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Έπί σχεδίου Νόμου «περί δι ενεργείας έ μπ ο ρ ευ μ α τικ ώ ν

μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως».

/7οό,- τήι· Πον/.ΐ/ι· τΛγ Έλ'/.ψων 

1. Εισαγωγή.
Βασικόν παράγοντα τής οικονομία; τής Χώρα; καθώς 

καί τή: διαμορφώσεως τοϋ κόστους των αγαθών αποτελεί ή 
δαπάνη διακινήσεως τούτων, τοσον εις το εσωτερικόν τής 
Χώρας όσον καί εκτός αυτής.

Αί έμπορευματικαί μεταφοραί διενεργοϋνται κυρίως δια 
τοΰ σιδηροδρόμου, τών πλοίων καί τών φορτηγών αυτοκίνη
των, ώς καί διά άεροσκαφών εις ελάχιστου έπι τοϋ παρόντος 
ποσοστόν. Έκ τοϋ συνόλου, των'διά παντός μέσου, μεταφο
ρών εμπορευμάτων εντός τής 'Ελλάδος, ποσοστού άνω τοϋ 
.">0 °'0 εκτελεΐται διά τών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
•/ρήσεως.

Τό Υπουργείου Μεταφορών. καί ’Επικοινωνιών μελετά 
τον συντονισμόν τοϋ μεταφορικοϋ έργου μεταςύ τών διαφόρων 
μέσων μεταφοράς, οότο/ς θύστε νά καταστή δυνατή, αφ ενός 
ή μή ΰπαρςις επαλληλίας καί έπτκαλύψεως μεταφορικών., 
μέσων, άφ’ ετέρου ή κατά τό δυνατόν έλαχιστοποίησις τοϋ 
κοστους τών αγαθών.

Διά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου άντιμετωπίζεται ή καλ
λίτερα δομή καί διάρΟρωσις τών εμπορευματικών μεταφορών, 
διενεργουμένων διά tojv φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
/ρήσεως.

2. Ύοιστααένη κατάστασι:.
Σήμερον εις την "Ελλάδα υπάρχουν περί τά 22.000 φορτηγά 

αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως. * Η εις ωφέλιμον φορτίον συν
ολική ίκανότης τούτων είναι περίπου 145.000 τόννοι, τό δε 
συνολικόν μικτόν βάρος αυτών περίπου 250.000 τόννοι. Έκ 
τών ανωτέρω αυτοκινήτων περίπου 500 είναι έντεταγμένα 
εις 56 λειτουργούσας επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών καί 
περίπου 100 εις τάς 14 λειτουργούσας εθνικών μεταφορών.

Έκ τών υφισταμένων στοιχείων, ή μεταφορική ίκανότης’ ·y · / ~ *» - — \r / »εμφανίζεται μεγα/.υτερα των αναγκών της Χωράς ιόια ως 
προς τά; μεταφοράς εις τό εσωτερικόν. Συνεπεία τούτου επι
κρατεί δυσπραγία εις τήν τάςιν τών αυτοκινητιστών, ή όποια 
καί προκαλεΐ συνεχείς διαμαρτυρίας τών επαγγελματικών 
οργανώσεων tojv.

Ή πληθώρα τών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως προέκυψεν έκ τοϋ ότι κατά τό χρονικό διάστημα 1067 
1071 έχορηγήΟησαν άθρόως εις αύτοκινητιστάς άδειαι διά 
κυκλοφορίαν νέων φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 
άνευ ούδεμιάς προβλέψεως ή μελέτης άναφορικώς πρός τον 
άπαιτούμενον αριθμόν τών αυτοκινήτων έν σχέσει προς τάς 
μεταφορικές άνάγκας τής χώρας.

Ή Κυβέρνησις τής έπταετίας εύρεθεΐσα πρό-τών άποτελε- 
σμάτων τής τοιαύτης πολιτικής της επιχείρησε τήν άντιμε- 
τώπισιν τών άνακυιύάντων σοβαοο/τάτων ποοβληαάτο/ν διά 
τοϋ Χ.Δ. 1060/71.'

Διά τοϋ νομοθετήματος τούτου ε—αυσεν ή περαιτέρω χορή- 
γησις νέων άδειων καί έπεδιώχθη ή ίδρυσις επιχειρήσεων ε
θνικών καί διεθνών μεταφορών, παρείχοντο δέ προς τοϋτο 
ούσιώδη οικονομικά κίνητρα.

Ές άλλου προεβλέπετο ότι, μετά τήν πάροδον τών τετα- 
γμένων προθεσμιών,.όσα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρή
σεως δέν είχον ενταχΟή εις Εταιρείας, θά ΰφίσταντο περιο
ρισμού τής δραστηριότητός tojv εις ώοισμένας περιοχές τής 
Χώρας.

Μετά τήν έκπνοήν τακτών προθεσμιών, ώρίζετο ότι θά ήτο 
ελεύθερα ή χόρήγησις άδειων εις έπαγγελματίας αύτοκινη- 
τιστάς ή μή, πάντως εντός τοϋ συνολικού μικτού βάρους φορ
τηγών δημοσίας χρήσεως, καθοριζόμενου ύπό έπί τούτω 
συνιστωμένης Επιτροπής.

Δυστυχώς τό Ν.Δ. τοϋτο δέν άπέδωσε τ’ αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Ό αριθμός τών ίδρυθεισών εταιρειών διά τάς
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έθνι-.ιάς καί διεθνε 
μέγας όγκος τών

ίς μεταφοράς δέν ύπήρίε σημαντικός. Ό 
φορτηγών αυτοκινήτων έςακολουθεϊ καί 
ΐς άτομα καί δή εις μεμονωμένους αύτοκι-

νητιστας.
Ές άλλου σύμπαντες οί αΰτοκινητισταί, επί τή προόψει 

λήςεως tojv ρηθε ισών προθεσμιών τοϋ ώς άνω Χ.Δ.. καί τής, 
κατά συνέπειαν, έλευθέρας χορηγήσεους αδειών, προέβησαν 
είε εκρηκτικές διαμαρτυρίας διά τήν αναστολήν τής εφαρμο
γής τούτου. Πράγματι ή Βουλή τών Ελλήνων έψήφισε τον 
Νόμον 33/11)7 ο, διά τοϋ όποιου ανέσταλη ή εφαρμογή τοϋ 
Ν.Δ. 1060//1, πρός τόν σκοπόν τής ές ύπαχρής άντιοιετιν- 
πίσεως τών σοβαρωτάτων συναφών προβλημάτων καί τής 
υγιούς όργανώσεως τοϋ κρίσιμου τούτου τομέως τής (Οικο
νομίας τής Χώρας.

3. Βασικαί Άρχαί τοϋ Γ! ροτεινομένου Νόμου.
Το σχέδιον Νόμου καλείται ν’ αντιμετώπιση τήν υφιστά

μενη'/ έςαιρετικώς κρίσιμου κατάστασιν. Οί ϊδιοκτήται τών 
φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεο/ς τά όποια κατά τ’ 
άνιυτέρω είναι πολύ περισσότερα άπό τά άναγκαιοϋντα. εις τήν 
Χώραν, προσπαθούν, έκαστος κεχωρισμένως, νά επιβιώσουν 
έπαγγελματικούς, μετερχόμενοι μίαν εντελώς αντιορθολογικήν 
έκμετάλλευσίν: Συνέπειαταύτηςείναί, ή αδυναμίαΝ» ενεργείας 
τών εμπορευματικών μεταφορών με τήν άπαιτουμένην συναί- 
σθησιν ευθύνης έκ μέρους τών μεταφορέων, άλλά καί τό άντί- 
στοιχον αίσθημα εμπιστοσύνης έκ μέρους τών φοοτωτουν. 
Ωσαύτως γίνεται σπατάλη πραγματικού Κεφαλαίου ιδία 
λόγω τής φθοράς τοϋ τροχαίου υλικού ές αιτίας - .ϋ άναπτυσ- 
σομένου έςαντλητικοϋ συναγωνισμού, μή έπιτρ.ποντος τήν 
δέουσαν συντήρησιν τών οχημάτων, καί τής άσκοπου άναλώ- 
σεως υγρών καυσίμων έν τώ πλαισίω μεγάλου αριθμού νεκρών 
διαδρομών. Περαιτέρω παρεμβάλλονται μεταςύ τών μετα
φορέων καί τών φορτωτών πλήρως άνοργάνωτα μεταφορικά 
γραφεία, τά παρά τών όποίουν εΐσπραττόμενα ποσοστά έπι- 
βαρύνουν δυσαναλόγως τό κόμιστρου. Συνακόλουθος είναι καί 
ή προσπάθεία τών έπί μέρους μικροεπιχειρηματιών - μετα
φορέων, έν οψει τών ώς άνω δυσμενών όρων τής έπαγγελματι- 
κής των δραστηριότητός, ν’ άποφύγουν τάς φορολογικές (ύπο- 
χρεώσεις tojv έν σχέσει πρός τά μεταφερόμενα άγαθά (ψευδείς 
φορτωτικαί. άπόκρυψις εισοδημάτων), υπολογίζεται δέ ότι ή 
διαφυγή έσόδων τοϋ Δημοσίου έκ. τοϋ λόγου τούτου άνέρχεται 
εις εκατοντάδας εκατομμυρίων δραχμών έτησίως. Έάν εις τ’ 
άνωτέρου προστεθή καί το ότι είναι σχεδόν αδύνατον ν’ άντι- 
μετωπισθοϋν ικανοποιητικούς καί τά έπί μέρους θέματα τοϋ 
σοβαρωτάτου τούτου τομέως τής έθνικής οικονομίας διατη- 
ρουμένου τοϋ πλήθους αύτοϋ τών μεμονωμένων αυτοκινητι
στών καί δή έν όψει τής έντάςεους τής Ελλάδος εις τήν ΕΟΚ, 
ένθα τό έργ'ον τής .μεταφοράς τυγχάνει εις υψηλόν βαθμόν 
ώργανωμένον, καθίστανται προφανείς αί διαστάσεις τοϋ προ
βλήματος καί ή σημασία τής ύποχρεώσεως τοϋ Κράτους νά 
λάβη τ’ άναγκαΐα μέτρα διά τήν ορθολογικήν καί άμεσον άντι- 
μετώπισιν τούτου.

Κύριος στόχος τοϋ νομοσχεδίου είναι ή έπιδίωςις τής δημι
ουργίας ώργαvGJμέvωv σοβαρών έπιχειρήσεων μεταφορών καί 
ά'/τιστοίχως ή μείωσις τοϋ άριθμοϋ τών μεμονωμένων αΰτο- 
κΐ'/ητιστών, ώστε οί φορείς τοϋ μεταφορικού έργου νά είναι 
δυνατόν νά άνταπεςέλθουν εις τον άνταγο/νισμόν. Πρός τον 
σκοπόν τούτον παρέχεται εις τούς αυτοκινητιστές ή δυνατότης 
όπως όργανο/θοϋν συνεταιριζόμενοι στά πλαίσια μιας ίδιοτύ- 
που μεταφορικής έπιχειρήσεως, ή όποια δέν περιλαμβάνεται 
εις τάς γνωστάς ήδη μορφάς τών εμπορικών Εταιρειών. 
Ή «ιδιότυπος μεταφορική Εταιρεία», αύτη προσομοιάζουσα 
πρός τόν τύπον τής ΕΠΕ, έχει τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν 
ότι δέ'/ συνεισφέρεται εις αύτήν τό αύτοκίνητον κατά κυριό
τητα ή έστω κατά χρήσιν, άλλ’ άρκεΐ ή ώς παρεπομένη παρο
χή πρός αύτήν τοϋ εταίρου, εισφορά μόνον τοϋ δικαιώματος 
έκ μεταλλεύ σε ω ς τοϋ αυτοκινήτου. Το σημεϊον αύτό άποτελεΐ 
μίαν βασικήν καινοτομίαν τοϋ νομοσχεδίου, ή δέ δοθεΐσα λύσις 
άνταποκρίνεται εις έν άκρο/ς λεπτόν σημεϊον τής ψυχολογίας 
τοϋ αύτοκινητιστοϋ ό όποιος δέν επιθυμεί ν’ άποςενωθή τοϋ 
•αυτοκινήτου του καί νά καταλυθή ό υφιστάμενος στενός δεσμός 
μεταςύ^ αύτοϋ καί τοϋ άποτελοϋντος συνήθως τό μοναδικόν
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περιουσιακήν τουστοιχείο/. ίΰτοκινήτου σου. Άπό τήν εξέ- 
τασιν άίλλωστε τών αιτίων της αποτυχίας τοΰ Ν.Δ. 1OG0//1, 
διαπιστούται οτι εις άπό τούς βασικούς λόγους της αποτυ
χίας αυτής ήτο ότι οί ιδιόκτητα*. των αυτοκινήτων εμφορού
μενοι άπό την παραδοσιακήν αυτήν νοοτροπίαν δεν ήθελαν νά 
συμμετάσχουν ώς μέλη εις τάς συνήθεις Εταιρείας προς τάς 
οποίας θά έδει νά συνεισφέρουν τ’ αυτοκίνητά των κατά κυριό- 
ότητα ή έστω καί κατά χρήσιν.

Υπάρχει βάσιμος προσδοκία οτι μετά το στάδιον τής απο
δοχής παρά των αυτοκινητιστών τής «ιδιότυπου μεταφορικής 
Εταιρείας», καί τής συμμετοχής των εις αυτήν, Οά έπακολου- 
θήση έν συνεχεία καί τό σταδιον τής εςοικειωσεως τούτων 
καί προς τάς έταιρικάς μορφάς τάς καθιερωμένας ήδη, διότι 
συν τώ χρόνω θά συνειδητοποιηθώ παρ’ αυτών οτι έκ τής συν
εταιριστικής καί ορθολογικωτέρας εκμεταλλεύσεων Οα. αποκο
μίζουν μεγάλα οφέλη, καί ότι πάντες οΐ τύποι τών 'Εταιρειών 
άνταποκρίνονται καί εξυπηρετούν αντιστοίχους άναγκας.

Προς δημιουργίαν συλλογικών μεταφορικών επιχειρήσεων 
καί γενικώτερον ώργανωμένιον σοβαρών επιχειρήσεων, πα
ρέχονται ισχυρότατα οικονομικά κίνητρα τά όποια έλπίζεται 
οτι Οά φέρουν τό ποθητόν αποτέλεσμα. ’Εάν. μετά τήν πάρο
δον τών, τασσομένων προθεσμιών τοΰ ενός καί τοΰ ενός καί ή- 
μίσεος έτους άντιστοίχως διά τάς ΈΟνικάς καί Διεθνείς 
μεταφοράς, δεν έχουν ένταχθή εις τάς επιχειρήσεις αύτάς or 
μεμονωμένοι αύτοκινητισταί ή δραστήριο της των Οά περιορί
ζεται εις τάς νομαρχιακάς περιοχάς.

Διά. τής συγκροτήσεως τών τοιούτων ώργανωμένιον καί 
βιωσίμων μεταφορικών επιχειρήσεων, αί ύποϊαι έπί πλέον θά 
άποτελο“?/ται κατά κύριον λόγον άπό έςειδικευμένους έπαγ- 
γελμάτί. ς αΰτοκινητιστάς, θά είναι εις Οέσιν ή Χώρα μας ν’ 
άνταποκριθή εις τον συναγωνισμόν, ό όποιος θά ύπάρξη με 
τήν ένταξίν μας εις τήν Κοινήν Αγοράν, αί μεταφοραί θά γί
νονται κατά τρόπον πλέον υπεύθυνον, αί φορολογικαί ΰπο- 
χρεώσεις θά έκτελοϋνται χουρίς ,διαφυγάς καί έν γένει τό όλον 
κύκλωμα τοΰ μεταφορικού έργου εις τον ’Εθνικόν καί διεθνή 
χώρον θά διεξάγεται κατά τρόπον όρθολογικώτερον.

Έτερον βασικόν στοιχεϊον τοΰ νομοσχεδίου είναι ότι. εις τό 
μέλλον, η χορήγησις νέων άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυ
τοκινήτων θά γίνεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως ’Επιτροπής 
άποτελουμένης άπο Κρατικά όργανα τών 'Υπουργείων Συντο
νισμού καί Προγραμματισμού, Εμπορίου, Οικονομικών, 
Γεωργίας καί Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών καί άπό εκ
προσώπους τών μεταφορέων. Δαμβανομένης ύπ’ όψιν τής 
γνωμοδοτήσεως τής ’Επιτροπής αυτής, καί έφ’ όσον κρίνεται 
ότι αί μεταφορικαί άνάγκαι τής οικονομίας μας εντός τής 
Χώρας ή έκτος αυτής, είναι τοιαύται ώστε νά. χρειάζεται αύ- 
ξησις τού συνολικού μικτού βάρους τών φορτηγών αυτοκινή
των,αί νέαι άδεια·. Οά. κατανέμωνται μεταξύ τών επιχειρήσεων, 
τών έπαγ*,·ελματιών αυτοκινητιστών καί οδηγών.

Άλλη βασική διάταξις τού σχεδίου Νόμου είναι ή καθιέρω-· 
σις ΰπο τής αύτής ώς ά.νω Έπιτροττής τού «άμφιοριακοϋ» 
κομίστρου διά τάς πάσης φύσε ως μεταφοράς. Τό κόμιστρου 
τούτο θά περιλαμβάνη τήν έ/.αχίστην καί τήν μεγίστην δυνατήν 
τιμήν, ώστε το έν τή άγορα διαμορφούμενον κόμιστρο·/ 
νά. μή τυγχάνη ανελαστικόν, άλλά νά έχη προσαρμοστικότητα 
προς τάς είδικωτέρας περιπτώσεις καί συνθήκας καί μή άπο- 
κλεισθή ό περιωρισμένης έκτάσεως καί θεμιτός ανταγωνισμός, 
καί οί μεταφορείς νά δύνανται ν’ άνταπεξέλθουν είς -ό κό
στος τής έκμεταλλεύσεο/ς τών μεταφορικών μέσων.

’Επίσης διά τού νομοσχεδίου προβλέπεται οτι εις τάς περι
πτώσεις κατά τάς οποίας Οά επιτρέπονται έ/.ευθέρως αί μ,ετα- 
βιβάσεις φορτηγών αυτοκινήτων Οά καταβάλλεται εισφορά 
έπί τής αξίας τής άδειας κυκλοφορίας τούτων, ή όποια, θά κυ
μαίνεται κατά περίπτωσιν. Εις τό σημείο·/ τούτο δέον νά 
τονισθή ότι έκ τής εισφοράς α.ύτής εν σημαντικόν μέρος Οά 
άποδίδεται εις τό-Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, τό 
όποιον σήμερον έχει τεράστια ελλείμματα καί οϋτω δέν δύνα- 
ται νά. έκπληρώση τάς υποχρεώσεις του διά τήν ιατρικήν 
περίθαλψιν τών αύτοκινητιστών.

1 έλος δι’ ειδικού άρθρου, διά πρώτη·/ φορά θεσμοθετείται 
νομικόν πλαίσιο·/ δι’ ού επιδιώκεται όπως έξασφάλϊσθή ή

δυνα.τότης άποκατα.στασεως τών ζημιών τού έντολέως - φορ- 
τωτού δι ί.ς εύθύνετα’. ύ μεταφρρεύς. 1 ούτο δέ έχει ιδιαιτέραν 
σημασίαν, διότι καλύπτει τά άπό τής πλευράς ταύτης αειο- 
/εκτήματα τής Οεσπιζομένης διά τού σχεδίου Νόμου Ιδιότυ
που Μεταφορικής 'Εταιρείας, εις τήν όποιαν κατά τά προει
ρημένα, δυνατόν νά μή εΐσφέρηται κατά κυριότητα τό φορτη
γό·/ αυτοκίνητο·/.

4. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης.
Μία άπο τάς βασικάς επιδιώξεις τού νομοσχεδίου είναι καί 

ή δημιουργία τών καταλλήλων πλαισίων εις τάς βασικάς δια
τάξεις αυτού, οΰτους ώστε όλα τά. ληφθησόμενα μέτρα ν’ άπο- 
βλέπουν καί εις τον παράλληλον στόχον, τής έναρμονίσεως 
πρός τά ίσχύοντα εις τάς Χώρας τής Ε.Ο·Κ.

Έάν δέν τό κατορθώσωμεν αύτό, τότε μέγας κίνδυνος 
υπάρχει μέ τήν πλήρη ένταξιν της Χώρας μας εις τήν Ε.Ο.Κ. 
νά ίδωμεν' έγκα.Οιστινμένας έδώ, διά. τήν άνάληψιν τού μετα
φορικού έργου. Εταιρείας τών. εταίρων μας Ευρωπαϊκών 
Κρατών.

’Απεναντίας, έάν κατορθώσωμεν νά οργανώσουμε·/ το έξει- 
δικευμένον Ελληνικόν δυναμικόν εις σοβαράς επιχειρήσεις, 
αί όποΐαι νά είναι εις Οέσιν νά άντιμετωπίζουν όρθολογικώς 
τά προβλήματα τής μεταφοράς, Οά καταστή δυνατόν Ελ
ληνικά·.'Έταιρεϊαι μεταφορών" νά εγκατασταθούν καί έπε- 
κτείνουν τήν δραστηριότητα των καί εις αύτάς τάς Χώρας τής 
Ε.Ο.Κ., λειτουργούσα', ΐσοτίμως μέ τάς εις τάς Εΰρωπαϊκάς 
Χώρας ύπαρχούσας όμοειδεϊς Εταιρείας.

Οΰτω, δι’ ειδικού άρθρου αντιμετωπίζεται τό θέμα τού 
προοδευτικού έναρμονισμοϋ τής Έλ/ηνικάς νομοθεσίας περί 
τάς μεταφοράς, προς τά ίσχύοντα εις τήν Ευρωπαϊκήν Οι
κονομικήν Κο'ινότητα, τό όποιον είναι θεμελιώδες διά τήν έπι- 
τυχίαν τού μεγάλου σκοπού, τον όποιον επιδιώκει ή Ινυβέρνη- 
σις τής ταχυτέρας έντάξεώς μας εις τήν μεγάλη·/ Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα.

Διά τού άρθρου τούτου ορίζεται ότι ή έφαρμογή τού παρόν
τος Οά έχη ώς πλαίσιον τά ίσχύοντα εις τήν Ε.Ο.Κ. Είδικώ- 
τερον θεσπίζεται ότι διά προεδρικών διαταγμάτων ύπογραφο- 
μένων ΰπό τού Υπουργού Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού καί τών ά.λλων αρμοδίων Υπουργών, θά τροποποιούνται 
αί διατάξεις τού νομοσχεδίου καί Οά έναρμονίζωνται πρός τάς 
υποχρεώσεις τάς προκυπτούσας άπό τήν ένταξιν τής Ελλά
δος εις τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομική Κοινότητα. Τό σύστημα 
αύτό άνταποκρίνεται πρός τήν μεγάλη·/ αυτήν ανάγκην, διότι 
ά.νευ καθυστερήσεως Οά γίνεται ό έναρμονισμός κατά τρόπον 
αυτόματον καί ουσιαστικόν.

ΛΝΛΑΥΣΙΣ ΚΑΤ’ ΑΙΌΡΟΧ TOV ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο·/ 1.
'Ορισμοί.

Διά τοΰ άρθρου τούτου διακρίνονται αί διά φορτηγών αυτο
κινήτων δημοσίας /ρήσεως, πάσης κατηγορίας, διενεργούμε- 
ναι μεταφοραί εμπορευμάτων έπί τή καταβολή κομίστρου, 
εις διεθνείς, άέθνικάς, νομαρχιακάς, μικροφορτίων καί είδι- 
κάς μεταφοράς.

Ωσαύτως καθορίζονται, πρός διευκόλυνσιν τού χειρισμού 
καί τής εφαρμογής τών διατάξεων τού σχεδίου Νόμου καί απο
φυγήν παρερμηνείας τούτων, αί έννοιαι τών χρησιμοποιούμε
νων εις τό προτεινόμενον σχέδιο·/ Νόμου, όρων «μεταφορική 
επιχείρησις». «έπαγ/ελματιίας αυτοκινητιστής» καί «έπαγ- 
γε/.ματίας οδηγός».

Άρθρο·/ 2.
Μεταφορείς.

Καθορίζονται ότι δικαιούχοι μεταφορείς είναι διά τάς διε
θνείς καί έθνικάς μεταφοράς, αποκλειστικούς καί μόνον αί 
συσταθησόμεναι βάσει τούτου μεταφορικαί επιχειρήσεις 
ώς καί αί υφιστάμενα', τοιαύται τοΰ Χ.Δ. 1060/71.

.-Οί ασκού/τες σήμερον τό επάγγελμα τού μεταφορέων 
διεθνών καί εθνικών μεταφορών έπαγγελματίαι αΰτοκινητι-
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στα'. ους καί 7.1 έπιχειρήσεις αί λειτουργόϋσχι βάσει τοϋ Ν.Δ.
12 7S r>2 καί τοϋ N. 2367/53 άρθρ. 13 καί μή πληρούσα·. τάς 
—ροϋποθέσεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου επιτρέπεται νά 
συνεχίζουν τήν διενέργειαν τοιούτουν μεταφορών. μέχρι; εκ- 
πνοής των τχσσομένων — ροεθσμιών. οπότε εάν δεν Οχ έχουν 
προσαρμοσθή. πρός τάς διατάξει; τούτου, θά δύναντχι νά 
έκτελοϋν μεταφορά; μόνον Νομαρχιακά; ή μικροφορτιων ή 
ειδικά;. ’Ακολουθώ; ορίζεται ότι άποκλειστικοϋς καί μόνον 
ελληνικά; ιθαγένεια; έπχγγελματίχι αύτοκινητιστχί έπιτρέ- 
—ετχι νά συνιστοϋν εΐτε καί νά μετέχουν εις επιχειρήσεις μετα
φορών διά φορτηγών χύτοκινήτων δημοσίας χρήσεους. 1 οΰτο 
έκρίθη σκόπιμο·/, ΐνα τό εργον τη; μεταφορά; παραμείνη είς 
ελληνικά; χεϊρα; και εις τού; φυσικού; φορείς τούτου.

’Επίσης καθορίζεται ότι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν 
σύστασιν μια; βάσει τοϋ περί ου πρόκειται νομοσχεδίου 
μεταφορικής έπιχειρήσεους, είναι ή εις χύτην ενταςις φορτη
γών αυτοκινήτων συνολικού μικτού βάρους 200 τόννων του
λάχιστον. το όποιον δύνχται κατά τήν διάρκειαν τής λειτουρ
γίας τής έπιχειρήσεως νά κχτέλθη εις 100 τόννους. Τά ελά
χιστα ταϋτα όρια κρίνοντχι άνχγκαία. διά νά έξασφαλίζεται 
το χύτοδύναμον τών επιχειρήσεων πρός άνάληψιν καί έκτέ- 

-λεσιν ικανού- μεταφορικού έργου, ή δε μεταξύ των διαφορά τών 
40 τόννων θεωρείται επαρκής, πρός άντιμετώπισιν τών τυχόν 
δυσχερειών ή ατυχημάτων κατά τήν λειτουργίαν τών έπ·.χει-\ 
ρήσεων.

Τέλος, διά τής παραγράφου 10 προβλέπεται ή έγκρισις 
τών κχτχστχτικών τών μεταφορικών επιχειρήσεων υπό τών 
οικείων νομαρχών.

, “Αρθρον 3'.

’Ιδιότυπος μεταφορική Εταιρεία (ΙΜΕ).
Πρός τόν σκοπόν τής διευκολύνσεως τής συμμετοχής εις 

ώργανωμένας μεταφορικής επιχειρήσεις τών ιδιοκτητών φορ
τηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως*. εις άς περιπτώσεις 
ούτοι άδυνατοϋν ή δεν επιθυμούν τήν εισφοράν τών οχημάτων 
των κατά κυριότητα εις Εταιρείας τών καθιερωμένων μορ
φών, διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται μία καταλλήλως 
παρηλλαγμένη μορφή τής Εταιρείας περιωρισμένης Εύθύ- 
νης, «’Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία». Οί συμμετέχοντας 
εις αυτήν δύνανται νά εισφέρουν ώς παρεπομένην παροχήν, 
την άσκησιν τοϋ δικαιώματος εκμεταλλεύσχως τοΰ χύτοκινή- 
τομ αντί τής κυριότητος χύτου. Αΰτη Οά διέπεται κατά τά λοι
πά ύπό τής περί Εταιρειών ΙΙεριωρισμ. Ευθύνης νομοθεσίας, 
ύπό τινας όμως παρεκκλίσεις, άφορώσας εις τόν συσχετισμόν 
τών μεριδίουν πρός τό μικτόν βάρος τών φορτηγών, τήν λήψιν 
αποφάσεουν καί τάς παρεπομένας παροχάς τών εταίρων. Αί 
πχρεπόιχεναι πχοοχχί (ίδια ή έκαετάλλευσι; εν του πλαισίου 
τής ΙΜΕ τοϋ φορτηγού αυτοκινήτου διά τοϋ όποιου ό εταίρος 

•συμμετέχει εις αύτήν) είναι ούσιώόεις καί δεσμευτικά·. διά 
τούς συμμετέχοντας.

“Αρθρου 4.

“Αδειαι κυκλοφορίας.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται οί 

δικαιούχοι τών χορηγηθησομένουν άδειών κυκλοοορία; νέων 
φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως.

Διά τής παραγράφου 3 απαγορεύεται έπί έν έτος ή χορή- 
γησις νέων άδειών πλήν περιπτώσεών τινων προστασίας ομο
γενών, καί τής άντικαταστάσεως ζωηλάτουν οχημάτων. Ή 
λήψις τοϋ μέτρου τούτου άπεφασίσθηδιά ν’ άποφευχθή ή αϋ- 
ξησις τοϋ μεταφορικού δυναμικού τής Χώρας άνεξελέγκτως.

Ές άλλου διά τής παραγράφου 4 παρέχεται ή δυνατότης 
άντιμετωπίσεως τής άνάγκης αύςήσεως τοϋ μεταφορικού 
δυναμικού τής Χώρας συνεπείχ τών μετχβχλλομένων έκάστο- 
τε συνθηκών. Διά τών διατάξεων τής ιδίας παραγράφου προ- 
βλέποντχι : (α) ό καθορισμός τοϋ άνωτάτου κατά κατηγορίαν 
μεταφορών επιτρεπομένου μικτού βάρους, (β) ή διά τής χο- 
ρηγήσεους νέων άδειών κάλυψις τής προκυπτούσης θετικής 
διαφοράς, μεταξύ τοϋ κατά τά ώς άνω επιτρεπόμενου καί τοϋ 
ύοισταυένου υικτοΰ θάοου; καί (γ) αί λεπτομέρεια', διχθε-

σεους τών νέων άδειών εις επιχειρήσεις, έπχγγελμχτίας χύτο- 
κινητιστάς κκί-^έπαγγελματίας οδηγούς. -

Διά τής παραγράφου 5 προβλέπεται ή έκδοσις άποφάσεως 
παρά τοϋ Υπουργού Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών ρυθμι- 
ζούσης τόν τρόπον δ'.αθέσεως τής προκυπτούσης θετικής 
διαφοράς μεταξύ τών άνχγκαιουσών αδειών καί τών ύπχρ- 

χουσών τοιουτων.
Διά τής παραγράφου 6 προβλέπεται ή έκδοσις ύπό τοΰ 'Υ

πουργού Μεταφορών καί Επικοινωνιών άποφάσεως διά τήν 
επιβολήν, τροποποίησιν ή χρσιν περιορισμών άφοροϋντων εις 
τήν περιοχήν κυκλοφορίας άνηκόντων εις μεμονωμένους αύ- 
τοκινητιστάς φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 
τό είδος· τών μεταφερομένων αγαθών καί τήν έδραν αύτών. 
Ούτως εξασφαλίζεται ευελιξία ώς πρός τήν εφαρμογήν πολιτι
κής έπί τών μεταφορών εμπορευμάτων άναλόγως τών παρου- 
σιαζομένων αναγκών μεταφοράς.

“Αρθρον ό.

Άπαλλαγαί - Άτέλειαι - Δανειοδότησις.
Διά τήν προούθησιν τής ίδρύσεως παρά έπαγρελματιών 

αύτοκινητιστών μεταφορικών επιχειρήσεων καί τον εκσυγ
χρονισμόν τοϋ τροχαίου ύλικοϋ θεσπίζονται-διά τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου τούτου ειδικά κίνητρα. Σημειωτέο·/ ότι κίνητρα 
παρέχονται καί εις τάς ήδη λειτουργούσας μεταφορικάς επι
χειρήσεις, έφ’ όσον συνεχίζουν τήν λειτουργίαν των συμφώ
νους πρός τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ όψιν νόμου.

Τά θεσπιζόμενα κίνητρα είναι :
(1) ή απαλλαγή έκ παντός φόρου, τέλους καί δικαιώματος 

Δημοσίου ή τρίτων κατά τήν σύστασιν, τήν παράτασιν λει
τουργίας,, τήν αύξησιν τοϋ κεφαλαίου τών μεταφορικών επι
χειρήσεων, καί τήν εισφοράν περιουσιακών στοιχείων.

(2) ή μείωσις εις τό ήμισυ τών δικαιωμάτων συμβολαιο
γράφων καί υποθηκοφυλάκων.

(3) τά άνωτέρω ισχύουν καί είς τινας περιπτώσεις συγ- 
χωνεύσεως ή μετατροπής μεταφορικών επιχειρήσεων, διά 
περίοδον 5 ετών άπό τής ισχύος τοϋ ύπ’ όψιν νόμου.

(4 ) ή δυνατότης δανειοδοτήσεως ύπό όρους καθοριζόμενους 
δι’ άποφάσεων τής Νομισματικής ’Επιτροπής.

(5) ή δασμολογική κατά τήν εισαγωγήν άτέλεια τών φορ
τηγών οχημάτων ώς καί τών άνταλλακτικών καί τών εξαρτη
μάτων τούτου'/, καθ’ ό μέρος δεν παράγοντα·, ύπό τής εγχω
ρίου Βιομηχανίας, περιλαμβάνουσα δέ τόσον τόν Φ.Κ.Ε. 
όσον καί τόν ειδικόν φόρον τοϋ άρθρου 17 τοϋ Ν.Δ. 3092/54 
κ.λπ.

(6) ή άναγνώρισις διά τάς επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών 
δικαιώματος έκπτοϋσεους ποσοστού 3 % έπί τών άκαθαρί- 
στουν είσπράξεουν. πέραν τών βάσει δικαιολογητικών έκπι- 
πτο μένουν.

Διά τής παραγράφου 5 επιβάλλεται ύποχρέωσις καταβολής 
ύπό μεταφορικών επιχειρήσεων τών φόρων, δασμών καί τε
λών. εξ ών άπηλλάγησαν είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθελον δια- 
λυθή προ τής παρόδου πενταετίας άπό τής συστάσεώς των.

“Αρθρον 6. /
Κόμιστρο·/.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται άνά 
τακτάς χρονικάς περιόδους καθορισμός άμφιοριακών κομί
στρων (μέγιστο·/ ελάχιστο·/) έπί τή βάσει τοϋ πραγματοποι- 
ουμένου έργου, τών δαπανών τών μεταφορικών φορέων, τοϋ 
είδους τών μεταφορικών μέσων, τών μεταφερομένων άγαθών. 
τουν περιοχών εξυπηρετήσεις, τής έποχής τοϋ έτους καί τών 
ειδικών συνθηκών μεταφοράς. ^

Ή περιοδική προσαρμογή τών κομίστρων βάσει τών ώς 
άνω οικονομικών κριτηρίων έπιβάλλεται, ινα ταϋτα έναρμονί- 
ζωνται πρός τά έν γένει δεδομένα τής οικονομίας καί δή τόν 
ρυθμόν οικονομικής άναπτόξεως τής Χώρας.

“Αρθρον 7. / ·
Τρίτροχχι

Διά τών διατάςεουν τοϋ άρθρου 7 επιτρέπεται ή γοοήττ;σι;
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άδειών κυκλοφορίας τρίτροχων φορτηγών - μοτοσυκλεττών 
δημοσίας χρήσεως, διά τήν’διενέργειάν μεταφορών έντός τοΰ 
νομοΰ ή-τής νήσου της έδρας αυτών, κατά περίπτωσιν, ύπό 
—ροϋποθέσεις, όρους καί διαδικασίαν καΟορισθησομένους δΓ 
άποφάσεως τοΰ 'Τκουργοΰ Μεταφορών καί Επικοινωνιών.

“Αρθρον 8.
Γνωμοδοτική ’Επιτροπή.

Διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ νομοσχεδίου συνιστάται Γνωμο
δοτική ’Επιτροπή 'Οδικών Έμπορευματικών Μεταφορών 
καρά τώ Ύκουργείω Μεταφορών καί Έκικοινωνιών άπαρ- 
τιζομένη έκ τοΰ Προέδρου (Γενικού Γραμματέως τοΰ ' Γπουρ- 
γ-είου Μεταφορών καί Έκικοινωνιών), έξ ενός εΐδικοΰ επι
στήμονας, ές ενός άνωτέρου ΰκαλλήλου ές έκαστου τών 'Υ
πουργείων Συντονισμού καί Προγραμματισμού, Οικονο
μικών, ’Εμπορίου. Γεωργίας καί Μεταφορών καί Επι
κοινωνιών, ώς καί ές ενός, ές έκαστου φορέως. εκπροσώπου, 
τοΰ Ο.Σ.Ε., τοΰ Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμε
λητηρίου τής Γενικής Συνομοσπονδίας Αυτοκινητιστών 
καί τών μεταφορικών έπιχειρήσεων. Ή ’Επιτροπή αΰτη 
γνωμοδοτεϊ κυρίως έκί τοΰ άναγκαιοΰντος συνολικού 
μικτού βάρους τών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρή- 
σεως εθνικών καί διεθνών μεταφορών, τής κατανομής τών 
νέων αδειών προς κάλυψιν τοΰ έκί πλέον άναγκαιοΰντος 
μικτοΰ βάρους τών φορτηγών,. τοΰ-καθοριστέου κομίσρώυ, 
ώς' καί έκί παντός συναφοϋς θέματος παραπεμκομένου εις 
αύτήν παρά τών αρμοδίων Υπουργών.

“Αρθρον 9.

Μεταβίβασις.
Κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις, διά τινα τών ήδη κυκλο- 

φορούντων φορτηγών αύτοκίνήτων, παρέχεται τό δικαίωμα 
τής μεταβιβάσεως ένώ δι’ έτερα απαγορεύεται ή μεταβίβασις 
προβλεπομένης τής άπωλείας τοΰ δικαιώματος κυκλοφο
ρίας των ώς δημοσίας χρήσεως, ώς καί τής έπιβολής κυρώ
σεων εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως των πρός τρίτους.

Συγκεκριμένους τά μέχρις έκδόσεως τοΰ Α.Ν. 183/67 
φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ., υπολογιζόμενα εις 12.000 περι
ττού, είναι, μεταβιβάσιμα, πλήν εκατόν (100) περίπου ών αί 
άδειαι είναι προσωπικαί · καί άμεταβίβαστοι, έκδοθεϊσαι 
δυνάμει Υπουργικών έγκρίσεων. Τά μέχρι τής ισχύος τοΰ 
Ν.Δ. 1060/71 κυκλοφορήσαντα κατά τάς διατάξεις τοΰ 
Α.Ν. 183/67 φορτηγά αυτοκίνητα, ώς καί τά ύπαχθέντα 
εις τάς διατάξεις αΰτοϋ, λόγω άντικαταστάσεώς των δι’ 
αυτοκινήτων μείζονος ωφελίμου φορτίου, υπολογιζόμενα 
εις 10.000 περίπου, είναι άμεταβίβαστα διά πράξεως έν 
ζωή. ’Αμετχβίβαστα ωσαύτως είναι καί τά βάσει τών διχ- 
τάςεων τοΰ Ν.Δ. 1060/71 κυκλοφορήσαντα πρός σύστασιν 
εταιρειών νέα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, 
υπολογιζόμενα εις 300 περίπου.

Τό άρθρου τοΰτο επιτρέπει κατ’ έξαίρεσιν τήν μεταβίβχ- 
σιν διά πράξεως έν ζωή φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως. ανεξαρτήτως τών τυχόν υφισταμένων άπαγορεύ- 
σεουν μεταβιβάσεώς των μόνον πρός μεταφορικά; επιχει
ρήσεις. ·

Ταΰτα θεσπίζονται πρός τον σκοπόν τής παροχής τής 
δυνατότητος εις μέν τούς κατόχους τών φορτηγών αυτοκι
νήτων τής μεταβιβάσεώς των. εις δέ τάς μεταφορικά; 
έπιχειρήσεις τής αΰξήσεως τοΰ μεταφορικοΰ δυναμικοΰ 
των διά τής αγοράς ήδη κυκ) οφορούντων οχημάτων. Ή 
μεταβίβασις αΰτη επιτρέπεται μετά έγκρισιν τοΰ 'Υπουρ
γού' Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών, ίνα έξασφαλίζηται ή 
τήρησις τοΰ ανώτατου, συνολικοΰ μικτοΰ βάρους φορτηγών 
αυτοκινήτων διεθνών καί εθνικών μεταφορών. Έξ άλλου 
θεσπίζεται ή καταβολή υπέρ τοΰ Δημοσίου καί υπέρ τοΰ 
Τ.Σ.Α. ποσοστοΰ συνολικώς 40% έπί τής υπεραξίας τών 
μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων διά τά- τεθέντα εις κυκλο
φορίαν φορτηγά βάσει τοΰ Α.Ν. 183/67, ώς καί βάσει έτέ- 
?ων διατάξεων καταστάντα δέ άμεταβίβαστα διά τοΰ Ν.Δ. 
1060//1.-Διά τήν περίπτωσιν Οέσεως εις κυκλοφορίαν νέων 
φορτηγών αυτοκινήτων, βάσει των διατάξεων τοΰ νομο

σχεδίου ή μεταβιβάσω είναι δυνατή μόνον πρός με τάφο ρ 
κάς επιχειρήσεις έπί καταβολή ολοκλήρου τοΰ φόρου έτ 
τής υπεραξίας υπέρ τοΰ δημοσίου καί τοΰ Τ.Σ.Α. έφ’ όσο 
αΰτη λάβη χώραν προ τής παρελεύσεως Ίετίας άπό τή 
κυκλοφορίας 45 % δέ μετά τήν πχρέλευσιν ταύτης. Εί 
πάσαν έτέρχν περίπτωσιν τυγχάνουν εφαρμογής αί ήδ 
ΐσχύουσαι διατάξεις, βάσει τών οποίων τό καταβαλλόμενο 
υπέρ άοΰ Δημοσίου ποσοστού έπί τής υπεραξίας είναι 30 °, 
(άρθρ. 32, Ν.Δ. 3323/55, ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέ
ρους διά τών Α.Ν. 239/67 καί τοΰ Ν.Δ. 398/68).

Τονίζεται ότι ή υπέρ τοΰ ΤΣΑ καταβολή μέρους τοΰ 
φόρου έπί τής υπεραξίας τών διά τοΰ προτεινομένου Νομο
σχεδίου έπιτρεπομένων νά μεταβιβάζονται τό πρώτον 
φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. ουδόλως δύνατκι νά χαρακτη- 
ρισθή ώς κοινωνικός πόρος, καθ’ όσον ή καταβολή αΰτη 
βαρύνει άποκλειστικώς καί μόνον τούς έπαγη-ελματίας 
αΰτοκινητιστάς, οί όποιοι άπεδέχθησαν αυτήν ΰπό τον προϋ- 
πόθεσιν τής μερικής περιελεύσεως εις τον άσφαλιστικον των 
φορέα.

Σημειωτέου ότι εις τάς μεταβιβάσεις, λόγω συγχωνεύ- 
σεως μεταφορικών έπιχειρήσεων ή μεταβολής τής νομικής 
μορφής έπιχειρήσεώς τίνος δέν καταβάλλεται φόρος έπί τής
υπεραξίας. . ________ _____—------------------:

1------Παραλλήλους πρός τ’ ανωτέρω, έπιτρέπεται ή διά πρά
ξεως έν ζωή μεταβίβασις, (μετοχών, μεριδίων καί λοιπών 
δικαιωμάτων τών μεταφορικών επιχειρήσεων) πρός έπαγ- 
γελματίας αΰτοκινητιστάς ώς καί μεταξύ τών μελών τών 
έπιχειρήσεων.

“Αρθρον 10.
Διάλυσις μεταφορικών έπιχειρήσεων.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου λαμβάνεται μέρι
μνα όπως, εις περίπτωσιν διαλύσεως έπιχειρήσεώς επιτρέ
πεται ή μεταβίβασις τών άνηκόντων εις αύτήν φορτηγών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά τής άδειας αυτών εις 
τά μέλη αυτής, πρός τον σκοπόν έπιστροφής εις αυτά τών 
εισφορών τοιν καί κατ’ αντιστοιχίαν τοΰ είσφερθέντος 
συνολικοΰ μικτοΰ βάρους φορτηγών αύτοκίνήτων, άνευ 
ύπερβάσεως, έν πάση περιπτώσει τοΰ άριθμοΰ τών είσφερ- 
Οέντων φορτηγών αυτοκινήτων μετά τών αδειών αυτών. 
Εις τήν περίπτωσιν αύτήν δεν καταβάλλεται ποσοστόν 
ύπηραξίας.

“Αρθρον 11.

Άντικατάστασις.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 11 θεσπίζεται ή δυνα- 

τότης άντικαταστάσε<υς, μέχρι τοΰ έπιτρεπομένου άν-.οτάτου 
ορίου άνά όχημα, (38 τόννοι). άνευ εισφοράς τίνος υπέρ τοΰ 
Δημοσίου, έφ’ όσον τά φορτηγά αύτοκίνητα φέρονται 
έντεταγμένα εις μεταφορικά; επιχειρήσεις έπί καταβολή 
δέ τής εισφοράς τών άνηκόντων εις μεμονωμέν υς αύτοκι- 
νητιστάς φορτηγών αύτοκίνήτων. Τά ανωτέρω προτεινόμενα 
αιτιολογούνται λόγω τής προσπάθειας διά τον εκσυγχρο
νισμόν τοΰ τροχαίου ύλικοΰ καί ιδία τοΰ έντεταγμένου εις 
μεταφορικά; επιχειρήσεις.

Κατά τήν παράγραφον 3 εις περίπτωσιν διαλύσεως μετα
φορικής έπιχειρήσεώς ή άποχωρήσεως μέλους αυτής άντι- 
καταστήσαντος τό φορτηγόν όχημα αύτοΰ κατά τήν διάρ
κειαν τής συμμετοχής του εις τήν έταιρείαν ή μεταβιβάσειυς 
τοΰ οχήματος προ τής παρελεύσεως πενταετίας άπό τής 
άντακαταστάσεώς του, άναζητεΐται ή εισφορά έξ ής άπηλ- 
λάγη. Ή ρύθμισις αΰτη επιβάλλεται. προκειμένου ν’ άπο- 
φευχθή άνεπίτρεπτη έκμετάλλίυσις τών παρεχομένων άπαλ- 
λαγών παρά τών κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων.

“Αρθρον 12.
Εισφορά.

Διά τών διατάξεων τοΰ ύπ’ όύιν άρθρου επιβάλλεται 
εισφορά ύπερ τοΰ Δημοσίου κατά τήν χυρήγ·ησιν_ νέιον 
άοειών ή κατά τήν άντικατάστασιν φορτηγών διά τύ ύπερ-
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άλλον βάρor. sc·’ όσον ύφίστχται χύτη ύκοχρεωσις έκ των 
διχτ?ττων του άρθρου l!.

"Αρθροv 13.

Ρύθμισις /.εκτομέρειών.

Ωσαύτως κχτχργεΐται το Λ.A. 1000 71 τ’ άντικείαενχ 
τοϋ στ: ο ίου καταλαμβάνονται καρά των διατάξεων τοϋ 
παρόντος σχεδίου Νόμου. Γής κχτχργήσεως εξαιρούνται αί 
διατάξεις εκεϊνχι αί άνχφερόμενχι εις τήν μετχβίβχσιν των 
αυτοκινήτων.

Λ ν. τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται ή εύ/έρειχ ρυθμίσεως 
"εοιχτων. τά όκοΐα χρήζουν λεπτό,μερεστέρ ας Νομοθετικής 
πεοο.εψεως Si’ έκδόσεως σχετικών αποφάσεων τοϋ ’ Υπουρ- 
• ·οϋ Μεταφορών καί Επικοινωνιών.

“ΛρΟρον Ιό.

Τέλος Six τής γενικής διατυκώσεως διατάξεως τής κερι- 
κτώσεως γ' τοϋ άρθρου τούτου, κχτχργοϋντχι συλλήβδην 
κάσαι αί μέχρι τοϋδε ισχύουσχι διατάξεις αί αντικείμενα’, 
εις το περιεχόμενο·/ τοϋ ύκ’ όψιν νομοσχεδίου.

Έν ΆΟήναις τη 20 Μαρτίου 1076
Ποινικά: κυρώσεις.

11 ροβλέκοντχι κοινικχι κυρώσεις κατά τών ύκευΟύνινν 
μεταφορικών επιχειρήσεων, ιδιοκτητών φορτηγών αυτο
κινήτων καί οδηγών, τών κχρχβαινόντων τάς διατάξεις 
τοϋ άρθρου 2 καράγ. 1 εο/ς 6 τοϋ σχεδίου Νόμου, τάς άφο- 
ρώσας τά τοκικά όρια τής άσκήσεως τής μεταφορικής 
•'ραστ/ρ ι ό τη τ ο ς.

“ΛρΟρον 15.

Έςχσφάλισις άκοκαταστάσεως ζημιών τών έμκορευμάτων
Αιά τοϋ άρθρου τούτου, καθ’ ά άνεφέρθη ανωτέρω, έκι- 

διώκετχι ή έξασφάλισις τής άκοκχταστάσε'ως ζημιών τοϋ 
έντολέως δι’ ας εύθύνετχι ό μεταφορεύς.

“ΛρΟρον 16.
Μετχβχτικχί διατάξεις.

Προς άκοφυγήν άβεβαιότήτος κερί τής νομιμότητας τών 
κρχγμχτοκοιηθεισών ήδη (αντικαταστάσεων φορτηγών αυτο
κινήτων έκί τη βάσει τοϋ καταργουμένου άναδρομικώς 
Ν.Δ. 1060/71, διά τοϋ κερί ου κρόκειται σχεδίου Νόμου, 
άναγνωρίζεται ή έγκυρότης τών χορηγηθεισών κατά τ’ 
άνωτέρω άδειών.

'Ωσαύτως ρυθμίζονται αί δημιουργηθεϊσαι, συνεκεία τής 
διά τοϋ Νόμου 33/75 άναστολής τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
1060/71, εκκρεμότητες.

“Λρθρον 17.
Έναρμόνισις προς τά ισχύοντα εις τήν Εύρωκαϊκήν Οικο

νομικήν Κοινότητα.
Διά - τοϋ άρθρου τούτου κροβλέκετχι ή έναρμόνισις τοϋ 

~αρ’ ήμΐν ίσχύοντος καθεστώτος τών μεταφορών κρός εκείνο 
τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος, κατά τήν ένταξιν τής Ελλάδος 
ώς μέλους αύτής καθ’ ά ανωτέρω έν έκτάσει άνεκτύχθη.

“ΛρΟρον 18.
Λδειαι μεταφοράς έμκορευμάτων έκ διεθνών συμβάσεων.

Οί Ύκουργοί
Συντονισαοϋ καί Πεογραμαατισαοϋ Οικονομικών

Π. ΠΛΠΛΛΙΙΓΟΥΡΛΣ ' Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ '

Έυκοείου Κοινωνικών Ύκηοεσιών
I. ΒΛΡΒΓΓΣΙΩΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ ίΐ ΟΥΔΟΣ

Μεταοοεών καί,’Εκικοινωνιών
Γ. ΒΘΓΙΛΤΖΗΣ 

ΠΙΝΛΞ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Έκί τοϋ σχεδίου Νόμου «κερί όργανώσεως τών δημοσίων 
οδικών έμκορευματικών μεταφορών».

1. ,Ν.Δ. 4535/1966 «κερί τροκοκοιήσεως φορολογικών 
τινων διατάξεων» — ΦΕΚ ϊ65/A/2S.S. 1966.

• “Λρθρον 6
1. Έκί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εξαι

ρέσει τών αύτοκινήτων ψυγείων μετά ψυκτικού μηχανή
ματος, διά τά όκοΐα, εις κερίκτωσιν άντικαταστάσεως ή

• άναθεωρήσεως τοϋ ωφελίμου φορτίου αύτών κατ’ έφαρ- 
μογήν τών διατάξεων τής ύκ’ άριθ. 194350/23.11.65 (ΦΕΚ 
804/Β' τής 30.11.1965) άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών 
Συγκοινωνιών κροκύκτει ωφέλιμον φορτίον άνώτερον τοϋ έν 
άδεια κυκΔοφορίας ά ν χγεγ ρ α μμέν ο υ, ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος 
τοϋ αυτοκινήτου δικαιούται νά ζητήση όκως ή νέα ' άδεια 
τούτου έκδοθή διά το ηΰξημένον ωφέλιμον φορτίο ν ύκοβαλ-' 
λύμενος εις έφ’ άκαξ εισφοράν ύκέρ τοϋ Δημοσίου άνερχο- 
μένην εις δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας (30.000) δι’ έκα
στον έκί κλέον χορηγούμενου τόννον ωφελίμου φορτίου. 
Έκί. κλάσματος τόννου τό κοσόν τής εισφοράς περιορίζεται 
άναλόγως.

Διά τοϋ άρθρου τούτου καρέχετχι έξουσιοδότησις εις τον 
1 κουργόν Μεταφορών καί Έκικοινωνιών, ίνχ δι’ άκοφά- 

σεοϋς του καθορίζη τούς όρους, τάς προϋποθέσεις κλκ. τής 
χορηγήσεως τών κροβλεκομένων ΰκό τών διεθνών συμφω
νιών αδειών τρις ενέργειαν ί·.ε·3<·/ών μεταφορών εμπορευμάτων, 
κροκειμένου νά εξασφχλισθή ή ορθή χρησιμοκοίησις τούτων 
ΰκό τών κατόχων φορτηγών αύτοκινήτων.

“Λρθρον 19.
Καταργούμεναι διατάξεις.

Διά τοϋ άρθρου τούτου καταργοϋνται αί διατάξεις τών 
καρ. 1 2 καί 3 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ.4535/66, ώς καί τοϋ 
άρθρ. 9 τοϋ Ν.Δ. 236/67, διά τών όκοίων ορίζεται έφ’ άκαξ 
εισφορά τής τάξεως τών 30.000 δρχ. άνά τόννον ωφελίμου 
φορτίου, οσάκις κατά τήν άντικατάστασιν φορτηγών αυτο
κινήτων Δ.Χ. έχορηγεϊτο διά τό νέον αύτοκίνητον ωφέλιμον 
φορτίον έκί κλέον τοϋ έν τη άδεια κυκλοφορίας τοϋ άντικχ- 
θιστχμένου τοιούτου άναγεγραμμένου. Τούτο άκοτελεΐ 
επίσης κί·/ητρον έκσυγχρονισμοϋ τών φορτηγών, έφ’ όσον 
β’-ά τών διατάξειον τοϋ νομοσχεδίου καθίσταται έφικτή ή 
«ντικατάστασις φορτηγού αυτοκινήτου, έντεταγμένου εις 
μεταφορικήν έκιχείρησιν, δι’ 'ετέρου μείζονος ωφελίμου 
φορτίου.

Τό εν εκτον τής άναλογούσης εισφοράς ταύτης καταβάλ- 
λεται εις τό Δημόσιον Ταμεΐον σύν τή χορηγήσει τής νέας 
άδειας κυκλοφορίας. τοϋ φορτηγού αυτοκινήτου, τό δέ ύκό- 
λοικον εις δέκα οκτώ ΐσοκόσους μηνιαίας δόσεις, της κρώτης 
δόσεως καταβαλ>.ομέ·/ης εντός τοϋ κρώτου δεκαημέρου τοϋ 
μεθεπομένου άκό τής έκδόσεο/ς τής ώς άνω άδειας κυκλο
φορίας μηνός. Ή μή έγκαιρος καταβολή έκάστης δόσεως 
συνεκάγεται τήν ΰκό τοϋ αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου 
άφαίρεσιν τής άδειας κυκλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου καί τών 
πινακίδων κυκλοφορίας, αύτοϋ μέχρις έξοφλήσεως τών όφει- 
λομένων δόσεων.

«2. Έάν εντός τριετίας άκό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τής άδειας κυκλοφορίας μέ ηΰξημένον ώφέλιμον φορτίον, 
ήθελε·/ άνακληθή ή άδεια χύτη δι’ οίονδήκοτε λόγον ή αιτίαν 
ή ήθελε κλιθή μή διατηρητέα κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
29 τοϋ Ν.Δ. 3334/1955 ύκό τοϋ Υπουργείου Συγκοινω
νιών, ή ύκό τής κροηγουμένης παραγράφου 1 έφ’ άκαξ 
εισφορά ύκέρ τοϋ Δημοσίου ορίζεται εις κοσοστόν 10 % 
δι’ έκαστον ημερολογιακόν έξάμηνον καί μέχρι τοϋ ποσο- 
στοϋ 60% αύτής. Διά τόν υπολογισμόν τής όφειλομένης 
εισφοράς τό κλάσμα εξαμήνου λαμβάνεται ώς ολόκληρον 
έξάμηνον. 1 .

Τό έκί κλέον βεβαιωθέν ή κατχβληΟέν κοσόν τήε γ/
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λόγω εισφοράς έκπίπτεται ή έπιστρέφεται, κατά περι- 
πτωσιν» (a)

3. Εις — ερίπτωσιν καθ’ ήν ό δικαιούχος της άδειας των 
περί ών ή παράγραφος 1 αυτοκινήτων, δεν αποδέχεται το 
κατά τήν άναθεώρησιν ή αντικατάστασήν προκΰπτον ωφέ
λιμον φορτίον τοΰ αυτοκινήτου καί τήν αντίστοιχον κατα
βολήν τής εισφοράς, ύποχρεοΰται όπως δηλώση τοϋτο εγ- 
γράφως εις τήν άρμοδίαν ' 1’πηρεσίαν τοΰ Υπουργείου Συγ
κοινωνιών εις ήν τοΰτο προσάγεται προς άπογραφήν καί 
ταξινόμησή ώς καί εις τήν οΐκεϊαν Οικονομικήν ’Εφορίαν. 
Ή υποβολή τής δηλο/σεως ταύτης συνεπάγεται τήν ορι
στικήν άπούλειαν τοΰ δικαιώματος όπως τύχη ούτος αδειας 
κυκλοφορίας διά το επί πλέον ωφέλιμον φορτίον.
, Έν τή περιπτώσει ταύτή έφ’ όσον πρόκειται περί άνα- 

θεωρήσεως ή νέα άδεια κυκλοφορίας έκδίδεται δι ωφέλιμον 
φορτίον ίσον προς το δικαιούμενου έπι τή βασει της παλαιας 
άδειας ταύτης θά αναγράφεται καί τό άπόβαρον τοΰ οχήμα
τος όπερ έν ούδεμια περιπτώσει επιτρέπεται νά είναι μεγα- 
λύτερον τοΰ ύπό των διατάξεων τοΰ Κεφ. Γ' τής ύπ’ άριθ. 
194350/1965 άποφάσεο>ς τοΰ Υπουργού των Συγκοινω
νιών καθοριζομένου. 'Ωσαύτως έπί τής άδειας θά άναγρα- 
φεται ώς μέγιστον έπιτρεπόμενον μικτόν βάρος τό άθροι
σμα των κατά τ’ άνω ώφελίμ.ου φορτίου καί άποβαρου, 
ανεξαρτήτως τοΰ ύπό τοΰ κατασκευαστού τοΰ οχήματος 
έπιτρεπομένου μεγίστου συνολικού μικτού βάρους. Έφ’

, όσον όμως πρόκειται περί φορτηγού αυτοκινήτου τιθεμένου 
εις κυκλοφορίαν εις αντικατάστασή ετέρου, τό συνολικόν 
μικτόν βάρος τούτου, ό>ς προσδιορίζεται ύπό τού έργοστα- 
σίου κατασκευής, δέον νά είναι ίσον ή μικοότερον τοΰ συν
ολικού' μικτού βάρους τοΰ άντικαθιστωμένου αυτοκινήτου 
ώς τοΰτο προσδιορίζεται έν τοϊς ανωτέρω έπί άναθεωρή- 
σεως.

2. Ν.Δ. 1060/1971 «περί όργιινώσεως των διά φορτηγών 
αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεώς διενεργουμένων έμπορευ- 
ματικών μεταφορών»( ΦΕΚ 26S/A/22.12.1970).

• - Άρθρον 1.
Ώς όδικαί μεταφοραί, διεπέμεναι ύπό τών -διατάξεων τού 

παρόντος, νοούνται αί διά φορτηγών-αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως; πάσης κατηγορίας, διενεργούμεναι μεταφοραί 
έμπορευμάτ«ον καί κινητών πραγμάτων έπί κομίστρου.

Άρθρον 2.
1. Αί όδικαί έμπορευματικαί μεταφοραί διακρίνονται :
α) Εις διεθνείς μεταφοράς, ήτοι μεταφοράς εμπορευ

μάτων καί κινητών πραγμάτων διενεργουμένας δι’ αύτοκι- 
νήτων έκ τής Χώρας πρός τήν αλλοδαπήν καί άντιστρόφως.

β) Εις εθνικάς μεταφοράς, ήτοι μεταφοράς έμπορευμά- 
των καί κινητών πραγμάτων όιενεργουμ,ένας δι’ αυτοκινή
των, κυκλοφορούντων κατά νόμον, εντός ολοκλήρου τής 
Χώρας.

γ) Εις διανομαρχιακάς μεταφοράς, ήτοι μεταφοράς εμπο
ρευμάτων καί κινητών πραγμάτων διενεργουμένας δι’ αυτο
κινήτων, κυκ/.οφορούντων κατά νόμον, μόνον εντός μιας 
τών διανομαρχιακών περιοχών τής Χώρας, ώς αύται ορί
ζονται κατά τάς διατάξεις τού Χ.Λ. 532/1970 «περί συμ- 
πληρώσεως τών διατάξεων περί διοικητικής άποκεντρώ- 
σεως». *

2. Έπαγγελματίαι αύτοκινητισταί νοούνται διά τήν 
εφαρμογήν τοΰ παρόντος, οί ίδιοκτήται φορτηγών αυτοκι
νήτων δημοσίας χρήσεως. πάσης κατηγορίας είτε κατά 
πλήρες δικαίωμα κυριότητος. είτε κατ’ ιδανικόν έξ άδιαι- 
ρέτου μερίδιον, έφ’, όσον δέν ασκούν έτερον επάγγελμα καί 
αποζούν άποκλεισττκ.ώς έκ τής έκμεταλλεύσεως τοΰ φορτη
γού αυτοκινήτου, είναι δέ εγγεγραμμένοι καί ήσφαλισμένοι

(α) Ή παρ. 2 τίθεται ώς κύτη προσετέθη διά τοΰ άρθρου 
9 τοΰ Α.Χ.236/1967 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως διατάξεων τινων περί φόρων καταναλώσεως, τελών 
κυκλ.οφορίας αυτοκινήτων μοτοποδηλάτων, φορο'/.ογίας δη- 
Μοσίων θεαοιάτων καί άλλων τινων διατάξεων» (ΦΕΚ
23S/A/29.12.1967).

εις τό Ταμεΐον Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ ). '! 
τως, διά τον αυτόν ώς άνω σκοπόν, έπαγγελματίαι α· 
νητισταί νοούνται οί καί έκ τών έν παραγράφω 1 τού apt 
τού Χ.Λ. 42/8/1962 «πεϊί τής κτήσεως τοΰ δικαιώ 
κυριότητος καί τής μεταβιβάσεως αύτοΰ έπί αύτοκι 
δημοσίας χρήσειος» άναφερομένων προσώπων, όρισ 
διατηρούντες το έπί τής άδειας κυκλοφορ, φορτηγού : 
κΐ'/ήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, δικά 
ανεξαρτήτως ποσοστού ιδιοκτησίας έπί τοΰ αύτοκι 
καί έγγραφής καί άσφαλίσεώς των εις τό ΤΣΑ.

Άρθρον 3.
«1. Έπαγγελματίαι αύτοκινητισταί, έχοντες εις 

κυριότητα κατοχήν και χρήσιν αύτών φορτηγά αύτοκ 
δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, δύνανται νά σι 
σουν μεταφορικές έπιχειρήσεις, διά μέν τήν έκτέλεσιν 
κλειστικώς διεθνών οδικών έμπορευματικών μεταφ 
μέχρι 31 Μαρτίου 1975 διά δέ τήν έκτέλεσιν απόκλεισε 
έθνικών οδικών έμπορευματικών μεταφορών μέχρι 
’Απριλίου 1975» (1)

2. Αί μεταφορικαί έπιχειρήσεις τής προηγούμενης π 
γράφου- λειτουργούν είτε ώς άτομικαί έπιχειρήσεις είτ 

■ έταιρεϊαι· οίασδήποτε μορφής είτε ώς συνεταιρισμοί, 
κλειομένιυν τών κοινοπραξιών. Αί μετοχαί τών έκ το· 
ανωνύμων έταιρείών είναι όνομαστικαί. Εντός τής, ύπό 
παραγράφου 4 τοΰ παρόντος άρθρου, προθεσμίας, ή 
πράξεως έν ζουή μεταβίβασις τών μετοχών, μεριδίων, ρ 
δων καί πάσης φύσεως δικαιωμάτων τών ύφ’ οίανδή; 
μορφήν λειτουργόυσών έπιχειρήσεων έπιτρέπεται. - μ 
πρός έπαγγελματίας αυτοκινητιστές.

ί. 3. Διά τήν σύστασιν τών ύπό τής παρ. 1 τού παρό 
άρθρου προβλεπομένων μεταφορικών έπιχειρήσεων, ά: 
τεΐται ή ύποχρεωτική εισφορά, κατά κυριότητα, τών εις · 
συνιστώντας ταύτας άνηκόντων αυτοκινήτων δήμοι 
χρήσεως, άδιαφόρως νομικού καθεστώτος, ύφ’ ό έτέθη 
ταΰτα έν κυκλοφορία. Τό συνολικόν μικτόν βάρος τών 
οερομένων φορτηγών αυτοκινήτων, κατά τον χρόνον 
συστάσεως τών ώς άνω έπιχειρήσεων, δέν δύναται νά ε 
κατώτερον τών διακοσίων (200) τόννων, ούδέ άνωτε 
τοΰ διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Εθνικής Οΐ 
νομίας καί Ναυτιλίας, Μεταφορών καί Επικοινωνιών έ 
στοτε καθοριζομένων. Κατά τήν διάρκειαν τής λειτουρη 
τών έπιχειρήσεων, έπιτρέπετα ιόπως το συνολικόν μικ 
βάρος τών εις αύτάς άνηκόντων αύτοκινήτων κατέλθη με 
τού ορίου τών εκατόν εξήκοντα (160) τόννων. 
περίπτωσιν καθ’ ήν τό συνολικόν μικτόν βάρος κατέ! 
κάτω τών εκατόν εξήκοντα (160) τόννων άπόλλυται 
δικαίωμα τών διά φορτηγών αυτοκινήτων τής μεταφορι: 
έπιχειρήσεως έκτε/.έσεως διεθνών ή έθνικών μεταφορι 
κατά περίπτωσιν, άφαιρΟυμένων τών αδειών κυκλοφορ 
καί Τών κρατικών πινακίδων τούτων, το δέ δικαίωμα ; 
κλοφορίας αύτών περιορίζεται έντός τής διανομαρχια; 
περιοχής εις ήν κεΐται ή έδρα τής έπιχειρήσεως. έκδιδομέν 
νέων άδειών κυκλοφορίας τών αύτοκινήτων.

4. Εντός πενταετίας άπό τής συστάσεως τών περί 
ή παράγραφος 1 τού παρόντος άρθρου μεταφορικών έπιχ 
ρήσεων, έπιτρέπεται ή, κατά τάς κειμένας διατάξεις, ε 
δοχή εις αύτάς ώς νέων μελών, ώς καί ή άπόκτησις όνοι 
στικών μετοχών, μόνον παρά έπαγγελματιών αύτοκινη 
στών, δι’ εισφοράς τών άνηκόντων αΰτοϊς φορτηγών αύ· 
κινήτων δημοσίας χρήσεως.

5. Μετά παρέλευσιν πενταετίας, άπό τής συστάσεως τ 
περί ών ή παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου μεταφορικών ε: 
χειρήσεων, καί ύπό τόν όρον τής προηγουμένης έξοφλησε 
τυχόν ληφθέντων. κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 
παρ’ αύτών δανείων, έπιτρέπεται ή εισδοχή ώς έταίρ 
καί μή έπαγγελματιών αυτοκινητιστών Ελλήνων ύπηκό 1

(1) Ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 3 τίθεται ώς αΰτη άντικατεστά 
διά τοΰ άρθρ. 1 τοΰ Χ.Δ. 886/74 (ΦΕΚ 95 Λ/S.4./
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r μεταβίβασις όνομλ.στικών μετοχών Λ.Κ. πρός μή 
■/ελματίας αύτοκινη τιστά; 'Έλληνας υπηκόους.

(3. Π ροσωπικαί εταιρεία·. ή συνεταιρισμοί, λειτουργοϋν- 
τεε κατά την εναρξιν της ισχύος τού παρόντος. συμφώνους 
πεός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ Χ.Λ. 42/Sl!>62. ώς 
καί μεταφορικά·. επιχειρήσεις. λειτουργούσα·, κατά τον αυτόν 
•/τόνον, συμφώνως ττρός τήν <5ιάταςιν τού άρθρου 13 το·. Ν. 
2.367; t'A'»3 «περί τίτλοον κυριότητος, ταεινομήσεως, άδειων 
κυκλοφορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων», ώς νομικά ττρό- 
σωπα οίασδήποτε μορφής, δύνανται νά μετατραποϋν εις 
υεταφορικάς έπιχειρήσεις τής τταρ. 2 τοϋ τταρόντος άρθρου 
ή νά μετάσχουν εις ίδρυομενας τοιαύτας, Si’ εισφοράς, εις 
άμφοτέρας τάς ττεριτττώσεις. κατά κυριότητα των ε’ς αΰτάς 
άνηκόντων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσία; χρήσεως.

7. Επιφυλασσόμενων των έν προκειμένω ίσχυο·. σών 
διατάξεων, τά καταστατικά των. ττερΐ ών τό παρόν άρθρον, 
μεταφορικών έπιχειρήσεων. ώς καί ττάσα τροττοττοίησις τού
των ΰττόκειται εις την ττροηγουμένην εγκοισιν τοϋ Περι
φερειακού Αιοικητοϋ Αττικής καί Νήσων, έφ’ όσον ή έδρα 
τής συνιστωμένης έπιχειρήσεως κεϊται εντός τής ττεριφε- 
ρείας τής^τρως Λ ιοί/ρήσεως Πρωτευούσης, _η τοϋ .οικείου . 
Νομάρχου εις ττάσαν ετεραν ττερίτττωσιν. Προκειμένου ττερΐ 
ατομικής έπιχειρήσειυς διά τήν εναρξιν τής λειτουργίας της 
άτταιτεΐται ττροηγουμένη έγκρισις τοϋ Περιφερειακού Aiot- 
κητοϋ ’Αττικής καί Νήσων ή τοϋ οικείου Νομάρχου, ώς 
ανωτέρω.,*-»

Άρθρον 4.
«1. Έττιτρέττεται ή σύστασις μεταφορικών έπιχειρήσεων, 

κατά τά έν τταρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ τταρόντος οριζόμενα, 
τταρ’ 'Ελλήνων υπηκόων, άνεξαρτήτως τής συμμετοχής 
εις αύτάς έτταγγελματιών αυτοκινητιστών ή εισφοράς άνη
κόντων εις αύτοΰς φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρή
σεως, ττροοριζομένων διά τήν έκτέλεσιν άττοκλειστικώς 
οδικών έμττορευματικών μεταφορών, διεθνών μέν, άττο 16 
Απριλίου 1973, εθνικών δέ άττό τής 16 Απριλίου 1975». (1).

2. Αί κατά τήν ττροηγουμένην παράγραφον συνιστώμεναι 
μεταφορικαί επιχειρήσεις δέον όπως διαθέτουν φορτηγά 
αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας, κτηθέντα 
είτε δι’ εισφοράς κατά κυριότητα παρά τών έκ τών μελών 
αυτών τυχόν έπα.γγελματιών -αυτοκινητιστών είτε διά τής 
τό πρώτον θέσεως εις κυκλοφορίαν τοιούτων συνολικού 
μικτού βάρους διακοσίων (200) τόννων τουλάχιστον.··

3. Ή παράγραφος 3 καί ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 3 
εφαρμόζονται καί έπί τών κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
άρθρου συνιστωμένων μεταφορικών επιχειρήσεων.

Άρθρον 5.
«1. ’Από 16 ’Απριλίου 1975 αΐ διεθνείς όδικαί έμπο- 

ρευματικαί μεταφοραί έκτελοϋνται άποκλ-ειστικώς υπό τών 
κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 3 και 4 τοϋ παρόντος συνε- 
στημένων μεταφορικών επιχειρήσεων». Τό δικαίωμα κυκλο
φορίας τών φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 
πάσης κατηγορίας, τών μή εΐσφερθέντων διά τήν σύστασιν 
τών έν λόγω μεταφορικών επιχειρήσεων, περιορίζεται, 
μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας, αυτοδικαίως έντός 
τής επικράτειας μέχρι λήξεως τής υπό τής επομένης παρα- 
γράφου τασσομένης προθεσμίας. (1 ).

«2. ’Από 16 ’Απριλίου 1976 αί έθνικαί όδικαί έμπο- · 
ρευματικαί μεταφοραί έκτελοϋνται άποκλειστικώς υπό τών 
κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 3 καί 4 τοϋ παρόντος συνε- 
στημένων μεταφορικών έπιχειρήσεων». Τό δικαίωμα κυκλο
φορίας τών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 
πάσης κατηγορίας, τών μή εΐσφερθέντων διά τήν σύστασιν 1

(1) Ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τίθεται ώς αύτη άντικατεστάθη 
διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Λ. 386/1974. (ΦΕΚ 95/Α/8.4.74).
(1) Τό πρώτον έδάφιον τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τίθεται 
ώς τούτο άντικατεστάθη διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ

των εν /.υγω μεταφορικών επιχειρήσεων, περιορίζεται, μετά 
τήν παρέλευσιν τής ώς άνω προθεσμίας, αύτοδικαίως έντός 
τής διανομαρχιακής περιοχής εις ήν περιλαμβάνεται ή έδρα 
αυτών. (2).

Άρθρον 6.
1. ’Επιτρέπεται ή έκτέλεσις μεταφορών εις τό έσωτερικόν 

τής Nc.jpας διά φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 
άνηκόντων εις έπιχειρήσεις διεθνών οδικών μεταφορών, 
συνεστημένας κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, έφ’ όσον 
ταϋτα διακινοϋνται έντός τής Xc.jpας, είτε προερχόμενα έκ 
τοϋ εξωτερικού μέ προορισμόν τόπον φορτώσεως διά φορ
τίου έξωτερικοϋ, είτε έκ τόπου έκφορτώσεως φορτίου 
προερχομένου έκ τοϋ έξωτερικοϋ προς, τόπον φορτώσεως 
διά φορτίου προοριζομένου διά τό έξωτερικόν. Λιά κοινής 
άποφάσεως τών έπί τών Οικονομικών καί τής Ναυτιλίας, 
Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών Ί'πουργών, ρυθμίζονται 
αί λεπτομέρεια·, εφαρμογής τής διατάξεως τής παρούσης 
παραγράφου.

2. Λι’ αποφάσεων τοϋ έπί τής Ναυτιλίας, Μεταφορών καί 
’Επικοινωνιών Υπουργού, έκδιδομένιυν μετά γνώμην τής

- έν άρθρω 1Ο-Έπιτροπής καί δημοσιευομένων-είς-τήν Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως, δύναται νά έπιτρέπεται ή υπό 
έπιχειρήσεων, συνεστημέ'/ων κατά τάς διατάξεις τοϋ πα
ρόντος προς έκτέλεσιν έθνικών οδικών έμπορευματικών 
μεταφορών, διενέργεια καί διεθνών τοιούτων μεταφορών,, 
οσάκις εΐδικαί συνθήκαι κατά τάς περιόδους αιχμών επι
βάλλουν τούτο.

Άρθρον 7. ·
1. Τά έκτελοϋντα όδικάς έμπορευματικάς μεταφοράς κατά 

τάς διατάξεις τοϋ παρόντος αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως 
δέον νά είναι έφωδιασμένα δι’ αδειών κυκλοφορίας, ό τύπος' 
ή ισχύς καί αί λεπτομέρειαι χορηγήσεως τών οποίων καθο
ρίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ έπί τής Ναυτιλίας, Μεταφορών 
καί ’Επικοινωνιών Υπουργού. At άδειαι αϋται έκδίδονται 
έπ’ όνόματι τών κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος μεταφο
ρικών έπιχειρήσεων καί είναι άμεταβίβαστοι.

2. Κατ’ έξαίρεσιν τής διατάξεως τής προηγουμένης 
παραγράφου, επιτρέπεται ή μεταβίβασις άοειών κυκλοφο
ρίας φορτηγών αύτοκινήτων, ώς δημοσίας χρήσεως, άνη
κόντων εις μεταφορικάς έπιχειρήσεις συσταθείσας κατά τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος έπί τών ακολούθων περιπτώσεων :

α) Συγχωνεύσεως μεταφορικών έπιχειρήσεων, συνεστη- 
μένων κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

β) Εξαγοράς μεταφορικής έπιχειρήσε,ως ΰφ’ έτέρας. ;
γ) Μετατροπής τής νομικής μορφής τής έπιχειρήσεως.
δ) Μεταβιβάσεως καθ’ όλοκλ.ηρίαν διά. πράξεως έν 

ζωή μόνον πρός εν φυσικόν πρόσωπον ή πρός έπιχείρησιν 
έχουσαν νομικήν προσωπικότητα, ατομικής μεταφορικής 
έπιχειρήσεως, συσταθείσης κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
καί

ε) Μεταβιβάσεως κληρονομικό» δικαιώματι ή λόγω 
δωρεάς αιτία θανάτου άτομικής μεταφορικής έπιχειρή
σεως πρός τούς κλ.ηρ ο νόμους ή δευρεοδόχους τοϋ Οανόντος, 
υπό τον όρον τής έντός έτους άπό τοϋ θανάτου τοϋ άτκοϋντος, 
τήν ατομικήν τούτην έπιχείρησιν συστάσεως παρ’ αυτών, 
μεταφορικής έπιχειρήσεως κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος. 
Έν παρόδιο απράκτου τής προθεσμίας ταύτης άπόλλυται 
τό δικαίωμα έκτελέσεως διεθνών καί έθνικών μεταφορών 
διά τών αύτοκινήτων τών άνω προσώπων. Έντός τής ανω
τέρω όριζομένης προθεσμίας τοϋ ενός έτους αί άτομικαί 
έπιχειρήσεις τοϋ θανόντος, ώς καί αί ύπο τών κληρονόμων 
αυτού συνιστώμεναι νέαι μεταφορικαί έπιχειρήσεις, απο
λαμβάνουν τών διά τοϋ παρόντος παρεχόμενων δικαιωμάτων 
καί προνομίων, ών άπελάμβανεν ή εδικαιούτο νά άπολαμβάνη 
καί ή έπ’ όνόματι τοϋ κληρονομηθέντος λειτουργούσα άτο- 
μική μεταφορική έπιχείρησις.

ΟΛΛ » 4 Γ\- >ο / — / \

(2) Τό πρώτον έδάφιον τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τίθεται 
ώς τούτο άντικατεστάθη διά τής παραγρ. 2 τοϋ' άρθρου 3
__Γ* ·\τ \ ΟΟΑΜΛΤ/ //TkCT' 0.1 / \ ' Ο V
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3. Λί περιπτώσεις χ.’, β' καί δ' τής προηγουμένης παρα

γράφου και προκειμένου περί μεταφορικών έπιχειρήσεων 
συσταθεισών κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 του παρόντος 
και έντός της υπό τής παρ. 4 τοϋ αΰτοϋ άρθρου προβλεπομέ- 
νης προθεσμίας των πέντε (5) ετών, έχουν εφαρμογήν μό
νον μεταξύ τοιούτων έπιχειρήσεουν συσταθεισών κατά τάς 
αύτάς διατάξεις.

4. Αί αδειαι κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων 
δημοσίας /ρήσεως, προοριζομένων δι’ εκτέλεσιν διεθνών 
έμπορευματικών μεταφορών χορηγούνται ελευθέριος, και 
διά μικτόν βάρος έκαστου αυτοκινήτου μέχρι τοϋ μεγίστου 
έπιτρεπομένου ορίου.

5. 'Ο έπΐ τής Ναυτιλίας, Μεταφορών και ’Επικοινωνιών 
Υπουργός, μετά γνώμην τής κατα το άρθρον 10 Επιτροπής 
'Οδικών Έμπορευματικών Μεταφορών, καθορίζει, δι’ άπο- 
φάσεώς του, δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα τής, Κυ- 
βερνήσεως, τό άνώτατον οριον συνολικού μικτού βάρους 
τών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρησεως ατινα έχουν 
δικαίωμα έκτελέσεως εθνικών μεταφορών. Γάς τυχόν 
συμπληρωματικά: άδειας πρός κάλυψιν του έκαστοτε καθο- 
ριζομένου ώς άνω ορίου μικτού βάρους, ό έπι τής Ναυτι
λίας, Μεταφορών καί Επικοινωνιών 'Ίπουργός κατανέμει, 
κατόπιν προτάσεως τής Επιτροπής 'Οδικών Έμπορευμα
τικών Μεταφορών, εις τρόπον ώστε νά επιτυγχάνεται, άφ’ 
ενός μεν ή είσοδος εις τό επάγγελμα νέων έπιχειρήσεων, 
άφ’ ετέρου δε ή αΰξησις τής μεταφορικής ίκανότητος καί 
ή έπέκτασις τοϋ πεδίου δράσεως υφισταμένων μεταφο
ρικών επιχειρήσεων.

«6.· ’Από τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος μέχρι 
ίο ’Απριλίου 1075, απαγορεύεται ή χορήγησις αδειών διά 
την κυκλοφορίαν νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως, έπιτρεπομένης τής χορηγήσεως άδειών κυκλο
φορίας νέων φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρησεως εις 
μεταφορικής επιχειρήσεις συνεστημένας κατά τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος δι’ εκτέλεσιν διεθνών οδικών έμπορευματικών 
μεταφορών». (1).

’Επίσης κατά το αύτό ώς άνω χρονικόν διάστημα επι
τρέπεται ή χορήγησις άδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών 
Δ.Χ. αυτοκινήτων, κατά τάς διατάξεις τών Ν.Δ. α) 4377/ 
1964 «περί ειδικών μέτρων προστασίας τών έξ Αίγυπτου 
Ελλήνων υπηκόων καί ομογενών», β) 4378/1964 «περί 
ειδικών μέτρων προστασίας τών έκ Τουρκίας 'Ελλήνων 
υπηκόων», γ) 4577/1966 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως τής νομοθεσίας περί Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί 
περί ετέρων τινών διατάξεων» (άρθρον 2 παρ. 1), δ) 4581/ 
1966 «περί ειδικών μέτρων προστασίας τών έκ Ρουμανίας 
Ελλήνων ύπηκόων καί ομογενών» καί ε) 531/1970 «περί 
άντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων πόλεων, διά φορ
τηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως», ώς καί εις άντικα- 
τάστασιν κυκλοφορούντο»'/ έν γένει φορτηγών δημοσίας 
χρήσεως αυτοκινήτων, πάσης κατηγορίας. (1)

7. Άπο τής συστάσεΐυς τών κατά τά άρθρα 3 καί 4 
μεταφορικών επιχειρήσεων, έκδίδονται νέαι έπ’ ένόματτί 
των άδειαι κυκλοφορίας, τών εις αύτάς εϊσφερθέντων φορτη
γών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως συμφωνως προς την 
παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου αί δέ έκδιδόμεναι τοιαϋται 
έπ’ ένόματι τών εΐσφερόντων ταϋτα έπαγγελματιών αύτο- 
κινητιστών, εταιρειών ή συνεταιρισμών, παύουν ΐσχυουσαι.

«S. ’Από 16 ’Απριλίου 1975 επιτρέπεται ελευθέριος 
ή χορήγησις άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αύτοκινήτων 
δι’ εκτέλεσιν διανομαρχιακών μεταφορών εκδιδομένιον 
κατά τά έν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα». (2)

(1) Τό πρώτον έδάφιον τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 7 τίθεται 
ώς τοϋτο ώντικατεστάχη διά τοϋ άεθοου 4 παο. 1 
τοϋ ν.δ. 386/74. ΦΕΚ 95//A/S.4.74.'

(2) Τό πρώτον έδάφιον τής παρ. 8 τοϋ άρθρου 7 τίθεται 
ώς φοϋτο άντικατεστάθη διά τοϋ άεθρου 4 παο. 2 τοϋ ν.δ.
386/1974, ΦΣΚ 95/Α/8.4.1974.'

ΜΙ χορήγησις άδειών κυκλοφορ 
λεσιν εθνικών μεταφοροίν έπιτρέι 
παρ. 5 τοϋ παρόντος άρθρου καθο 
μικτού βάρους,'μόνον πρός με τάφο; 
τηθείσας ή συγκροτουμένας κατά 
4 οριζόμενα.

ιας αυτοκινήτων δι’ έκτε· 
πεται έντός του ύπό τής 
ριζομένου ορίου συνολικού 
ρικάς έπιχειρήσεις συγκρο- 
τά υπό τών άρθρων 3 καί

9. Έντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών άπό τής 
ληςεως τής υπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 οριζόμενης προ
θεσμίας τών τεσσάρων έτών. κύριοι, νομείς καί κάτοχοι 
φοτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μή εϊσφερθέντων 
διά την σύστασιν τών ύπό τών άρθρων 3 καί 4 προβλεπο- 
μένων μεταφορικών επιχειρήσεων, δέον όπως έφοδια.σθοΰν 
διά νέων άδειών κυκλοφορίας συμφώνους πρός τήν παρ. 1 
τοϋ παρόντος άρθρου, διά τήν εκτέλεσιν διανομαρχιακών 
μεταφορών. Έν παρε/.εύσει άπράκτου τής ώς άνω τασσομέ- 
νης προθεσμίας τών δύο μηνών, το δικαίο»μα κυκλοφορίας 
τών εν λογω οαύτοκινήτων άπό/,λυται αύτοδικαίο/ς.

10. Εις. τάς ύπό τών-άρθρων 3 καί 4 προβλεπομένας 
μεταφορικής επιχειρήσεις επιτρέπεται ή χορήγησις άδειών 
κυκλοφορίας διά ρυμουλκά καί ρυμουλκούμενα ή ήμι- 
ρυμουλκούμενα άνεξάρτητα οχήματα έντός τών ορίων μι
κτού βάρους τών καθοριζομένιυν έν άρθροις 3 παρ. 3 καί 
4 παρ. 2 τοϋ παρόντος. Τά οχήματα-τ/ϋτα ύπόκειντάι εις 
τήν καταβολήν τών ΐσχυόντων τελών κυκλοφορίας καί τής 
έφ’ άπαξ υπέρ τοϋ Δημοσίου εισφοράς, περί ής το επόμενον 
άρθρον.

ΤΙ. ΜΙ έξ οίασδήποτε αιτίας διά/.υσις' το»ν περί ών τό 
παρόν μεταφορικών επιχειρήσεων, συνεπάγεται τήν αυτο
δίκαια'/. άνάκλησιν τών άδειών κυκλοφορίας τών εις ταύτας 
άνηκόντων φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

12. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περί ών αί παράγραφοι 1 
καί 6 τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος, τυχόν είσφέροντα κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος εις τάς διαλυομένας ώς άνω 
εταιρείας αυτοκίνητα έφωδιασμένα δι’ άδειών κυκλοφορίας, 
ώς δημοσίας χρήσεως. δύνανται μετά τήν διάλυσιν τών έν 
λόγω εταιρειών νά τόχουν άδειών κυκλοφορίας διά νέα όμοια 
πρός τά είσφερθέντα αύτοκίνητα. Τά έν λόγω νέα αύτοκί- 
'/ητα διέπονται ύπό τοϋ αΰτοϋ καθεστώτος τοϋ ισχύοντος 
έκάστοτε διά τά τεθέντα. εις κυκλοφορίαν κατ’ έφαρμογήν 
τών διατάξεων βάσει τών οποίων έκυκλοφήρησαν άρχικώς 
τά είσφερθέντα ώς άνω αυτοκίνητα.

“Αρθρον 8.
1. Διά τήν χορήγησιν άδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών 

αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οίασδήποτε κατηγορίας, 
πρός εκτέλεσιν εθνικών καί διανομαρχιακών μεταφορών, 
καταβάλλεται έφ’ άπαξ υπέρ τοϋ Δημοσίου εισφορά, ύπο- 
λογιζομένη κατά χιλιόγραμμο·/ μικτού βάρους τοϋ αυτοκι
νήτου ώς κάτωθι :

α) Διά μικτόν βάρος μέχρι δέκα χιλιάδων (10.0θ0) 
χιλιογράμμων, πέντε (5) δραχμαί άνά χιλιόγραμμο·/.

β) Διά μικτόν βάρος άπο δέκα χιλιάδας ένα (10.001) 
μέχρι καί είκοσι χιλιάδων (20.000) χιλιόγραμμων, τρεις 
καί πεντήκοντα έκατοστά (3,50) δραχμαί άνά χιλιόγραμμο·/ 
καί

γ) διά μικτόν βάρος άνω τών είκοσι χιλιάδων (20.0Ο0) 
χιλιογράμμων, δύο καί πεντήκοντα έκατοστά. (2.50) 
δραχμαί άνά χιλιόγραμμο·/.

Κατ' έξαίρεσιν τών άνωτέρω διά τήν χορήγησ.ν άδειών 
κυκ/.οφορίας ψυγείο»·/ αυτοκινήτων μετά μονίμου ψυκτικού 
μηχανήματος καταβάλλεται έφ’ άπαξ ύπέρ τοϋ Δημοσίου 
εισφορά έκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.09(1). ■

2. Διά τήν άντικατάστασιν φορτηγών αύτοκινήτων δημο
σίας χρήσεο»ς οίασδήποτε κατηγορίας, πλήν ψυγείων μετά 
μονίμου ψυκτικού μηχανήματος, κυκλοφορούντων κατά τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος πρός εκτέλεσιν εθνικών ή διανομαρ- 
χιακών μεταφορών, δι’ ετέρων άνωτερου μικτού βάρους, 
καταβάλλεται εισφορά βάσει τής κλίμακος τής παρ. 1 τοϋ 
παρόντος άρθρου τής άντιστοιχούσης εις τό προκϋπτον
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λ-ί πλέ-.μιζτόνβάρος τοϋ νέου αυτοκινήτου το πέραν τοϋ. 
άνχγρ χτ ο οίνου έπι της άδειας κυκλοφορίας τοϋ άντικχθι- 
στώμένου τοιούτου. 'Ομοίως .διά την προσάρτησιν ρυμουλ
κού μένου ή ή μ'.ρ υ μ ο υ/.κου μένο ο οχήματος καταβάλλεται 
ϊΐσφορά. αντιστοιχούσα βάσει τής άνωτέρω κλ,ίμακος, εις 
το επί πλέον Μικτόν βάρος τοϋ σχηματιζομένου σ/ρμοϋ,

ρυμουλ.κούμένχ όχήμλ>.,. Ή πιστοδότησις παρέχεται διά 
περίοδον 4 εως 7 ετών κχί δύναται νά καλύφη τά έβδομη- 
κοντχ έπί τοΐς εκατόν (70 %) τής αξίας των νέων παγίων
έγκαταστασεων καί όαπάανης τοϋ ύπό πρ ο αιςθε '.αν τεο-

Οεωρουμένου τούτου ως 
ευιιου/.κοϋ.

πει3άλ/.ο·/-ι Μικτού βάρους του

(συρμών), ρυμουλκών καί ρυμουλκουμένων ή ήμιρυμουλ- 
κουμένων οχημάτων, προορ'.ζομένων διά την κατά τάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος έκτέλεσιν εθνικών μεταφορών κατα
βάλλεται ή διαφορά τής εισφοράς ή προκύπτουσα έκ τοϋ 
υπολογισμού τής εισφοράς βάσει της κλίμακος τής παραγρά
φου 1 τοϋ παρόντος άρθρου, διά τό συνολικόν μικτόν βάρος 
των οχημάτων τούτων, λαμβανομένων κεχωρ'.σμένως ως 
ανεξαρτήτων μονάδων καί τής τοιαύτης τών οχημάτων λαμ- 
βανομένων ιός μιας ενιαίας μονάδος (συρμού).

4. Ή ύπό τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενη εισφορά βεβαι- 
οϋται ώς δημόσιον ε'σοδον παρά τοϋ άρμοδίου διά τήν φορο- 
λογίαν τών αύτοκινήτων οικονομικού εφόρου; βάσει τών άπο-“ 

. γραφικών δελτίων τών αρμοδίων Υπηρεσιών τοϋ Υπουρ
γείου Ναυτιλίας Μεταφορών καί Επικοινωνιών, καί κατα
βάλλεται εις τό οΐκεΐον Δημόσιον Ταμεϊον τό μέν εν έκτον 
(1/6) ταύτης κατά τήν χορήγησιν τής άδειας κυκλοφορίας 
τοϋ φορτηγού αυτοκινήτου, τό δέ υπόλοιπον εις πέντε (5 ΐ- 
σοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ ών ή πρώτη εντός τοϋ πρώτ νυ 
δεκαημέρου τοϋ μεθεπομένου άπό τής έκδόσεως τής άδειας 
μηνός. Ή μη εμπρόθεσμος καταβολή μιας τών ώς άνω δό
σεων, συνεπάγεται την απώλειαν τοϋ δικαιώματος κατα
βολής τής εισφοράς εις δόσεις καί την άπαίτησιν καταβολής 
ολοκλήρου τοϋ όφειλομένου υπολοίπου τής εισφοράς. Έν τη 
περιπτώσει ταύτη άφαιροϋνται ύπό τής ’Αστυνομικής Αρ-. 
χής, κατόπιν άποφάσεως τοϋ άρμοδίου οικονομικού έφό- 
Ρ ου, ή άδεια κυκλοφορίας καί αί κρατικαί πινακίδες τοϋ αυ
τοκινήτου μέχρις ολοσχερούς έξοφλήσεως τοϋ όφειλομένου 
ποσού τής εισφοράς.

δ. Τής ύποχρεώσεως καταβολής τής ύπό τοϋ παρόντος 
άρθρου όριζομένης εισφοράς εξαιρείται ό ’Οργανισμός Σι
δηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).

6. Λι’ άποφάσεως τοϋ έπί τής Ναυτιλίας Μεταφορών καί 
’Επικοινωνιών 'Υπουργού, δημοσιευομένης διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως, καθορίζονται οί όροι, αί προϋπο
θέσεις καί ή διαδικασία άνττκαταστάσεως φορτηγών αύτο- ' 
κινητών δημοσίας χρήσεως.

"Αρθρον 9.
1. Ή σύστασις μεταφορικών επιχειρήσεων κατά τάς δια

τάξεις τοϋ άρθρου 3, ή παράτασις τής λειτουργίας των, ώς 
καί ή αύξησις τοϋ μετοχικού κεφαλαίου αυτών, απαλλάσ
σονται παντός φόρου, τέλους ή δικαιώματος ύπέρ τοϋ Δη
μοσίου ή τρίτων. Τής άπαλλαγής ταύτης απολαύει καί ή 
κατά τήν σύστασιν ή εντός πέντε (5) ετών άπό ταύτης ει
σφορά περιουσιακών στοιχείων. Τά δικαιώματα συμβολαιο-- 
γράφων, ύποθηκοφυλάκων, όπου απαιτούνται σ.μβολαιο- 
γραφικαί πράξεις, μειοϋνται εις τό ήμισυ. Εις τάς άνωτέρω 
απαλλαγές δεν περιλαμβάνεται τό τέλος χαρτοσήμου, 
εκτός έάν ή άπαλλαγή άπό τοϋ τέλους τούτου παρέχεται 
ές ετέρων διατάξεων.'

2. Αί ώς άνω επιχειρήσεις δύνανται νά πιστοδοτούνται 
παρά πιστωτικών ιδρυμάτων τής ημεδαπής καί έπί έπιτο- 
κίώ ΐσω προς τό ύπό τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έκάστοτε 
καταβα/λόμενον διά καταθέσεις διαθεσίμων Δημοσίων ’Ορ
γανισμών κλπ. καί προβλ.επόμενον ύπό τοϋ Α.Ν. 1611/1950, 
«περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
καί ’Ασφαλιστικών Ταμείων», προσηυξημένω μέχρι τριών
(3) μονά ίων, ;:ά παγίας νέας έγκαταττάτεις (στα-ύμούς, 

συνεργεία συντηρήσεως καί μηχανικόν εξοπλισμόν αύτών) 
και διά προμήθειαν τροχαίου ύλικοΰ (φορηγά αυτοκίνητα καί

χαίου ύλικοϋ. Προς έξασφάλισιν τοϋ δανειστοϋ διά τά ιός άνω 
χορηγούμενα δάνεια δύναται νά συσταθή ένέχυρον έπί τών 
εις τήν κυριότητα τοϋ λαμβάνοντος τό δάνεια·/ άνηκόντων 
κινητών πραγμάτων. Έξαιρετικώς προκειμένου περί τοι- 
ούτων δανείων δύναται νά συσταθή ενέχυρο·/ άνευ παραδό- 
σεως τής νομής τοϋ πράγματος εις τον δανειστήν, ταύτης 
παραμενούσης εις τον οφειλέτην. Ή τοιαύτη, άνευ παρα- 
δόσεως τής νομής πράγματος εις τον δανειστήν σύμβασις 
ενεχύρου, καταχωρίζεται επί ποινή ακυρότητας έν περιλήύει, 
άτελώς, εις ειδικόν βιβλίο·/, όπερ είναι δημότιον καί προσι
τόν εις πάντα θέλοντα νά συμβουλευθή τούτο. Διά κοινής 
άποφάσεως τών έπί τής Δικαιοσύνης καί τής Ναυτιλίας 
Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών Υπουργών καθορισθήσονται 
αί λεπτομέραιαι τής τοιαύτης καταχωρήσεως καί τής δια
γραφής της, ό τύπος καί τό περιεχόμενον τοϋ ιός άνω βι
βλίου, αί διά τήν τήρησιν τούτου άρμόδιαι καθ’ ύλην καί 
κατά τόπον ύπηρεσίαι καί πάσα έν γένει περί τοϋ βιβλίου τού
του λεπτομέρεια.

___ 3—Δί κατά τάς προηγουμένας π α ρ αγ ρ ά φ ο υ ς. συ ν ι στ ώ μ ε ν α ι
έπιχειρήσεις εθνικών μεταφορών, κατά τήν διάρκειαν πέντε 
(5) ετών άπό τής συστάσεώς των, απαλλάσσονται τής ύπό 
τοϋ άρθρου 8 έφ’ άπαξ ύπέρ τοϋ Δημοσίου εισφοράς.

4. "Απασαι αί κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 3 καί 4 
συνιστώμενχι έπιχειρήσεις, δι’ έκτέλεσιν διεθνών οδικών 
έμπορευματικών μεταφορών δεν ύπόκεινται εις καταβολ.ήν 
τής- κατ’ άρθρο·/ 8 έφ’ άπαξ ύπέρ τοϋ Δημοσίου εισφοράς. 
’Επίσης κατά την μεταφοράν εμπορευμάτων εις τήν άλλοδα- 
πήν καί έκ ταύτης εις τήν ημεδαπήν δέν ύπόκεινται εις τήν 
κράτησιν τοϋ άρθρου 10 πχρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 2512/1953 «περί 
διαλύσεως τών ΚΤΕΦΑ καί ρυθμίσεως τοϋ τρόπου έκτυ- 
πώσεως, θεωρήσεως, έκδόσεως καί έλ,έγχου τών φορτωτι
κών εγγράφων κατά τήν μεταφοράν άγαθών δι’ αύτοκινήτων 
δημοσίας χρήσεως», ώς καί εις τάς διά τοϋ άρθρου 1 παρ. 2 
τοϋ Ν.Δ. 3839/1958 «περί φ ορολογίας τών πετρελαιοκινή- 
των αύτοκινήτων τροποποιήσεως ένίων διατάξεων τής φο- 
ρολ.ογίας τών αυτοκινήτων καί τοϋ Νόμου 1910/1944 
«περί προστασίας πολυτέκνων κλπ.» καί τοϋ άρθρου 16 
παρ. 1 τοϋ Ν. 4045/1960 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων καί μέτρων άφο- 
ρώντων τάς χερσαίας μεταφοράς» έπιβαλλομένας εισφοράς 
έπί τών άκαθχρίστων αύτών εσόδων, έκ κομίστρων, διά 
τάς διαδρομάς άπό τοϋ σημείου έκκινήσεως μέχρι τοϋ ση
μείου τοϋ προορισμοΰ των. Αιχ κοινής άποφάσεως τών έπί 
τών Οικονομικών καί τής Ναυτιλίας Μεταφορών καί ’Επι
κοινωνιών Υπουργών, ρυθμίζονται αί λ,επτομόραιαι έφαρ- 
μογής τής διατάξεως τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρούσης 
παραγράφου.

5. Εις άπάσας τάς εις τήν προηγουμένην παράγραφον άνα- 
φερομένχς επιχειρήσεις παρέχεται ατέλεια εισαγωγής τοϋ 
μηχανικού εξοπλισμού καί τών φορτηγών αυτοκινήτων αύ
τών, καθ’ ό μέρος ταϋτα δέν παράγοντα', ύπό τής εγχωρίου 
βιομηχανίας πάντοτε δέ μετά ήτιολ.ογημένην άπόφασιν τοϋ 
έπί τής ’Εθνικής Οικονομίας Υπουργού. 'Η παρεχομένη ώς 
άνω άτέλ.εια δέν περιλαμβάνει καί τον κατά τήν εισαγωγήν 
εΐσπραττόμενον φόρον κύκλου εργασιών, ώς καί τον ειδι
κόν φόρον τοϋ άρθρου 17 τοϋ Ν.Δ. 3092/1954, «περί συμ- 
πλ.ηροόσεως καί τροποποιήσεως διατάξεων τών περί Τε
λωνειακού Δασμολ,ογίου Νόμων καί περί άλλων τινών δια
τάξεων».

6. Άναγ/ωρίζεται εις άπάσας τάς ώς άνωτέρω μεταφο- 
ρικάς επιχειρήσεις έκτελ.έσεως διεθ ών οδικών έμπορευματι
κών μεταφορών άπό τής συστάσεώς των δικαίωμα έκπτώ- 
σεως ποσοστού τρία έπί τοϊς εκατόν (3 %) έπί τών άκαθα- 
ρίστων εισπράξεων, τών πέραν τών βάσει δικαιολογητικών 
έκπιπτομένων, διά δαπάνας- προβολής φιλοξενίας κλ.π., 
άνευ ύποχρεώσεως τηρήσεως δικαιολογητικών, προκειμένου
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νά ύπολογισθή το εις ο όρον εισοδήματος υποκείμενον κέρ
δος των επιχειρήσεων τούτων (1 ).

Άρθρον 10.
Συνιστάται, δι’· άποφάσεως τοϋ επί τής Ναυτιλίας Μετα

φορών καί ’Επικοινωνιών 'Υπουργού, παρά τώ Ύπουργειω 
Ναυτιλίας Μεταφορών καί Επικοινωνιών ’Επιτροπή 'Οδι
κών Έμπορευματικών Μεταφορών απαρτιζόμενη :

α) Έζ ενός ειδικού επιστήμονας εγνωσμένης ικανότητας 
εις θέματα όργανώσεως μεταφορικών επιχειρήσεων, ορι- 
ζομένου ύπό τοϋ έπί τής Ναυτιλίας Μεταφορών καί ’Επικοι
νωνιών 'Υπουργού, ως Προέδρου. Εις ην περιπτωσιν ο διο
ριζόμενος είναι υπάλληλος τοϋ Δημοσίου ή Νομικοϋ Προ
σώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ούτος ορίζεται δια 
κοινής άποφάσεως τοϋ έπί τής Ναυτιλίας Μεταφορών και 
’Επικοινωνιών Ύπουργοϋ καί τοϋ άρμοδίου 'Υπουργοΰ.

β) Έξ ένος άνωτέρου υπαλλήλου έξ έκαστου τών 'Υπουρ
γείων ’Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών καί Ναυτιλίας 
Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών, όριζομένων υπό τών αντι
στοίχων 'Υπουργών.

γ) ’Εξ ενός υπαλλήλου τοϋ Ο.Σ.Ε. όριζομένου υπό τοϋ 
Διοικητοϋ τοϋ Ο.Σ.Ε.
- δΥ-Έξ.1νός. εκπροσώπου- τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχα- 

νικοϋ Επιμελητηρίου.
ε) Έξ ενός εκπροσώπου συνδικαλιστικής όργανούσεως τών 

έπαγγελματιών αυτοκινητιστών ή τών έπαγγελματιών μετα
φορέων.

Καθήκοντα Γραμματέως τής Επιτροπής ασκεί υπάλ
ληλος έπί βαθμώ τουλάχιστον 6ω Α' κατηγορίας τής Γενι
κής Διευθύνεως Μεταφορών τοϋ 'Υπουργείου Ναυτιλίας 
Μεταφορών καί Επικοινωνιών οριζόμενος δι’ άποφάσεως 
τοϋ 'Υπουργοΰ τοϋ αύτοΰ 'Υπουργείου. 'Η Επιτροπή εύρί- 
σκεται έν άπαρτία παρόντων πέντε (5) έκ τών μελών της, 
αί δέ αποφάσεις αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν 
τών παρόντων, ύπερισχυούσης έν ΐσοψηφία τής ψήφου τοϋ 
Προέδρου. 'Η Επιτροπή 'Οδικών Έμπορευματικών Μετα
φορών άποτελεϊ συμβουλευτικόν δργανον αρμόδιον διά τήν έ- 
φαρμογήν τών διατάξεων τών σχετικών προς τον συντονι
σμόν τών χερσαίων μεταφορών καί τής όργανώσεως τών ο
δικών έμπορευματικών μεταφορών (όριον άδειών, χορή- 
γησις, άνάκλησις, μεταβίβασις άδειών, τιμολόγια κ>.π.). Ή 
άποζημίωσες τοϋ Προέδρου τών μελών καί τοϋ Γραμματέως 
τής άνωτέρω Επιτροπής ορίζονται διά κοινής άποφάσεως 
τών έπί τών Οικονομικών καί τής Ναυτιλίας Μεταφορών 
καί Επικοινωνιών 'Υπουργών καί βαρύνει τον πρυϋπολογι- 
σμον τοϋ 'Υπουργείου Ναυτιλίας Μεταφορών καί Επικοι
νωνιών.

"Αρθρον 11.
1. Διά τήν ορθολογικήν έκτέλεσιν τοϋ έμπορευματικοϋ 

μεταφορικού έργου καί άποτροπήν τοϋ μεταξύ σιδηροδρό
μου καί φορτηγών αυτοκινήτων άθεμίτου άνταγωνισμοϋ, ο
ρίζεται έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τών έπί τής Εθνι
κής Οικονομίας καί Ναυτιλίας Μεταφορών καί Επικοινω
νιών 'Υπουργών, δημοσιευομένης διά- τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως, μετά γνώμην τής κατ’ άρθρον 10 Επιτροπής 
'Οδικών Έμπορευματικών Μεταφορών, τό άνώτατον καί 
κατώτατον όριον κομίστρων τών φορτηγών αυτοκινήτων τών 
έκτελούντων έθνικάς μεταφοράς, άνεξαρτήτευς τοϋ έάν ταϋτα 
άνήκουν ή μή εις όργανουμένας κατά, τάς διατάξεις τοϋ πα
ρόντος έπιχειρήσεις.

2. Τά κόμιστρα ταϋτα καθορίζονται λαμβανομένου ύπ’ ο- 
ψιν τοϋ κόστους μεταφοράς έπί τών διαφόρων περιπτώσεων 
μεταφορά,ς (μεταφερόμενον είδος, άπόστασις μεταφοράς 
κλπ.).

3. Τά κόμιστρα έφαρμόζονται έλευθέρως ύπό τών έπι- 
χειρήσεων οδικών έμπορευματικών μεταφορών έντός τών 
εγκεκριμένων ορίων κομίστρων. Ταϋτα δέον όπως έπιτρέ- 
πουν τήν οικονομικήν ισορροπίαν εις τήν έκμετάλλευσιν τών 
έν λόγω έπιχειρήσεων, λαμβανομένων ύ~’ οψιν όλων τών

δαπανών καί έπιβαρύνσεων αυτών. Ή παρέκκλισις άπό 
τών έγκεκριμένων ορίων κομίστρων άπαγορεύεται. Οί 
παραβάται τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τοϋ Άγορανο- 
μικοϋ Κοϋδικος. —'

4. Οΐ έπί τής Εθνικής Οικονομίας καί Ναυτιλίας Μετα
φορών καί Επικοινωνιών 'Υπουργοί δύνανται εις έξαιρετικάς 
περιπτώσεις μεταφοράς έντός καί έκτος τής Χώρας προϊόν
των έγχωρίου παραγωγής (σιτηρά, βάμβαξ, έλαιον, λιπά
σματα, λιγνΐται, μεταλλεύματα κλπ.) νά ορίζουν μετά γνώμην 
τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 10, κόμιστρον καί τον χρόνον 
ισχύος αύτοϋ κάτω τοϋ κατά τήν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
κατωτάτου ορίου. Άνάλογον τοϋ ώς άνω μέτρου δύναται νά 
εφαρμόζηται καί έπί περιπτώσεων διεθνών μεταφορών προ
ϊόντων έγχωρίου παραγωγής, διά καθιερώσεως κομίστρου 
κατωτέρου τοϋ κόστους μεταφοράς ή τοϋ κατά περιπτωσιν 
έλευθέρως συμφωνηθέντος. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
ταύτας οί μεταφορείς έπιδοτοΰνται ύπό τοϋ Δημοσίου διά τήν 
μέχρι τοϋ κατωτάτου ορίου ή τοϋ συμφωνηθέντος κατά περί- 
πτωσιν κομίστρου, διαφοράν.

"Αρθρον 12.
1. Κατά νόμον υπεύθυνοι μεταφορικών έπιχειρήσεων, 

ύπάλληλοι τούτων ή οδηγοί αυτοκινήτων, παραβαίνοντες τάς 
διατάξεις τών άρθρων 5, 6 καί 7 τοϋ παρόντος διώκονται 
αύτεπαγγέλτως, "καί " έφ* οσον δεν τιμωρούνται βαρύτερον 
δι’ άλλης διατάξεως, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρις 
έξ (6) μηνών.

2. 'Η_ παράβασις τών διατάξεων περί ών ή προηγουμένη 
παράγραφος άνεξαρτήτως τής ποινικής διώξεως τών ύπευ- 
θύνων, συνεπάγεται καί τήν άφαίρεσιν τής άδειας κυκλοφο
ρίας τοϋ χρησιμοποιουμένου αυτοκινήτου καί τής άδειας 
όδηγήσεως τοϋ όδηγοΰ έφ’ όσον ή παράβασις έγένετο ύπό τού
του άπό ένός μέχρι τριών μηνών.

Έν περιπτώσει υποτροπής, τά ώς άνω όρια τουλάχιστον 
διπλασιάζονται καί δύνανται νά έξικνοΰνται μέχρις οριστικής 
άφαιρέσεως τής άδειας τοϋ αυτοκινήτου καί τής άδειας τοϋ 
οδηγού. 'Ως προς τήν αρμοδιότητα έπιβολής τών άνω διοι- 
κητικ.ών ποινών, τήν άκολουθουμένην διαδικασίαν έπιβολής 
τούτων ώς καί τήν άσκησιν προσφυγής κατά τών έκδιδομένων 
άποφάσεων, έφαρμόζονται άναλόγως αί διατάξεις τών άρθρων 
3 καί 4 τοϋ Ν.Δ. 701 /70 «περί ένεργουμένων-διά κατηγοριών 
τινων αυτοκινήτων μεταφορών έπιβαλλομένων διοικητικών 
κυρώσεων είς κατόχους καί οδηγούς αυτών».

"Αρθρον 13.
Οί συμμετέχοντες είς τάς περί ών το παρόν μεταφορικάς 

έπιχειρήσεις έπαγγελματίαί αύτοκινητισταί διατηρούν τήν 
ιδιότητα τοϋ έπαγγελματίου αύτοκινητιστοϋ καθ’ ολην τήν 
διάρκειαν τής είς τάς έπιχειρήσεις ταύτας συμμετοχής των, 
καί τό δικαίωμα κτήσεως κυριότητος, κατοχής καί έκμεταλ- 
λεύσεως έπ’ όνόματί των, ετέρων αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως οίασδήποτε κατηγορίας, κατά τάς ΐσχυούσας περί 
τών αύτοκινήτων τούτων έκάστοτε διατάξεις.

"Αρθρον 14.
'Ο ’Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) προς 

τον σκοπόν διενεργείας αποκλειστικούς συνδεδυασμένων 
μεταφορών σιδηροδρόμου-αύτοκινήτου, δύναται άπό τής 
οημοσιεύσεως τού παρόντος νά νέτη είς κυκλοφορίαν φορτηγά 
δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα πάσης κατηγορίας έφωοιασμένα 
δι’ άδειων κυκλοφορίας, κατηγορίας έθνικών μεταφορών 
έκδιδομένων κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος.

"Αοθοον 13.
1. Αί λεπτομέρεια·, αί άφορώσαι εις τήν σύστασιν καί 

λειτουργίαν τών κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος μεταφορι
κών έπιχειρήσεων. είς τούς ορούς, τά κριτήρια, τάς προϋπο
θέσεις καί τήν διαδικασίαν χορηγήσει»; είς ταύτας άδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ώς καί άνεεαρτήτων ρυ
μουλκών καί ρυμουλκουμενων ή ήμιρυμουλκουμένων οχημάτων, 
τά τής κυκλοφορίας έπί ειδικών περιπτώσεων φορτηγών αυτο
κινήτων έχόντων έδραν διανομαρχιακήν τινα περιοχήν είς 
έτέραν όμορον τοιαύτην, ώς καί πάσα άνατσιαία, λεπτομέρεια 
διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τούτου; καθορισθήσονται



— ii —

i—οοάσεως τοϋ έπί τής Ναυτιλίας, Μεταφορών καί Επι
κοινωνιών Ύπουργοϋ. δημοσιευόμενης εις την ’Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

2. Δι’ χποφάσεως τοϋ έπί της Ναυτιλίας Μεταφορών καί 
Επικοινωνιών Ύπουργοϋ, δημοσιευόμενης εις την ’Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, δύναται διά την άσκησιν τοϋ επαγ
γέλματος τοϋ μεταφορέως : α) νά άπαιτήται ή υποβολή 
πιστοποιητικοϋ έκδιδομένου ύπό τοϋ οικείου Έμπορικοϋ 
Επιμελητηρίου, περιέχοντας στοιχεία περί τής έν γένει 

επιχειρηματικής δρχστηριότητος τοϋ υπέρ οϋ έκδίδεται, τής 
οικονομικής επιφάνειας χΰτοΰ, ώς καί τής τυχόν εμπειρίας 
του εις την διενέργειαν μεταφορών ή τήν πρακτόρευσιν μετα- 
φροικών επιχειρήσεων καί ρ) νά κχύιερωύή υποχρεωτική 
ή ϋτοίολή πιστοποιητικού ικανότητες άσκήσεως τοϋ έπαγγέλ- 
ματος τοϋ όδικοϋ μεταφορέως, χορηγουμένων ΰπό τοϋ 'Υπουρ
γείου Ναυτιλίας Μεταφορών καί Επικοινωνιών, κατόπιν 
υποβολής εις έξετάσεις εις θέματα σχετικά μέ τήν οικονομίαν 
καί το δίκαιον των μεταφορών, τήν τεχνικήν έκμετάλλευσιν 
τοϋ αυτοκινήτου, τήν διαχείρησιν τών επιχειρήσεων καί τάς 
διεθνείς μεταφοράς. Οί όροι καί αί προϋποθέσεις διεξαγωγής 
τών έν λόγω έξετάσεων καθορισθήσοντχι διά τής ιδίας άποφά- 
■σεως.

Άρθρον 16.
Επιτρέπεται ή χορήγησις άδειών κυκλοφορίας βενζινο- 

κινήτων τρίτροχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας' χρήσεως 
διά τήν έκτέλεσιν έμπορευματικών μεταφορών άποκλειστικώς 
εντός τής περιοχής τοϋ νομοΰ ή τής νήσου (έξαιρέσει τής 
Κρήτης) ένθα ή έδρα αυτών, έπί τή καταβολή έφ’ άπας υπέρ 
τοϋ Δημοσίου εισφοράς έκ χιλίων (1.000) δραχμών. Αΐ 
προϋποθέσεις, οί όροι καί ή διαδικασία χορηγήσεως τών άδει
ών τούτων ώς καί τής άντικαταστάσεως τών τρίτροχων φορ
τηγών οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως καθορισθήσονται δι’· 
αποφάσεως τοϋ έπί τής Ναυτιλίας, Μεταφορών καί ’Επικοι
νωνιών Ύπουργοϋ.

Άρθρον 17.

εςαιροϋνται αί περιπτώσεις τής παο. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 
Δ/τος 4278/1962. .

2. ‘Η, άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος καί μέχρι τής λήξεως

τής ΰπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 προβλεπομένης προθεσμίας, 
άντικατάστασις τών κύκλοφορούντων έπί τή βάσει τών διατά
ξεων τοϋ Λ.Ν. 183/1967 φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως καί μή είσφερθέντων πρός σύστασιν μεταφορικών 
έπιχειρήσεων περί ών τά άρθρα 3 καί 4, δι’ ετέρων μικτοΰ 
βάρους μέχρι τοϋ άνωτάτου έπιτρεπομένου ορίου, έπιτρέπεται 
τή καταβολή τής ύπό τοϋ άρθρου 8 όριζομένης εισφοράς διά το 
προκϋπτον έπί πλέον μικτόν βάρος.

3. 'Η άντικατάστασις κατά τό αύτό ώς άνω μεταβατικόν
στάδιον τών κυκλοφορούντων έπί τή βάσει τών προ τής 
έκδόσεως τοϋ Α.Ν. 183/1967 ΐσχυσασών διατάξεων φορτηγών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως καί μή είσφερθέντων έπίσης 
πρός σύστασιν μεταφορικών έπιχειρήσεων, έπιτρέπεται, 
είτε κατά τάς διατάξεις-τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4535/1966. 
«περί τροποποιήσεως φορολογικών τινων διατάξεων» είτε 
κατά τά ύπό τής προηγουμένης παραγράφου οριζόμενα. Έν 
τή δευτέρα περιπτώσει, τά νέα αυτοκίνητα υπάγονται εις τάς 
διεπούσας τά κυκλοφοροϋντα βάσει τοϋ Α.Ν. 183/1967 αυτο
κίνητα διατάξεις. ή’

4. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 και 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί περιπτώσεων προ- 
σαρτήσεως ρυμουλκουμένου οχήματος.

Άρθρον 18.
Αί διατάξεις : 1) τοϋ άρθρου 14 τοϋ Α.Ν. 412/1936 

«περί τής διά μηχανοκινήτων μέσων έκμεταλλεύσεως υπε
ραστικών οδικών συγκοινωνιών», 2) τοϋ Α.Ν. 183/1967 
«περί χορηγήσεως άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινή
των καί τρίτροχων οχημάτων δημοσίας χρήσεως» καί 3) 
τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Α.Ν. 441/1968 «περί τρόπου καταβολής 
έφ’ άπαξ υπέρ τοϋ Δημοσίου εισφοράς παρ. 1 άρθρου ,1 τοϋ 
Α.Ν. 183/1967 κλπ» καταργοϋνται.

Άρθρον 19.
• 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 17 Δεκεμβρίου 1971.
Οί Υπουργοί

Σι/ντονισοιοΰ καί Προγίχμαατισαοϋ Οικονομικών
Π.' Π Α Π ΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έαπασίου Κοινών. Υπηρεσιών
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ

Μεταφορών καί Επικοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
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Έπί τού σχεδίου νόμου "περί όιενεργείας έμπαρευυατικ~ν 
μεταφορών cud φορτηγών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεις"

-· LC υπ: --  1 t-ι ο ν εε, του εσαφιου α, της cape ■ράρου 1
καθορίζοντσι at ειδικοί μεταφ 
Γ' I «-Τ I · ,Α —

ί χωρίς νά προ*'
• ί '
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αρνρουί 
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μάς των εις διεθνείς, εθνικός η νομαρχιακός. ’Επε,ιδή έ;ί φρά
ζεται ή γνάμη οτ ι σκόπ ιμος θά ήτο ό ανωτέρω διαχωρισμός, διότι 
θά διευκ ολυν ετ ο κατ’αύτόν τόν τ ρόπον . ή ου στάσις έζε ι.δ ικ.ε.υμέ.ν ων 
επιχειρήσεων πρός καλυτέρων άντ ιμετωπ ισ ιν των ειδικών μεταφορά).* 
προτείνεται ή τροττοτ.οίησις του ως άνω ύπεδαφίου ως κάτωθι:

Τ ΡΟΠΟΛΟΓΙ Λ
Υε/ Ειδικός διενεργουμένας όι'αύτοκινήτων δημοσίας χ ρήσε ως κατε- 
0 κ ε υ ασμ ί ν ων 2 η όιεσκευασμένων καταλλήλως δι ’έζε ιδικευμένας μεταφο
ράς η~χρήσεις, ως ψυγεία, ισόθερμα, βυτιοφόρα μεταφοράς ύγρωνκαυ- 
σιμών καί βυτιοφόρα μεταφοράς νωπού γάλακτος. ΛΟται όυνανται νά 
διακρίνωνται είτε είς τήν κατηγορίαν των ύπεδαφίων αα. η ββ,η γγ, 
της παρούσης παραγράφου. Αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών 
καυσίμων η γάλακτος κυκλοφορούντα μέχρι της δημοσιεύσεως του πα
ρόντος εχουσι τό δικαίωμα της μετατροπής των είς φορτηγά δημοσίας 
χρήσεις? κοινού φόρτου. ‘Άπασαι αΐ λοιπάί άδειαι κυκλοφορίας δημο
σίας χρήσεως ειδικών μεταφορών τόσον του ύπεδαφίου εε, όοον καί 
τού ύπεδαφίου στστ, απαγορεύεται νά μετατρέπωνται εις έτέραν κατη
γορίαν ΦΔΧ αν τ ο κ ι ν ι'? τ ων .

ΠΡ0Σ6Κ X Η Κ Ε 0 Υ ■ ΥΠΕΔΑΦΙΟΥ 
στστ/ Είδικάς 6ιενεργουμένας δι’αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεις κατε- 
σκευασμένων ή δ ιεσκευασμένων καταλλήλων" δ ι ’ έξε ιδ ικευμένας μεταφο
ράς ύς βυτιοφόρα έκκενάσεως βόθρων, μεταφοράς υόατοςγ μεταφοράς 
ύγροΟ μπετόν-μπετον ιέρα ι-, κινητά συνεργεία, μεταφοράς κρεάτων, 
καί ετεροι τύποι τοιούτων όχημάτων μή γνωστοί σήμερον.

Γ'Εν' Γλθήναις τη 12η ΙΙαιου 107ο·
ΌΎϋροτε ίνων Ξουλευτής .

S s. \
V

/ί;.Ε.ίΑ~':~ΐϊ:ΐΔΗ2

ν

Κοτετ£5*ί σήμερον 

νί.ν καί &ραν Α,· 
λ Δ/τι'ις Γίομ. Έργα
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1
I
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Εατά την cίσηγητικήν έκθεσιν tr.i του σχεδίου νόμου "περί^

διενεργείας εμπόρευμα·:ικών μεταφορών S,a φορτηγών αύτοκινήτων 

δημοσίας χρήσεις" άναγνωρίζεται ,οτι κατά τό χ ρονικόν διάστη

μά 1557 1971 έχορηγήθησσν άθρόως είς αύτοκινητιστάς αδειαι

διά κυκλοφορίαν νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, 

ανευ οέδεμιάς προβλέχεως η μελέτης άναφορικώς πρός τόν άπαι- 

τούμενον αριθμόν αυτοκινήτων έν σχέσει πρός τάς'-μεταφορικάς 

άνάγκας τής χώρας.’Εν συνεχεία είς την άνήλυσιν κατγοθρον του

|σχετικού νομού "α'ρθρον 9 μεταβιβασις" αναγνωρίζεται,οτι τα 

μέχρις έκδοσεως Λ.11*183/67 φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως,
ι !,

υπολογίζονται είς 12.000 περίπου, είναι μεταβιβάσιμα,καί οτι
I

τά .μέχρι τής ισχύος του 2ί * Δ * 1060/71 κυκλοφορήσαντα κατά τάς 

διατάξεις του Α. 11.183/67 φοργηγά αύτομίνητα , ως καί τ~ ύπα- 

χθέντα είς τάς διατάξεις αύτοϋ ,λυγω άντικαταστάσεώς των διά 

αυτοκινήτων μείζονος ωφελίμου φορτίου,υπολογίζονται είς 10.000 

περίπου,είναι άμεταβίβαστα f>iu πράξεως έν ζωή (τό αρθρον τούτο
I

επιτρέπει κατ’έξαίρεσιν ·ην μεταβίβασίν διά πράξεως έν ζωή των. 

έν λόγω φορτηγών αυτοκινήτων έπ’ώφελεία των κατόχων των).’Ανα

γνωρίζεται έπίσης,οτι- τά μέχρις έκδδσεως A.Π,183/67 φορτηγά 

αυτοκίνητα ησαν μικρού ωφελίμου φορτίου (μέσον ωφέλιμον φορ

τίου είς τόννους κατ’αυτοκίνητου 4,2 καί κατ’αναλογίαν δέ είς 

μικτούς τόννους 3 περίπου κατ’αύτοκίνητον-στοιχεια στατιστικής 

υπηρεσίας ‘Υπουργείου ιίεταφορών-).Είναι δέ γνωστόν,οτι τό σύ~ 

νολον των φορτηγών αυτοκινήτων τά κατά τάς διατάξεις τού Α.Ν. 

183/6? κυκλοφορήσαντα, ή ύπαχθέντα είς τάς διατάξεις αυτού, 

είναι μικτού βάρους έκαστον μέχρι τού ζπιτρεπομένου άνωτέρου 

ορίου άνά όχημα (3S τόννων)βΧατά το αρθρον 1 παρ. 1 περίπτ.Ε 

ύποπερίπτ. γγ' διά την ούσταυιν των υπό του έν λόγω άρθρου

"■ΠΛ ''»· -||| ' \ Η ·<«ί.οΊ,... r rjj - εταιρειών χρειάζεται συνολικόν μικτόν βάρος των

■ r%r* ι Μ·η—/ ·*·.» r. Λ Τ r\ 7 « *\* ) t.\ \t v f'y \ r\ ι \ ~\i . Γ *' '■ r; T Τ' C T /.1 \ * i~ ι ! !
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λοιπόν δύο κατηγορίες σύτοκινητιστων: ο:) Τούς ::μ6 του AJ’« 

183/67 καί οι οποίοι κατέβαλυν κότα περίπτωσιν ολοκλήρους πε

ριουσίας διά την άπόκτηοιν των αυτοκινήτων των (τοτρό του ΑΝ 
i

103/67 κρατουν καθεστώς του "κεκορεσμένου" αριθμού των κυκλο-
Ί

ροφούντών φορτηγών) , β)7ούς κοτά τάς διατάζεις του Λ.!?«183/67 

άποκτήσαντας φορτηγά αυτοκίνητα επί τή καταβολή τής υπό του 

Α,Κ,183/67 προβλεπομένης είσφορας,,Οί πρό του ΑςΙΙ«.183/67 α>το~ 

κινητισμοί καί μή ύπαχθέντες είς τάς διατάζεις τούτου πρέπει
V

νά συγκεντρωθούν τουλάχιστον 25 (200 τόννοι διά του 8 ),'Αντι 
/ '

θέτως οί κατ-ά-τάς διατά-ζε-ις-τού Λ#Ι«. 183/67 αύτοκινητιστα ί 'η 

οι ΰπαχθέντες είς τάς διατάζεις αυτού,καί εύνοηθέντες έκ τού 

αναγκαστικού τούτου νόμου,θά έχουν την δυνατότητα νά συγκεν

τρωθούν τύ ολιγώτερον 6 £ 200 τοννοι διά τού 33)t'li δημιουρ

γία δύο μέτρων καί σταθ-μων τ:ερί τήν σύστασιν των έν λόγω ε

ταιρειών δημιουργεί άνίσους συνθήκας είς βάρος των αύτοκινητι 

στων τής πρώτης κατηγορίας καί έμπόδιον διά τήν σύστασιν των 

έν λόγω έτα ιρειων,είς πρώτον στάδιον,καί πού τόσον αποβλέπει 

:■ παρών νόμος,Κατά συνέπειαν ,ή έπιχειρηματικο-οίκονομική 

δεοντολογία καί άνσγκαιότης επιβάλλουν τήν τροποποίησιν τού 

άρθρου τούτου,-
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pycO Πεταφορων καί ’Ξπικοινωνιΰ·ν ::poβλέπε ται ή χορήγησις νέιαν *άδειων 
κυκλοφορία;· ΔΚΟ αύτ οκινήτων . Διά την δετικήν άντ ιμετώπ ισ ιν τοΟ οοβο- 
ροϋ ,τουτου προβλήματος άπαρα ίτ ητα είναι τά στατιστικά στοιχεία των' κυ- 
κ/οφορουντων αυτοκινήτων ΦΔΗ, ήτοι ά ορισμός αν-ΰν έν ;) X ι* μα, ό

ισμός ταν καί ή ένταζϊς ταν είς Διεθνείς, Δθνικάς η λομορχισκάί
1 t Cl / t'J~

r « »··

έπιχειρήσε ις, ή κατανομή αυτών είς αυτοκίνητα κ 
καν μεταφοράν κλπ.-
Δίά τούτα προτείνεται είς την παράγραφον 4 καί μετά τάς λέζεις 
"αρχής γεναμάνης" ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ

κοινού φόρτου καί είδι-

\~Α r- ης ημερομηνίας της συγκεντρωσεω-ς τ*ν στατιστικόν στοιχειών των προ-
βλεπομάνων ύπά τ~ς_ παραγράφουν 5 του 
τά cpC-eov S Ήπιτροπής, όοίΔονται. 
3·- Πά έ'

παρόντος >:αι κατα γνώμην τής κατ;
μον

Λ ~ ,. , r
t

φΐον γ παραγράφου 4 του άρθρου 4 ας τούτο οιεμορφΌ·:·η ύ —
πά τοΟ ο.,ουργου .•.εταο·ορ*«.·ν 
ηθή άς κ ά τ ·_;■■;■ ι:

ΤΡΟΠΟ-.

καί ·’Ρπ ικο ινιον ιΰ-ν ·τ:οοτε ίνεται νά τροποπο ι-

χορπγπσεπς. ταν νέον αδειϊΐν εις τάς μεταφορικάς επιχειρήσεις τάς

γΐίν σΰτοκινητ_ν Δημοσία; Πρήσία; κατά ποσοστάν όγδαήκον

C Γ I Λ
T'd *7 γ ^
συσταΰησομΡνας βάσει τΰν οιατάϊευν τοΰ παρόντος. Ηθμού περί ώ·ν ή παρά
γραφος 2 του παρόντος άρθρου καί εις τους έπαγγελματίας όοηγους. φορτη

τοΐς έκατάν
ίκοσι τοΐς εκατόν είς τους λοιπούς. 

‘Ως κριτήρια διά τήν νορήγησιν τΰν ΰς ανα ν έαν άδειαν λαμβάνυνται:
Ια/ ό μεγαλύτερος αριθμός τΰ.ν ένταχθόνταν αΰτοκ.ινήτα-ν είς έκάστην τΰν 
συσταθησομέναν βάσει τϊίν διατάλευν του παρόν"ος Κόμου επιχειρήσεων. 
ββ/Τά έτη ποοΰπηρεσίας τΰν έπαγγελματιΰν οδηγών αυτοκινήτων ΔΗ καθώς

εις μεταφορικός επιχε'ιρησε.ις και

καί 6 c. ρ ι θ ο. ί ς τΰν με λ ΰ ν 
δυναυτοί νά δικαιούνται
TV/ δει α ι
ν · · Ο *Τ ιά ζ 713 7;

ίκογενείας των. ’Ηπαγγελματίαι όοηγοί 
:ς και \ιύνον εν

τ ήν ΰς ά ν ω ά ν αλ ο γ ί α νε ι. ι κ ων u ε τ α υο ο ..ν κ ατ αν ε uo ν τ α ι κ α τ-/

των υπεσανιών 
*■» ν

33, τοΰ παρόντος έ
:ε ν u ατικας μ ε τ αν

c. OC(}. t C ’J }
/

V » t υΰ . ν l*'

Λ -S ε tec.
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1 -- /__ —2.~ ι του ^ "περί διενεργειας έμπορευματ ικών μεταφοράν οιχ οορ

·— ν ν-ύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως".

3ου λ ή ν τ ω·ν * '£ λ λ ή ν ων

τ- χτ 3 I. Ο 3 Σ I Σ

‘Ως είναι γνωστόν διά του V..L 164/73 άχορηγήθηκαν σδει
I

ο ι φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μέχρι 4 τον ν αν μικτοί; 

βάρους μέ δικαίωμc κυκλοφορίας εντός των ορίων τής Νομαρχίας ΰο’ 

ής έζεδ ίδετο ή άδειά, εις τους επαγγελματίας κα-ραγωγεΐς εις άν- 

τικατάστσσιν τών άδειαν των μεταφοράς εμπορευμάτων διά ςωηλάτων 

μεταφορικήν μέσων.

‘Σπειδή είς τό άρθρον 1 τοΰ παρόντος νομοσχεδίου καί 

εις τό έδάφιον. c' ύπεδάφ ιον δ δ 'τής παραγράφου 1, διακρίνεται κα

τηγορία φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι 10 τόννων μικτοϋ βάρους ύπό 

τον χαρακτηρισμόν "μικροφορτία" χωρίς όμως νά διευκρινίζεται ότι 

είς τήν ανωτέρω κατηγορίαν υπάγονται καί αί ώς άνω άδειαι, αιτι- 

άποτελοϋν τό κύριον βιοποριστικόν επάγγελμα τής συμπαθοΟς τά 

~.ν τέως καραγωγέων, προτείνετσι ή ο.ατωτέρω προσθήκη:

Τ Ρ Ο Π C Λ Ο Γ I *

ν

•Ρίς τό αράρον 1, παράγραφος 1, έδάφιον α καί ύπεόάφιον δδ νά προ
/· — » #

CT Γ .· · Τ' *ί'. Γ·** ~ 1 r ·- w ν ι j ·; γΐ-.v wS .

ίς τήν ώς ανω κατηγορίαν υπάγονται καί αί χορηγηθεΐσαι άδειαι 

δυνάμει τοϋ Δ 164/73".
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:ν_ Χόηναρς τη 14-4-76
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::j cvri-Crv vizzv nT'r.cC διενεργεί

ΙΤρίςτήν Ξουλ'ήν τϋν ‘Ελλήνων

T'ui} (^rl fo

ίιά τοϋ ιαε-τεου I τοϋ '*.1. Ι2ΞΞ/1572 παρέχεται ή δυνατότης είς 

.cuc:p*/c:c c-L*ς, ίΐ nrcciCEiJV τ::ν κα-.opC^Dt’v εις πόλεις ccvu 

τϋν 2G,GCC.- κατοίκυν , περιμετρικές μίνας εντός τϋν οποίον άπα- 

γαοεϋεται η xt'JiXeccpCix ϊΰηλάτυν οχημάτυν προοριζομόνι:ν 5ιά μετα-

εε-άς ιγυότυν._ια τον αυτου αρ-νοου ορίμεται οτι, εις τους κα

τόχους ζυηλότυν όχημότιτν άακοϋντας αποκλειστικές τό επάγγελμα 

τοϋ καραγυγίυς διά της μεταοοοας αραγμάτων επί κομίατρο, βάαει 

όδείας πνιοχείας, εντός τΕνπόλευν τοϋτυν, ένθα κατά τ’ανυτόρω ενει 

καθοριο-εή περιμετρική Γόνη, έτετρότεταε η νορήγηοις άδείας κυκλο

φορίας άνά ενός εορτηνον αυτοκινήτου δημοσίας νρήοεως μικτού οορτίου 

μίχρι έΖΖΏ χιλιογοίμμυν. Χόλος διά τοϋ αότοϋ άρθρου ορίζεται οτι, 

κατά τήν νορήγηοιν τής ώς ανυ άδείας οορτηγοϋ ο.ίτοκινήτου κατατίθε

ται είς τήν οίκείεν ‘Υπηρεσίαν ΣυγκοινωνιΠν η άδεια ηνιοχείας τον 

ζυηλάτου ονόματος.

‘.Qc πρ σκΰπτει έή έγγράουν Βεβαιίσευν τής Δι ευθϋνσευς * Αστυνομίας 

τής πόλους Εεσσολονίκης, εις ην εχει καθοριοθή ή ποοβλεπομόνη, κατά 

τ’άνυτόευ, πεειμετρική Γάνη, άδειαι ηνιοχείας έπαυσαν εκδιδόμεναι, 

δι’αγνυετον αιτίαν, ποό τοϋ έτους 1?~G, μ£ συνέπειαν τήν ανευ τούτον 

αεκηειν αποκλειστικές, επί μακοάν σειράν ’.τον εις τήν πόλιν ταίτην 

τοϋ επαγγ-ίλυατος τοϋ ’ΐαρανογόος υπό μικροΰ άειθμοϋ ποοσόπυν, έκαστον 

τϋν οποίαν ετεεεϋται ουτυ, οΰχί υπαιτιότητι κΰτοϋ, τοϋ 5ικαιόματες 

λ ή ρ ε ο ς αίείας κυκλοεορίας οορτηγοϋ αυτοκινήτου δημοσίας χρήσευς.

Τήν αντιμετάπισιν ι_·ς ανο πεοιπτόσευσ σκοπεί τα υποόο.λ/.ουεντ— — tu αποβαλλόμενη

τροπολογία ί·ιά τής έραιρετικής ΐιατάΐεος τοϋ οποίου έπιτοόπεται 

ή χορήγησες άδείας οορτηγοϋ αυτοκινήτου δημοσίας χρήαευς,είς άσκήσε 

αποκλειστικές τό επάγγελμα τοϋ καραγυγόως εις τήν πόλιν τής 

νίκης ,ανευ εαείας -νιοηείας.
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’ Βτί τοΰ σχεδίου ΐ.’δμαυ "τερί δεενεργείος εμ::οοενματεκΟν 

μεταεορΞν δεδ φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως"

Τϊροατίθεταε αρδοεν εγον ουτω:

Αρ·Βοον

Εις τδ τίλος τής ταρ. 2 τοΰ cpSocu I τοΰ Ϊ.'.Δ. 1 255/1 972 εροετί-τεταε

εοαοεον ενον ούτε.·:

" Κοτ εξαίρεσεν, εες κατόχους Γειηλ&των ονημίτων, αεκήσαντος ατοκλε 

οτεκως τό ετίνγελμα τοΰ καοσγαγίυς εες τήν ζδλεν τής Βεοοαλονίκης εν 

εχεε κο.-ΒορεοΒή; κατδ τδς αυτίς υς ανει δεατίξεες, τερεμετρεκή ζίνη, ε 

τρέτεταε η χορήγησες τοεσΰτης άδείας φορτηγού αυτοκενήτου,έστω καί α 

ουτοε δίν ησαν έεοδεαπμδνοε δε’άδείας ηνεοχείας”.-

* Εν ’ Αδηναες τΰ 6 !-'Γ.Γου 19(5
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