ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου _«περω παραχωρήσεως δικαιώματος
Δέσεως εις κυκλοφορίαν έπιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας
χρήσεως εις πολυτέκνους επαγγελματιας αύτοκινητιστάς
■/.α: ρυΔμίσεως συναφών Δεμάτων».
ΖΖρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Κατά την παράγραφον 2 τού άρΔρου 21 τον Συντάγματος
«πολύτεκνοί οικογένεια:, ανάπηροι πολέμου καί ε ΐρ ην ικής πεσιόδου. -νάματα πολέμου. χήρα: καί ορφανά τών εν πολέμιο
πεσόντων. ώς -/.α! πάσχοντες εξ ά/ιάτου σωματικής ή πνευ
ματικής νότον δικαιούνται τής ειδικής φροντίδες τον Κράτονς».
to·/, των ανω κατηγοριών προσώπων τα οποία πρεπει, κατα
την παρατιΔεμένην Συνταγματικήν επιταγήν, νά τυγχάνουν
«τής ειδικής φροντίδες τον Κράτους» τα έχοντα ηύξημένας
βιοτικάς άνάγκας καί οίκογενειακάς υποχρεώσεις είναι προ
σήλιος οϊ εχοντες τήν ιδιότητα τον πολυτέκνου. άφού είναι
πράγματι γεγονός ότι έκαστον τέκνον ά/αβ:βάζει ούσιωδώς
τό κόατος διασιώσεως τής οικογένειας καί δημιουργεί, λόγιο
τών άπαιτήαεων τής σημερινής ζωής, σοβαρά οικονομικά προ
βλήματα.
Ή έννοια -ής ιδιότητες τον πολντέκνον είναι έκ τον νό
μον προσδιορισμένη. Οΰτω, κατά τήν ΐσχύουσαν νομοΔεσίαν,
πολύτεκνοι είναι οΐ γονείς ο! έχοντες τέσσαρα τουλάχιστον
ζώντα τέκνα έκ νόμιμόν γάμον ή νομιμεποιηΔέντα ή νομίμως
άναγνωρισΔέντα έφ’ όσον τά μεν Δήλεα είναι άγαμα ή διατελούν εν διαζεύξει ή έν χηρεία καί συντηρούνται υπό τίνος
τών γονέων των τά δέ άρρενα έφ' όσον είναι ανήλικα. Επί
σης. εν περιπτώσει Δανάτου τής μητρές ή έν περιπτώσει καΔ!
ήν κατέστη αντη έξ οίονδήποτε λόγον ανίκανος τελείως προς
πάσαν εργασίαν, ό σύζυγος θεωρείται πολύτεκνος έφ' όσον έχει
τρία (3) τουλάχιστον τέκνα (Βλ. άρΔρον πρώτον ν. 1910/
1944 «περί κωδικοποιήσεως καί σνμπληρώσεως τής νομο
θεσίας «περί προστασίας τών πολυτέκνων», ώς έτροποποιή·3η
διά τον άρΔρου 1 τον ν. 8G0/1978 ΦΕΚ 2/Α'/5.1.79 «περί
τροποποιήσεως καί σνμπληρώσεως δι-ατάπεών τινων τοϋ ν.
1910/1944 κλπ.»).
Οντω ή ένίσχυσις τών πολυμελών οικογενειών τών πολυ
τέκνων καί ή λήψις παντός προσφόρου μέτρου προβάλλεται
ώς κοινωνικώς, ήΔικώς καί έΔνικώς επιβεβλημένη. Διά τού
το ή Πολιτεία μέχρι τουδε νπερ τών πολυτέκνων καί τών
μελών τής πολντεκνικής οικογένειας έχει παραχωρήσει σειρά
ευεργετημάτων τά κυριότερα τών όποιων, κατά τήν κειμένην
νομοθεσίαν είναι τά έξής: Προτίμησις κατά 10% τον βαΔμού επιτυχίας τών τέκνων τών πολυτέκνων διά τήν πρόσ/.ηψ'-ν εις το Δημόσιον. Διακινησις μελών τής πολντεκνικής οι
κογένειας έπί καταβολή μειωμένου εισιτηρίου ή ναύλον διά
τών χερσαίων και Δαλασσίων μεταφορικών μέσων μαζικής
μεταφοράς προσώπων. Εισαγωγή έπιλαχόντων εις παραγωγικας σχο/.άς μονίμων αξιωματικών καί ΰπαξιωματικών
μέχρι ποσοστού 33%. Εγγραφή τών έπιτυχόντων τέκνων πο/.ντέκνων εις τάς ά/ωτάτας σχολάς τής προτιμήσεώς των
καΔ’ νπερβασιν τον άριΔμού εισακτέων.
ΓΙρος συμπλήρωσιν τών άνω ληρΔέντων μέτρων διά τους
έχοντας τήν ιδιότητα τον πολυτέκνου τους άσκούντας τό επάγ
γελμα τον μισΔωτοϋ οδηγού αυτοκινήτων καί όσά/.ις ούτοι
ζητούν παραχώρησιν (δικαίωμα) Δέσεως εις κυκλοφορίαν αυ
τοκινήτου ταπί, πρός πλήρωσιν κενής Δέσεως, ή Πολιτεία,
διά τού Υπουργείου Συγκοινωνιών, υπέρ τών προσώπων τού
των έχει Δεσπίσει ειδικήν προτίμησιν. Πλέον συγκεκριμέ/ως:
'} άριμός τών αυτοκινήτων ταπί εις έκάστην διοικητικήν μο
νάδα τής Χώρας (δήμος ή κοινότης) είναι ορισμένος άπό τού
έτους 1977 (άρΔρον 21 ν. 58S'77). Δεν είναι δηλαδή έλενΔέρα. όπως ήτο πρό τού έτους τούτου, ή Δέσις (προσΔήκη) εις
κυκλοφορία'/ νέων τοιούτων αυτοκινήτων. Άνά διετίαν ό άριΔμος οντος καΔορίζεται δι" άποφάσεως τον οικείου νομάρχου

μετά σύμφωνον γνώμην τού Τοπικού Συμβουλίου τον νομού βά
σει τών εκτιμωμένών σχετικών αναγκών. *Αν πρόκυψη ανάγ
κη χορηγήσει»ς νέων αδειών
αυτοκινήτων ταπί, έκδίδετα:
υπό τού οικείου νομάρχου προκήρυπις (πρόσκλησις) όπως οΐ
ενδιαφερόμενοι μισΔιοτοί οδηγοί, αυτοκινήτων υποβάλλουν τά
σχετικά δικαιολογητικά διά νά καταρτισΔή πίναξ σειράς δι
καιούχοι·/ τών νέων τούτων αδειών, βάσει τών όρων καί προϋποΔέσεων καί σειράς προτιμήσεώς τών καΔοριζομένων υπό τού
σχετικού π. ί/τος άριΔ. 387/1979 «περί καΔορισμού δρω/,
προϋποΔέσεων καί διαδικασίας παραχωρήσεως αδειών κυκλο
φορίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διά τή/
κάλυψιν τών κατ' εφαρμογήν τού άρΔρου 22 τού ν. 388/1977
δημιουργουμένων νέων Δέσεων» (ΦΕΚ 1 19/Α /26.5.79.).
Εις τό Διάταγμα τούτο έχει περιληφύεί ή έπής διάταπις διά
τους υποψηφίους πολυτέκνους μισθωτούς οδηγούς αυτοκινή
των: «Οι πολύτεκνοι προτάσσονται, άνεπαρτήτως τού συνολι
κού χρονου πραγματικής υπηρεσίας ώς οδηγοί αυτοκινήτων,
ούτο: δε κρινόμ.ενοι δικαιούχοι.’ δικαιούνται παραχωρήσεως
άδειας κυκλοφορίας ακεραίου επιβατηγού αυτοκινήτου δημο
σίας χρήσεως» (άρΔρον 3. παρ. 3. τρίτον έδάφιον).
Εκ τής εφαρμογής τού άνω ληφΔέντος ειδικού μέτρου υπέρ
τής τάπεως τών πολυτέκνων μισΔωτών όίηγών αυτοκινήτων,
διεπιστώΔη ότι πάρα πολύ μικρός άριΔμός τοιούτων άπεκατεστάΔη εις τό επάγγελμά των τούτο διότι, υπήρξε. μικρά
αύξησις τού άριΔμού τών έπιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. εις
μικρόν άριΔμον διοικητικών μονάδων εις τάς διαφόρους περιοχάς τής χώρας. Κυρίως ό άριΔμός ούτος ηύξήΔη εις διοικητικάς μονάδάς όπου έστερούντο παντελώς έπιβατηγών αύ1τοκ'.νήτων Δ.Χ· Κρίνεται συνεπώς σκέπιμον όπως συαπληρωματικώς. ληφΔ ύπό τής Πολιτείας μέτρον ώστε οι πολύτε
κνοι ο! όποιοι ασκούν πράγματι τό' επάγγελμα τού μισΔωτού
οδηγού αυτοκινήτων νά τ-ύχουν, διά τούς εις τήν άρχήν τής
παρούσης έκτιΔεμένους λόγους, ύπό τού Κράτους, παραχωρή
σεως (δκιαιώματος) Δέσεως εις κυκλοφορίαν ά/ά ενός άκεραίου επιβατηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. με έδραν τήν διοικητι
κήν μονάδα (δήμον ή κοινότητα) όπου κατοικούν ούτοι, κατά
τήν έννοια/ τού άρΔρου 51 τού Α.Κ., άνεπαρτήτως τής ύπάρξεως κενής Δέσεως πρός πλήρωσίν, ώστε, διά τούτους, ή
«ειδική φροντις» τής πολιτείας νά είναι πραγματική καί άμε
σος. Δηλαδή ή έν λόγω άποκατάστασις τών προσώπων τού
των νά μή συνδυάζεται μέ αύξησιν τού άριΔμού τών αυτοκι
νήτων τής ύπ’ όψιν κατηγορίας.
Διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους το προτεινο-μενον τούτο
νομοΔετικόν μέτρον. προτείνεται όπως ίσχύση καί διά τούς
πολυτέκνους οι άποίοι εκμεταλλεύονται ιδανικόν μερίδιον έπί
αυτοκινήτου ταξί ή σχετική άδεια τού όποιου (ιδανικού μερι
δίου) παρεχωρήΔη ύπό τού κράτους, ώστε ούτοι τού /.οιπού
νά έκμεταλλεύονται ό/.όκληρον (.ά/.έραιον) τοιούτον αυτοκί
νητο·/ δημοσίας χρήσεως.
Τά ανωτέρω προτεινόμενα, όπως ληφΔοΰν συμπληρωματικώς, μέτρα αποτελούν καί τήν άρχήν τού παρόντος νομο
σχεδίου.
Τό προτεινόμενον ι»ς άνω μέτρον διά τούς πολυτέκνους
τούς έκμεταλλευομένους κατόπιν κρατικής παραχωρήσεως ι
δανικόν μερίδιον άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. έπί έπιβατηγοϋ
αυτοκινήτου (όπως ούτοι τύχουν άδειας εκμεταλλεύσεως ολο
κλήρου—'ά/.εραίου—έπιβατηγοϋ αυτοκινήτου ΔΧ). δεν κρίνεται σκόπι;χον καί δεν προτείνεται όπως έπεκταΔή (έφαρμοσΔή) καί διά τά πρόσωπα τά έχοντα τήν αυτή/ ιδιότητα (τού
πολυτέκνου) καί τά όποια εκμεταλλεύονται κατόπιν επίσης
κρατικής παραχωρήσεως ιδανικά μερίδιχ άδειας κυκλοφορίας
Δ.Χ. έπί άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως
(φορτηγών, αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων), κατά κύ
ριον λόγον διότι κρίνεται ότι ή έκμετάλλευσις ιδανικού μερι
δίου άδειας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως έπί τοιούτων αυ
τοκινήτων είναι ικανοποιητική διά τάς βιοτικάς ά/άγκας τού
κατόχου καί τής οικογένειας αυτού.

'ϊτχλογίζεται ότι είς ολόκληρον την χώραν υπάρχουν ττερίπου 250 πολύτεκνο: οί οποίοι ασκούν το επάγγελμα τοϋ μι
σθωτόν όδηγοΰ αυτοκινήτων f( τού έκμεταλλευτοΰ ιδανικού
μεριδίου ώδείας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως επί χύτοκινήτσυ ταξί τεύέντος εις κυκλοφορίαν κατόπιν κρατικής πα
ραχωρήσεως καί ώς έκ τούτον δεν ύρίτταται ύέμα προσύήκης μεγάλου άριύ.μοϋ νέων επιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. είς
τά ήδη κυκλεφοροΰντα ώστε να δημιουργηύή ύέμα διαταράξεως της οικονομικής αυτών έκμεταλλεύσεως.
’Επί τών κατ’ ίδιαν διατάξεων τού προτεινομένου Νοαοσχεδίου σημειοϋνται τ’ άκόλουύα:
Επί τού άρύρ ον 1:
Αί διατάξεις τον άρύρου τούτον έχουν εισαγωγικόν άπλώς
χαρακτήρα διά λόγους νομοτεχνικούς. Ούτω διά τών διατά
ξεων τούτων διακηρύσσεται -έ γενικές γραμμές, 6 σκοπος τον
προτεινομένου Νομοσχεδίου (παροχή είς πολυτέκνους έπαγγελματίας αύτοκινητιστάς
δικαιώματος
κυκλοφορίας ά/ά
ένός ακέραιον επιβατηγού αύτοκινήτον ΔΧ) καί ορίζεται OTt
ή παροχή αύτη ύά χορηγείται κατά τά είς τάς έπομένας δια
τάξεις τού Νομοσχεδ'ίον οριζόμενα.
Επί τού άρύρου 2:
Αί διατάξεις τον άρύρου τούτον άποσκοποϋν είς τήν πραγμάτωσιν τον έκτεύέντος σκοπού τού Νομοσχεδίου ώς ττ-ρος
τούς πολ-υτέκνους τούς -άσκούντας τό επάγγελμα τού μισύωτού οδηγού αύτοκινήτων.
Τίθενται προϋπούέσεις καί όροι ώστε νά άτοκ-αττασταύονν
ο! τσράγματι άσκούντες το επάγγελμα τούτο ώστε νά άποφευχύούν· καταστρατηγήσεις καί περιγραφή τών ύεσπιζομένων.
Μία βασική έκ τών προϋποθέσεων τούτων τίύετα*. καί
είναι όπως ό υποψήφιος πολύτεκνος διά χορήγησαν τής έν
λόγω κρατικής παραχωρήσεως ασκεί το επάγγελμα τού οδη
γού αυτοκινήτων (μισύωτός οδηγός) ϋπό την έννοιαν πού
ορίζεται είς τήν διάταξιν. Δηλαδή πρόκειται διά τούς εις
τήν πράξιν άποκαλουμένονς έπαγγελματίας οδηγούς αυτοκι
νήτων.
Ούτο: ήσαν ήσφαλισμένοι διά κνρίαν άσφάλισιν (σύνταξιν)
μέχρι τής 31.10.1979 εις τό Ταμεϊον Συντάξεων Αντοκ.ινητιστών, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων (οδηγοί ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ,
εταιρειών πετρελαιοειδών ο! όποιοι υπάγονται άπαντες εις τήν
άσφάλισιν τον ΙΚΑ.
ΔΙία άλλη κ.ατηγο-ρια έπαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων
είναι εκείνο: ο: όποιοι έχουν εργοδότην τό Δημόσιον, τούς δια
φόρους μεγάλους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ. Τράπεζες κλπ.)
καί ο! οποίο: άσφαλιστικώς υπάγονται είς ίδιους ασφαλιστι
κούς οργανισμούς.
Ιναί α! δύο αύται κατηγορία: πολυτέκνων οδηγών προτεινεται όπως τύχου-/ τής έν λόγω κρατικής παραχωρήσεως
διότι και σι δύο κατηγορία: άσκούν τό αϋτό επάγγελμα.
Διά τήν δευτέραν κατηγορία/ όμως τίύετα: ώς προυπόύεσις όπως ούτο:. άν ζητήσου-/ καί κριύούν δικαιούχοι παραιτη•ύούν τής -ύέσεως την όποια/ κατόχου·/ ώς οδηγοί αυτοκινή
των (είς τό Δημόσ:ον. τον ΟΤΕ. ΔΕΗ κλπ.). Τούτο έκ.ρίύη
σκόπιμο-/ νά ύεσπισύή διότι δεν είναι δίκαιο// νά δεσμεύουν
κα». τή?/ ύέσιν! τήν όποια/ κατόχου·/ ά·φοϋ άν προτιμήσουν
νά τύχου·/ άδειας διά νά εκμεταλλεύονται όϋ.όκληρον αύτοκίνητον ταξί ύά είναι εϊς ύέσιν νά καλύψουν τάς όιοτικάς
άνάγκας τής οικογένειας αύτών.
Διά τήν παροχήν τής έν λόγω Κρατικής παραχωρήσεως
απαιτείται όπως, ο: πολύτεκνοι υποψήφιοι μισύωτοί οδηγοί
αυτοκινήτων έχουν προϋπηρεσία/ τινά εις το ασκούμενο-/ επάγ
γελμά των, διότι άλλως κάύε πολύτεκνος κατόχων άδειαν
ικανότητες οδηγού αυτοκινήτων επαγγελματική ύά ήδύνατο
νά άσκηση τό έπάγγελμα τού μισύωτού οδηγού δι' όλίγας τινάς ημέρας καί ούτω υπέρ αυτού νά έπιτύχη τήν χορήγησιν
τής έν λόγω άδειας -κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ. Διά τούτο
έκριύη σκόπιμον. κατά τή/ πρώτη/ εφαρμογήν τού προτεινομένου Νομοσχεδίου, νά άποκατασταύούν όσοι πολύτεκνο: έχουν

άσκήσει το επάγγελμα τού μισύωτού οδηγού αυτοκινήτων έπ!
3 έτη. μετά τούτα δέ ύά άπαιτεϊται 3 έτη τοιαύτης προϋπηρεσίας.
Ή ίιαφοροποίησις αύτη έπιίάλλεται νά ύεσπισύή διά λό
γους δημοσίου συμφέροντος ώστε νά άποφευχύή υπέρμετρος
προσύήκη νέων αυτοκινήτων ταξί εις τά ήδη κυκλοφορούντο
επί βλάβη τής έύνικής οικονομίας. Δηλαδή ή ίιάταξις αΰτη
τής άνω διαφοροποιήσεως σκοπόν έχε: όπως μή δημιουργ-ηόή
υπερβολική στροφή πρός τό επάγγελμα τού οδηγού αύτοκινήτων πολυτέκνων οδηγών με μονο·/ σκοπόν καί έπιδίωαιν διά
τής τοιαύτης άα/.ήσεως νά τύχουν τής έν λόγω κρατικής παραχωρήτεως, καί ούτω νά δημιουργηύή ύέμα προσύήκης με
γάλου άριύμοΰ αυτοκινήτων ταξί μέ τά γνωστά ώς άνω δυ
σάρεστα αποτελέσματα.
Οπως και μέχρι τούδε, ή ιδιότης τού μισύωτού οδηγού
καί ή προϋπηρεσία αυτού εις το επάγγελμα τούτο, άπαιτεϊται
όπως άποδεικνύεται διά πιστοποιητικού τού οικείου ασφαλιστι
κού ταμείου, φορέως κυρίας άσφαλίσεως (ταμείου), είς τό
όποιο ϋποχρεωτικώς ασφαλίζεται ή έργασία τού οδηγού αυτο
κινήτων ^ ΓΣΑ μέχρι 31.10.1979, πλήν ελάχιστων εξαιρέ
σεων καί άπό 1.11.1979 ΙΚΑ.).
"Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι ήσφαλισμένοι διά κυρίαν σύντα
ξιν είς άλλα ταμεία, πλήν τού ΤΣΑ καί τού ΙΚΑ, ύά προσκομίζουν_σχετικήν βεβαίωσιν τής υπηρεσίας ή τού οργανι
σμού όπου υπηρετούν.
Τά ώς άνω ταμεία τού ΙΚΑ καί ΤΣΑ δέχονται τήν άσφάλισιν τών έν λόγω προσώπων, καί βασίζονται εις σχετικός
δηλώσεις τοσον τών ζητούντών τήν άσφάλισιν όσον καί τών
εργοδοτών αυτών, άνευ έρεύνης καί ελέγχου άν πράγματι ό
ενδιαφερόμενος άσκεί το επάγγελμα τούτο ή καί άν τό ήσκησε δι! όσον χρονικόν διάστημα ζητά τήν άσφάλισιν. Καί ϋπό
αυτήν τήν διαδικασίαν άσφαλίσεως οί ενδιαφερόμενοι (οδηγοί
αυτοκινήτων) καί οι έργο^όται αύτών υπέβαλαν ψευδείς (μή
άληύεΐς ώς πρός τό περιεχόμενο-/) δηλώσεως ίνα επιτύχουν
υπέρ αύτών χορηγήσεως, ύπό τού Κράτους, παραχωρήσεως ύέ
σεως είς κυκλοφορίαν αυτοκινήτου Δ.Χ. Απεδειχύη, κατά τό
παρελύόν, διά πολλάς περιπτώσεις οδηγών αυτοκινήτων, σο
βαρά καί εκτεταμένη καταστρατήγησις καί περιγραφή τών
περί άσφαλίσεως εις το ΤΣΑ διατάξεων. Διά μεγάλα χρονι
κά δεστήματα ο! ενδιαφερόμενο: μόνον καί μόνο?/ διά νά τύχου·/
μιας άδειας αυτοκινήτου Δ.Χ. επιτύγχαναν νά φέρονται εις τό
ΤΣΑ ήσφαλισμένοι εϊκονικώς, ένώ κατ' ουσίαν ήσκουν ετε;ον
βιοποριστικόν επάγγελμα.
Διά τούτο ίνα άποφευχύοΰν αί άνωτέρω καταστρατηγήσεις,
παραλλήλως πρός τά άποδεικτικά έγγραφα τά όποια ύά προσ
κομίζουν ο! ενδιαφερόμενοι πρός άπόδειξιν τής άπαιτουμενης
ώς ιάνω προϋπηρεσίας των εις τό έν λόγω επάγγελμα, ύεσπιζετα: όπως γίνη και σχετική έρευνα καί έλεγχος άπό επιτρο
πή υπαλλήλων οί οποίοι άφοϋ βεόαιωύοΰν ότι πράγματι ό εν
διαφερόμενος εΐργάσύη ώς οδηγός αυτοκινήτων ύά γνωμοδοτοϋν σχετικώς. Ή έρευνα κα. ό έλεγχος ύά είναι ανάλογοι
μέ τις εμφανιζόμενες περιπτώσεις, ύά εκτείνεται δέ μέχρι
τοΰ σημίου έκείου όπου ή έπτροπή ύα μόρφωση ασφαλή γνώμην
περί τοΰ άληύοϋς τών δηλώσεων τών ενδιαφερομένων ύά
έρευνώνται π.χ. αϊ μισύοδοτικαΐ επίσημο? καταστάσεις τώ-/
εργοδοτών, α! ύεωρήσεις τών άδειών οδηγήσεως. άν παραλ
λήλως μέ τήν άσφάλισιν εις τό ΤΣΑ υπάρχει καί άσφάλισις
δι: άσκησιν άλλου βιοποριστικού επαγγέλματος καί εϊς^ετερα
ταμεία κλπ.).
Διά νά διασφαλισύή καί ίνα μή καταστρατηγείται τό προτεινόμενον μέτρον προβλέπεται όπο/ς ό άνωτέρω έλεγχος επι
τείνεται δι’ όλας τάς λοιπός τιύεμένας προϋπούέσεις κατοι
κία. μή χορήγησις κατά τό παρελύόν άλλης κρατική; παρα
χωρήσεως κυκλφοο ρίας αυτοκινήτου Δ.Χ. κλπ.).
Έπ: τοϋ άρύρου 3:
Αί διατάξεις τοϋ άρύρου τούτου άναφεροντα: είς τήν ύεσπισιν διατάξεων πρός πραγμάτωσιν τοΰ έτέρου σκέλους τοϋ σκο
πού τοΰ προτεινομένου νομοσχεδίου. Δηλαδή ώς πρός τήν προσναφερύεισαν άποκατάστασιν τών πΆυτέκνων τών έκμεταλλευο-
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μενών ioovtxov μεριδιον άδειας δημοσίας χρήσεως έζί έπ-βατηγοϋ αυτοκίνητου δημοσίας χρήσεως. Οί-σιΔέμενοι ζρός
τούτο όροι κα: ζροϋζοΔεσεις είναι ανάλογοι ώς ζρός τήν έτέραν κατηγορίαν τών άζοκαΔ:σ τ αμ έν ων (τών πολυτέκνων μισΔωτών όδηγών αυτοκινήτων).
Εζί τού άρΔρου 4 :
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου έν ζολλο·.; έχουν διαδικα
στικόν χαρακτήρα.
Κυρίως σημειούται ή ρύΔμισις ή οζοία δίδεται εις τήν τύ
χην τοϋ δικαιώματος τής άδειας κυκλοφορίας τού ιδανικού με
ριδίου τοϋ έζιδατηγοϋ αυτοκινήτου Α.Χ. μετά τήν άζοχώρησιν
έκ τής συνεκμεταλλεύσεως τοϋ πολυτέκνου — συνιδιοκτήτου.
Δηλαδή ότι ή άδεια τοϋ ιδανικού τούτου μεριδίου ζαραχωρείται είς τούς συνιδιοκτήτας κατ' αναλογίαν τής συνιδιοκτητίας των. άφοϋ βέβαια ούτοι καταβάλλουν είς το Δημόσιον
Ταμεϊον τήν αναλογούσαν εισφοράν ή όζοία είναι ή αγοραία
άξια τοϋ ζαραχωρουμένου ιδανικού μεριδίου έζ· τοϋ αυτοκι
νήτου ταξί. Εν ζροκειμένω λα εφαρμοστούν άναλόγως ώς
ζρος το Δέμα τούτο (εισφοράν) καί τά λοιζά ζρεκύζτοντα ζη
τήματα. α! διατάξεις τών άρΔρων 4 καί 3 τού ν.δ. 1061/
1971 αί όζοίαι έζιτυχδς μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστή. τΗτο
ή μονή ζρακτικώς εφικτή λύσις ή όζοία ήδύνατο νά δ0-3ή εν
ζροκειμένω.
__ Εις τό^ άρΔρον τούτο έχει ζεριληφΔεί διάτας :ς (zap. 3/
οια .ής οζοιας ζρ"δλεζεται οζως, εκείνοι ο! ζολύτεκνοι ο·ί
όζοιοι -3ά τύχουν ζαρα-χωρήσεως Δέσεως είς κυκλοφορίαν αυ
τοκινήτου τας·. οιά διοικητικήν μονάδά τής ζεριοχής Π ρωτευούσης, νά έχουν τήν ύζοχρεωτίν όζως συαμετάσχιυν διά
τών αυτοκινήτων των τάσι τά όζοία Δά κυκλοφορήσουν είς τήν
δ η μ: ουργη-3 ησομ έν ην ζρότυζον μονάδα έκμεταλλεύσεως αυτο
κινήτων ταξί τήν όζοία; μονάδα ήδη μελετά ό ΟΑΣ. Τούτο
κρινεται σκόζιμον όζως -3εσζισ-3ή έν όψει τής κρατικής ζροσζαΔειας ζού καταβάλλεται όζως καί είς τήν χώραν μας εφαρ
μοστούν νέοι μέΔοδοι έκμεταλλεύσεως τών αυτοκινήτων ταξί
(μείωσις κενών διαδρομών) έζ’ ώφελεία τών κατόχων αυτών
καί τής έ-3νικής οικονομίας γενικώτερα. 'Ο όρος δέ ούτος έχει
τήν έννοιαν ότι άζοτελεϊ όρον τού ύζό τοϋ Κράτους ζαρεχομένου ζρονομίου.
Έζί τ.ϋ άρΔρου 5:
Δια τού αρ·3ρου τουτου ζαρεχεται νομοΔετική έξουσιοδότησις ζρός τά όργχ;α τής Διοικήσεως (Τζουργόν Συγκοινων-ών) ΐνα ρυΔμισΔοϋν -3έματα, δευτερευούσης σημασίας, διαδι
καστικά και τεχνικής φυσεως, ώστε να εζιτευχΔή ό σκοζός
"ι-ΰ ζροτεινομενου Νομοσχεδίου.
Εζί τού άρΔρου 6:
At διατάσεις τού άρΔρου τουτου ζροβλέζουν το ζροσοιζοζαγες και τό άμεταίιίαστον τών ζαραχωρουμένων ύζό τοϋ Κρά
τους. κατ' εφαρμογήν τών διατάξεων τού ζροτεινομένου Ν-ομοτχεδίου, αδειών κα-3’ όσον δεν κρινεται όρ-3όν καί δίκαιον,
εις εκείνον τον όζοίον ζαραχωρείται ύζό τοϋ Κράτους το δι
καίωμα κυκλοφορίας (άδεια) τοϋ αυτοκινήτου ώς δημοσίας
χρήσεως νά έκζοιή τούτο έλευΔέρως και νά είσζράττη χρημα
τικόν ζοσόν ύζερόαΐνον σήμερον έν τή άγορά ζολλαζλασίως
τήν αξίαν τού -αυτοκινήτου ώς οχήματος (ζράγματος). Τό
δικαίωμα τούτο ανήκει αναμφισβήτητους είς τό Κράτος τό
όζοΐο, κατά τήν ζαραχώρησιν, δύναται, νά άξιώση τή; διατήρησιν αύτοϋ ύζέρ έκείνο-υ Ιζ’ όνόματι τοϋ όζοίου τό ζαρεχώρισε
καί συνεζώς νά άζαγορεύση τήν έζί τούτου (τού ζρονομίου)
συναλλαγή·; (έμζορίαν) και ζλουτισμόν.
Εξαίρεσις έκ τών ανωτέρω Δεσζίζεται μόνον διά μέλος τής
οικογένειας τού δικαιούχου τής άδειας άσκούντος ϋζό τή; ανω
τέρω έννοιχ;. Έζισης διά τον αύτόν λόγον, ζροβλέζεται έξαίρεσις καί αιτία Δχ;άτου τοϋ δικαιούχου τής άδειας όζως
χύτη ζεριέρχεται είς τούς κληρονόμους αύτοϋ έφ’ όσο·; ούτοι
δεν άσκοίΰν έζάγγελμα τι, ζλήν τό τού οδηγού χΰτοκινήτων.
Εζί τού άρΔρου 7:
'Διά τοϋ άρΔρου 2 ζερίζτωσις γ' τού ν. 388/1977 ορίζον
ται τά άκόλουΔα:

«ΆρΔρον 2.Σκοζοί καί αρμοδιότητες.
Είς τούς σκοζούς καί τάς αρμοδιότητας τοϋ ΟΑΣ ζεριλαμβάνονται:
γΙ II ρύΔμισις ζάντων τών Δεμάτων τών άφορώντων είς
τήν διεξαγωγήν τών μαζικών δημοσίων συγκοινωνιών εν τή
περιοχή ΆΔηνών — Πειραιώς καί Περιχώρων, ιδία ό κχ3ορισμός, ή κατάργησες καί ή έζέκτασις τών γραμμών, ό καΔο
ρισμός τών διαδρομών, τών δρομολογίων, τών αφετηριών, τών
τερμάτων καί τών στάσεων, ό εκσυγχρονισμός τοϋ συσττματος
έκδόσεως καί άκυρώσεως εισιτηρίων καί ή δημιουργία καί
■χρησιμοζοίησις τών ζάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ώς καί ή
ρύΔμισις ζάντων τών Δεμάτων τών άφορώντων είς τά έπιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως».
'Εκ τής άνω διατάξοως προκύπτει ότι
ό Όργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) ό όζοίος ανήκει εξ όλο-/,λήρου
είς τό Ελληνικόν Δημόσιον καί ό όζοίος είναι Νιμικον Πρόσωζον Ιδιωτικού Δικαίου ρυΔμίζει αποφασιστικά άζαντα τά
Δέματα τών αυτοκινήτων ταξί τής ζεριοχής τής τοπικής
αύτοϋ αρμοδιότητες. ήτοι τής ζεριοχής ΑΔηνών—Πειραιώς
— Περιχώρων (άκτίς 20 χιλ. άζό τής ζλατείας Ομο/οιας
τών ΑΔηνών).
Μεταξύ τών Δεμάτων τούτων ζεριλαμβάνεζαι 'καί ή άρμοδ ιό της τοϋ ΟΑΣ, είς ζεσίζτωσιν αύξήσεως τοϋ άριΔμοϋ τών
αυτοκινήτων Δ.Χ. τής κατηγορίας τούτης, τή; χορηγήσεω;
τών αντιστοίχων εγκρίσεων έζ’ όνόματι τών κριΔησομενων
δικαιούχων Δέσεως είς κ'υκ/.οφορίχ; αύτο-κινήτων ταξί ζρός
ζλήιιωσιν κενών Δέσεων κα
εζαύξησιν τοϋ καΔ (ορισμένου
άριΔμκϋ. Δηλαδή ή άρμόδιόπ^ς τής έκδόσεως σχέτιικής ζροσκλήσεως (ζροκηρύξεως), τής συγκεντρώσεως τών σχετικών
δοκβιολογητιικών τών μζοψηφίων, τοϋ ελέγχου τούτον;, τής
συ/τάξεως τών σχετσκ·ών ζινάκων σειράς διικαιούχων βάσει.
τών ίσχυόντων όρων καί ζροϋζοΔέσεων αί όζοίαι έκάστοτε
καΔοφίζοι·υτ.αι ϋζό τής Πολιτείας διά ΓΙ. Δ/τος έκδιδομενου
ζρ-ατάσει τοϋ Έζουργού Σ/υγκοινω^.ώ·; ν.ιατ έξηυσιοδοτησιν
τοϋ άρΔρ-ου 8 zap. 4 τού Ν. 803/1978 — ΦΕΙν 123/τ. Λ /
9.8.1978 (νϋν ισχύει τό Π .Δ. 387/1978 «ζερί καΔορισμνϋ
όρων, ζροϋζοΔόσεω·; καί διαδικασίας ζαρχχωρήσεως αδειών
κυκλοφορίας έζτίατιν.ών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διά
τή; κάλυψιν τών κατ' εφαρμογήν τοϋ άρΔρου 22 τού Ν. 588/
1977 δημοουσγοτ-μένων Άων Δέσεον;» — ΦΕΙν 119/τ. A /
26.5.1978).“
"Ομως ό art) 'Οργανισμός κυρίως είναι μελετητικός ΟργαΜίσμός ό όζοίος διέζεται καί λειτουργεί βάσει τών αρχών τού
ιδιωτικού δικαίου /καί ή άνωΐ άρμαιιότης αύτοϋ ζροσκδιάζει
προς τάς άρμκ>δ:ότητας αίί όζοίαι ζρέ-ζετ νά άσκοϋ’/ται άζο τας
ύζτρεσίας τοϋ Δημοσίου οΟαί όχι άζτό ύζ.ηρεσίας ιδιωτικού δι
καίου έστω καί αν αυται λειτουργούν κατά ζαραχώρησιν τοϋ
Δη40σ!ου. ώς έν ζροκειμένω συμβαίνει διά τόν ΟΑΣ, δοΔεντος ότι ή άσκησις τής άρμοδιότητος αύτής έχει ώς ά-;τικειμενον τή» ζζοροχή; είς ίδιώτας κρατικού ζρονομίου (έν ζροκε’μέ·Αι> δοκαιώμα/τος Δέσεως είς κυκλοφορίαν επιβατικού αΰ-τοκι-νήτου δημοσίας χρήσεως) τό όζοίο; ζρέζει νά ζαρεχεται
■άζ’ εύΔείας άζό ϊημοσιχ; όζτρεσίχ; καί όχι άζό όριγχ/ισμον
ιδιωτικού δικαίου καί νά zsp:βάλλεται διά ζράξεως όργχ;ου
τού Δημοσίου ώς συμβαίνει με όλα τά ζρο·Λμ·υα τά όζοία χορη
γεί τό Κράτος ζρός τους διοικουμένους. ώστε ό τυχότ; άδικηΔείς ζολίτης ζρός μεγαλύτερα·; ζροσζασίχ; αύτο-ϋ νά δύναται '/α άσκήση τά ειδικά μέσα τά όζοία ζροβλέζει είς τήν
Χώρα; μας τό Διοικητικόν Δίκαιον (διοικητικά', δσαφοραί ύζαγόμεναι είς τά διοικητικά δικαστήρια) καί όχι τό δίκαια/
εκείνο είς τό όζοίον ύζάγοντχ. αί διαφοραί ιδιωτικού δίκαιου
(Πολιτικά Δικαστήρια). Διότι- έν ζροκειμένω κατ' ούστα;
πρόκειται ζερί διοικητικής διαφο·ράς καί όχι ζερι διαφοράς
ιδιωτικού δικαίου. "Αλλωστε ή αΰτή ώς άνω άρμοδιοτης κειταν κζ: έκτός τοϋ σκοζού τοϋ έν λόγω οργανισμού ιδιωτικού
δικαίου (τοϋ ΟΑΣ) άφοϋ αύτηι δεν έχε: ώς αντικείμενο* τή/
μελέτην γενικών συγ/Λ:νωνιακών Δεμάτων τής ζεριοχής τής
άρμοδιότητος αύτοϋ.
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Διά ταός άνω λόγφς| οψ^εται σικόπ·ιμ»ν καί επιβάλλεται
ή έν λόγω άρμοδιότης μή ύπαχ-Δή εις τάς αρμοδιότητας τού
ΟΑΣ.

Τούτο επιδιώκεται its των ίια-τάξεων τοΰ ύπό ανάλυα :ν
άρ-Δρου', έπιτυγχάνεται δέ νομοτεχνικώς διά τής άντικαταστάοεως τής όςισταμένης σχετικής διιατόξεως ικαί τής αν αλόγου
ά/αδοατυπώσεως -χύτης.
Ούτως ή έν λόγω άρμοδιότης τής έφαρμογής τής διαδικαc-ίας καί τής χορηγήσεως των εγκρίσεων διά τη/ Κυκλοφορία/
νέων αυτοκινήτων ταξί καί είς την έν λόγω
( ΑΔηνών—Πειραιώς—Περίχωρων), κατ’ έπαύξησιν τής υφιστά
μενης δυνάμεως, Δά δύνατι»' νά άσκήται άπό τή/ οικεία·/ Νο
μαρχίαν (’Αττικής) όπως έχει καΔορισΔή καί ασκείται, διά
τήν "αύτήν αρμοδιότητα, διά τάς λοιπά; περ-.οχός (Νομαρ
χίας) τού Κράτους.
Βΐς τή/ παρούσαν έπισυν άπτετα·. Π ζράρτηχα το οποίον
περιέχει τά κείμενα των σχετικών προς το νομοσχέόιον δια
τάξεων.
Έ/ ΑΔήναις τή 8 Φεβρουάριου 19S0

Ό Υπουργός Συ-οοοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΊΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Π ΑΡΑΡΤΙΤΜΑ
Α'ΐτιολογικής έκΔέσεως επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί ταρα
χώρητε ως δικαιώματος Δέσεως εις κυκλοφορίαν έπιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις πολυτέκνους έπαγγελματίας αύτοκινητιστάς».
Περιέχει: Τά κείμενα τών σχετικών ιερός τό Νομοσχέδιον
διατάξεων:
Α) ΝΔ. 1061/1971 «περί διατάξεων τινων άχφορωσών εις
την με-ταβίβασιν αυτοκινήτων δημοσίας χοήσεως» ;— ΦΕΚ
270/Α/23.12.71.

vAp-Spov 4.
1. Έν περιπτώσει απώλειας δικαιώματος άδειας κυκλοφο
ρίας ιδανικού μεριδίου έπϊ αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως κατά
τά έν άρΔροις 2 παρ. 1 καί 3 παρ. 1 τού -παρόντος οριζόμενα,
τό άναφερόμενον εις τό ιδανικόν τούτο μερίδιον άπολεσΔέν δι
καίωμα άδειας κυκλοφορίας παραχωρείται, δι’ άποφάσεως τοΰ
Περιφερειακού Διοικη.τού ’Αττικής καί Νήσων έφ’ όσον έδρα
τού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως είναι πόλις ή κωμόπολις
κειμένη εντός τής -περιφερείας τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή τού οικείου Νομάρχου εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν,
εις τά λοιπά πρόσωπα τά διατηρούντα την άδειαν κυκλοφο
ρίας τού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως καί έν ανυπαρξία
τοιοΰτων εις τόν μετά τού xncrS-ανόντος συνιδιοκτήτην ή συνιδιοκτήτας τούτου, κατά ποσοστόν άνάλογον. κατ’ άμφοτέρας
τάς περιπτώσεις, προς την έπι τού υπολοίπου τής άδειας
τού αυτοκινήτου συμμετοχήν ενός έκαστου έξ αυτών. Ή ώς
άνω περί παραχωρήσεως τού έν λέγω δικαιώματος άπόφασις
τού Περιφερειακού Διοικητού ’Αττικής καί Νήσων ή τού οι
κείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν ώς ανωτέρω, έκδίδεται ύπό
την έπιφύλαξιν ·άνα/.λήσεο)ς αυτής εις ταυμόρφωσιν προς άκυρωτικόν δεδικασμένον. σνμφώνως προς τό άρ-Spov 107 παρ.
4 τού Συντάγματος. Ή έπιφύλαξις αυτή αναγράφεται καί
έπι τής έκδιίομένης κατά τή·/ παρ. 2 τού παρόντος άρΔρου
άδειας κυκλοφορίας καί τών άπογραφικών δελτίων τού αυτο
κινήτου ώς καί επί πάσης μεταγενεστέρας έκδιδομένης τοιαύτης άδειας, δι' οίονδήποτε λόγον καί δή συνεπεία μεταβιβά
ζω? ταύτης προς οίονδήποτε τρίτον, παύει δέ ή ισχύς της
και διαγράφεται £κ τών άνω πράξεων είτε εις περίπτωσιν
μή άσκήσεως ένδικου μέσου κατά τής πσάξεως παραχωρή
σεως είτε άπορρίψεως τούτου. Εις περίπτωσιν άποδοχής τού
ένδικου μέσου τό αρμόδιον ο.: γ αν ον τή; Διοικήσεως τό έκδέσαν τή·/ πράξιν παραχωρήσεως προβαίνει είς άνάκλησιν ταύ
της ώς καί πάσης μεταγενεστέρας πράξεως έρειδομένης έπ’
αυτής, άνεξαρτήτως τυχόν μεταβιβάσεως τού παραχωρηΔέντος δικαιώματος προς τρίτον.
2. Καν άπάσας τάς ανωτέρω περιπτώσεις οι πρός σΰς ή
παραχώρησις ΰποχρεοΰντα: όπως, εντός αποκλειστικής προ

θεσμίας τεσσάρων (4) μηνών άπό τής έπιδόσεως εις αυτούς
τής σχετικής ώς άνω άποφάσεως, υποβάλουν είς τήν άρμοδίαν Περιφερειακήν Υπηρεσίαν τού 'Υπουργείου Ναυτιλίας
—Μεταφορών καί Επικοινωνιών σχετικήν αΐτησιν με-S απάν
των τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν νέας
κυκλοφορίας τού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.
3. Εν περιπτώσει μή αποδοχής ύπό τίνος αιτία Δανάτου
άποκτώντος ή ύπό συνιδιοκτήτου μετά τού άποΔανόντος, κατά
περίπτωσιν, τής κατά τάς προηγουμένας παραγράφους τού
παρόντος άρΔρου παραχωρήσεως, έντός αποκλειστικής προΔεσμίας τεσσάρων (4} μηνών άπό τή·ς έπιδόσεως εις αυτούς
τής σχετικής περί τής παραχωρήσεως εγγράφου εΐδοποιήσεως
τής αρμόδιας Υπηρεσίας ή παρόδου άπρακτου τής προΔεσμίας ταότης τό αντίστοιχον δικαίωμα παραχωρείται εκ νέου
κατά τόν έν τή παραγράφω 1 τού παρόντος άρ-Δρου άναφερόμενον τρόπον καί σειράν παραχωρήσεως είς τους τυχόν λοιπους τοιούτους. Έν μή αποδοχή παρ’ ούδενός τών ώς ανω
τέρω προσώπων τού παραχωρθυμένου αύτοίς δικαιώματος, άνακαλειται. δι’ άποφάσεως τού Προϊσταμένου τής οικείας περι
φερειακής Ύ*πηρεσιας τού Υπουργείου Ναυτιλίας. Μεταφο
ρών και ’Επικοινωνιών ή άδεια κυκλοφορίας ολοκλήρου τού
αυτοκινήτου, ώς δημοσίας χρήσεως.
4. Τό κατά τάς προηγουμένας παραγράφου; δικαίωμα τής
άδειας κυκλοφορίας έφ' όσονάφορά εις αύτοκίνητον κυκλοφό
ρησαν έπι τή βάσει έτέρων τών έν άρΔιρω 1 παράγραφος 8
τού παρόντος άναφερομένω·/ διατάξεων, παραχωρείται. τή κα
ταβολή υπέρ τού Δημοσίου, 'εισφοράς, ίσης, προς τήν έκάστοτε ύφισταμένη/ άγ ορ οί αν υπεραξίαν
τού κατά περίπτωσιν
παραχωρθυμένου ΐδα/ικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτο
κινήτου δημοσίας χρήσεως, όριζομένης ύπό τής αρμόδιας κατά
νόμον Επιτροπής. Ή εισφορά χύτη βεβαιούται ώς δημόσιον
έσοδο/ παρά τού αρμοδίου διά τήν φορολογίαν τών αύτκινήτων
Οικονομικού ’Εφόρου βάσει τών άπογραφικών δελτίων τών αρ
μοδίων Υπηρεσιών τού Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών
καί ’Επικοινωνιών καί καταβάλλεται είς τό οίκεΐον Δημόσιον
Ταμεϊον, τό μεν εν δωδέκατον (1/12) ταύτης κατά τή-/ χορήγησιν τή; άδειας κυκλοφορίας τού αυτοκινήτου, τό δέ ύπόλοιπον εις ένδεκα (11) ΐσοπόσσυ; μηνιαίας δόσεις, έξ ών ή πρώ
τη έντός τού πρώτου δεκαημέρου τού μεΔεπομένου άπό τής έκδόσεως τής άδειας μηνός. Ή μή έμπρό-Δεσμος καταβολή μιά;
τών άνω δόσεων, συνεπάγεται τήν άπώλειαν τού δικαιώματος
καταβολή; τη; εισφορά; εις δόσεις καί τήν άπαίτησιν κατα
βολή:; ολοκλήρου τού όφ-ειλομένου υπολοίπου τή·ς εισφοράς.
Έν τή περιπτώσει ταύτη, κατόπιν άποφάσεως τού αρμοδίου
οικονομικού Εφόρου, άφαιρούνται. αερίμνη τής ’Αστυνομικής
‘Αρχή·:, ή άδεια κυκλοφορίας καί α! κρατικοί πινακίδες τού
αυτοκινήτου μέχρι; ολοσχερούς έξοφλήσεως τού έφειλομενου
ποσού τής εισφοράς.
’ΆρΔρον 5.
1.
Ό πρός Εν ή παραχώρησις τού δικαιώματος έπι ιδανικό/
μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεω:
δικαιούται νά ζητήση παρά τού κυιρΊου τού ά/τιστοιχου ιοαν.κού μεριδίου έπι τού αυτοκινήτου, ώς πράγματος, τήν έςα
γοράν αυτού άντί εύλογου καί δίκαιου τιμήματος, εντός τής
κατά τήν παρ. 2 τού άρ-Δρου 4 τού παρόντος, όριζομένης προΔεσμίας. Έν περιπτώσει άρνήσεως τού ύποχρέου ώς πρός τήν
μεταβίβασιν τού ιδανικού μεριδίου ώς πράγματος, είς τον προ;
ον ή παραχώρησις τού δικαιώματος τής άδειας κυκλοφορίας, ή
διαφωνίας τούτων ώς πρός τό καταβλητέο·/ τίμημα, τή αιτήσει
τών ενδιαφερομένων ϋποβαλλομένη έντός τής ά-.ωτέρω προΔεσμίας. τό μεταβιβαστέον κηρύσσεται ά/αγκαστ:·/.ώ; άπαλλοτρκ·)τέον δι’ άποφάσεως τού Π εριφερειακού Διοικητού ’Αττικής κσ:
Νήσων ή τού οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν ώς έν άρΔρω
4 παρ. 1 τού παρόντος ορίζεται, λόγω δτυοσίας ώφελειαε.
διά τόν -/αΔερΐσμόν δέ τού καταβλητέου τιμή-χατος εφαρμό
ζεται ή διαδικασία τή; έποαένη.ς παραγράφου. Ή περί αναγ
καστικής άπαλλοτριώσεω; ώς άνω άπόφασί';
ά/α/.οινούτα'
όποχρεωτικώς εις τή·/ οικεία/ περιφερειακήν Ύ*πηρεσία/ Συγ
κοινωνιών τού Υπουργείου Ναυτιλίας. Μεταφορών καί Επικοινωνιών, μνεία εε ταύτης γίνεται εΐ; πάσα/ ποοίπτωσ:·/
χορηγήσει·)·;, κατ' έφαρμογήν τής παρ. 2 τού άοΔτου

Δ.Δ. 3334/55 βεβ αιωσεω; μεταβολών διά τό εις δ έκδίδετχ:
βεβαίωσις αυτοκίνητο·/.
2. Tf, σιτήσει οίονί ήκι,τε των ένδιαφε ρομένων ΰκοβα/.λομάνη ένώκιον τού Μονομελούς Πρωτοδικείο?. έν τή κεριφερειχ τΰ όκοιου ΰκάγεται ήέοιριζ τού αυτοκινήτου. καί έντός
κροθεσμια: τεσσάρων 4) μηνών άττό τής έκιδόσεως τή: κατά
την κροηγουμένην καράγραφον κερί άκάλλοτρ: ώ σ ε ω : άκοφασεως. καθορ>ίζετχΊ δι άτυοφάσεω; τού δικαστηρίου τούτου,
κατά την διαδικασίαν τού κερ: άτρολιστικών μέτρων κερ χ
λαίου τού Κωδ. Πολ. Δ:κ. τε τίμημα τής έξαγορχς. άνά/ογον
ττ.ρές την κραγματική·/ άγορχίχ,/ άτι αν τον α κ α λλ ο τ ρ ι ωθά ν το ς
κρα-γματος. Κατά τής ακοφάσεως τούτης οΰδέν τακτικέ/ ή
έκτακτον, ένδικον μετρ ον έκιτρέκετα:.· ουδέ κροσφυγή (άνακοττή) κατά τή'/ τακτικήν διαδικασίαν. Τής συζητήσεως τής
αίτήσεως καθηγείται έκθεσις έκτιμήσεως. συντασσομένη ΰκό
τής κατά τό άρθρ. 28 τού Ν. 2119/1952 «κερί των διά των
λεωφορειων αυτοκίνητων συγκοινωνιών», ώς έκχστοτε ισχύει,
£—<“* CTTT ^
3. Ακό τής καταβολής τού δικαστικώς καθορυθάντος τι
μήματος έςαγοράς εις τον δικαιούχον τούτου·, ή έν άδικαιολογήτω άρνήσει του, άκό τής καταθότεως του καθσρισθάντο:
τιμήματος εις το Ταμείο·/ Π αρακαταθηκών καί Δανείων, συντελείται άκαλλοτρίωσι. τού δ·.κακά/ου τής έξχροράς τοΰ ϊδζνικοΰ μεριδίου τού αυτοκινήτου κα-3'.σταμενου κυρίου αϋτοΰ.

-

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί κχραχωρήσεως δικαιώματος θέσεως εις κυκλοφορίαν
έκιίατγ'ώ·/ αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις κο7 υτέκνους έκαγγελματΐας αΰτοκινητιστάς καί ρυθμίσεως συνα-;
Άρύρον 1.
Εις κο/.υτέν.νους. κατά τάς κείμενα: διατάξεις, έκαγγελματιας αυτοκινητιστας.
ζρέχεται δικαίωμα θέσεως εις κυκ/.οφοριαν ενός ακεραίου έκιβαττ
αϋτοκινήτου δγμοσία; χρήσεως καθ’ ΰκερβασιν τοΰ κατα τας οιατασεις του άρθρου οο
τοΰ ν. 588/1977 «κερί όργανώσεως τών αστικών συγκοινω
νιών ΓΙρωτευούσης καί ά/.λων τινών διατάξεων» καθωρισμενου εις εκάστην διοικητικήν μονάδα άριθμοΰ τών αυτοκινήτων
της κατη-·
ταυτης. κατα τα ειοικωτερον etς :ας εκομε::αταςε;ς υρι,υμένα.
Άρθρο·/ 2.
1. Τ; κατά το κροηγοΰμενον άρθρον δικαίωμα καρεχεται
το/.υτεκνους εκαγ/ε/,ματιας αυι οκινητιστάς οδηγούς αΰτοκινήτων. εφ οσον συντρέχουν
συν τροχού·, εκι κ/.έον άθροιστικώς οι άκο/.ου-υο: οροί και οοΰκοθέσεις:

α)/Έχουν τήν 'Ε/.ληνκ/.ή·/ ΰκηκοότητ α ή κρόκ.ειται κερί
ομογενών έκ Κύκρου ή καί ομογενών καί έξ άλλων χωρών
έγκαταλειψάντων Εριστικώς την μόνιμον έγκατάστασιν των
εις τάς χώρας ταύτας.
δ) Έχουν ασκήσει κατά τά τρία (3) τελευταία, κρό τής
ύκοβολής τής κατά την καράγραφον 3 το". καρόντος άρθρου,
αΐτήσεως έτη κατά κύριον έκάγγελμα, τ, τοΰ Εδηγοΰ αυτο
κινήτων, συμκερι'/.αμβανομενων και τών ηλεκτροκινήτων λεω
φορείων. μέ σχέσιν εξηρτημενης έργασίας ιδιωτικού δικαίου
ή μέ oir/δήκοτε έτερο·/ σχέσιν (έκ! μισθώσει αυτοκινήτου,
έκ’ αμοιβή διά κοσοστών ή κατά χιλιομετρικήν άκόστασιν), έφ’
«Άρθρον 2.
όσον Ε χρόνος τής τοιαΰτης άκασχολήσεως τύτών κορέχει εις
Σν.οκοί καί αρμοδιότητες.
αυτούς κατά νόμον δικαίωμα κρος τά/ταξιν έκ τοΰ Έλληνικοΰ
Εις τούς σκοκούς καί τάς άοαοδιότητας τού ΟΑΣ κεριΔημοσίου ή άλλου ξένου Κράτους ή έκ τών όργχ/ιτμών τοκιλαμβάνονται!
κής τΰτοδιοικήσεως ή έξ οίουδήκοτε ετέρου έν Έλλάδι νομια) Ή έκκόνησις μελετών διά τή-/ έκίλυσιν τών κάσης ρύ
κοΰ κροσώκου δηαοσίου δικαίου, σορέως καροχής κυρίας άσφασεως συγκο ινωνε ακ ών καί κυκλομορ ι οκών προβλημάτων εις
/,ίσεως. 0: έκ τούτων τών Εκοίων Ε χρόνος τής, κατά το κροτην ττεριοχήν Αθηνών—Πειραιώς καί Περίχωρων, καί άροηγούμενον
έδάφιον, άκασχολήσεως αύτών δεν καρεχει εις αυ
ρώντων εις τά κάση; ρύσεως συγκοινωνιακά καί μεταφορικά
τούς
δικαίωμα
εις σύνταξιν έκ τού Ιδρύματος Κοινωνικών
μέσα. Ή ώς άι/ω. κεριοχή καθορίζεται έκάστοτε οι’ άκοσά’Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή τοΰ Ταμείου Συντάξεων Αϋτοκινητισεως τοΰ 'ΊΓκουμγοΰ Συγκοινωνιών.
στών (ΤΣΑ) όκου κατά νόμον ασφαλίζεται ή Εργασία τοΰ Εδτ.?) ............... ..... *.......... .
.
.... ......... ».
γοΰ αυτοκινήτων, άκαιτείται όκως ουτοι, κρινόμενοι δικαιού
Γ) Νόμος 803/1978 «κερί έκιβαλλόμενων κυρώσεων εις
χοι, καραιτηθοΰν τής θέσεως την Εκοίαν κατέχουν ώς οδηγοί
κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων καί φορτηγών μοτοσυκλεταυτοκινήτων κατά τά εις την καρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ κ άγον
τών ιδιωτικής χρήσεως διά καραβάσεις τινάς τής κερί τών
τος
οριζόμενα.
όχταάτων τούτων κεινιένης νομοθεσίας καί άλλων τινών δια
γ) Δεν έθεσα/ εις κυκλοφορίαν έκ’ όνόματί των ή μόσω
τάξεων»—ΦΕΚ 123/Α/9.8.1978.
συνεταιρισμών ή άλλων μεταφορικών όργα/ισμών. οίασδήκοτε
Άρθρο·/ 8.
νομικής μορφής καί τάκου, κατόκιν κρατικής καρα/ωρήσεως,
1.
Ή καρ·. 6 τοΰ άρθρου 22 τοΰ ν. 588/1977 «κερί όργα-αυτοκίνητο·/ δημοσίας χρήσεως οίασδήκοτε κατηγορίας ή μοτοσυκ,λέττα/ δαμεσίας χρήσεως. ολόκληρον ή ΐδα/ικον μερίδιο·/,
νώσεως τών αστικών συγκοινωνιών Πρωτευοΰσης καί άλλων
άκο τής. άκελευθερώσεως (12 Οκτωβρίου 1940) καί έντευτινών διατάξεων», αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
θεν. Διά την έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ κρ ο ηγουμένου εδα
«6. Τά οότω κρσκύκτοντα κενά εις έκιβατηγά αυτοκίνητα
φίου ή χορήγησις άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας
δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού. καλύκτονται διά
χρήσεως δι’ άκοκατάστασιν κληγέντω·/ αυτοκινητιστών τής
νέων αυτοκινήτων τής αυτής κατηγορίας, τιθέμενων εις κυ
κεριόδου 1940—1949 θεωρείται κρατική καραχώρησις. Δ’εν
κλοφορίαν έκ’ Ενόαατι είτε φυσικών κροτώκων ασκούν των το
θεωρείται ώς κρατική καραχώρησις. διά τήν έφαρμογήν τών
εκάγγελμά τοΰ Εδτ/γοΰ αυτοκινήτων καί εγγεγραμμένων καί
διατάξεων τής καροόσης κερικτώσεως. ή χορήγησις αδειας
ησραλισμενων εις τον εις ον ύκάγονται, κατά νόμον ασφαλι
κροσωρινής ισχύος διά τή·/ κυκλοφορία/ αυτοκινήτου κρές έκστικόν φορέα κυρίας άσφαΰ.ισεως, είτε έκιχειρήσεων συνιστωτελεσιν συγκοινωνίας έκί μή χαρακτηρισμένης ώς ΰκεραστιμενων διά τών διατάσεων τοΰ καεοντος».
κής
Εδικής λεωφορειακής γραμμής, έφ’ όσον δεν ένεταχθη
2...................... .. '
τοΰτο ή εις ά'/τικατάστασιν αϋτοϋ έτερον, εις το οικείο·/ Κοι
4. Εκιφυλασσομένων τών διατάξεων τών καρ. 1 καί 2 τοΰ
νόν Ταμείο·/ Είσκράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ).
καρόντος άρθρου, διά κ. δ/τος. έκδιδομένου κροτάσει τοΰ V4. Αί διατάξεις των καρχγά,ρφων 2 καί 3 τοΰ άρθρου 4
τοΰ καρόντος έφ αρμόζονται άναλΕγω·ς καί εις την κερίκτωσιν
καραμελήσεως των κατά τάς κροηγουμόνας κ ομογράφους τοΰ
καρ όντος άρθρου κροθεσμιών ύκό τοΰ ττρος Εν ή καραχώρησις
τοΰ δικαιώματος άδειας κύκλο ουρίας αυτοκινήτου δημοσίας
χρήσεως.
Β) Νόμος 588/1977 «κερί όργανώσεως τών Αστικών
Συγκοινωνιών Πρωτευουσης καί άλλων τινών διατάξεων»—
ΦΕΚ 148/Α/1.6.1977.

κουργοΰ Συγκου/ωνιών. ορίζονται οί λοικοί όροι, αΐ κροϋκοθέσεις. ή κροτεραιόττ,ς τών δικαιούχων καί ή έν γόνε: διαδικα
σία καλύψεως τών εις τάς καρ. 1 καί 2 τοΰ καρόντος άρθρου
α/ασερομενων κενών εις έκιίαττγά καί λεωφορεία αυτοκίνη
τα δημοσίας χρήσεως.

2.
ΤΕ κατά τή·/ κροηγουμόνη·/ καράγραφον δικαίωμα καρεχετα: καί εις κολυτόκνους οί Εκοίοι είναι έξ αγοράς ή έκ κροικύς ή έκ δωρεάς ή κληρονομικό» δικαιώματ: κύριοι καί κά
τοχοι ή νομής καί κάτοχοι αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως
οίασδήκοτε κατηγορίας, Ελοκλήρου ή Ιδανικού μεριδίου έφ’

