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Προς .τψ· Βον/.ι/ν τοι>' Ελλφ·οη·
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στή χώρα. βάσει τών στοιχείων πού υπάρχουν. ττριν απο
το ε το ς. 1957 μ συγκεκριμένα πρό τής 8.2.1957) ήταν ελεύ
θερα ή κυκλοφορία πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων οχημάτων
γονικά πάσης κατηγορίας καί χρήσεως. "Λαό τού έτους όμως
195)5 καί μετά είχε πζρατηρη-3εϊ μεγάλη αύξηση τού άρ·.•υμοϋ τών - ε τ ρ-ε λ α: ο κ:ν ή Των αυτοκίνητων οχημάτων, ίο: αίτερα δέ τών φορτηγών καί τών λεωφορείων σέ βάρος τών
βενζινοκινήτων.
' - ι ·Α·ύ-ό—γι-α-τί ή. εκμετάλλευση τών πε τ ρ ε λ α ι ο κ ι ν ή τ ων “5 ύ τ όΐήιπ
νήτων ήταν οίκονομικοτέρας άπό εκείνη τών βενζινοκινήτων.
άφοϋ ένα πε τρ ελ αιοκίνη το αυτοκίνητο γ'.ά τήν κινητή του
καταναλίσκει λιγότερη ποσότητα καυτίμΟυ γιά^τή*1 εκτέλεση
τοϋ ίδιου έργου, επειδή ή τιμή (άξια) τού πετρελαίου ήταν
μικρότερη άπό εκείνη τής-βενζίνης καί επειδή, τέλος, το πετρέλα’.ο έπιβαρύνετο μέ λ'.γότερους φόρους άπό εκείνους τής

ρενζίνης.
_--------------------------- ------------—------------Ή ανωτέρω -λ ε ον εκ τ ικ ό τε ρ η -5‘έση τοϋ πετρ ελ αιοκ.’.ν ή :ο>
αυτοκινήτου, οδήγησε τους αυτοκινητιστές σέ μεγάλη κλί
μακα εις άντικατάττατη τών βενζινοκινήτων αυτοκινήτων αυ
τών διά πετρελαιοκινήτων.
“Ετσι σημειωνόταν συνεχώς μείωση στις ποσότητες βενζίνης
ττοίι είταγόταν μέ άποτέλεσμα τήν αντίστοιχο μείωση άπό δα
σμούς καί φόρους στα έσοδα τοϋ δημοσίου.
Έκτος άπό τα ανωτέρω θ';έκυψε καί ό εξής σοβαρότερος
λόγος: Ή αυξημένη ζήτηση πετρελαίου ·3ά είχε έπίδραση
στή λειτουργία τοϋ Διυλιστηρίου λόγω τής τεράστιας μειώσεως τής καταναλώσεως βενζίνης πού -3ά παρήγετο ύποχρμωτικά σέ αυτό καί ττοϋ 3ά άνέτρεπε τήν οικονομική ισορ
ροπία τούτου, -$ά υποχρέωνε δέ τό Κράτος σέ πρόσ-δίετο ει
σαγωγή μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου άπό τό εξωτερικό. Ή
αναγκαστικη παραγωγή ο εν, νης στό Διυλιστήριο σέ. πρΟκα•υορισμένες αναλογίες καί ή μεγάλη μείωση τής καταναλώσεως αυτής 3ά δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα άκινητοποιήσεως τής παραγομένης βενζίνης ή όποια έξ άλλου δέ ·3ά
μπορούσε νά διατε-3εί στό εξωτερικό επειδή άν άλογη περί
πτωση
αντιμετώπιζαν
τήν εποχή εκείνη σχεδόν όλα τα
Ευρωπαϊκά Κράτη.

ώς άνω νόμου καί γιά τό σκοπό αυτό τής έξισώσεως τών όρων
εκμεταλλεύσεως πετρελαιοκινήτου καί βενζινοκινήτου αυτο
κίνητου. άλλά καί γιά ανάκτηση άπό τό Δημόσιο ενός μέ
ρους τού εσόδου πού άπωλέσ-ύηκε. όπως άναφέρετα: άνωτέρω,
,ύ εσπισύηκε αύξηση στά τέλη κυκλοφορίας τών πετρελαιοκινη :ων α-τοκινήτων.

Μέχρι το έτος 1973 οί περιορισμοί όέν είχαν δημιουργήσει
προε/.ηματα στήν Ε-ϋνική Οικονομία.
Μέ τή δημιουργία τού καρτέλ τών χωρών πού παράγουν
πετρέλαιο καί τήν άπότομη ανατίμησή του. μετά τόν Οκτώ
βριο τού 1973. ή κατάσταση άλλαξε.
Η ίαπάνη γιά
ενέργεια αύξή-υη/.ε —δυσανάλογα— και προκάλεσε σοβαρό
κλονισμό στό ισοζύγιο πληρωμών. Έτσι όημιουργή-ϋηκε οξύτατο ενεργειακό πρόβλημα με άμεση συνέπεια τήν επιτα
κτική άνάγκη άλλαγής τής παραδοσιακής ενεργειακής πολι
τικής. Άν καί ό βασικός στόχος τής πολιτικής αυτής πα
ρ αμέαεε_έί—ϊοιος -(ενεργειακή επάρκεια), έπιβάλλετΙι'ηΐϊ^ΓοριΟ·
σμός στή-ν χάραξη τής ενεργειακής πολιτικής.
Προς άντιμετώπιση τών άνω περιορισμών συμπεριλαμβάνεται
στήν ενεργειακή πολιτική, μεταξύ τών άλλων, ό βραχυχρό
νιος στόχος τής μειώσεως τής x/ά μονάδα προϊόντος καταναλισκομενης ένεργείας (περιορισμός τής σπατάλης στήν κα
τανάλωση ενέργειας γιά τήν επιλογή όλιγοτέρου ένεργειοίό—ρ ου τεχνολογίας-και γιά'τή'βελτίωση τής υπάρχοντας). “Ετσι
ή μεθοδευμένη εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει νά έπιδιώκετα: σέ όλους τούς τομείς.
Επειδή οϊ μεταφορές απορροφούν τό 1/5 περίπου τής συν Ο
λικής καταναλώσεως ενέργειας καί τροφοδοτούνται σχεδόν
■αποκλειστικά μέ προϊόντα τοϋ πετρελαίου, στά πλαίσια τής
νέας ώς άνω ενεργειακής πολιτικής πού διαμορφώθηκε στό
τομέα τούτο, επιβάλλεται νά έπιτευχ-3ή ή μείωση τής ώς
άνω καταναλώσεως καί ή υποκατάσταση διαφόρων μορφών
ενέργειας, λααβανομένων ύπ’ όψη τών επιπτώσεων στό περι
βάλλον καί στό συνολικό κόστος τής ενέργειας.
Γιά τον τομέα τών μεταφορών καί μέ βάση τις ανωτέρω
επιδιώξεις, οί αρμόδιοι κρατικοί φορείς κατάρτισαν διάφορες
μελέτες άπό τις οποίες προκύπτουν τ" άκόλου-ϋα:
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΗΖΕΛ
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ή ποιότητα τοϋ ντήζελ που χρησιμοποιείται στή Χώρα
είναι σέ περιεκτικότητα σέ -3εϊο 0.7% (15.3.1980) καί ή
περιεκτικότητα αυτή πρόκειται νά μειω-3εί μέ στόχο τό
0.3%. γιά νά ακολουθήσουμε τις αντίστοιχες προδιαγραφές
τής ΕΟΚ. Εξαίρεση άποτελεϊ τό ντήζελ τό οποίο διατ:3εται στά άστικα λεωφορεία που άπό τό 1975 γιά λόγους προ
στασίας τοϋ περιβάλλοντος είναι σέ περιεκτικότητα σέ -ϋείο
Ο.55ο («πράσινο πετρέλαιο») .

Γ’.ά όλους τους ανωτέρω λόγους, τήν 8ην Φεβρουάριου
1957. ό τότε 'Υπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων
έξέδωσε τήν μέ άρι-3μό 114018 άπόφαση διά τής όποιας
Τό δημοσιονομικό έλλειμμα
τοϋ Δημοσίου
(φόροι) που
απαγορεύτηκε ή χορήγηση άδειών κυκλοφορίας σέ πετρελαιοπροκύπτει άπό τήν πετρελαιοκίνηση (γιά σημερινή τιμολό
κίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, σέ σχολικά λεωφορεία καί σέ
γηση ντήζελ καί βενζίνης) υπολογίζεται σέ 12.18 δραχμές
ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως ωφελίμου
’άνά λίτρο ΰποκα-ϋιστωμένης βενζίνης γιά τά αυτοκίνητα ταξί
φορτίου δύο (2) τόννους καί κάτω. Γ:ά τά φορτηγά αυτοκί
τών πόλεων καί 12,02 δραχμές άνά λίτρο γιά εκείνα τής
νητα ιδιωτικής χρήσεως ό άνω περιορισμός μέ βάση τό ωφέ
'επαρχίας.
λιμο φορτίο .αυτών τροποποιήθηκε καί άντί αϋτοϋ κα·3ω■Στις περισσότερες χώρες τής Εύρώπης ή τιμή τοϋ ντήζελ
ρίσ-Sηκε νά ισχύει ό ΐϊιος περιορισμός γιά τά αυτοκίνητα
γιά κίνηση είναι χαμηλότερη άπό τήν τιμή τής βενζίνης μέ
αύτα μικτού φορτίου 4000 χιλιόγραμμα καί κάτω (βλ.
εξαίρεση τις χώρες Αγγλία, Γερμα/ία καί 'Ελβετία στις
άρψρον 1 παρ. 2 Ν.Δ. 529/1970). Επειδή ή άπόφαση
όποιες οϊ τιαές είναι πεσίπου ίσες. Τό αυτό παρατηρήθηκε
αυτή άκυρώ-ϋηκε άπό τό Συμβούλιο τής Επικράτειας, γιά τό
καί στις Ήνωκένες Πού.:σείες τής Άμεσικής (ΗΠΑ)
ίδιο -ϋέμα εκοό-ϋηκε ή μέ άρι-5μό 2089 άπό 19 Νοεμβρίου
(Ιούλιος 1979)’.
1957 Πράξη τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, ή όποια στή συνέ
Στά κράτη μέλη τής ΕΟΚ ή χρήση ντήζελ γιά τήν κί
χεια κυρώ-ϋηκε μέ τό άρ-5ρο 3 τοϋ Ν.Δ. 3839/1958.
νηση τών κά-υε κατηγορίας καί χρήσεως αυτοκινήτων είναι
Παράλληλα μέ τόν :δ·ο ώς άνω νόμο παρασχέ-5ηκε ή δυναέλευ-3έρα.
τότητα νομιμοποιήσεως τών. άπό 11.2.1957 μέχρι τήν i^aa-r- Ή-διε-ύνή τιμή τού ντήζελ είναι χαμηλότερη άπό τήύ αντί
τοϋ νόμου τούτου (20.9.1958), άνευ άδειας κυκλοφορίας
(στοιχη τιμή τής βενζίνης.
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, αυτοκινήτων πού είχαν στό
Ή -κατανάλωση ενός ντηζελοκινητήρα είναι χαμηλότερη
-ε-ϋεί σέ κυκλοφορία μέ πετρελαιοκινητήρ-α μέ κατα- λόγω καλλιτέρου βαάμοϋ άποδόσεως τούτου άπό τήν κατα;άβολή υπέρ τοϋ Δημοσίου εφ άπας προσ-ύέτου ειδικού τέλους
λωση ενός άναλόγου βενζινοκινητήρα διά τήν παραγωγή
δραχ. 1.000 κατά φορολογήσιμο ίππο. Μέ διατάξεις τοϋ ίδιου τοϋ αύτοϋ (ίδιου) μεταφορικού έργου μέ τις αύτές περίπου

συν-ύήκες. Ή διαφορά χΰτή-παρχτηρείται -έν-τονώτερη στις
αστικές περιοχές ποΰ οι κυκλοφοριακές συν-ΰήκες δέν επη
ρεάζουν τήν κατανάλωση ιού ντη ζε λοκ ιν ηnvyt τόσο, όσο τήν
κατανάλωση τοΰ βενζινοκινητήρα.
Στις περιοχές έκτος πόλεως η στά μικρά άστικά κέντρα ή
χυτή ώς άνω διαφορά ελαττώνεται.
Ή χρησιμοποίηση τον ντήζελ άντί τής βενζίνης -ροτοερε!
Ρτήν έ-ύνική ο tv. ονομίτ εξοικονόμηση καυσίμου καί εξοικονό
μηση συναλλάγματος. όπως στον κατωτέρω τίνα/.α άνα,'ράφεται:
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— Μέ τήν προϋπόθεση ότι ή συντήρηση τοΰ πετρελαιοκινητήρα -ΰά γίνεται κανονικά συνεισφέρει στήν προστασία τοΰ
περιβάλλοντος γιατί τά κχυσχέρια, είναι λιγότερο βλαβερά
(δηλητηριώδη) σέ σύγκριση μέ έκεϊνα (τά καυσαέρια) τής*
βενζίνης, ίδια μάλιστα όταν ή περιεκτικότητα σέ ·ΰεϊο τοΰ
ντήζελ ύ*ά μειω-ΰεί σύμφωνα μέ τις. προδιαγραφές τής ΕΟΚ
άπό 0.7% σέ 0.5% καί άργότερα σέ 0.3%.
— Συναλλαγματικό όφελος για τήν έΰνική οικονομία:
Γιατί ή τιμή τοΰ ντήζελ στή διεύνή άγορά είναι κατά
κανένα μικρότερη τής τιμής τής βενζίνης κατά μερικές δε
κάδες δολλαρίων. ό τόννος. Γιατί υπάρχει σημαντική εξοι
κονόμηση ενέργειας (άπαιτείται ‘σήμαντικά μικρότερες ποσό
τητες ντήζελ έναντι βενζίνης για τήν εκτέλεση τοΰ αΰτοΰ
έργου). Γιατί ό πετρελαιοκινητήρας έχει μεγαλύτερη.διάρ-.
κεια ζωής καί μειωμένο κόστος συντηρήσεως.
— Σημαντική ώφέλεοα τών εκμεταλλευτών των πετρελαιοκινουμένων αυτοκινήτων των.
*
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Ό ντηζελοκινητήρας σέ σύγκριση με τον αντί’στοίχο βενζινοκινητήρα διαφέρει πρόσ-Ψετα στά έξής σημεήα:
— Είναι βαρύτερος καί ακριβότερος από έναν όμο;ο βεν
ζινοκινητήρα.
— Έχει τη διπ/.άσια διάρκεια ζωής περίπου γιατί ή κα
τασκευή του είναι ισχυρότερη καί λειτουργεί σε χαμηλότερες
στροφές.

— Έχει τό μισό (1/2) περίπου χιλιομετρικό κόστος
συντηρήσεως γιατί δεν περιέχει εξαρτήματα μέ μεγάλη άναλωσιμότητα.
Άπό πλευράς καυσαερίων ό ντηζελοκινητήρας διαφέρει
σύγκριση μέ τόν βενζινοκινητήρα στα έξης σημεία:

σε

— Εκπέμπει μικρότερες ποσότητες οξειδίου τοΰ άζωτου
καί υδρογονανθράκων, ασήμαντες ποσότητες μονοξειδιου τοΰ
άν-ΰρακος καί κα-ύέλου ενώσεις μολύβδου.
— Εκπέμπει σημαντικά με*/αλύτερη ■ ποσότητα οξειδίου
τού -ΰείου. σύμφωνα μέ την υφιστάμενη περιεκτικότητα τοΰ
ντηζελ σέ -ΰείο. καί αί-ύάλη όταν ό κινητήρας είναι ελατ
τωματικές. Πρόσύετα έ ντηζελοκινητήρας έχε: καί τό μειο
νέκτημα τής δυσάρεστης οσμής τοΰ καυσίμου σέ σχέση μέ τή
βενζίνη (ή εκπομπή αιύάλης άπό έναν έλαττοΛΛτικό ντηζελοκινητήρα γίνεται άμέσως άντιληπτή καί προειδοποιεί ότι
ό κινητήρας έκτος άπό τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει
πιψανώς καί αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Τοιαύτη εμφα
νή ένδειξη δέν περιέχει ένας ελαττωματικός βενζινοκινητή
ρας πού τά καυσαέρια σπανίως γίνονται άντιληπτά).

Έξ άλλου ή ύφισταμένη σήμερα υποδομή παραγωγής καί
εμπορίας καυσίμων είναι σέ ύέση νά καλύψη τήν άπαιτουμένη ποσότητα πετρελαίου ντήζελ. λόγω πετρελαιοκινήσεως των
παρακάτω άναφερομένων κατηγοριών αυτοκινήτων έναντι ΰποκα-ΰιστωμένης άντιστοίχου ποσότητες βενζίνης, χωρίς νά γί
νει διατάραξη στή λειτουργία τών διυλιστηρίων τής Χώ
ρας καί στήν οικονομική ισορροπία αυτών. (Βάσει στοιχειών
τοΰ έτους 1979 ή κατανάλωση βενζίνης τής Χώρας ήταν
1.86 δισ. λίτρα έναντι 3.9 δισ. λίτρα καταναλώσεως ντή
ζελ—πετρελαίου).
Σημειώνεται οτ: απο τη οιυ/.ιση αργού πετρε/.αιου. κατα
κανένα τά προϊόντα βενζίνης είναι τό 13%. ενώ τά προϊόν
τα ν τήζε /—πε τρ ελ α ί ο^— τι
λάσιον χύτου (30%).
Συμπερασματικά η κίνηση των αυτοκίνητων με πετρε/.αιο
αποτεεπιτυγχανε: συγχρόνως τχ εςης. συνοπτικά.
λέσματα:
— Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω καλλιτέρου βα-ύμοΰ άποδόσεως τοΰ πετσελαιοκινητήρα.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

(Ύγραέσιο ίσον μίγμα πσοπανίου C3 Η8 καί βουτανίου
C4 Η10):
Άπό τή γενομένη σχετική μελέτη προκύπτουν τά έξής
συμπεράσματα:
α) Άπό τήν έφαρμογή τής ΰγραεριοκινήσεως τών αυτοκι
νήτων ταξί, αυτών πού έχουν έδρα διοικητική μονάδα πού
βρίσκεται στις περιοχές Πρωτευούσης καί τής θεσσαλονίι·
κης γιά λόγους κυρίως υποδομής, κόστους διανομής κλπ.,
•ΰά προκόψει εξοικονόμηση ενέργειας τής τάξεως τοΰ 13%.
β) Λόγω τής. κατά τά άνω μειωμένης ποσότητας υγρα
ερίου σέ σχέση προς τή βενζίνη, έπέρχετα·. εξοικονόμηση συν
αλλάγματος ή όποια, μέ τις σημερινές τιμές βενζίνης καί
υγραερίου, (ο: διε-ίνείς τιμές τοΰ υγραερίου παρουσιάζουν
άστά-ύεια) ανέρχεται σέ 118 έκατ. δραχμές γιά τήν περίπτω
ση που ·5ά ΰγραεριοκινη-ΰοΰν καί τά 14.000 τόν άρ:·5μό αυτο
κίνητα ταξί τής περιοχής τής Πρωτευούσης καί τής Θεσ
σαλονίκης.
γ) Τά καυσαέρια τοΰ υγραερίου έχουν (περιέχουν) /.ιγότερες
βλαβερές ουσίες άπό εκείνες τής βενζίνης. "Ετσι ή χρησιμο
ποίηση τοΰ υγραερίου στα αυτοκίνητα, κυρίως στά μεγάλα
άστικά κέντρα, συνεισφέρει στήν προστασία τοΰ-. περιβάλλον-

ό) Παρέχει τή δυνατότητα χ,ρησιμοπο-.ήσεως εναλλακτικού
καυσίμου στις μεταφορές, εκτός τής βενζίνης καί τοΰ πετρε
λαίου. καί τή δυνατότητα έξοικειώσεως τοΰ τομέα τών με
ταφορών στή χρησιμοποίηση γενικώς καυσίμων υπό πίεση.
Ή έφαρμογή τής ΰγραεριοκινήσεως έχει τά έξής μειο
νεκτήματα :
α) Επιφέρει μείωση τών δημοσίων εσόδων (επειδή τά έσοδα
τοΰ Δημοσίου άπό τήν κατανάλωση βενζίνης—φόροι καί δα
σμοί—είναι μεγαλύτερα άπό εκείνα άπό τήν κατανάλωση υγρα
ερίου).
β) Οι διε-ύνείς τιμές" τοΰ υγραερίου, ώς άναφέρ-ΰηκε ανω
τέρω. παρουσιάζουν άστάνεια καί δυσχεραίνουν τόν προγραμματισμό γιά τό μέλλον. Ή καλλιτέρα άξιοποίηση τοΰ υγραερίου
γιά τήν έ-ΰνική οικονομία προκαλείται άπό τή χρησιμοποίησή
του στήν οικιακή χρήση, ώς υποκατάστατο τής ήλεκτρικής
ενέργειας.
γ) Γιά τήν έφαρμογή τής ΰγραεριοκινήσεως άπαιτοΰνται
προσ-ύετες εγκαταστάσεις γιά τή διακίνηση τοΰ καυσίμου καί
γιά τή μετατροπή τών αυτοκινήτων.
δ) Τό ΰγραεριο λόγω τών χαρακτηριστικών αΰτοΰ καί τοΰ
τρόπου χρησιμοποιήσεως ιΰπό πίεση! άπαιτεί. σέ σχέση μέ
τή βενζίνη καί τό ντήζελ αυστηρότερους κανονισμούς χρήσεως καί συστηματικότερο έλεγχο τής εφαρμογής των ώς καί
μεγα/.η ΰπευ-ύυνότητα εκείνων που το χρησιμοποιούν.
3. Βασικές άρχές τοΰ νομοσχεδίου.
Βασικός στόχος τοΰ νομοσχεδίου ε,ινα: όπως, στον τομέα
•τών μεταφορών, έπιτουχ-ύεϊ ή μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμη
ση καυσίμων χωρίς συχγρόνως μείωση τοΰ έκτελουμενου μετά-

— 3 —
φαρικού έργου με τα"σημαντικά όφελτj ζού άνχφερθήκχ/ε καί
Αύτοκίνητα ταξί
ζου αναμένεται νά ζροκύψουν γιά τήν έθνική οικονομία γενιΠεριοχαί
Κέρόος ετήσιο άζο τή όιαφορά
κωτερα 1 ε'σοικονομηση τον αλλάγματος, ζροστασία τού ζεριτού καυσίμου (δρχ./έτος/ταξί)
β άλλοντος κλζ.Ί.
Περιοχή Πρωτευούσης
247.520 όρχ.
Γ^α το Τ-/ΛΤΤ0 τούτο, με το ζροτεινόμενο νομοσχέδιο. τ:οΠεριοχή Θεσσαλονίκης
216.580 όρχ.
Έζαρχιακαί ζόλεις
βλεζεται. οζως εχει ανακοινώσει ή Κυβέρνηση. ή ζροαιρετική.
144.840 ί?λ·
ίεοα:α ζετρε/.α-οκινηση τών κατωτέρω κατηγοριών αύτοκινήΑνάλογα άζοτελέσματα αναμένονται καί γιά τά σχολικά
των οχημάτων, τά οζοία τήμερα. βάσει τής κείμενης νομοθελεωφορεία.
σ:ας (ώς άναςερεται ,ττήν εισαγωγή τής ζαρούσης), δεν έζιΆλλος βασικός στόχος τού νομοσχεοίου ζού ζροτείνεται
τρεζετα·. νά κινούνται (λειτουργούν) με ζετρελαιοκινητήρα:
■είναι ή ζαροχή τής δυνατότητας ύγραεριοκινήσεως τών αυ
α) Τών εζιβατι/.ών αυτοκίνητων δημοσίας -/ρήσεως (μετά·'
τοκινήτων ταξί τών ζεριοχών Πρωτευούσης καί τής ζόλεως
ή χωρ:ς μετρητή—ταξί. αγοραία)— όλης τής χώρας.
τής Θεσσαλονίκης.
8ί Τών σχολικών λεωοοοείων.
Ή ύγραεριοκίνηση τών αυτοκινήτων ταξί τών λσιζών ζεΛηλαοή ή υφιστάμενη άζαγόρευση γ:ά χρήση σαν καυσίμου
ριοχών τής χώρας ζροτείνεται όζως μή έζιτραζεί έζειόή
ύλης τού ζετρελαίου ζαραμένει μόνο γ·.ά τά εζίόατηγά αυτο
είναι άντιοικονομική ή όιακίνηση τού ύγρΧϊρρβΧ-Κήν έζαρκίνητα ιδιωτικής, χρήσεως καί γ:ά τά φορτηγά αυτοκίνητα
*/’
·*■,
'
ιδιωτικής χρήσεως μικτού φορτίου μέχρι καί 4 τόννους. όλης
Τά έζιόατηγά αυτοκίνητα ταξί τών ζεριοχών Πρωτευού
τής χώρας.
σης καί Θεσσαλονίκης τά όζοία 3ά μζορούν νά κινούνται (λει
Η ζαροχη δυνατότητας ζροα'.ρετ:κής ζετρελαιοκινήτεως
τουργούν) καί μέ ύγρ αέριο άν έρχονται σέ 14.000 ζερίζου.
κα·. τών αυτοκινήτων αυτών άφέθηκε νά άντιμετωζισθεί γ'.ά
Αργότερα μόλις τελειώσουν οί σχετικές μελέτες ζού ακόμη
Τά σχετικά οικονομικά μεγέ3η γιά τή/ ύγραεριοκίνηση τών
συνεχίζονται μέ τήν έζοζτεία τού Εθνικού Συμβουλίου Ενέρ
αυτοκινήτων αυτών έχουν ώς κατωτέρω:
γειας. Π αρ άλλη λα ζρέζει νά ύζάρχει χρόνος ώστε νά άξασφαΚόστος— ύγραεριοκινήσεως - (-βυτιοφόρα, δεξαμενές ζρατηλισθον/ αι ζροϋζοθέσεις καί ή ύζοδομή εφαρμογής τού μερίων κλζ.): 700 έκατ., άζό 'τά όζοία τό 66% σέ συνάλλα
γμά
Τά στύτοκνίητα οχήματα στά όζοία, κατά τά άνω. θά έζιΆζαιτουμένη ζοσότητα υγραερίου: 77.246 τόννοι κά3ε
τρέζεται, μετά τήν ψήφίση τού ζροτε-νομένου νομοσχεδίου, ή
χρόνο ή 118.272 χιλιάόες λίτρα.
ζροα'.ρετίκή ζετρελαιοκίνητη ανέρχονται:
Τζοκα31στωμένη ζοσότητα βενζίνης: 91.167 τόννοι κά3ε
χρ· νο ή 107.519 χιλιάόες λίτρα.
Έζιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως: 26.000. Άζ3
Εξοικονόμιση καυσίμου: Περίζου 15%.
αυτά 700 τον αριθμό ήοη άζό τού έτους 1958 είναι ζετρελα:οκίνητα.
’Ετήσιο συναλλαγματικό όφελος άζό τό καύσιμο: 4.046
Σχολικά λεωφορεία: 2000 ζερίζου.
'έκατ. όολλάρια ή 178 έκατ. όραχμές κά3ε χρόνο (έζειόή 3ά
Άζό τά ανωτέρω αυτοκίνητα ταξί. όζως ύζολογίζεται,
άζαιτείται μειωμένη ζοσότητα υγραερίου).
•3α ζετρελαιοκινηθεί σταδιακά ζοσοστό μέχρι 74%.
Χρόνος άζοσίέσεως τού συναλλαγματικού κόστους: 2.6
Μετά τά ανωτέρω άναφέροντα: τά άζοτελέσματα τών κα
τωτέρω υπολογισμών ζού έγινα-/ (συναλλάγματος, ώφελείας
Το ττρος νομοθετική λήψη μέτρο -ου ζροτΐίνετα». τής τ:εκλζ.) γ:ά τήν ζερίζτωση τής ζετρελαιοκινήσεως ζοσοστού τρελαιοκινησεως καί τής ύγραεριοκινήσεως τών ανωτέρω
74% άζο το σύνολο (26.000) ‘αυτοκινήτων ταξί:
κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων 3ά έχει, όζως άναφέρθηΚόστος άντικαταστάσεως τών κιντήρων :
κε, ζολλαζλή έζωφελή έζίόραση στήν Εθνική Οικονομία. Ή
Συναλλαγματικό: 808 έκατ. όρχ.
εφαρμογή όμως τού μέτρου αυτού εζιφέρει καί άζώλεια έσόόων
Σύνολο (συναλλαγματικό καί δραχμικό): 2077 έκατ. ορχ.
στόν Κρατικό Προύζολογισμό άζό τή μή είσζραξη τών φόρων,
Ποσότητες καυσίμου:
ζού αναλογούν έζειόή 3ά με:ω3εί ή κατα/άλωση καυσίμου
Ύζοκαθ ιστωμένη
ζοσότητα
βενζίνης: 126.421 τόννοι .(βενζίνης), λαμβανομένου ύζόψη τής διαφορετικής τ-μολογήτ
κάθε χρόνο.
-εως τής βενζίνης, τού υγραερίου καί τού ντήζελ.
Άζαιτουμένη ζοσότητα ζετρελαίου: 104.435 τόννοι κά3ε
Γιά νά καλυφθούν μερικώς οί άζώλειες στά έσοόα τού Δη
λ?ένο.
μοσίου ζού 3ά ζροκύψουν ’άζό τήν ζετρ'ελαιοκίνηση καί τήν
’Εξοικονόμηση· καυσίμου: 17%.
Ετήσιο συναλλαγματικό όφελος άζό τό καύσιμο: Λόγω .ύγραεριοκίνηση τών αυτοκινήτων ταξί, ζροβλέζεται στο νο
μοσχέδιο όζως. όσοι κάτοχοι τέτοιων αυτοκινήτων κάμουν χρή
τής διαφοράς τών διεθνών τιμών βενζίνης καί ζετρελαίου
ση τού μέτσου ζού λαμβάνεται. καταβάλλουν
τά σέ αΰτό
(ντήζελ) καί λόγω τής άζαιτουμένη; μειουμένης ζΌσότητας
j)ro νομοσχέδιο) άναφερόμενα χρηματικά ζοσά.
καυσίμων γιά τό αΰτό έργο 523 έκατ. ορχ. κά-3ε χρόνο.
Χρόνος άζοσίέσεως τού συναλλαγματικού κόστους:
Συναλλαγματικό κόστος 808 έκατ. ορχ.
------------------------------------------------- = 1.5 χρόνια
Ετήσιο συναλλ. όφελος 523 έκατ. όρχ.
Πέρα τών 1.5 χρόνων, όζότε 3ά έχει συντελεσ3εί ή άζόσίεση τού συναλλαγματικού κόστους, γιά τήν -ζετρελαιοκίνηση τής έν λόγω κατηγορίας αυτοκινήτων, ή έ3νική οικονο
μία 3ά ώφελείτα: 523 έκατ. δραχμές κά·3ε χρόνο. Ό άνω
χρόνος άζοσίέσεως τού συναλλαγματικού κόστους 3ά είναι
στην ζραγματικότητα μικρότερος, έζειόή ήοη στή/ έλληνική
ά-γορά ύζάρχει μεγάλος άρι3μός άόια3έτων ζετρελαιοκινητή?ων.
Ο! ενδιαφερόμενοι έκμεταλλευταί τών αυτοκινήτων ταξί
ζού 3ά μζορούν νά ζετρελαιοκινηθ ούν. με τήν ψήφιση τού ζαρόντος νομοσχεδίου 3ά έχουν ΐσχ-υρό οικονομικό κίνητρο νά
στραφούν ζρός τή ζετρελαιοκίνηση τών αυτοκινήτων των.
έζειόή. ζέρα τών άλλων ώφελειών ζού άναοερ3ήκα/ μόνο
άζό τή διαφορά τής τιμής τού καυσίμου (βενζίνης — ζετρε
λαίου) 3ά έχουν ετήσια κέρόη τά κατωτέρω χρηματικά ζοσά. κατά ζερίζτωση. λαμβανομένου ύζ’ όψη τού έκτελουμένου.
σέ χιλιόμετρα, μεταφορικού έργου:

Τά χρηματικά αυτά ζοσά κα3ορισ-3ήκα/ε έτσι ώστε τό μέ
τρο νά δίόει οικονομικά κίνητρα γιά νά στραφούν οί ενδιαφε
ρόμενοι ζρός τήν πετρελαιοκίνηση ή τήν ύγραεριοκίνηση τών
αυτοκινήτων των.
4. ’Ανάλυση τών άρθρων τού νομοσχεδίου.
Γιά τό άρθρο 1 :
Οί διατάξεις τού άσθρου τούτου ύλοζοιοΰν τη βασική άρχή τού νομοσχεδίου ζού άναφέρετα: στήν άρση τού ύζαρχαντος ζεριορισμού γιά τή λειτουργία (κίνηση) τών αυτοκινή
των ταξί καί τών σχολικών λεωφορείων μέ ζετρελαιοκινητήρα.
,
Τούτο έζιτυγχά/εται νοαοτεχ/ικά μέ τήν ά-/τιικατασταση
τών διατάσεων τών ζαραγράφων 1 καί 2 τής Πράξεως τού
Ύζουσ-".-/.ού Συμβουλίου άριθ'. 2029/1957 ή όζοία κυρώθη
κε μέ ‘τό άρθρο 3 τού Ν.Δ. 3839/1958.
Ο! διατάξεις αυτές αιτιολογούνται αρκετά μέ τά άναφερό
μενα στις ζροηγούμενες ζαραγράφους.
’Εκτός τών αιτιολογήσεων αυτών για μερικές διατάξεις του
άρθρου 1 γιά τις όζοίες όέν ζροκύζτει ό σκοζός ζού ζροτείνονται γιά θέσζιση, σημειούνται τ’ ακόλουθα:
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α) Ή ·:aT.a|.5r||j_=ai^4?6V.Λ «5 άρνρφυ τού άναλύε- ται τροί'λέτει νά έτι-τρατεΐ ή λειτουργία τών αυτοκινήτων τα
ξί καί'τών αχολι-κών λεωφορείων με τ'ετρε7.αιθκινητήρα άτό
1ης Ιανουάριου 1981. Τοΰτο κρ!·$ηκε αναγκαίο καί σκέτιμο
ώστε να δοΊ>εί ό άταιτούμενος -χρόνος γιά νά τροσφερ-Δεί με
γαλύτερος άρι·$μός τε τ ρ ε7, ζι οκ:νητηρων καί αυτοκινήτων άτό
τερισσοτέρους τρομη·$ευτές γιά νά δημιουργη-Sojv ευνοϊκές
συνθήκες άντ-αγοβΊσμού —ρος οικονομικό όφε7.ος. τών ένδιαφερομένων.
Ή διάταξη τον τελενταίου εδαφίου τής ί'δίας ώς άνω ταραγράφον 4 τροβλέτει την ταροχή τρός τή Διοίκηση νομο-ύετικής έξουσιοδοτήσεως ώστε μέ την έκδοση τ. ϊ/των νά ·5εστιζοντα: τεχνικοί όροι τον νά καθορίζουν τις τεχνικές τροίιχγραφές χορηγήσεως άδειών κυκλοφορίας γ:ά τετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
Τέτο’ίοι τεχνικοί όρο: είναι ανάγκη νά κα-S οριστούν γ:ά νά
άτοφεύγεται ή κίνηση (λειτουργία) τών αυτοκινήτων. με τετρελαιοκινητήρες μεγάλων κυβισμών. τον τροκαλούν ς·5ορά
τών αυτοκινήτων (σέ μικρόν μεγέ-όους αυτοκίνητα. τοτο-5έτήση τετρελαιοκινητήρα μεγάλου κυβισμού) καί τον δέν έτιτυγχ άνετα·. καί ό στόχος τον τάχθηκε τής έξοικονομήσεως καυ
σίμων. Ακόμη άταιτείται νά τε-Sovv τεχνικοί όροι ώστε ή αντι
κατάσταση τών βενζινοκητήρων διά τετρελαιοκ'.νητήρων νά
γίνετα! σύμφωνα τρός τούς κανόνες τής τέχνης (τοτο-$έτηση τον —ετρελαιοκινητήρα σύμφωνα τρός τις ύτό τον έργοστασίουκατασκενής-διδόμενες τεχνικός τροδιχγρ αφές.-ή εφαρμογή ταρομοίων τεχνικών τροδιαγραφών. έλεγχος τής άσφαλονς
κνκλοφορίας τών μετατρετομένων αυτοκινήτων, -ίέστιση τεριοριχμών γιά τις τνχόν έκτεμτόμενες β/.αβερες ουσίες άτό
την κακή λειτουργία τον τετρελαιοκινητήρα κλτ.).

Έτσι γιά νά τετύχουμε τις ίϊιες έτιόόσεις καί τήν ιύτή
συμτεριφορά στους δρόμους τών τετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων
καί τά βενζινοκίνητα -ύά τρέτει, σέ τερίττωση χρησιμοτοιήσεως έτί τού αυτού αυτοκινήτου τετρελαιοκινητήρος αντί όενζινοκινητήρος. ό τετρελαιοκινητήρα; αυτού νά έχει κυλινόρισμό κατά κανένα σχετικώς μεγαλύτερο άτό τόν ίενζινοκινη"ήρα. (
(
>
Ό φόρος όμως καταναλώσεως τού καταβάλλεται κατά τήν
εισαγωγή έτιοατικών αυτοκινήτων είναι ό ίόιος τόσο γιά τά
βενζινοκίνητα όσο καί γιά τά τετρελαιοκίνητα τέτοια αυτοκί
νητα.
....
_
Γιά τό λόγο τούτο λαυβάνετα: τρόνοιά μέ * τήνταράγραφο
9 τού ά’ρ-Spou τίύ αναλύεται καί τροβλέτεται ο— φόρος αύτός
νά μειώνεται κατά 25τθθ0.όραχμές τροκειμένού
εισαγωγή
τετρελαιοκινήτου ΐτιβατικού αυτοκινήτου τού -ά-ά χρητιμοτοιτρύεϊ σάν ταξί, ώστε νά έτιτνρχά’/εται βασικώ-ς ίση μετα
χείριση μεταξύ βενζινοκινήτου καί τετρελαιοκινήτου έτιβατι,γ,ού αύτοκινήτου ύτό τήν άνωτέρω έννοια.

■6) Άναφέρεται στις τροηγούμενες ταραγράφονς τής ταρονσης ότι όταν τό έτος 19S8 άταγορεύτηκε ή κυκλοφορία τετρελαιοκινήτων έτιβατικών αντοκ-νήτων IX καί ΑΧ. σχολι
κών λεωφορείων καί φορτηγών αυτοκινήτων IX μέχρι 4 τέννων μικτού φορτίου, συγχρόνως νομιμοτοιή^ηκε καί ή κ.νκλοφορία γιά όσα τέτοια αυτοκίνητα είχε γίνει άτό τους κατόχους
τους μετατροτή γιά νά λειτουργούν μέ τετρελαιοκινητήρα.
Αυτά τά αυτοκίνητα κυκλοφορούν καί μέχρι σήμερα φυσικά μέ
τετρελαιοκινητήρα.

ε) Μέ τις όιατάξεις τής ταραγράφου 10 τοϋ'ά’ρ-όροο τού
αναλύεται αυξάνεται ό φόρος καταναλώσεως τού καταβάλλε
ται σήμορα έτί τού τετρελαίου εσωτερικής καύσεως και τού
μίγματος τροτανίου καί βουτανίου (ύγραεριον) κατά 0.20 καί
0.46 όρχ. άνά λίτρο άντιστοίχως. Ή μικρά αυτή αύξηση τού
φόρου καταναλώσεως άτοσ/.οτεϊ στή κάλυψη
μέρους
τών
έσέόων τού -5ά χάση τό Δημόσιο 7,όγω. τής ύτοκαταστάσεως
τής καταναλώσεως βενζίνης μέ κατανάλωση, ντήζολ. κζ: ύγρα
ερίου καί τής ύψηλοτέρας φορολογικής έτιβαρύνσεως τή; βεν
ζίνης.
Γιά το άρ·5ρο 2: ~
__
Οί όιατάξεις τού άρ-όρου τούτου ετίσης ύλοτοιούν τήυ άλλη
βασική άρχή τού νομοσχεόίου γιά τήν ύγραεριοκίνηση τών
■έτιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας -/ρήσεως (ταξί—άγοραία)
στις άδειες κυ/Γλοφορίας αυτών τού αναγράφεται σά'/· έόιρα
διοικητική μονάδα (Δήμος ή Κ-οινότης) τού βρίσκεται μέσα
στις τεριοχές Πρωτευούσης ή τής ευρύτερης τό/.εως τής
Θεσσαύ.ονίκ,ης.
Στις τροηγούμενες ταραγρ-άφους τής ταρούσης αρκετά αι
τιολογούνται οί σχετικές ρυθμίσεις.

Γιά λόγους ίσης μεαχειρίσεως έτιτρέτεται στά αυτοκίνητα
αυτά τον ανήκουν στή κατηγορία τών ταξί καί τών σχολικών
λεωφορείων να αντικαθίστανται μέ άλλα έτισης τετρελαιοκίνητα. Δηλαδή καί εις τους κατόχους τών αυτοκινήτων τού
των ταρέχεται ή δυνατότητα νά κάμουν χρήση τών λαμβα/Or
μένων μέτρων.
Τόν άνωτέρω σκοτό έκτληρούν ο! διατάξεις τής ταραγράφον 6 τού άρ-Spov τον άναύ.ύεται.
γ) Μέ τις όιατάξεις τού άρ-5ρου 4 τού νόμον 33/1975
έχουν άταλλαγή άτό τά τέλη κυκλοφορίας, ώς καί άτό τά
τέλη στα-ύμενσεως. τά βενζινοκίνητα έτιόατηγά αυτοκίνητα
δημοσίας χρήσεως.
Α'.ά τά τετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τής ιδία; κατηγορίας
όέν έγιναν αί άνωτέρω άταλλα*;ές. Γι" αυτά καταβάλλονται
τά τέλη αϋτά ότως ορίζονται άτό τις όιατάξεις τού άρ-ύρου
1 τού Ν.Α. 3839/1958 1200 όρχ. άνά ίττον ισχύος κάύε
εξάμηνο).
Έτειόή μέ τό νομοσχέδιο ·όά έτιτρέτεται γενικά ή τετρελαιοκίνηση σέ όλα τά αυτοκίνητα ταξί τής χώρας καί γιά νά
μή κληρώνουν οί κάτοιχοι αυτών τά ώ; άνω τέλη γιά τά
αυτοκίνητά τους αυτά, τροτείνοντα: ο! όιατάξεις τής ταραγράφου 8 τού άρ-ύρου τού αναλύεται μέ τις ότοίες τροβ’λέτετα: άταλλαγή άτό τά άνωτέρω τέλη όλων τών κατόχων τετρελαιοκινήτων -αυτοκινήτων ταξί.
■ 0) Τά κατασκευαστικά όεόομένα τών βενζινοκινητήρευν
διαφέρουν άτό εκείνα τών τετρελαιοκ’.νητήρων. Ή διαφορά
οφείλεται στή δ,ιάφορη συμτεριφορά τών καυσίμων τής βεν
ζίνης καί τού τετρελα!ου (άναττυσσόμενες τιέσεις. σημείο
άναφλέξεως καυσίμου. στροφές κινητήρα κλτ.).
Ούτω κατά κανόνα ή τραγματική ισχύς τού βενζινο/.ινητήρα είναι μεγαλύτερη εκείνης τού τετρε/.αιοκινητήρα μέ τόν
ιό:ο κυλίνδρισμά.

Πέρα αύτών τών αίτιο/.ογήσεων. σημειούται ότι σήμερα
στή χώρα όέν ύτάρχουν σχετικοί κανονισμοί του να καθορί
ζουν τις τεχνικές τροόισγραφές λειτουργίας τού συστήματος
τής ύγραεριοκινήσεως τών αυτοκινήτων οχημάτων γενικά,
τού νά τεριλαμίάνουν καί τις συναφείς εγκαταστάσεις και
τά μέσα όιακινήσεως τού υγραερίου καί τών άλλων ετικινόύνων υλών (βυτιοφόρα, τρατήρια όια-όέσεως υγραερίου κλτ.).
Γιά τό 'λόγο τούτο λαμβάνεται σχετική τρένοια μέ διάτα
ξη τού ap-Spou τού αναλύεται. Συγκεκριμένα διά τής διατάξεως αυτής ταρέχετα: νομο-όετική έξουσιοδέ'ηση τρός τή Αιοίκηση γιά νά έκδώσε: Προεδρικά Διατάγματα, μέ τά ότοια
■όά τροβαίνει στήν κύρωση σχετικών κανονισμών.
Έτισης μέ τις διατάξεις τού ίδιου άρ-όρου τροβλέτεται ή
εφαρμογή τού μέτρου γιά τήν ύγραεριοκίνηση τών αύτοκινήτων ταξί νά άρχισε: άτό 1ης Ατριλίου 1981. Τούτο κρινετα: άναγκαίο γιά νά δο-ύεί στή Διοίκηση ό άταιτούμενος
χρόνος νά τροετοιμάσει καί νά δημοσιεύσει "Ους σχετικούς
κανονισμούς.
Γ:ά σό άρ-όρο 3:
Μετά τήν ψήφηση τού νομοσχεδίου τού τροτείνετα: γιά τά
αυτοκίνητα ταξί ■[>ά ύτάρχει έλευ-ύερία καυσίμου γιά τή 7,ειτουργία τών αυτοκινήτων αυτών. ΗΙτοι τά αυτοκίνητα ταμ:
τεριοχής Π ρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης νά δύναντα: νά
λειτουργούν μέ καύσιμο βενζίνη ή τετρέλαιο ή ύγραεριο και
τά 7.0ιτά μέ βενζίνη ή τετρέλαιο.
Διά τούτο είναι δυνατόν ότου έτιτρέτεται μέ τό τροτεινό-μενο νομοσχέδιο ένα; κάτοχος αυτοκινήτου ταξί μετά τήν
ετι'λογή ενός καυσίμου διά τήν 'λειτουργία ιού κινητήρα τού
αυτοκινήτου νά -όεύ,ήσει νά έτιλέξει 57.7.ο είδος καυσίμου άτο
τά άνωτέρω.
Έτσι 'λαμβάνεται σχετική τρένοια μέ τις διατάξεις τού
άνα'λύοντα: γιά τις τεριττώσεις αυτές καί ρυθμίζονται τά
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σχετικά οικονομικά προβλήματα πόύ προκύπτουν άπό την
άλλα'-ή αύ τή τού καυσίμου.
*·- Γιά 75 άρ-3ρο 4:
~
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1080. άπό τού έτους 1975. οί κά
τοχο: των λεωφορείων αυτοκινήτων τών ΚΊΠΕΛ πού κυκλο
φορούν εντός τών νήσων, έχουν απαλλαγεί άπό την καταβολή τελών κυκλοφορίας καί στα-ύμεύσεως γιά τά αυτοκίνη
τά των.

άποκαταστάσεως τού οχήματος στήν προηγούμενη αυτού κατά
σταση (αφαίρεση τού μηχανισμού πού χρησιμοποιήθηκε γιά
τήν κίνηση τού οχήματος διά τού άλλου καυσίμου).
Εν θύει όμως τών ωφελειών άπό τήν άλλαγή τού καυ
σίμου. επειδή ύφίστατα: διαφορά στήν τιμολόγηση στά διάφορα
είδη τού καυσίμου, οί άνω κυρώσεις γιά τούς παραβάτες
κρίνοντα: πολύ ελαστικές καί όχι άποτελεσματικές μέ άποτέλεσμα τή σημαντική άπώλεια εσόδων τού Δημοσίου.

Ή άπαλλαγή αϋτή είχε ύεσπισ-ύεί επειδή τά αυτοκίνητα
αύτά δεν εΐχον καλή οικονομική εκμετάλλευση λόγω τών
ειδικών συγκοινωνιακών συνθηκών πού επικρατούσαν στις
περιοχές αυτές.
Επειδή ο: ανωτέρω λόγο· έσακολουθούν νά υπάρχουν ακό
μη. προτείνετα: ή ανωτέρω άπαλλαγή νά παρατα-ύεί γιά τρία
ακόμη χρόνια.

Γιά τό σκοπό όπως καόορισ-ύεί σαφώς ή «αντικειμενική
υπόσταση» τής εν λόγω πράξεως. ή όποια, εν όψε: έκείνων
πού άναφερ-3ήκανε. πρέπει νά κολάζεται, έχουν σχεδιαστεί οι
προτεινόμενες διατάσεις τού άρ-5ρου πού άναλύεται. Οί διατά
σεις αύτές επίσης προβλέπουν καί σύστημα κυρώσεων κατάλ
ληλο. έ·, όψε; τής σοβαρότητος τής έν λόγω παρα&άσεως.
Γιά τό άρ-3ρο 7 :
Οί διατάσεις τόύ άρ·3ρου τούτου προβλέπουν τή ρητή κατάρ
γηση εκείνων τών διατάξεων οί όποιες είναι άντίνετες μέ
τίς διστάσεις τού προτεινομένου νομοσχεδίου.
Γιά τό άρ·3ρον 8:
Οϊ διατάσεις τού άρ·3ρου τούτου ρυθμίζουν τά τής ισχύος
τών διά τού νομοσχεδίου προτεινομένων διατάσεων.
Στήν παρούσα προσαρτάται παράρτημα τό όποιον περιέχει
’τά κείμενα τών διά τού ^προτεινομένου νομοσχεδίου τρσποποιουμένων καί καταργουμένων διατάσεων.

Τό τ/.οπο τούτο έχουν ο: διατάσεις τού άρθρου τού άναλύεται.
Γιά το άρ-ύρο 5 :
Σύμφωνα μέ τίς διατάσεις τού άρθρου 29 τού ν. 2367/
1953. όπως ισχύει. ή εφαρμογή τών διατάσεων τού νόμου αυ
τού άνατί-ύετα: στις οικονομικές αστυνομικές αρχές και
στις αρμόδιες υπηρεσίες τ ο ύ - Υπ ο υ ρ γεί ο υ Συγκοινωνιών__ ____
Ή παρακολούθηση τής ορδής εφαρμογής τών διατάσεων
πού ισχύουν γιά τή φορολογία τών αύτοκινήτων είχε ανατε
θεί στα συνεργεία ελέγχου πού προίλέπονται από τό έκδο-3έν,
κατ' εξουσιοδότηση τού νόμου, από 11.3.1955 Διάταγμα, ή
ισχύς τού οποίου έπαυσε άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1966. μετά
τή δημοσίευση τού Ν.Λ. 4548/1966 «περί τού ενιαίου μισθο
λογίου τών δημοσίων υπαλλήλων καί άλλων τινών δια
τάξεων».
Αποτέλεσμα τού ελέγχου τών συνεργείων αύτών ήταν ή
διαπίστωση μεγάλου άριύμού παραβάσεων πού άναφέρονταν στή
μή νόμιμη κυκλοφορία τών αυτοκινήτων (χωρίς άδεια, πι
νακίδες κλπ.).
Μετά τή διακοπή λειτουργίας τών ανωτέρω συνεργείων ό
άριάμός τών παραβάσεων στά κυκλοφορούντα αυτοκίνητα
έχει αύξηύεί σέ επικίνδυνο βα-3μό. αφού δέ γίνεται συστημα
τικός έλεγχος για τή διαπίστωση τής νόμιμης κυκλοφορίας
τών αυτοκινήτων.
Πρός τό σκοπό περιστολής τής φοροδιαφυγής, τόσο κατα
σταλτικά όσο καί προληπτικά καί συνεπώς αποτροπής τών
επιπτώσεων άπ αύτή στήν απόδοση τού εσόδου άπό τή φορο
λογία τών αύτοκινήτων. προτείνεται αέ τίς διατάσεις τού
αρ-5ρου πού αναλύεται ή επανασύσταση τών συνεργείων ελέγ
χου καί έποπτείας γιά τήν εφαρμογή τών διατάσεων περί
φορολογίας αύτοκινήτων.
Γιά τό άρ·3ρο 6 :
Τό είδος τ ής καυσίμου ύλης γιά τή λειτουργία τού κι
νητήρα τού αυτοκινήτου άναγράφεται στήν άδεια κυκλοφο
ρίας αυτού, σέ ειδική στήλη. "Αν γιά τή λειτουργία
τού
κινητήρα τού αυτοκινήτου χρησιμοποιείται διαφορετικό είδος
καυσίμου υπάρχει ώς είναι εύνόητο, παράβαση. Σχετικά δέ
μέ τό ·3έμα αύτό ισχύουν οί έξης διατάσεις πού τά κείμενα
αύτών παρατίθενται στο παράρτημα τής παρούσας: Ή παρά
γραφος 3 τού άρ-3ρου 88 καί τό άρ·5ρον 89 τού ΚΟΚ.
Αύτές ο! διατάσεις απαιτούν, όταν· επέρχεται μεταβολή
«τών εις τήν άδειαν κυκλοφορίας άναγραφομένων κυρίων
χαρακτηριστικών στοιχείων», έκδοση νέας άδειας κείκλοφΟ
σιας και προβλέπουν σάν κύρωση ποινή φυλακίσεως ένός
έως τριών μηνών καί χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000
^Ρ^λ^όύν. Αλλά τά ποινικά δικαστήρια στά όποια παραπέμπονται οι παραβάτες άποφαίνονται ότι ή χρησιμοποίηση καυσί
μου, γιά τήν κίνηση τού αυτοκινήτου, διαφόρου εκείνου πού
αναγράφεται στήν άδεια κυκλοφορίας δέ συνιττά μεταβολή
τών «κυρίων χαρακτηριστικών στοιχείων» αυτού (τού αύτοτοκινήτου) καί έτσι ά-υωώνουν τον παραβάτη.
Έτσι ή Διοίκηση τιμωρεί τούς άνω παραβάτες διά τής
άφαιρέσεως τών στοιχείων κυκλοφορίας τού
αυτοκινήτου
(πινακίδες καί άδεια κυκλοφορίας) μέχρι τού χρόνου τής

Έν Άάήναις τή 22 ’Οκτωβρίου 1980
Οί Υπουργοί
Οικονομικών /
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

;

Βιομηχανίας καί
Ενέργειας
ΣΤΕ*Ϊ\ ΜΑΝΟΣ

Συγκοινωνιών
Γ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΓΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
’Ανήκει στήν αΐτιολογική έκύεση γιά τό σχέδιο νόμου
«περί άρσεως τού περιορισμού τής κυκλοφορίας κατηγο
ριών τινων πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, παροχής δυνα
τότητες ύγραεριοκινήσεως τών επιβατικών αυτοκινήτων
Δ.Χ. τών περιοχών Πρωτευ&ύσης καί Θεσσαλονίκης καί
ρυ-ύμίσεως συναφών Ψεμάτων».
Περιέχει τά κείμενα τών διατάσεων αϊ όποίαι είναι, είτε
σχετικά! μέ τάς διατάσεις τού Νομοσχεδίου πού προτείνεται,
είτε τροποποιούνται, είτε καταργούνται ύπό τούτου.
Γιά τό άρ-3ρο 1 τού νομοσχεδίου;
Α' Ν.Δ. 3839/1958 «περί φορολογίας τών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ένιων διατάσεων τής φο
ρολογίας τών αυτοκινήτων καί τού νόμου 1910/1944 «περί
προστασίας πολυτέκνων» κλπ.
«Άρύρον 3
1.
Κυροΰται, άφ’ ής έξεδόΨη. ή ύπ’ άρ:Ψ. 2089 άπό 19
Νοεμβρίου 1957 πράσις τού Γπτυργικού Συμβουλίου, ΐχουσα οΰτω:
«ΤΟ ΥΠΟΥΤΓΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟΓΛΟΝ
Λαβόν ύπ’ *όψιν τήν ενώπιον αυτού γενομένην έγγραφον
είσήγησιν τού ’Υπουργού Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων. αποφασίζει:
1. ’Απαγορεύεται ή χορήγησις άδειών κυκλοφορίας: α)
εις επιβατικά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα οίασδήποτε κα
τηγορίας (δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως) τιύέμενα τό πρώ
τον εις κυκλοφορία/ εν Έλλάδι. β) εις φορτηγά πετρε
λαιοκίνητα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως ωφελίμου φορτίου
'δύο (2) τόννων καί κάτω, τιύέμενα τό πρώτον εις κυκλο
φορίαν έν Έλλάδι, γ) εις σχολικά πετρελαιοκίνητα λεω?οριΪ2.
2. ’Απαγορεύεται επίσης ή διά νέων πετρελαιοκινητηρων
άντικατάστασις βενζινοκινητήρων ή πετρελαιοκινητήρων κυ-
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τρέπεται, ίάπαιτείται έκϊοσις νέας άϊείας. μετά άπό izxx.ptβωσιν τών νέων στοιχείων, ύπό τών άρμοοίων κατά περίπτωσιν ϊιά τήν έκϊοσιν τών άοειών κυκλοφορίας Υπηρεσιών.
2. Άν ϊιαπιστω-3ή ύπό άρμοϊίου οργάνου ότι ϊέν έτηρήθησαν αί ϊιατάσεις τής προηγουμένης παραγράφου εντός τής
3.
Τών ανωτέρω άπαγορεύσεων εξαιρούνται: α) τα μέλ
προθεσμίας ή όποια καθορίζεται εις τήν κατά τό άρ-3ρον 88
λοντα νά τεθώσιν εις κυκλοφορίαν το πρώτον έν Έλλάϊι
παραγρ. 3 προβλεπομένην άπόφασιν, άφαιρούνται ή άϊεια καί
αυτοκίνητα τών έν παραγράφω 1 κατηγοριών, άτινα είσήαί πινακίοες άρ:-3μού κυκλοφορίας τού οχήματος, αί όποίαι
χθησαν έν Ελλά:: μέχρι τής 11 Φεβρουάριου 1937, μή
έπιστρέφονται μετά τήν έκϊοσιν νέας άϊείας. κατά τά άνωσυμπε ρ ιλαμί ανομένης. ή ήγοράσθησαν οι οριστικού συμβολαίου
τέρω οριζόμενα.
ή ϊιά —ροτυμφώνου συνταγέντος ενώπιον συμβολαιογράφου πρό
3. Ό παραβαίνων τάς ϊιατάσεις τού παρόντος άρ-3ρου. τι
τής άνω ημέρας ή παραγγέλθησαν πρό τής ίϊίας ημέρας
μωρείται ϊιά φυλακίσεως ενός μέχρι τριών μηνών καί ϊιά χρη
εις τό εσωτερικόν. τής παραγγελίας τούτης άποϊεικνυομέματικής ποινής τούλάχιστον τριών χιλιάοων ίραχμών».
νης μόνον οι εγγράφου τής άναγγειλάσης εις τον οίκον τοΰ
Δ'. Νόμος 588/1977 «περί Όργανώσεως τών Αστικών
έσωτερικού την έγκρισιν τής εισαγωγής τών αυτοκινήτων
Συγκοινωνιών Πρωτευούσης καί άλλων τινών ϊιατάσεών».
τούτων έσουσιοϊοτημένης Τραπέζης καί £) οί πετρελαιοκι«Άρθρον 2
νητήρες οίτινες πρόκειται νά χ ρ ησ: μο π ο: η· 3 ώ σ ι πρός άντικαΣκοποί καί άρμοϊιάτητες.
τάστασιν βενζινοκινητήρων ή πετρελαιοκινητήρων κυκλοφορούντων αυτοκινήτων τών έν παραγράφω 1 περίπτωσις α'
Εις τούς σκοπούς καί τάς άρμοοιότητας τού ΟΑΣ περι
κατηγοριών, έφ’ όσον εισήχθησαν έν Έλλάϊι ττρό τής 11
λαμβάνονται :
Φεβρουάριου 1937 ή παρηγγέλθησαν μέχρι τής ίϊίας ημέρας
α) Ή έκπόνησις μελετών ϊιά τήν έπίλυσιν τών πάσης φύεις το εσωτερικόν καί ή παραγγελία αύτη άποϊεικνύεται οΓ
σεως συγκοινωνιακών καί κυκ.λοφοριακών προβλημάτων εις
έγγράφου τής άναγγειλάσης εις τον οίκον τοΰ εσωτερικού
τήν περιοχήν Ά-3ηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων, καί άφοτην έγκρισιν τής εισαγωγής τών πετρελαιοκινητήτων έσουρώντων εις τά πάσης φύσεως συγκοινωνιακά καί μεταφορικά
σιοϊοτημένης Τραπέζης.
μέσα. Ή ώς άνω περιοχή καθορίζεται έκάστοτε οι’ άποφά-

κλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων ϊημοσίας ή ίϊιωτικής χρήσεως ή φορτηγών αυτοκινήτων ίϊιωτικής χρήσεως
ωφέλιμου φορτίο ο ϊΰο (2) τόννων καί κάτω ή σχολικών λεω
φορείων,.
1

Έκϊόσαν πρός τούτο.τήν ύπ’ _ άριθι 2089 .παρούσαν π:άξιν του. ισχύ ου σαν ατό τής ϊημοσιεύσεώς της, κυρωθησομένην ϊιά Νόμου μερίμνη τοΰ κ. έπί τών Συγκοινωνιών και
Δημοσίων Έργων Υπουργού.
Ό Π ρόεϊρος

Τά Μέλη»

Β' Ν.Δ. 529/1970 «περί τροτοτοιήσεως καί καταργήσεως ϊιατάσεών τινων τοΰ Ν.Δ/τος 3839/1958. «περί φορο
λογίας τών τετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων κλτ.». (ΦΕΚ
101/Α/70).
«Άρθρο·; 1
1. Α! ·ΰτό τών ϊιατάσεών τών παραγράφων 1 καί 2 τής
ύπ’ άρι-3. 2089/1957 πράξεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου,
κυρωθείσης ϊιά τού άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ/τος ύπ" άρι-3. 3839/
1958, θεσπισθείσαι απαγορεύσεις χορηγήσεως άοειών κυκλοφορίας εις πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τών έν αύταϊς άναφερομένων κατηγοριών καί άντικαταστάσεως τών
κινητήρων τών αυτοκινήτων τούτων ϊιά νέων πετρελαιοκινήτων, ϊέν έχονσιν ίσχύν
προκειμένου περί αυτοκινήτων
ίϊιωτικής χρήσεως άνηκόντων εις το έν Έλλάϊι Διπλωμα
τικόν Σώμα, τάς Ξένας ’Αποστολές καί τάς περί ών οί
’"Αναγκαστικοί Νόμοι ύπ’ άρ:·3. 89/19G7 καί 378/19G8
Άλλοϊαπάς Έμποροίιομηχανικάς Εταιρείας καί ναυτιλια
κές έπιχειρήσεις.
2. Αί ύπό τών αυτών ώς άνω ϊιατάσεών άπαγορεύσεις,
περί κυκλοφορίας ή άντικαταστάσεως φορτηγών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων ίϊιωτικής χρήσεως. ή τών περελαιοκινητήρων αυτών, ισχύουν έφεσής ϊιά τέ έκ τούτων ολικού μικτού
φορτίου 4.000 χιλιογράμμων καί κάτω.
3. Ή ϊιάτασις τής προηγουμένης παραγράφου ϊέν έχει
έφαρμογήν ϊιά τά μέλλοντα νά τε-3ώσιν εις κυκλοφορία; φορ
τηγά αυτοκίνητα, άτινα. προ τής ένάρσεως τής ισχύος τού
παρόντος. εισήχθησαν έν Έλλάϊι ή παρηγγέλθησαν εις τό
ιέσωτερικόν, τής παραγγελίας ταύτης άποϊεικνυοαένης μόνο·;
ϊι’ έγγράφου τής ά; αργέ θλάσης εις τόν οίκον τού εσωτερικού
την έγκρισιν τής εισαγωγής τών αυτοκινήτων τούτων έσου•σιοϊο τημέν η ς Τρ απέζης ».
Γ'. Νόμος GI4/1977 «περί κυρώσεως τού Κώοικος Όϊικής Κυκλοφορίας» ΦΕΚ 1G7/A/1G.G. 1977.
«Άρθρο·; 89.

σεως τού/Υπουργού Συγκοινωνιών».—
Άπόφασις Υπουργού Συγκοινωνιών 213G3/1509/78 «περί
καθορισμού τών όρίων τής περιοχής άρμοϊιότητος τού Οργα
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών». ΦΕΚ 609/Β/10.7.1978.
«Άρι-3. 21363/1509/78Δ '
«Περί καθορισμού τών όρίων τής περιοχής άρ.μτϊιότητος
τού Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών».
Ο ΤΠΟΓΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη τό άρθρο 2 τού Ν. 588/77 «περί όργα
νώσεως τών Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης καί άλλων
τινών ϊιατάσεών. αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε σάν περιοχή άρμοοιότητας τού Όργχ;:σμού
Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) τήν περιοχή, ή οποία περι
λαμβάνει τούς Δήμους καί τις Κοινότητες πού έσυπηιρετούνται έκάστοτε άπό τις συγκοινωνιακές γραμμές τών φορέων
«Έπιχείρησις Αστικών Συγκοινωνιών» Έ-Α.Σ.), «Ηλεκτρο
κίνητα Λεωφορεία Περιοχής ’Αθηνών—Πειραιώς»(Η.Λ.
Π .Α. Π.) καί «Ηλεκτρικοί Σ’.ϊηεόϊρου,οι Αθηνών — Πει
ραιώς» (Η.Σ.Α.Π.). '
·
2. 'Ομοίως καθορίζουμε σάν περιοχή άρμοϊιότητος τού
tcίου Οργανισμού, έπ! θεμάτων επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων.
τήν περιλαμβανομένην εντός κύκλου άκτίνος 20 χιλιομέτρων
άπό τήν πλατείαν ΌμΟνοίας.
Ή απόφαση αυτή νά ϊημοσιευθεί στήν Έφημερίϊα τής Κυβερνήσεως.
Αθήνα: 21 Ιουνίου 1978
Ό 'Υπουργείς
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π Α Π ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ»
Ε'. Ν. 33/1975 «περί μειώσεως φορολογικών έπιίαρύνσεων μεταφορικών τινων έπιχειρήσεων και ρυθμισεως ετέρων
θεμάτων αυτοκινήτων ϊημοσίας χρήσεως». ΦΕΚ 84/Α/1975.
«Άρθρο·; 4.
Απαλλάσσονται τών κατά τάς ϊιατάσεις τού Ν. 23G7/
1953 «περί τίτλων κυριότητες, πασινομήσεως. άοειών κυκλο
φορίας καί φορολογίας αυτοκινήτων», ώς ούτος ισχύει, επιβάλλομένων τελών κυκλοφορίας ώς καί τών μετ’ αύτών συνεισπραττομένων τελών σταθμεύσεως τά βενζινοκίνητα επιβατη
γέ αύτοκίνητα ϊημοσίας χρήσεως (μετά μετρητού ή άνευ)».

Μεταβολή τών στοιχείων τής άοείας κυκλοφορίας.
ΣΤ'. Παράγραφος 1 τού άρθρου 1 τού ν. 3G3/197G ώς
1.
Κατά την αλλαγήν κατόχου όοικού όχήματος. ώς καί αύτη άντικατεστάθη ϊιά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 1 τής
κατά τήν μεταβολήν τών εις τήν έσειαν -κυκλοφορίας αναγρα
Πράσεως Νομοθετικού Περιεχομένου τού Προέορου τής Δη
φόμενων κυρίων χαρακτηριστικών στοιχείων, όταν τούτο έπιμοκρατίας τής κυρωθείσης ϊιά τού ν. 1003/79.

«1. Ή ταράγραφος 1 sea άρθρου i -τού N. 363/1976
«"»?'· οιαρρυθμισεως των έτί τών αϋτοκιν ήτον ίοιω τικής χρή
σεως επβαλλομένων φόρων. ώς ισχύει», άντικαθίσταται ώς
άκολούθως:
«1. Αμαςαι αυτοκίνητοι όιά την μεταφοράν τροσώτων 3ης
ίασμολογικής κλάσεως 8702 Α2. εςαιρέσει τών ασθενοφόρων
καί νεκροφόρων. εισαγόμεναι έ·/. τής άλλοόατής. ΰτοβάλλονται
εις ειόικόν ρόρον καταναλώσεως έτί τή βάσει τού κυλινόρισμοΰ τοϋ κινητήρος και τής κατά τάς όιατάςεις τής rap. 3
τού ταρόντος όιαμορφουμένης φορολογητέας άςίας αυτών ως
ακολούθως:
α) Ετί κυλινόρισμοΰ κινητήρος μέχρι καί 1200 κυβικών
έκατοστών όρχ. 23 άνά κυβικόν εκατοστόν. 'Ετί κυλινόρισμοΰ
κινητήρες μέχρι καί 1800 κυβικών εκατοστών όρχ. 28 άνα
κυβικόν εκατοστόν. Έτί κυλινόρισμοΰ κινητήρες άνω τών 1800
κυβικών εκατοστών όρχ. 40 άνά κυβικόν εκατοστόν τοΰ συνο
λικού τοσοΰ φόρου, μη όυνααένου νά ύτεσβή τό τοσόν τών
100.000 ο?χ.
Ο κατά τά άνωτέρω τροκύττων εϊόικός c ό ρ ο ς καταναλώσεως τροσαυίβάνεται κατά 4% άνά χιλίας (1.0001 5?τχμάς φορολογητέας άςίας, τέρα·; τής τοιαύτης τών 25.000
όραχμών».
Ζ'. Άτόφαση Υπουργού Οικονομικών άριθ. Δ. 508/170/
12.4.80 ΦΕΚ 402/Β/22.4.80 «τερί τοϋ ενιαίου εΐόικοΰ φό
ρου καταναλώσεως έττί τών τετρελαιοειόών τροϊόντων».
«1. 'Ορίζουμε, τον άτό τή·; κατά τ’ άνωτέρω ever οίηση.
τροκύττοντα είόικό φόρο καταναλώσεως έ“* τών έγχωρίως
ταραγόμενων και ατο το εσωτερικό εισαγομενων, τε τρελαιοειοών τροϊόντων, ώς ακολούθως:
Ειόος

Δασμολογική
Διάκριση

Ποσό
φόρου
σέ ίρχ.

Μο·;άόα
έτιβολής

X. Πετρέλαιο:

*)

.................................................................................

β) AUTOMOTIVE DIESEL
2710Β3 1706 χ/τρο.
γ) Εσωτερικής καύσεως
(DIESEL)
2710Γ1
1521 χ/τρο.
Xlii. Υγραέριά':

*) ..................................................................................
γ) Μίγμα rporaviou καί βουτανίου 2711Β1 γ 2932 τόννος».
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΓ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:
Α'. Νόμος 12/1975 ΦΕΚ 34/Α/12.3.75.
«Άσθεον 52.

στάσεως, τροτοτοιήσεώς καί’συμτληρώσεως φορολογικών τ:νω;<
όιατάςεων». τροβλετομίνη άταλλαγή εκ τών τελών κυκλοφο
ρίας καί σταθμεύσεως, ταρατείνεται. άφ' ής έληςε. μέχρι τής
31ης Δεκεκβρίου 1978».
Δ'. Άρθρον εκ τον Ν. 979/1979 ΦΕΚ 234/Α/1979.
«Άρθρο·; έκτον.
Κΰρωσις άτοφάσεων.
1. Κυσούνται άο" ής έαεόόθησαν καί έ'χουν ΐσχΰν νόκου αί
ότ άοιθ! Κ. 11366/840, 23.10.1978. Κ.' 13082/1044/23.
12.1978. Κ. 1005/124/27.1.1979. Κ. 1877/238/22.2.79
καί Κ. 4857/631/25.5.1979 άτοφάσεις τοΰ 'Υτουργοΰ τών
Οικονομικών, έχουσαι ώς άκολούθως:

*) .····· ··.·;■; -··,..............--------- ;·,···,----- ·.

4. Κυσούνται άσ" ήσ έσεόόθησαν καί έχουν ίσχΰν νόκου. αί
ύτ άριθ. Μ. 4918/733/23.10.1978. Ε. 8821/689/15.1.79.
Μ. 536/127/8.2.1979. Μ. 1096/266/27.3.1979. Μ.1731/
481/26.5.1979 άτοφάσεις τοΰ Υτουργοΰ Οικονομικών, έχουσα: ώς άκολούθως:
Αθήνα: 23 Όκτωβσίου 1978
α) Άριθ. Μ. 4918/733.
Έχοντες ΰτόθη:
1. Τις όιατάςεις τής ταραγράφου 2 τοΰ άρθρου 52 τοΰ
Ν. 12/1975 «τερί τροτοτο:ήσεως καΕ συμτληρώσεως φορολο
γικών καί άλλων τινών συναφών όιατάςεων» καί τοΰ άρθρου
20 τοΰ Ν. 231/1975 «τερί άντικαταστάσεως, τροτοτοιήσεως
καί συμτληρώσεως φορολογικών τινων όιατάςεων».
2. Τή όιάταςη τής ταραγράφου 5 τοΰ άρθρου 66 τοΰ Ν.
542/1977 «τερί τροτοτο ,σεως. άντικαταστάσεως καί συμ
τληρώσεως φορολογικών καί άλλων τινών όιατάςεων».
3. Τή·; ανάγκην έςισορροτήσεως τών συνθηκών έκμεταλλεύσεως γιά τά αυτοκίνητα λεωφορεία οημοσίας χρήσεως του
έχουν ή όέν έχουν ενταχθεί στά ΚΤΕΛ. τρός τά λοιτά ΰτεραστικά λεωφορεία οημοσίας χρήσεως τής Χώρας τοΰ έχουν
άταλλαγεί άτό τήν εισφορά 87ό έτί τών εΐστράςεων έκ μετα
φοράς έτιίατών,
Ά τ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
Παρατείνουμε μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1980 τήν άταλ
λαγήν άτό τά τέλη κυκλοφορίας καί τά τέλη σταθμεύσεως.
τοΰ τροβλέτεται άτό τις όιατάςεις τής ταραγράφου 2 τοΰ
άρθρου 52 τοΰ Ν. 12/1975 καί τοΰ άρθρου 20 τοΰ Νόμου
231/1975, γιά τά αυτοκίνητα λεωφορεία οημοσίας χρήσεως,
τοΰ έκτελοϋν συγκοινωνία καί κυκλοφορία έντός τών νήσων.
Ή ταροΰσα άτόφασηθά κυρωθεί νομοθετικά».
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΓ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
A'. Ν. 014/1977 τερί ΚΟΚ.

«Άρθοον 88.
2.
Ετί μίαν όιετίχν. άρχομένην άτό 1.1.1975. άταλλάσσον1...................................................................................... ..
ται τών τελών κυκλοφορίας ώς καί τών μετ’ αυτών συνεισ3. Τά είς τήν άόειαν κυκλοφορίας στοιχεία τών αυτοκινή
rpaTTOμένων τελών σταθμεύσεως τά αυτοκίνητα λεωφορεία
των οχημάτων καί τών ΰτ7 αυτών ρυμουλκουμένων, ό καθορι
οημοσίας χρήσεως τά ότοία είναι έντεταγμένα εις ΚΤΕΛ καί
σμός τών κυρίων χαρακτηριστικών αυτών ή. εις τεριττωσιν
κυκλοφορούν ΐττί τών νήσων».
μεταβολών, ένημέρωσις τών άρμοόίων Ύτηρεσιών καί ό χ?οΒ'. Νόμος 231/1975 ΦΕΚ 277/Α/6.12.75.
νος έντός τοΰ ότοίου έτιβάλλεται νά γίνη αΰτή, ή χορήγησις
άοείας όιά τροσωρινήν κυκλοφορίαν ή τρός όοκιμήν, ώς καί
«Άρθρον 20.
ότοιοόήτοτε άλλο σχετικόν θέμα, ρυθμίζονται μέ άτόφαση τοΰ
Υτουργοΰ Συγκοινωνιών.
Άταλλαγή εκ τελών κυκλοφορίας.
Εις την ΰτό τής τα ρ. 2 τοΰ άρθρου 52 τοΰ Ν. 12/1975
τροβλετομένην άταλλαγήν εκ τών τελών κυκλοφορίας καί τών
τελών σταθμεύσεως ΰτάγονται καί τά μή έντεταγμένα είς
ΚΤΕΛ αυτοκίνητα λεωφορεία οημοσίας χρήσεως. τά oroia κυ
κλοφορούν εντός τών νήσων καί έκτελοϋν συγκοινωνίαν έτί
αστικών, ΰτεσαστικών ή ά·>όνών -'ραυ,μών».
Γ'. Νόμος 542/77 ΦΕΚ 41/Α/1977.
«Άρθρον 66.

Προκειμένου τερί άγροτικών μηχανημάτων καί τών ΰτ’ αϋ
τών ρυμουλκουμένων, μηχανημάτων έργων καί τών ΰτ’ αυτών
ρυμουλκουμένων, μοτοτοόηλάτων καί τοόηλάτων. τά ά;ωτέρω
ρυθμίζονται με άτοφάσεις τών άρμοόίων, κατά τεριττωσιν,
Ύτουργών».
Β'. Τό κείμενο τοΰ άρθρου 89 τοΰ ΚΟΚ ταρατίθεται άνω
τέρω στάς σχετικάς οιατάςεις γιά τό άρθρο 1.
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Τό κείμενο τής καταργουμένης ταραγράφου 2 τοΰ άρθρου
1.
5.
Ή ΰτό τής ταραγράφου 2 τοΰ άρθρου 52 τοΰ Ν. 12/ 1 τοΰ ν.ό. 529/1970 ταρατίθεται άνωτέρω στις σχεικές ϊιατάςεις γιά τό άρθρο 1 τοΰ Νομοσχεϊίου.
1975 καί τοΰ άοθοου 20 τοϋ Ν. 231/1975 «τερί άντικατα-

