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Ai έκ του έςωτερικου καί του εσωτερικού άνά τήν χώ
ραν ομχδικαί ττεριη^σει;. ώς έ:τί και αι εκ του εσω-

τελευταία ετη ένπυπωσιακήν αύξησιν. προβλέπεται δέ καί Διά τού
ή περαιτέρω, προοδευτική, κατ έτος. άνοδος αυτών. περιπτώσεις

"Ενα σημαντικούτατον ποσοστον τών προαναφερθεισών κυκλοφορίας
ομαδικών περιηγήσεων διακινειται όδικώς διά τών είδι- α) ή σύσ
κών Τουριστικών Αεωφορειων. β) ή μετ:

Δεδοαένου έν τούτοις οτι, ώς .«.ροανεφερΟτ], η άνοδος του , γ) θανάτι

.6.1/
λάγματος διά τήν εισαγωγήν των βασικών στοιχείων τού 
λεωφορείου δεδομένου ο τι έν Έλλ.άδι κατασκευάζονται .μό
νον τά αμαξώματα.

Διά τού άρθρου δ καθορίζεται εις ποιας περιπτώσεις 
ανακαλείται ή υπό τού άρθρου 4 τού νομοσχεδίου χορη- 
γουμένη άδεια, τά στοιχεία άτινα απαιτούνται διά τήν έκ- 
δοσιν τής άδειας κυκλοφορίας ώς καί αί λοιπαί άπαιτού- 
μεναι ένέργειαι όιά τήν ταξινόμησιν τού υπό κυκλοφορίαν 
τουριστικού λεωφορείου.

δη
υπο φυσικου προσώπου.

Τουρισμού, κατά τά τελευταία ετη, υπήρςε ραγδαία, η 
διέπουσα τά ειδικά Τουριστικά λεωφορεία νομοθεσία κα
τέστη νύ.ν ελλιπής καί κατά συνέπειαν παρέστη επιτα
κτική ανάγκη πλήρους εκσυγχρονισμού της,

Μέ το άνά χεΐρας σχέδιον Νόμου θεσπίζονται τά κά
τωθι :

Διά τού άρθρου 1 καθορίζεται τό μεταφορικόν έργον 
των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

Διά τού άρθρου 2 θεσπίζονται' διατάξεις άπαγορεύσεώς 
άναλήψεως ΰπό τών τουριστικών λεωφορείων τού μεταφο
ρικού έργου. ’ .·

α) τών μεταφορικών ’Οργανισμών (ΚΤΕΛ-ΕΚΤΕΛ 
κλπ.). . . . ‘ ”

β) τών βάσει διεθνών συμβάσεων κυρωθεισών ΰπό της 
Ελλάδος απαγορευόμενων μεταφορών.
. καί γ) ή έκμίσθωσις τούτων εις τρίτους πέραν τού έτους.

— Διά τού άρθρου 3 καθορίζονται . V
•f a) αί προϋποθέσεις έκτελέσεως τών μεταφορών διά θα
λάσσια λουτρά. * - ·· *·;·/' ;·

β) ή άπαγόρευσις άναλήψεως τού μεταφορικού έργου 
των τουριστικών λεωφορείων ΰπό τών μεταφορικών όργα- θή κατάλληλον διά τήν έξυπηρέτησιν της τουριστικής κι-

νήσεως τής χώρας. '' , > .
Ωσαύτως θεσπίζονται ή διενέργεια έτησίων επιθεωρή

σεων ΰπό τών αρμοδίων 'Υπηρεσιών τού 'Υπουργείου Συγ-

Σημειοϋται ότι μέχρι τοϋδε όταν φυσικόν πρόσωπον ή 
έταιρεία μετέβαλον πήν μορφήν τής έπιχειρήσεώς των είτε 
διά τής συστάσεως εταιρείας είτε διά πής μετατροπής τής 
μορφής τής έταιρείας (άπό Ο.Ε. εις Ε11Ε ή Α.Ε. εισδο
χής έταίρου ή άποχωρήσεως εταίρου) άλλά καί οτε έπήρ- 
χετο ό θάνατος τού προσώπου κατόχου άδειας κυκλοφορίας 
ειδικών τουριστικών λεωφορείων αί σχετικαί άδειαι άφαι- 

'ρούντο επί τώ λόγω ότι αΰται ήσαν άμεταβίβμστοι.
Τ’ άνωτέρω έδιδον λαβήν εις πλείστας οσας ανωμαλίας 

διότι οί έμπίπτοντες εις τάς εΐδικάς ταύτας περιπτώσεις 
άπέφευγον νά δηλώσουν τάς έπερχομένας μεταβολάς διά 
τον φόβον άπωλείας τών άδειών κυκλοφορίας τών λεωφο
ρείων των.

ψιά τού άρθρου 7 θεσπίζεται διά πρώτην φοράν ό χρό
νος κυκλοφορίας τών ειδικών τουριστικών λεωφορείων δη
μοσίας χρήσεως καί καθορίζεται οΰτος εις δέκα πέντε έτη 
άπό τής κατασκευής των.

Τό όριον τών δέκα πέντε ετών έτέθη λόγω κυρίως τής 
κοπώσεως τών μετάλλων καί τής έν γένει φθοράς τού λεω
φορείου τό όποιον μετά τήν 15ετίαν δέν δύναται νά θεωρη-

νισμων. ·.■.■■
’ καί γ) ή κατ’ έξαίρεσίν μεταφορά άλλοδαπών ή ημεδα
πών συμμετεχόντων εις θαλασσίας περιηγήσεις δι’ .ετέρων 
λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

■ 'Η διάταξις αΰτη έθεσπίσθη διότι εις τάς νήσους εις 
τάς όποιας προσεγγίζουν τά πλοία τά έκτελούντα τουρι
στικούς πλόας δέν ΰφίσταται τό άνάλ-ογον τροχαϊον ΰλ.ικόν 
ήτοι τουριστικά λεωφορεία προς έξυπηρέτησιν τών περιη
γητών. / , .

. Διά τού άρθρου 4 καθορίζονται οί όροι καί προϋποθέ
σεις χορηγήσεως άδειών Οέσεως εις κυκλοφορίαν ειδικών 
Τουριστικών Λεωφορείων Δημοσίας χρήσεως.

Βασική άλλαγή έκ τής κειμένης μέχρι σήμερον νομοθε
σίας έπέρχεται :

• Λα) Εις ότι άφορά τήν αρμοδιότητα έγκρίσεως θέσεως 
εις κυκλοφορίαν τών ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων. 
'Η έν λόγω άρμοδιότης άνατίθεται εις τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τού EOT διότι τάς άνάγκας τής χώρας εις τροχαΐον 
ύλικόν προς έξυπηρέτησιν τής τουριστικής κινήσεως είναι, 
φύσει εις θέσιν νά γνωρίζη ό EOT ώς φορεύς τής Κυβερ
νητικής έπί τού τουρισμού πολιτικής.

β) Εις ότι άφορά τό άπαιτούμενον συνάλλαγμα διά πήν 
θέσιν εις κυκλοφορίαν ενός έκάστου τουριστικού λεωφο
ρείου θεσπιζομένου έν προκειμένω ότι τό έν λόγω σύνάλ.- 
λαγμα δέον νά προέρχεται έκ καθαρώς τουριστικών έργα- 
σιών καί ούχί ώς μέχρι τούδε έγένετο οτε διά τόν σκοπόν 
τούτον έχρησίμευε συνάλλαγμα άνευ έλέγχου τής προελεύ- 
σεώς του (μεταναστευτικού - ναυτιλιακού κλπ.). *
-Τό άπαιτούμενον συνάλλαγμα διά τήν θέσιν εις κυκλο
φορίαν ένός έκάστου ειδικού τουριστικού λεωφορείου καθο
ρίζεται εις 25.000 δολλάρια Η.Π.Α. καί τούτο διά νά κα
λύπτεται κατά τό δυνατόν ή άντίστοιχος έςαγωγή συναλ-

κοινωνιών καί τού EOT προς διαπίστουσιν πής καταλλη- 
λότητος έκάστου τουριστικού λεωφορείου τόσον άπό πλευ
ράς άσφαλούς'κυκλοφορίας όσου καί έμφανίσεως.

Διά τού άρθρου 8 θεσπίζεται διά πρώτην φοράν ή δυ- 
νατότης εισαγωγής έκ τού έξωτερικού μεταχειρισμένου του
ριστικού λεωφορείου άπό τής κατασκευής τού οποίου νά 
μήν έχη παρέλθει τριετία τόσον διά τήν άντικατάστασιν 
τουριστικού λεωφορείου καταστραφέντος όλοσχερώς κατό- 
πιν βιαίου γεγονότος, άνευ τής προϋποθέσεως τού συναλ
λάγματος, όσον καί διά Γραφεία Γενικού Τουρισμού ΰπό 
τήν προϋπόθεσιν εισαγωγής τού συναλλάγματος τού κα- 
θοριζομένου ΰπό τού άρθρου 4 τού .νομοσχεδίου.

Διά τού άρθρου 9 καθορίζεται εις ποιας περιπτώσεις 
άνακαλειται ή άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεω
φορείου. :\ΛΛ γ' ’

.Διά τού άρθρου 1θ θεσπίζεται διά πρώτην φοράν ή ΰπο- 
χρεωτική άσφάλισις τών τουριστικών λεωφορείων δημο
σίας χρήσεως. · *

Διά τού άρθρου 11 θεσπίζεται διά πρώτην φοράν ή δυ- 
νατότης συστάσεως ένεχύρου άνευ παραδόσειυς τού οχή
ματος, παρέχεται δέ έξουσιοδότησις εις τον άρμόδιον Υ
πουργόν Δικαιοσύνης διά τήν έκδοσή άποφάσείος ρυθμί- 
ζουσα τά πής καταρτίσεως τού δημοσίου βιβλίου καταχω- 
ρήσεως τού ένεχύρου ώς καί πάσαςάλλη συναφής ένέργεια.

Αιχ τού άρθρου 12 παρέχεται έξουσιοδότησις εις τόν 
'Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως διά τόν καθορισμόν 
τών κατωτάτων ορίων πής άνά χιλιόμετρον τιμής τών ει
δικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως. .. '

Διά τού άρθρου 13 θεσπίζεται διά πρώτην φοράν ή παρά 
τώ Ε.Ο.Τ. πήρησις μητρώου άδειών κυκλοφορίας τών εί-



- §

δικών τουριστικών λεοίτορείο^ν" δημοσίας χρήσεως ο/; καί 
ή έντδς τριμήνου άττογραφή τών~ήδη κυκ5.οφορούντων του
ριστικών λεωφορείων.

~ Έν προκειμένω σημειοϋται ότι ή μέχρι τοϋδε ελλειψις 
μητρώου είχεν ώς αποτέλεσμα την παντελή άγνοιαν τοϋ 
άριθμοϋ των' κυκλοφορούντων τουριστικών -λεωφορείων, ώς 
καί την μή δυνατότητα έςακριβώσεως της ταυτότητος των 
εκμεταλλευόμενων ταϋτα.

Διά τοϋ άρθρου 14 παρέχεται Εξουσιοδότησες έκδόσεως 
κανονισμού καθορίζοντος τους όρους κυκλοφορίας των ει
δικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρησεως, τα τοϋ 
προσωπικοΰ αυτών κλπ. , ,

Διά'τοϋ άρθρου 15 καθορίζονται διά πρώτην φοράν διοι
κητικές κυρώσεις διά τούς παραβατας τών διαταςεων τοϋ 
κνά χεΐρας νομοσχεδίου.

Διά τών άρθρων 16 καί 17 προβλέπονται μεταβατικαί 
διατάξεις ρυθμίζουσαι τά θέματα :

1) τών βάσει συμβολαιογραφικών προσυμφώνων πωλη- 
Οέντων ειδικών τουριστικών λεωφορείων καί

2) τών βάσει άδείας εκδοθείσης ΰπό οίασδήποτε Δημο
σίας Αρχής κυκλοφορούντων ειδικών τουριστικών λεωφο
ρείων. -

- Έν Άθήναις-τή 16 Αύγουστου 1977
Ό Υπουργός 

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΧΒΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ.

Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων.

V" - Άρθρον 1.
1. Τό Μεταφορεκόν Εργον τών Ειδικών Τουριστικών Λεω

φορείων δημοσίας χρησεως συνίσταται εις την μεταφοράν προ
σώπων καί τών αποσκευών αυτών Ιέπ’ αμοιβή, καθορίζεται δέ 
ώς ακολούθως: - ~

α. Μεταφορά προσώπων μετά τών αποσκευών των, εις ώρ- 
γανωμένας έκδρομάς ιόντος κ.αί έκτος τής .χώρας. Εις τη/ 
περίπτωσιν τούτη'/ Επιτρέπεται ή μεταφορά μόνον τών προ
σώπων τών συμμετεχόντων εις την (εκδρομήν καί Επιβιβασθεν-, 
των τών αυτοκινήτων κατά την άναχώρησιν, άποκλειομενης 
τής παραλαβής επιβατών άπό ενδιαμέσους σταθμούς καί τής 
καθ’ οίονϊήποτε τρόπον Εκτελέσεως συγκοινωνίας.

β. Μεταφορά προσώπων κ.αί τών αποσκευών των άπο αερο
λιμένας, λιμένας, σιδηροδρόμους ή συνοριακούς σταθμούς εις 
Ξενοδοχεία, αρχαιολογικούς χώρους τουριστικού ενδιαφέρον
τος καί τάναπαλιν.

γ. Μεταφορά προσώπων διά θαλάσσια λουτρά, μερίμνη καί 
ευθύνη τών νομίμως λειτουργούντων τουριστικών γραφείων, 
κατά το άπο 1ης ’Ιουνίου μέχρι 15 ’Οκτωβρίου χρονικήν διά
στημα. Εφ’ όσον δεν ύφίστανται τακ.τικ.ά δρομολόγια τής αυτής 
διζδρεμής ύπό τών K.T.EjM απαγορευόμενης τής Επιβιβά- 
σεως καί άποβιίάσεως Επιβατών είς Ενδιαμέσους σταθμούς.

δ. Μεταφορά μετ’ Επιστροφής μαθητών ιέκ. τών οικιών των 
εις τά σχολεία κατόπιν όλικ.ής μισθώσεως, Εφ’ όσον δεν ύφί- 
στανται τακ.τικ.ά δοουιολόγια τής αυτής διαδρομής ύπό τών
^.ΤΈ,Λ.

ε. Μεταφορά μετ’ Επιστροφής εργαζομένων εις τούς τόπους 
Εργασίας αυτών κατόπιν ολικής μισθώσεως, Εφ’ όσον δεν ύφί- 
στανται τακτικά δ ο ομολογία τής αυτής διαδρομής ύπο τών
Κ.Τ.ΕΛ.

στ. Μεταφορά προσώπων βάσει Εγγράφου συμφωνίας μετά 
τού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ζ. Μεταφορά αλλοδαπών Εντός κ.αί Εκτός τής χώρας διά 
λογαριασμόν .αλλοδαπού Τουριστικού Γραφείου καί βάσει Εγ
γράφου συμφωνίας, συναφθείσης μετ’ αυτού κοινοποιούμενης 
εις τον Ε.Ο.Τ. Εις την περίπτωσιν ταύτην τό μίσθωμα τών 
τουριστικών λεωφορείων κ.αταβάλλεται εις συνάλλαγμα κα- 
τατιθέμενεν εις μίαν τών Εν Έλλάδι άνεγνωρισμενων Τρα
πεζών καΤ Επιτρέπεται ή μεταφορά μόνα/ τών προσώπων τών

πιβιβασθέντεον τών αυτοκινήτων κατά την άναχώρησιν, άπό^ 
ιλειομενης τής παραλαβής Επιβατών άπό ενδιαμέσους στα-

ε
κ/.
θμούς

η. Πάσα μεταφορά προσώπων προβλεπομένη ύπό κ.υρωθει- 
σών ύπό τής Ελλάδος διεθνών συμβάσεων.

2. Επιτρέπετα.ι ή ύπό Γραφείου Γενικού ή ’Εσωτερικού 
Τουρισμού όλική Εκμίσθωσις τών Τουριστικών λεωφορείων 
προς έτερον Γραφείον Γενικ.ού ή ’Εσωτερικού Τουρισμού.-

Άρθρον 2.

1. Απαγορεύεται δι’ ειδικών Τουριστικών Λεωσορείων
δημοσίας χρησεως: ·

α. ΤΙ έκτέλεσις μεταφορικού Εργου άνήκοντος Εκ τής κει- 
μένης νομοθεσίας εις μεταφορικούς όσγανισμοός (ΚΤΕΛ, 
ΟΣΕ κλπ.). "> ,

6. Ή Εκτέλεσις μεταφορικού Εργου άπαγορευομένου ύπό κύ- 
ρωθειτών ύπό τής Ελλάδος διεθνών συμβάσεων.

2. Απαγορεύεται να συμφωνηθή δ ά χρονικόν διάστημα 
μείζον τού Ετους ή Εκμίσθωσις ειδικών τουριστικών λεωφο
ρείων ή προβλεπομένη ύπό τών Εδαφίων δ,ε,ζ, τής παρ. Γ 
ώς και ή προβλεπομένη ύπό τής παραγράφου 2 τού προηγουμέ
νου άρθρου.

'Αρθρον 3. :
J---- Τό κυόμ ιστέ ον τότκ.αταβ αλλόμ εν ον είς τό Τουριατί/Εν'Λέώ^

φορείον δημοαίας χρησεως τό έκτελούν τό ύπό τών διατάξεων 
τού Εδαφίου γ' τής παρ. 1 τού άρθρου 1 τού παρόντος νόμου 
Εργο-/, δεν δύναται νά είναι κατώτερο·/ τού καταβαλλόμενου εις 
λεωφορεία δημοσίας χρήσεως τών τακτικών λεωφορέιατκών 
γραμμών τών . ί,τελούντων τό αύτό μεταφορικόν Εργον.-.

3. Κατ’ Εξαι ε-cv κ.αί κατόπιν ειδικής άδείας τού Γενικού 
Γραμματέως τού Ε.Ο.Τ.,-Επιτρέπεται ή μεταφορά περιηγητών 
αλλοδαπών ή ημεδαπών ύπό Γραφείων Γενικού Τουρισμού διά 
λεωφορείων δημοσίας χρήσεως μέσω- τών οικείων Κ.Τ.Ε.Λ.

Άρθρον 4. · ’ - θ "
Έγκρισις θέσηως είς κυκλοφορίαν καί άδεια! κυκλοφορίας 

ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.
1. Έγκρισις θέσεως εις κυκλοφορίαν ειδικού τουριστικού 

λεωφορείου δημοσίας χρήσεως χορηγείται δι’ άποφάσεως τού 
Γενικού Γραμματέως τού Ε.Ο.Τ., Εφ’ όσον ό αϊτών:

α. Έχη άδειαν λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού.
β. Εΐσήγαγεν Εντός τού προηγουμένου τής ημερομηνίας 

υποβολής τής αίτήσεως δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος 
συνάλλαγμα αντιστοιχούν εις τό ποσόν τών 25.000 δολλα- 
ριων Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. Τό ώς άνω συν
άλλαγμα, δέον νά προέρχεται έκ. Τουριστικού ’Οργανισμού 
τής αλλοδαπής, τούτου βείαιουμένου ύπό μιας τών Εν Έλ- 
λάδι άνεγνωρισμένων Τραπεζών.

2. Έάν ό αϊτών την Εγκρισιν θέσεως εις κυκλοφορίαν ειδι
κού Τουριστικού Λεωφορείου δημοσίας χρήσεως. δεν ε·/η τάς 
προύποθέσεις τού έδαφ. I' τής παρ. 1 τού παρόντος άρθρου, 
δύναται νά λάβη άδεια/ κυκλοφορίας Εφ’ όσον ό κύκλος τών 
Εργασιών του Εκμισθώσεως τών εις τήν ιδιοκτησίαν του του
ριστικών λεωφορείων προς ετερα Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
έχει άνέλθει είς τό αντιστοιχούν εις δραχμάς ύψος τών 25.000 
δολλαριων IIΠ Α. δι’ έκ.άστην αΐτουμένην άδεια/ κυκλοφο
ρίας. Τό ώς άνω άποδεικνύεται διά τής υποβολής εις τόν 
Ε.Ο.Τ. αντιγράφου τών τιμολογίων μισθώσεως.

4. Δι’ αποφάσεων τού Γενικού Γραμματέως τού EOT κα
θορίζονται τά έκ.άατοτε άπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τ.,· 
χορήγησιν τής Εν παρ. ] τού παρόντος άρθρσυ Εγκ.ρίσεως θε- 
σεως είς κυκλοφορία/ είδ ν.οϋ Τουριστικού Λεωφορείου.

Άρθρον 5.

1. Ή κ.στά τό προηγούμενον άρθρον Εγκρισις ανακαλείται, 
έάν ό αϊτών, εντός προθεσμίας εξ μηνών άπό τής έκδόσεως 
τής άποφάσεως τού Γενικού Γραμματέως τού EOT. δυναμέ- 
νης νά παραταθή δι’ όμοιας άποφάσεως Επί εξ είσέτ: μήνας 
δεν ύποίάλη είς τόν ΒΟΤ τά στοιχεία του πεός. κυκλοφορία·1' 
αυτοκινήτου ήτοι, είτε πιστοποιητικό-/ τού Τελωνείου περί οί-


