
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ~1 τοϋ νομοσχεδίου «—ερί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετι
κών πρός τροχαΐα ατυχήματα προκαλούμενα ύπο μηχα
νοκινήτων οχημάτων τοϋ Δημοσίου».

Π ροζ τ);ι· Βονλην τ <~>ν Ελλήνων 
Μέ τδ ύποβαλλόμενον νομοσχέδιου ρυθμίζονται δύο ζη-

Οί οδηγοί των οχημάτων τοϋ Δημοσίου διακρίνονται εις 
δημοσίους υπαλλήλους, εις στρατιωτικούς καί εις εργαζο
μένους επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δίκαιου.

' Ο! .οδηγοί—δημόσιοι υπάλληλοι εϋθύνονται έναντι τοϋ Δη
μοσίου διά τάς ζημίας τάς όποιας ττροκάλεσαν εις τοϋτο ή 
δΓ ά—οζημιώσεως εις τάς όποιας ύπεχρεώθη τοϋτο έναντι 
τρίτων άπό τροχαία ατυχήματα εις το μέτρον τό οποίον 
καθορίζει τό άρθρον 85 τοϋ Υπαλληλικού Κωδικός (Π. 
Δ. 611/77), δηλαδή διά δόλου καί βαρεϊαν άμέλειαν δεν 
εϋθύνονται δέ έναντι των τρίτων διά ζημίας, τάς όποιας 
προκαλοϋν εις τούτους κατά την όδήγησιν των οχημάτων 
τοϋ Δημοσίου (άρθρον S3 Π.Δ. 611/77). Ή ιδία ρύθμισις 
ισχύει καί διά τούς στρατιωτικοΰς-όδηγοΰς (άρθρον 1 Ν.Δ. 
299S/1954). ’Αντιθέτους οί οδηγοί επί σχέσει εργασίας ιδι
ωτικού δικαίου· εϋθύνονται τόσον έναντι των τρίτων, όσον 
καί έναντι τοϋ Δημοσίου διά πάσαν αμέλειαν. "Ενεκα τού
του επίμονον αίτημα των οδηγών της κατηγορίας ταύτης 
ήτο νά ασφαλίζεται ή αστική ευθύνη των, δαπάνχις τοϋ 
Δημοσίου. Κατόπιν μελέτης έκρίθη ότι οίκονομικώς είναι 
περισσότερον συμφέρουσα ή αύτασφάλισις τοϋ Δημοσίου, 
ή άνάληψις δηλαδή υπό τοϋ Δημοσίου των αστικών συνε
πειών των τροχαίων άτυχημάτων καί ή άντίστοιχος απαλ
λαγή των οδηγών άπό της αστικής εύθύνης διά τά ατυχή
ματα ταϋτα. Αυτό επιδιώκεται- διά τοϋ ΰποβαλλομένου νο
μοσχεδίου.

Εις'περιπτώσεις τροχαίων άτυχημάτων προκαλουμένων 
ύπό αυτοκινήτων τοϋ Δημοσίου διετυποϋντο παράπονα έκ 
μέρους των ζημιωθέντων διά τήν βραδύτητα μέ τήν όποιαν 
έγίνετο ή καταβολή των άποζημιώσεων εις τούς. παθόντας. 
Σκοπός τοϋ νομοσχεδίου είναι ή καθιέρωσις ταχείας δια
δικασίας διά τήν καταβολήν των σχετικών άποζημιώσεων. 
/"Οσον άφορά τάς έπί μέρους διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου 

πάρατηροϋμε τά έξης:
' Μέ τό άρθρον 1 θεσπίζεται εις περίπτωσιν τροχαίων 

άτυχημάτων ή άπαλλαγή των οδηγών μηχανοκινήτων οχη
μάτων τοϋ Δημοσίου άπό της εύθύνης διά πάσαν ζημίαν 
τήν όποιαν ύπέστη τό Δημόσιον, ή διά τάς άποζημιώσεις, 
εις τάς όποιας ύπεχρεώθη τό Δημόσιον έναντι τρίτων. Ή 
απαλλαγή περιλαμβάνει καί τήν βαρεϊαν άμέλειαν διότι έπί 
τροχαίων άτυχημάτων είναι δυσχερής ή διάκρισις έλαφράς 
καί βαρείας άμελείας. Διά τήν ταυτότητα δέ τοϋ λόγου ή 
ρύθμισις έπεκτείνεται καί εις τούς λοιπούς οδηγούς μηχα
νοκινήτων οχημάτων τοϋ Δημοσίου ύφ’ οΐανδήποτε σχέσιν 
ή ιδιότητα καί άν τελ.οϋν (δημοσιοϋπαλληλικήν, στρατιώ
του). Μέ τό αύτό άρθρον (παρ. 2) θεσπίζεται ή άπαλλαγή 
τών έν λόγω οδηγών άπό τής εύθύνης έναντι τών ζη
μιωθέντων. Είναι αύτονόητον ότι ή ποινική καί πειθαρχική 
εύθύνη τών οδηγών παραμένει άκέραια.

Μέ τό άρθρον 2 επιβάλλονται εις τον οδηγόν ώρισμέναι 
υποχρεώσεις κυρίως ένημερώσεως τών αρμοδίων υπηρεσιών 
περί τοϋ συμβάντος τροχαίου άτυχήματος. Έπισημαίνε- 
ται ή ύποχρέωσις τής εγγράφου άναγγελίας τοϋ άτυχήμα
τος εντός τριών ήμερών, διότι ή υπαίτιος παράλειψις τής 
αναγγελίας συνεπάγεται κατά τό άρθρον 1 τήν μή άπχλ- 
λαγήν τοϋ όδηγοϋ άπό τής εύθύνης έναντι τοϋ Δημοσίου.

Μέ τό άρθρον 3 ρυθμίζονται τά τής διεξαγωγής διοι
κητικής έξετάσεως, αύτοψίας καί πραγματογνωμοσύνης,

προς τον σκοπόν συγκεντρώσεως του άποδεικτικοΰ υ/.τκοϋ, 
τό όποιον θά τεθή ύπ’ όψιν τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 4, 
ώστε νά έπιτευχθή ή ταχεία ίκανοποίησις τών ζημιωθέν- 
των, όπου συντρέχει περίπτωσις.

Μέ τό άρθρον 4 συνιστώνται εις έκάστην Νομαρχίαν ή 
Διαμέρισμα Νομαρχίας τριμελείς Έπιτροπαί, αί όποϊαι θά 
είναι άρμόδιαι διά τήν έξώδικον ρύθμισιν τών υποχρεώσεων 
τοϋ Δημοσίου έκ τροχαίων άτυχημάτων. Μέ τήν άποκέν- 
τρωσ'.ν χύτην καί τήν δημιουργίαν περισσοτέρων ’Επιτρο
πών έπιδιώκεται ή έπίσπευσις τής σχετικής διαδικασίας.

Μέ τό άρθρον 5 καθορίζεται ό τρόπος ενεργεί ας τής 
Επιτροπής. Ή ’Επιτροπή ενεργεί άτύπως, εκτιμά τά 
συγκεντρωθέντα στοιχεία, δυναμένη νά έλθη καί εις άπ’ 
εύθείας επαφήν μέ τον ενδιαφερόμενον, άποφαίνεται άν 
ύπάρχη εύθύνη τοϋ Δημοσίου καί καθορίζει τό ύψος τής 
τυχόν όφειλομένης άποζημιώσεως, μέ πρακτικόν συμβιβα
σμού τό όποιον υπογράφει άμέσως ό ενδιαφερόμενος.

Τά λοιπά άρθρα είναι καθχρώς λεπτομερειακά.
Έν Άθήναις τή 18 Μαίου 19/9 
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Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών πρός τροχαία ατυχή
ματα προκαλούμενα ύπό μηχανοκινήτων οχημάτων τοϋ Δη
μοσίου.

- Άρθρον 1.
. 1. Οί ύφ’ οίανδήποτε σχέσιν ή ιδιότητα οδηγοί τών τάσης 

ρύσεως μηχανοκινήτων οχημάτων τοϋ Δημοσίου εις περίπτω- 
σιν τροχαίου άτυχήματος συμβάντος κατά τή-/ έκ,τέλεσιν ή ένε
κα τής υπηρεσίας των 2έν εϋθύνονται έναντι τούτου διά τήν έκ 
τοϋ άτυχήματος θετικήν ή άποθετική-/ ζημία/ τοϋ Δημοσίου ώς 
καί διά τάς άποζημιώσεις εις τάς όποιας υπεβλήθη τοϋτο πρός 
άποκατάστασιν ζημιών τρίτων, ή πρός ίκα/οποίησιν ηθικής 
βλάβης αυτών. Α! διατάξεις τοϋ προηγουμένου εδαφίου δέ·/ 
εφαρμόζονται, εάν ό οδηγός παράλειψη ΰπαιτίως νά προίήοίς 
τήν κατά το άρθρον 2 έοάφ. 2 τοϋ παρόντος έγγραφον δήλωσιν, 
ή έά/ ό όϊηγος ένήργησεν έκ δόλου ή ύπό τήν έπίίρασιν οίνο- 
π/εύματος ή τοπικών ουσιών.

2. Οί κατά 
νοντα: ένα-/τι ■ 
τούτους κατά 
μοσίου κατά τ 
όσον τό Δημόσι

τήν προηγουμενην παράγραφον όδηγοι δεν εύθυ- 
τρίτων διά ζημίας, τάς όποιας έπροξένησαν εις- 
πήν όδήγησιν μηχανοκινήτων οχημάτων τοϋ Δη- 
ήν έκτέλεσιν ή ένεκα τής υπηρεσίας των, έφ’ 
ον εΰθύνετα: έναντι τών τρίτων εις άποζημίωσιν.

"Αρθρον 2. ' - - ...................

Ό οδηγός πάσης φύσεως μηχανοκινήτου όχήυατος τοϋ Δη
μοσίου ύποχρεοϋται εις περίπτωσιν άτυχήματος νά άναγγείλη α
μέσως τοϋτο εις τήν άρμοοίαν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν, ή όποια τό 
έγγραφει εις τό βιβλίο·/ συμβάντων καί αποστέλλει αμελλητί 
αντίγραφο·/ εις τή*/ Διεύθυνσιν Εσωτερικών τής Νομαρχίας ή 
τοϋ Νομαρχιακού Διαμερίσματος τοϋ τόπου τοϋ άτυχήματος. Ε
πίσης ό οδηγός ύποχρεοϋται νά μέριαν ή ση διά τήν έξασφάλισιν 
τών αποδεικτικών στοιχείων περί τών συνθηκών τού ατυχήμα
τος καί διά τήν μείωσιν ή αποφυγήν πάσης περαιτέρω ζημίας/ 
εντός δέ τριών έργασίμων ημερών άπό τοϋ άτυχήματος νά προ- 
βή εις έγγραφο·/ δήλωσιν περί τούτου καί τών συνθηκών αυτού, 
πρός τή·/ Διεύθυνσιν Εσωτερικών τής Νομαρχίας ή τοϋ Νο
μαρχιακού διαμερίσματος τοϋ τόπου τοϋ άτυχήματος. Προκει- 
μένου περί οχημάτων τών Υπουργείων Εθνικής Άμύνης, 
Δημ. Τάξεως καί ’Εμπορικής Ναυτιλίας ή έγγραφος δήλωσις. 
υποβάλλεται ύπό τών οδηγών πρός τήν υπηρεσίαν των, t. _ 7


