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Έπ·. τοϋ σχεδίου Δόμου «περί πχρατάσεως της αναστολής 
τής ισχνός όιατάςεων τον Λ.Λ. 1060/1971 «π ερί όργ.-.νώσεως 
των διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενερ- 
■·οννενων εμπορευ μαοϊκών μεταφορών».

Πρόζ τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Λ·.ά τοϋ άρθρου 5 τοΰ .λ". 33.1975 ανέσταλη επί εξάμηνο·/ 
;·-ο τής Γης’Απριλίου 1975 ό βασικός νόμος(X.Λ. 1060 1971 ) 
ό πεοβλέπων τά τής οργανώσεως τών διά φορτηγοον αύτο- 
κανατών δημοσίας χρήσεο/ς διενεργουμένων οδικών έμπορευ- 
•αατικών μεταφορών, εκδοθείς κατά την διάρκειαν τής έπταε- 
τίαε. ίνα εντός τοΰ εξαμήνου τούτου έκδοθή νέος νόμος, ό 
όττοΐος νά άντιμετωπίξη βασικάς αδυναμίας τοϋ άνασταλέντος 
αΐτινες έκρίθη ότι έχουν δυσμενείς έτη—τώσεις επί τής εν γένει 
Εθνικής Οικονομίας τής Χώρας.

Ή κατάρτισις τοϋ κειμένου τοϋ σχεδίου τοϋ νέου .ώς άνω. 
νότιου, ήρχισεν ευθύς μετά την εναρξιν τοϋ χρόνου τής αναστο
λής (1η Απριλίου 1975), διά τήν επεξεργασίαν δέ τοϋ σχετι
κού κειμένου ήρχισαν μακραί καί επίπονοι συζητήσεις καθ’ 
ας άν τη/.άγη σαν απόψεις έπί τών διατάξεων τοϋ σχεδίου μεθ’ 
όλων τών ενδιαφερομένων εν προκειμένω τάξεων. Παραλλή- 
-λως- αί ΰπη-ρεσίαι—τοϋ Υπουργείου άντήλλαξ-χν απόψεις καί 
μετά τής Ένώσεως Διεθνών 'Οδικών Μεταφορών (IRL ), 
εδρευούσης έν Γενεύη, πρός συγκέντρωσιν στοιχείων περί 
τών έν τή αλλοδαπή ΐσχυόντων εις ό,τι αφορά τάς διά φορτη
γών αύτοκινήτων διενεργουμένας μεταφοράς καί ιδίως πρός 
τά ίσχύοντα εις τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα διά 
τον κατά το δυνατόν έναρμονισμόν τής πολιτικής τών έμπο- 
ρευματικών μεταφορών εις τήν χώραν μας πρός τά ίσχύοντα 
εις τήν Κοινότητα.

Συνεπεία τών ανωτέρω λόγων έπήλθε καΟυττέρη τις εις 
■.ήν οριστικήν διαμόρφωσιν καί κατάρτισιν τοϋ οριστικού κει
μένου τοϋ νέου Χτομοσχεδίου.

Περαιτέρω, αί διατάξεις τοϋ ούτω καταρτισθέντος Χομο- 
σχεδίου έπεξειργάσθησαν καί ύπό τών συναρμοδίων Ύπουρ- 
γείων Εμπορίου καί Οικονομικών δοθέντος ότι βασικαί δια
τάξεις αύτοϋ έχουν σχέσιν μέ τάς ύπό τών ' Υπουργείων τού
των άσκουμένας αρμοδιότητας, μέ άποτέλεσμα νά έπέλθη 
καί ετι περαιτέρω καθυστέρησις εις τήν τελικήν διαμόρφω- 
σιν τού ύπ' δψιν .Νομοσχεδίου.

Τοιουτοτρόπως, ή κατά τά ώς άνω δοθεΐσα εξάμηνο; ανα
στολή έληξε τήν Γην ’Οκτωβρίου 1975 χωρίς νά έχη ψηφι- 
σθή τό έν λόγω Χομοσχέδιον.

Έν δύει τών ανωτέρω καί τοϋ ένδεχομένου τής έν τώ 
μεταξύ υποβολής αιτήσεων διά τήν χορήγησιν νέων αδειών 
φορτηγών αύτοκινήτο/ν δημοσίας χρήσεως έπί τή βάσει τοϋ 
παλαιού Χ.Α. 1060//1. προτείνεται ή έκ νέου αναστολή τών 
διατάξεων τοϋ Χ.Α. τούτου ι»ς ούτος έτροποποιήΟη μεταγενε- 
στέρως, έπί έξάμηνον, λαμβανομένου προσέτι ύπ’ δψιν κ ,ί 
τής ύπολειπομένης δι.τδικ..σίας διά τήν κατάθεσίν του προς 
ψήφισιν εις τήν Βουλήν.

Κατωτέυω παοατίθενται τά κείαενα, ώε έχουν, το>ν ά.οθεων
5 καί 7 τοϋ X. 33/1975 - ΦΕΚ 84/A/29>i. 1975 :
«“ΑρΟρον 5

Ά.ναστέλλεται έπί έξάμηνον ή ισχύς τών διατάξεων τοϋ X. 
Α. 1050/71 «περί οργανώσεως τών διά φορτηγών αυτοκινήτων 
δημοσίας χρήσεως δ'.ενεργούμενών εμπορευματικών μεταφο
ρών» ώς ούτος έτροποποιήΟη μεταγενεστέρου'.' καί ισχύει 
σήμερον, εξαιρέσει τών διατάξει»·/ περί χορηγήσεως άδειων 
κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, πάσης 
κατηγορίας, εις άντικατάστασιν ετέρων κυκ/οφορούντων».
«Άρθρο·/ 7

'Η ισχύς τών άρθρων 1 έωε 4 τοϋ παρόντος άρχεται ά.πό τή; 
1ης ’Ιανουάριου 1975. τοΰ άρθρου 5 άπό 1ης ’Απριλίου 1975, 
τοϋ δέ άρθρου 6. άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος διά τής 
’ Εφημερίδες τής Κυβερνήσει».-.

Ή παράγραφο; 2 τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου ρυθμί
ζει τό άνχκϋψχν θέμα τής τύχης τών έκκρεμών υποθέσεων

μέχρι τής χρονολογίας ισχύος (31 Μαρτίου 1975) τοϋ X. 
Α τοε 10(50 19/ 1. Συγκεκριμένο.·; διά τής διατάξεωε ταύτης 
σκοπειται η αντιμ-τωπισις τών έκκρεμών υποθέσεων τών 
μεταφορικών έκεινων επιχειρήοεων αί όποΐαι. μέχρι τής 
χοονο/.ογίας ισχύος τών διατάξεων τοϋ Χ.Α. 1069 1971 
(31.3./5). ειχον νομίμως συσταθή καί τινον προβή. 2άσει 
τών αύτών διατάξεων εις τήν αγοράν φορτηγών αύτοκινή- 
των καί λεν ελαβον άδεια;, κυκλοφορία: παρά τών 'Υπηρεσιών 
τοϋ Ίπουργείου Μ -ταφορών καί Επικοινωνιών ίνα κυκλο
φορήσουν ταϋτα ώς δημοσίας χρήσεως. συνεπ.-ία τής μεσο- 
λκ.βησάσης έ ■ λόγω άκτιστο/ής.

'Ως προκύπτει έκ τοϋ συνδυασμού τών παρατιθέμενων ώς 
άνω διατάξεων, ή αναστολή τοϋ Χ.Α. 1060/1971 έφηρμόσθη 
άπό Γης Απριλίου 1975. 'Ως έκ τούτου, βάτει τοϋ ΐσχύοντος 
κανονος τοϋ Αιοικεητικοϋ Δικαίου ότι πας διοικητικό; νόαος 
ρυθμίζει διά τον έφεεή; χρόνον τάς έννόμους σρέσεις καί τά 
εφε.οή· χωροϋντα πραγματικά γεγονότα, διά τάς εκκρεμείς, 
κατά τήν χρονολογίαν ταύτην, έννόμ .υς σχέσεις καί πραγμα
τικά'. καταστάσεις Οά εδει νά έφαρμοσθή ό ανασταλείς ώς 
άνω νόμος, ήτοι νά παρείχετο άδεια κυκλοφορίας δΓ άπαντα 
τα φορτηγά αυτοκίνητε άτινα ειχον άγορασθή μέχρι τής άνω 
χρονο' ογίας 1.4.1975).

Τό 'Ίπουργεϊον Μεταφορών καί_’Επικοινωνιών όμως, έν
/ ήν συζητήσει»; κατά τήν ψήφι- 
5όμου καθ’ ήν άν-φέρθη ότι άπό 
μέχρι τής ψηφίοεωε τοϋ νόμου 

ιένως άρθρόαι άγοραί ή παραγ- 
ήτων, δέν πρεέοη είε τήν εφαρ

μογήν της ανω αρχής ινα μη κχτχττρατηγηυή ό σκοπός τής 
ύπό τή; Βουλή; έγκρ.θείοης ώ; είοη.αι αναστολή.·; μέχρι τής 
νομοθετικής πλέον ρυθμίσεω; τοϋ θέματος.

Ούτως έν οψει τών ανωτέρω καί τή.; ούτω δημιουργηΟείσο;ς 
πραγματικής οιειταστάτεω; αί διατάξεις τήε ύπ’ δψιν παρα
γράφου διατυπώθησαν έπί τό αυστηρότερα/, ώστε άμφότεροι 
c ί άνω σκοποί νά έ ιπλ γοωθ^ϋν, ή,τε ι καί ή γενο μόνη άναοτολή 
τών διατάξεων τοϋ Χ.Α. 1000/1971 νά. μή καταστρατηγηθή. 
διά τής άθρόας χορηγήσεως άδειων κυκλοφορίας νέων φοο- 
τηγών αυτοκινήτων δημοσίας, χρήσεως. άλλά καί ίνα μή· 
έμφανίζηται τό Κράτος πζρεγνωρίζον ό.τι τό ίδιον έπί τινα 
χρόνον έθέσπισεν. -■».

°ν* * τη ', γινόμενης εις την
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Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών
Γ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΧΕΑΙΟΧ ΧΟΜΟΥ
Περί παρατατεως τής ά/πιττλής τής ϊτχύος τών διατάξεων 

τοϋ Χ.Α. 1C50/1971 «περί όργανώτεως τών διά φορτη
γών αυτοκινήτων δημετιας χρήτεως διενεργουμένων έμπο- 
ρευματικών μεταφορών».

Άρ-θρον μόνο/.
1. Τό άρύρον 5 τού X. 33/1975 «σερί μειώτεως φορολο

γικών επιβαρύντεω» μεταφορικών οίνων επιχειρήτεο:·/ κ.αί ρυ- 
•έ μ: τέως έτέρω/ ύεμάτων αυτοκινήτων ίτζοτιας χρήτεως». 
άντικ.α-ύίττεται άφ" ής ίτχυτεν ώς ακολούθως:

<ι Αναστέλλεται μέχρι 31ης Μαρτίου 1976 ή ίτχΰς τών 
διατάξεων τεϋ Χ.Α. 1060/1971. εξαίρετε: τών διατάξεων 
περί χερηγήτεως αδειών κτκλοφεριας φορτηγώ/ οχημάτων οη- 
μετίας χρήτεως πάτης κατηγορίας εις άντικ.ατάττατ:/ ετέ-
ρων y.jy.ACp r * r ■ VTG4VM.

2. Μετάpep: y.a: έτ’./ε’.εήτεις τοττ
ειατάτ * · ■» τοϋ Χ.Α'. 1060/1971.

μετάγενεττέρως . καί άποκτήταται νομ:
τήν τ:άρ·/.ε: αν *τής ισχύος αύτοϋ. έπι
ρ:ΰν τάς τρ CJTTC ύέτεις τοϋ Ν.Α. τούτι

:τεΐτι λ, τον■ επεια τής άναττολής
οικ.ατιαν οια την χορηγητιν αοειων κυκ./.οοοριας ως οημοτιας


