
ΕΙΣΗ-ϊ-ΉΥΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Επι τοϋ σχεδίου νόμου ((Περί τροποπσ.ήσεως καί συμπλη

ρώσεων ένίων διατάξεων χ) του X. Λ 'τοε 123^/11*72 «περί 
της διαδικασίας κηρύξεως ώςάζητήτων έγκαταλειπομένων 
αυτοκίνητων καί περιελεύσεως αυτών εις τήν κυριότητα τοϋ 

^Δημοσίου, ώς καί της πχραδόσεως εις έλευθέραν χρήσιν οχη
μάτων των τουριστών» καί β) τοϋ Χόμου 1165/11)18 «ττερί 
Τελωνειακού Κωδικός ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρως».

/7οός ιήν Βουλήν ιών Ελλήνων
1. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ παρόντος 

σχεδίου νόμου, σκοττεϊται ή, εις συντομώτερον χρόνον, περιέ- 
λευσις εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου τών εις έλευθέραν 
χρησιν κυκλοφορούντων οχημάτων, διά της μη δίες αγωγής 
δημοπρασιών μετά την λήξιν της νομίμου έλευθέρας κυκλο
φορίας των, ούτως ώστε τά έν λόγω αυτοκίνητα νά μή καθί
στανται τελείως άχρηστα, λόγω τής μακροχρονίου παραμονής 
των εντός τών τελωνειακών η ιδιωτικών χώρων έν άκινησία.

2. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου νόμου, 
καθιεροϋται, διά τά αυτοκίνητα, ενιαία προθεσμία δι’ άπάσας 
τάς Τελωνειχκάς Άρχάς τής χώρας, ήτοι τών 45 ημερών άπό

. τής εισαγωγής των εις τελωνειακούς χώρους, μετά τήν πάρο
δον τής οποίας ή Τελών. ’Αρχή θά προβαίνη εις τήν σύν
ταξιν τών σχετικών πρωτοκόλλων άζητήτων, αντί τής σή
μερον ΐσχυούσης προθεσμίας τών 3 μηνών καί 45 ημε
ρών άναλόγως τοϋ βαθμού τής Τελών. ’Αρχής.

3. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου νόμου, 
καθιεροϋται τό πρώτον ή άρχή τής αυτομάτου περιελεύσεως 
τών αυτοκινήτων εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου, εντός 
μηνός άπό τής κηρύξεως αυτών ώς άζητήτων. Σκοπεϊται δέ 
δι’ αύτής ή άπλοποίησις τής όλης διαδικασίας τών άζητήτων 
αύτοκινήτων καί' ή κατάργησις τής άκολουθουμένης σήμερον 
μακρας γραφειοκρατικής τοιαύτης εις τά Τελωνεία, ήτις 
εχε'ι, ώς συνέπειαν, τήν επί μακρόν χρόνον παραμονήν τών 
αυτοκινήτων εις τούς Τελωνειακούς χώρους έν άκινησία καί 
τήν Ινεκα τούτου άχρήστευσιν καί καταστροφήν αυτών.
r 4, Διά τών_ διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ σχεδίου νόμου 
συντέμνονται αί προθεσμίαι περιελεύσεως είς τήν κυριότητα 
τοϋ' Δημοσίου τών κατασχεθέντων λαθρεμπορευμάτων καί 
τών μεταγωγικών αύτών μέσων, ίνα άποφεύγηται ή έκ τής 
έπί μακρόν χρόνον παραμονής των άνευ συντηρήσεως είς τούς 

1 τελωνειακούς χώρους φυλάξεως, καταστροφή τούτων.
5. Διά τών -διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου νόμου, 

επιδιώκεται ή ταχυτέρα έκδίκασις τών άδικημάτων λαθρεμ- 
'πορίας, έπί τώ τέλει τής συντομωτέράς περιελεύσεως τών 
λαθρεμπορευμάτων ή τών μεταγωγικών αύτών μέσων εις 
την κυριότητα τοϋ Δημοσίου, προς άποφυγήν καταστροφής 
τούτων. ^

’Εν Άθήναις τή 17 ’Απριλίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών 
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

. ΠΙΝΑΞ
Τροποποιούμενων καί συμπληρουμένων διατάξεων 

διά τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως ένίων διατάξεων α) τοϋ Ν. Δ/τος 1238/1972 «περί 
τής διαδικασίας κηρύξεως, ώς άζητήτων, έγκχταλειπομέ- 
νων αυτοκινήτων κ.λ.π» καί β) τοϋ Νόμου 1165/1918 «περί 
Τελωνειακοΰ Κώδικος», ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρως». ■ ·

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου.
Άρθρον 1.

Τροποποιούμενα!, καί συμπληρούμεναι διατάξεις Ν.Δ.
1238/1972 ·,·„.·.//

. «Περί τής διαδικασίας κηρύξεως ,ώς άζητήτων, έγκαταλει- 
πομένων αύτοκινήτων κ.λ.π».

Χόρθρον 2.
1. Αυτοκίνητα τελοϋντα έν άκινητοποιήσει ύπο τήν παρα- 

φυλχκήν-τής-Τελωνειακής Αρχής εντός τών χώρων αυτής, 
διά τά όποια δεν έζητήθη ή οπωσδήποτε δεν πχρεσχέθη παρά- 
τασις τοϋ χρόνου τής έλευθέρας χρήσεως ή τά όποια δεν έπα- 
νεςήχθησαν ούδέ έτελωνίσθησαν κατά τήν λήξιν τής χορηγη- 
θεισης προθεσμίας έλευθέρας κυκλοφορίας των, κηρύσσονται 
αυτοδικαίως άζήτητα άπό τοϋ χρόνου τούτου.Εφόσον τά κατά 
τ ανωτέρω αύτοκίνητα τελούν ύπό τήν παρακολούθησιν τής 
Τελωνειακής ’Αρχής τών χώρων αύτής, κηρύσσονται ύπό 
τάε

γηθ^·«',^ ftwwy .UUV. 1-.'., ULULyV.-^υ
ανωτέρω περιπτώσεις συντάσσονται χύθημερόν καί τά οικεία 
πρωτόκολλα άζητήτων.

2. Τά κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος κηρυχθέντα 
αζήτητα αυτοκίνητα, ών δεν κατέστη δι’ οίονδήποτε λόγον 
εφικτή η έκποίησις έντός προθεσμίας τριών μηνών άπό τής 
κηρύξεως αύτών ώς άζητήτων είς τρεις διαφόρους δημοπρα
σίας άπεχούσας άλλήλων τούλάχιστον 15 ημέρας, περιέρχονται 
αύτοδικαίως είς τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου, άμα τή συμ
πληρώσει τής τριμήνου ταύτης προθεσμίας, συντασσομένης 
καί τής οικείας βεβαιωτικής περί τούτου πράξεως έγκαταλεί- 
ψεως καί περιελεύσεώς των είς τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου.

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου.
______ -____________ , "Αρθρον 2. __

Έπί τής Δικαιοσύνης
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

“Αρθρον 3
1. Αύτοκίνητα μή τελοϋντα κατά τον χρόνον λήξεως τής 

έλευθέρας χρήσεως ύπό τήν παραφυλακήν τής Τελωνειακής 
’Αρχής, έντός ή έκτος τών χώρων αύτής καί έγκαταλει- 
πόμενα ύπό τΓύ δικαιούχων ή ετέρων -κατόχων των άνευ 
είδοποιήσεως ήύτής, έφόσον ήθελον εύρεθή μετά παρέλευσιν 
τριμήνου άπό τής λήξεως τοϋ χρ'όνου τής έλευθέρας αυτών 
χρήσεως, περιέρχονται αύτοδικαίως άπό τής άνευρέσεώς των 
είς τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου, συντασσομένης αύθημερόν 
κάί τής οικείας περί τούτων πράξεως.

2. Αύτοκίνητα μή τελοϋντα κατά τον χρόνον λήξεως τής 
έλευθέρας χρήσεως ύπό τήν παραφυλακήν τής Τελωνειακής 
’Αρχής έντός ή έκτος τών χώρων αύτής καί έγκαταλειπόμενα 
ύπό τών δικαιούχων ή ετέρων κατόχων των άνευ είδοποιή
σεως αύτής, έφ’ όσον ήθελον εύρεθή προ της παρελεύσεως 
τριμήνου προθεσμίας άπό τοϋ χρόνου λήξεως τής έλευθέρας 
αύτών χρήσεως, κηρύσσονται αυτοδικαίως άζήτητα άπό τής

' άνευρέσεώς των, συντασσομένης αύθημερόν τής όίκείχς περί 
τούτου έκθέσεως καί τοϋ Πρωτοκόλλου άζητήτων.

3. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον κηρυχθέντα
ώς άζήτητα αύτοκίνητα περιέρχονται αύτοδικαίως είς τήν 
κυριότητα τοϋ Δημοσίου, άνεξαρτήτως τοϋ άριθμοϋ τών 
τυχόν διενεργηθεισών δημοπρασιών, άμα τή συμπληρώσει 
τριμήνου προθεσμίας άπό τοϋ χρόνου λήξεως τής χορηγηθεί- 
σης έλευθέρας χρήσεως, συντασσομένης αύθημερόν καί τής 
οικείας πράξεως έγκαταλείψεως καί περιελεύσεώς των είς τήν 
κυριότητα τοϋ Δημοσίου. ,

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου.
“Αρθρον 3.

Σχετικά! Διατάξεις 
Ν. 1165/1918

«Περί Τελωνειακού Κώδικος» 
ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη.

“Αρθρον 39 παρ. 1. .
1. “Οσα έμπορεύματα οΰδείς παρουσιάζεται νά παραλάβη 

προκειμένου μέν περί τών Διευθύνσεων Τελωνείων καί τών 
Τελωνείων α' Τάξεως έντός τριών μηνών, προκειμένου δέ περί 
τών λοιπών Τελωνειακών ’Αρχών έντός τεσσαράκοντα πέντε 
ημερών άπό της καταθέσεως τοϋ οικείου δηλωτικού ή 
άποσπάσματος τούτου ή διαβατηρίου προκειμένου περί μετα- 
φορτώσεως ή αποστολής έξ άποταμιεύσεως, ή έν περιπτώσει 
μή έμπροθέσμου καταθέσεως τοϋ δηλωτικού ή τοϋ άποσπα- 
σματος ή τοϋ διαβατηρίου άπό τής ημέρας τοϋ κατάπλου τοϋ



πλοίου, κηρύσσονται άζήτητχ διά πρωτοκόλλου συντασσο- 
μένου εϊ; ό.πλοϋν και ύπογρχφομένου παρά τού Προϊστα
μένου τη; Τελωνειακή; Αρχής τοϋ αρμοδίου επόπτου ’Ελεγ
κτηρίων, όπου υπάρχει τοιοϋτος καί τοϋ έλεγκτοϋ άζητήτων 
ή τοϋ διχχειριζομένου ταΰτα τελωνειακού ύπα/Δήλου.

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου.

"Αρθρον 4.
Σχετικαί Διατάξεις

Ν. 1165/1J918

"Αρθρον 44 παρ. 4.
4. Άζήτητα εμπορεύματα, ών δεν κατέστη δι’ οίονδή- 

ποτε λόγον εφικτή ή έκποίησις εντός προθεσμίας εξ μηνών, 
άπό τής έπαληθεύσεως αυτών εις τρεις διαφόρους δημοπρα
σίας, άπεχούσας άλλήλων τούλάχιστον κατά μήνα, θεωρούνται 
ώς έγκαταλελειμμένα καί περιέρχονται εις την κυριότητα τοϋ 
Δημοσίου. Περί τής συνδρομής τών άνωτέρω όρων της έγκα- 
ταλείψεως συντάσσεται πράξις επί τών οικείων πρωτοκόλλων 
ύπό τοϋ Τελώνου καί τοϋ επί τών άζητήτων έλεγκτοϋ.

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου.

_____________  *______ "Αρθρον 5. ________ _______ __ __

Τροποποιούμενα', καί συμπληρούμεναι διατάξεις.
Ν. 1165/1918

"Αρθρον 120 παρ. 3.
3. Τά κατασχεθέντα αντικείμενα, ών δεν κατέστη δι’ 

οίονδήποτε λόγον εφικτή ή έκποίησις συμφώνως προς τάς 
προηγουμένας παραγράφους τοϋ άρθρου τούτου καί δεν διε- 
τάχθη ή άπόδοσις διά τής άποφάσεως τοϋ έκδικάσαντος τήν 
λαθρεμπορίαν ποινικού δικαστηρίου, θεωρούνται μετά τρί
μηνον άπό της τελεσιδικίας της άποφάσεως τοϋ Ποινικοϋ 
Δικαστηρίου, ώς έγκαταλελειμμένα καί περιέρχονται εις τήν 
κυριότητα τοϋ Δημοσίου, έφαρμοζομένων καί έπί τούτων τών 
διατάξεων τών παραγράφων 4 έδ. 2 καί 3 καί 5 τοϋ άρθρου 44.

Διατάξεις Σχεδίου Νόμου.

"Αρθρον 6.

"Αρθρον 122 παρ. 2,4 καί 5

Ν. 1165/1918
2. ’Εάν ό κατηγορούμενος δεν συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω ή 

έάν δι’ οίονδήποτε λόγον δεν κατέστη έφικτή ή άμεσος εις τό 
άκροατήριον εισαγωγή τής ύποθέσεως. κατά τό άρθρον 115 
τοϋ νόμου τούτου ή τέλος άν παρίσταται άνάγκη άνακρί- 
σεως προ; βεβκίωσιν τής συμμετοχής καί άλλων συναιτίων ή 
τής έκτε/,έσεως συναφών άδικημάτων, ό Εΐσαγγελεΰς άπευ- 
θύνεται εί; τον άνακριτήν.

4. Περατωθείσης της άνακρίσεως, δύναται ό Εΐσαγγελεΰς 
συμφωνοϋντος τοϋ άνακριτοϋ, νά παραπέμψη τον κατηγορού
μενον δι’ απ’ ευθείας κλήσεως εις τό άκροατήριον.

5. Άποφανθέντο; τοϋ Συμβουλίου, ότι δεν υπάρχει άφορ- 
μή προς κατηγορίαν, τό βούλευμα είσάγεται έντός πέντε 
ήμ,ερών άπό τής έκδόσεώς του ύπό τοϋ παρ’ Έφέταις Εϊσαγ- 
γελέως πρό; έπικύρωσιν ή μεταρρύθμισιν εις τό Συμβούλιου 
τών Έφετών, οπερ οφείλει ν’ άποφανθή έντός ετέρων πέντε 
ή μερών πράττον κατά τά έν τοΐ; άρθροις 251 καί έπομ. τής 
Ποινικής Δικονομίας ώρισμένα. Μέχρις έκδόσεώς τοϋ βου
λεύματος τών Έφετών αναστέλλεται ή άπόλυσις τοϋ κατη
γορουμένου.

. — 2

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων α 

τοϋ Ν. Δ/τος 1238/1972 «περί τής διαδικασίας κηρύξεω 
ώς άζητήτων, έγκαταλίίπομένων αυτοκινήτων καί περ 
ελεύσεως αυτών εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου, ώς κ 
τής παραδόσεως εις έλευ-ύέραν χρήσιν οχημάτων τών το 
ριστών» καί ί) τοϋ Νόμου 1165/1918 «περί Τελωνειακ 
Κώδικες», ώς έτροποποιή-ϋη καί συνεπληρώ-ύη μεταγεν 
στέρως. ,

"Ap-Spov 1.
Το ap-Spov 2 τοϋ Ν. Δ/τος 1238/1972 άνσικα-ύίστατ: 

ώς άκολού-ϋως:
«"Ap-Spov 2.

1. Αυτοκίνητα ,είσαχ·5έντα προσωρινώς ύπό τό κα·5εστώ 
τής έλευ-5έρας χρήσεως καί τελοΰντα έν άκινητοποιήσε: ύ: 
τήν παραφυλακήν ή τήν παρακολού·5ησ:ν τής Τελωνειακέ 
/Αρχής έντός ή έκτος τών χώρων αυτής, κηρύσσονται άζήττ 
τα άμα τή παρελεύσει τής νομίμου πρός έπανεξαγωγήν πρ 
ύεσμίας διά πρωτοκόλλου συντασσομένου αϋ·5ημερόν.

2. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον αυτοκίνητα, μ 
τά -παρέλευσιν μηνός, άπό τής κηρύξεως αυτών ώς άζητι 
των, περιέρχονται αυτοδικαίως εις τήν κυριότητα τοϋ Δημ 
σίου. συντασσομένης περί τούτου σχετικής πράξεως έπί τι 
οικείου πρωτοκόλλου άζητήτων».

, "Ap-Spov 2.
Τό άρ·5ρον 3 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος 1238/1972 ά 

τικα-όίσταται ώς ακολούθως:
«"Ap-Spov 3.

1. Αυτοκίνητα μή τελοΰντα κατά τον χρόνον λήξεως τί 
έλευ·5έρας αυτών χρήσεως ύπό τήν παραφυλακήν ή τήν π 
ρακολού-ύησιν τής Τελωνειακ.ής ’Αρχής, έντός ή έκτός τό 
χώρων αυτής καί έγκαταλειπόμενα ύπό τών δικαιούχων ή έτ 
ρων κατόχων των, άνευ είδοποιήσεως αυτής, έφ’ όσον ή·5ελ 
εύρε·5ή μετά παρέλευσιν μηνός άπό τής λήξεως τοϋ χρόνε 
τής έλευύέρας αύτών χρήσεως. περιέρχονται αύτοδικαίω 
άπό τής άνευρέσεώς των, εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου, συ· 
τασσομένης αϋύημερόν τής οικείας πράξεως.

2. Εις τήν περίπτωσιν τής προηγουμένης παραγράφου, έ 
όσον τά αυτοκίνητα ή-5ελον εύρε·5ή πρό τής παρελεύσεως μι 
νός άπό τής λήξεως τοϋ χρόνου τής έλευ-υέρας αύτών χρ 
σεως, κηρύσσονται άζήτητα άπό τής άνευρέσεώς των, συντα: 
σομένων αϋ-Sήμερόν τής οικείας έκ-ϋέσεως καί τοϋ πρωτοκόί 
λου άζητήτων. .

3. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον αυτοκίνητα π 
ριέρχονται αυτοδικαίως εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου, αμ 
τή συμπληρώσει μηνός άπό τής λήξεως τοϋ χρόνου τής έλε 
•ύέρας αύτών χρήσεως. συντασσομένης αύ-ϋημερόν περί το 
του σχετικής πράξεως έπί τοϋ οικείου πρωτοκόλλου άζητι 
των».

’Ap-Spov 3.
1. Εις τό xp-Spov 39 τοϋ Νόμου 1165/1918. ώς ούτ 

έτροποποιή-ϋη καί συνεπληρώύη μεταγενεστέρως. προστί-S 
ται παράγραφος 2 εχουσα οΰτω:

«"Ap-Spov 39.
2. Προκειμένου περί αυτοκινήτων οχημάτων, ή κατά τ 

παράγραφον 1 προθεσμία όρίζετα: άδιακρίτως εις τεσσαρ 
κοντά πέντε ημέρας».

2. Αί μέχρι τοϋδε παράγραφοι 2. 3. 4 καί 5 άρι·5μοϋντ: 
ώς 3. 4. 5 καί 6 τοιαϋται.


