

ί. Ή έπιβληθείσα διά τών Ν.Δ. 2513/53,- 3033/54, 
3601/56 καί 3777/57 προσαύξηρας έπί,τής τιμής τών εισι
τηρίων τών λεωφορείων τών αστακών καί υπεραστικών γραμ
μών, τού Νομού Αττικής καί δυνάμει τού άρθρου’εβδόμου τού 
Νόμου 3954/59 έπεκτχλεΐσα έφ" όλων τών παριαλλήλοιν ’τή 
’Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.ΕΔΙ.) λεώφορειχκών 
γραμμών καί π ερ: ερχομόν η έξ ολοκλήρου εις τό Ειδικόν Τα- 
μείον Μονίμων. ’Οδοστρωμάτων Αθηνών.' συνεχίζεται' εϊσ- 
πραττομένη πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 1960 μέχρι ς’ ου διά 
κοινής άποφάσεως τών 'Τπουργών ’Εσωτερικών καί Συγκοινω
νιών καί Δημ. Έργων, διακοπή ή άνασταλή ή είσπραξίς τού
της. ^ _ ; “ . " . .

2. Ή ώς άνω προσαύξησίς έφ’ όσον ήθελεν ίκχωρηθή πρός 
. εξυπηρέτησαν δανείου, δεν δύναται νά διακοπή ή άνατταλή προ
τής έξοφλήσεως τούτου. ,

Ν. 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος ταξινομήσεις; 
αδειών κυκλοφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων»*. “?



— 2 —'

Άρθρον 15.
- 1. 0! φορολογικοί συντελεσταί των κατά έξάμηγον καταδλη-
τέων τελών κυκλοφ>ορίας ορίζονται κατά κατηγορίας αύτοκινή. 
των οχημάτων ώς ακολούθως: ·

Β' Οχήματα Δημοσίας Χρήσεως.

6) Αυτοκίνητα έχιόατηγά (μετά μετρητού η άνευ) εις δρχ. 
50.000 άνά ίχχον ισχύος.

ΝΑ. 3033/1054 «χερί των έσόδων των Δήμων και Κοινο- 
‘τήνωχ». .

Άρθρον 20.
Εισιτηρίων λεωφορείων αυτοκινήτων.

1. Διά την κατασκευήν και έχισκευήν δημοτικών ή κοινοτι
κών οδών χρησιμοχοιουμένων χαρά λεωφορείων αυτοκινήτων 
αστικής συγκοινωνίας έχιτ.ρόχεται ή έχιόολή τέλους 10% έχι 
τοϋ αντιτίμου1 τοΰ εισιτηρίου. Το τέλος έχιβάλλεται ϊι’ άχεφά- 
σεως τοΰ Συμβουλίου έγκρινομένης ύχό τών Τχαυργών Οικονο
μικών, Συγκοινωνιών, Δημ. Έργων καί ’Εσωτερικών, οΐτινες 
δύνανται νά μεταρρυθμίσουν ταύτην.

. 2. Δ·ά της άχοφάσέως—όρίζονται αΐ οδοί,- αίτινες θά κατα- 
σκευασθοΰν ή έχνσκευασθοΰν, η χρονική ϊιάρκκοα εΐσχράξεως 

'τοΰ τέλους καί ό τρότος θεδαιώσεως καί εΐσχράξεως αΰτοΰ.
" Τής έχιίολής τοϋ άνω τέλους έξαιρ>οΰνταιί τά εισιτήρια 
τών γραμμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων τών έξυχηρετούντων 
εν όλω ή έν μ ρει τάς όϊοΰς τάς ύχαγομένας εις τήν δικαιοδο
σίαν τών Εΐδι; ών Ταμείων Μονίμων 'Οδοστρωμάτων ’Αθη
νών, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί ΒόΙλου διά τά όχοία ισχύουν, 
εφεξής αΐ διατάξεις τοΰ ΝΑ 2513/53 ώς συμχληροΰντσπ 
διά τού χαρόντος χαρατεινομένης τής ισχύος τών διατάξεων 
τούτων διά το ΕΤ.Μ.Ο.Α. ’Αθηνών έχί εν έτος άχδ τής λή- 
ξεως τών έρισθεισών έν ήαραγράφω 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 
2513/53 χροθεσμιών, διά δε τά Ε.Τ.Μ,Ο. Θεσσαλονίκης, Πα
τρών, Βόλου, Ηρακλείου καί Χανίων,έχί μίαν διετίαν άρχο- 
μένην αχό 1ης ’Ιανουάριου 1955 καί ίιά άχάσας τάς ε;ς την 
δικαιοδοσίαν τών Ταμείων τούτων ύχαγομένας οδούς.

3. Τό έκ τοΰ τέλους έσοδον διατίθεται άχακλειστικώς ϊι’ ον 
σκοτόν χροωρίζεται..

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί μειωσεως τών φορολογικών έχιίαρύνσεων μεταφορικών 
τινων έχιχειρήσεων.

Άρθρον 1. .
•Το τεοσοστόν τοΰ ίιά τής χαρ. 1 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Α.Ν. 

1524/1950 «χερί καταργήσεως φορολογιών καί χερί διατά
ξεων τινων τών φόρων ειδών χολυτελείας, καταναλώσεως, 
κύκλου εργασιών καί τελών ψυχαγωγίας». κυρωθέντες διά τοΰ 
Ν. 1520/1951, έχιίαλλομένου φόρου κύκλου εργασιών έχί 
τών άκαθαρίστων έσόϊων τών μεταφορικών έχιχειρήσεων τών 
χροερχεμένων έκ μεταφοράς χροσώχων έντος τής χώρας, ώς 
τοΰτο ηύξήθη διά τής χαραγράφου 1 τοΰ άρθρου 5 τοΰ ΝΑ 
4535/1906 «χερί τροχοχοιήσεως φορολογικών τινων διατά
ξεων». μειοΰται αχό έχτά έχί τοίς έκατόν (7%) εις τέσσαρα 
έχί τοίς έκατον (4%), χροκειμένου χερί τών λεωφορίων δημο
σίας χρήσεως τών έντεταγμένων εις τό ΕΚΤΕΛ καί τά 
ΚΤΕΛ. ώς καί τών αυτοκινήτων τών έκτελούντων συγκοινω
νίαν έχί ύχεραστικών οδικών γραμμών μή έξυχηρετουμένων 
διά λεωφορείων έντεταγμένων εις ΚΤΕΛ.

Άρθρον 2.
Καταργοΰνται:

α) Τό δυνάμει τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 3155/1955 «χερί κα
τασκευής καί χρήσεως όίών», ώς τοΰτο έτροχοχοιήθη καί συν- 
εχληρώθη μετάγενεστέρως διά τών διατάξεων τής χαρ. 2 
τοΰ άρθρου 18 τοΰ ΝΑ 4260/1962 «χερί ρυθμίσεως θεμά

των άφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσει»; 
Τχουργείου Εσωτερικών, έχείληθέν ειδικόν τέλος χρτ 
όίών έκ 10% έκί τής τιμής τών εισιτηρίων τών ύχερασ- 
λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, ώς καί τών αυτοκίνητο 
έκτελούντων συγκοινωνίαν έχί ύχεραστικών οδικών γρα 
μ.ή έξυχηρετουμένων διά λεωφορείων έντεταγμένων εις ΚΓ 

β) Τό δυνάμει τοΰ άρθρου 20 τοΰ ΝΑ 3033/1954 
τών εσόδων τών Δήμων καί. Κοινοτήτων» έχιίληθέν - 
έκ 10% έχί τής τιμής τών εισιτηρίων τών αστικών λεωφο, 
τών ΚΤΕΛ».

γ) Ή μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1960 έχτίληθείσ: 
τών ΝΑ. 2513/1953, 3033/1954, 3601/1956, 377/ 
καί τοΰ Ν. 3954/1959 καί εκτοτε δυνάμει τοΰ άρθρου ■ 
Ν. 4129/1961 είσχραττομένη χροσαύξησις έχί τής τιμής 
εισιτηρίων τών λεωφορείων τών αστικών καί ύχερασ- 
γραμμών τοΰ Νομοΰ ’Αττικής. :

Άρθρον 3.
Άχαλλάσσονται τών κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν. 2 

1953 «χερί τίτλων κυριότητες, ταξινομήσεως, αδειών κ 
φορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων», ώς ούτος ισχύει, 
ίαλλεμένων τελών κυκλοφορίας ώς καί τών μετ’ αυτών 
εισχραττομένων τελών σταθμεύσεως τά βενζινοκίνητα έχι! 
γά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (μετά μετρητού ή άνει
-—1------------- — Άρθρον 4:

Ή ισχύς τοΰ χαρόντος άρχεται άχό τής 1ης Ίανου 
1975.

Έν ’Αθήναις τή 1 4 Μαρτίου 1975 
Οί 'Τχουργοί

Έχί τών ’Εσωτερικών Έχί τών Οικονομικό)
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΤ

’Έχί τών Δημοσίων Έργων 
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ ,

Έχί τών Μεταφ 
καί Έχικοινων 
Γ. ΒΟΓΙΑΤ2

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Άρθρον 57 χαράγραφος 5 τοΰ Συντάγματος) 

Περί τοΰ τρόχου καλύψεως τής έλαττώσεως εσόδων τής 
καλουμένης έκ τοΰ σχεδίου Νόμου «χερί μειώσεως τώ· 

ρολογικών έχιίαρύνσεων μεταφορικών τινων έχιχειρήσει
1. Έκ τής εφαρμογής τών άρθρων 1 καί 3 τοΰ ύχ’ 

σχεδίου Νόμου χροκαλείται έτησία έλάττωσις τών έσόίω' 
Κρατικού Προϋχολογισμοΰ ύψους 172.50 έκατομμυρίων

χμών· ' ; . , Τ, _Ή έλάττωσις αυτή τών εσόδων τοΰ Κρατικού Π ροϋι
γισμοΰ. εύρίσκεται έντος τών χροίλέψεων αΰτοΰ τρέχ
έτους..

2. 'Ωσαύτως έκ τής έφαρμογής τών άρθρων 2 καί ; 
ίδιου σχεδίου Νόμου χροκαλείται έτησία έλάττωσις έο 
τών Νομαρχιακών Ταμείων, τών Δήμων καί Κοινετήτω 
καί τοΰ ΕΓΓΜΟΑ ώς έξής:

α. Νομαρχιακά Ταμεία: Έτησία ό-χώλεια 
έσόδων, δρχ. - 2ΰ

·■£. Δήμοι — Κοινότητες: Έτησία άχώλεια 
έσόδων, δρχ. ί·

γ. ΕΤΜΟΑ: Έτησία άχώλεια έσόδων, δρχ. 11

Σύνολον, δρχ. 4έ
Ή ώς άνω έλάττωσις έσόδων τών ανωτέρω Νομικών 1 

σώχων Δημοσίου Δικαίου θέλει καλύχτετα: έκ τοΰ χροϋ 
γισμοΰ τών Δημοσίων Έχενδύσεων.

Έν ’Αθήναις τή 14 Μαρτίου 1975 

Οί Τχουργοί
Έχί τών Εσωτερικών Έχί τών Οικονομικόν

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓέ

Έχί τών Μεταφ
Έχί τών Δημοσίων Έργων καί Έχικοινων

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖ


