
Έζϊ τοΰ σχεϊίου Νόμου «—ερs τοΰ χρόνοι έκδόσεω; τής. κατά
το άρθρον 89 τοΰ Ινώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, νέας
άϊείας'κυκλοφορίας '/.ατά την αλλαγήν κατόχου αυτοκινή
του οχήματος ή μοτοσυκλέττας».

Προς τήν Βουλήν ιών "Ελλήνων
1. Βασική αρχή τοΰ Ινώδικος Όδ'.κής Κυκλοφορίας ;·>. 

614/77, φ. 167) είναι ότ: κατά την αλλαγήν κάτοχον ό?·.- 
κοΰ οχήματος. άταιτίίτα: έκδοσις νέας άδειας κυκλοφορίας 
διά το όχημα ύζό των αρμοδίων κατά ζερ ίζτωσιν διά τήν εκϊο- 
σιν των άδειων κυκλοφορίας υπηρεσιών (άρθρον 89 ζαρ. 1). 
Άν ϊιαζιστωθή ύπό αρμοδίου όργά/ου ότ: ύφίστατα: ζαρά- 
ίασις τής άνω ϊιαταξεως, αφαιροΰνται ή άδεια καί α! ζινα- 
κΐδες αριθμού κυκλοφορίας τοΰ οχήματος αί όζοίαι έζιστρέ- 
φοντα: μετά τήν έκϊοσιν τής άδειας (άρθρον 89 zap. 2). 
Έζίσης ο: ζαραβαται διώκονται και τ·.μωροϋντα: κα: —ο:ν 
κώς διά φυλακίσεως όνος (1) μέχρ: τριών (3) μηνών κα; 
διά χρηματικής ζοινής τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) 
δραχμών (άρθρο·; 89 ζαρ. 3).

2. Ή άνωτέρω άλλαγή κατόχου, αροκειμένου αέρι αυτοκι
νήτου οχήματος, επέρχεται είτε αιτία κληρονομιάς ή λόγω 
δωρεάς αίτια θανάτου είτε διά ζράξεως έν ζωή τοΰ κατόχου 
τοΰ χύτοκινήτου. μεταβιβάσεως τής κυριότητος αύτοϋ.

Ειδικά! διατάξεις ορίζουν τον χρόνον εντός τοΰ οποίου ό 
κατά τά.άνω νέος -κάτοχος.τοΰ αυτοκινήτου ύζοχρεοΰται όπως 
μεριμνήση διά τήν έκδοσιν τής νέας, έζ’ όνόματί του, άδειας κυ
κλοφορίας διά τό κτηθέν ΰζ’ αύτοϋ αυτοκίνητου καί τάς κυ
ρώσεις εις τάς όιτοίας ύζόκειται αν δέν συμμορφωθή προς τήν 
ύζοχρέωσίν του ταότην. Οΰτως αί εΐδικαί αύταί διατάξεις 
ορίζουν τ’ ακόλουθα:

α) Περίζτωσις μεταίιόάτεως κυριότητος αυτοκινήτου ϊιά 
ζράξεως εν ζωή τοΰ κατόχου (ν.ϊ. 1146/1972, φ. 64, άρ
θρου 7 zap. 2).

Ό νέος κάτοχος τοΰ αυτοκινήτου ύζοχρεοΰται εντός χρο
νικού διαστήματος ενός (1) μηνός άζό τής ζράξεως τής 
μεταβι-βάσεως όζως έφοδιασθή διά νέας, έζ’ όνόματί του άδειας 
κυκλοφορίας, άλλως άφαιροΰνται αί κρατικαί ζινακ'ίδες κα: 
ή ζαλαιά (ιάκυρωθείσα) άδεια κυκλοφορίας τοΰ οχήματος 
μέχρι τής συμμορφώσεως τοΰ νέου κατόχου τοΰ οχήματος ζρός 
τά άνωτέρω. Παραλλήλως οΐ ζαραθάται διώκονται καί ζοι 
νικώς, τιμωρούμενοι κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 458 τοΰ 
ζοινικοΰ κώδικος (φυλάκισις μέχρι 6 μηνών, ή διά χρηματι
κής ζοινής ή δε’ άμφοτέρων τών ζοινών τούτων).

β) Περίζτωσις κτήσεως αυτοκινήτου αιτία κληρονομιά·, 
ή λόγω ϊωρεάς αίτια θανάτου (ν.ϊ. 1061/1971 άρθρου 3).

. Οί κληρονόμοι ή οΐ αίτια θανάτου δωρεοδόχοι ύζοχρεοΰντα; 
όζως, εντός άζοκλειστικής ζροθ-ετμίας εξ (6) μη/ών, άζό 
τής κτήσεως τοΰ δικαιώματος, έφοϊιασθοΰν διά νέας έζ’ όνο· 
ματί των άδειας κυκλοφορίας, άλλως ζαρερχομένης άζρά- 
κτου τής ζροθεσμίας- τχύτης τό άζοκτηθέν ΰζ’ αυτών δι
καίωμα έζϊ ιδανικού μεριδίου άϊείας κυκλοφορίας δημοσίας 
χρήσεως χύτοκινήτου άζόλλυται αύτοδικαίως. Τό άζωλεσθέν 
.τούτο δικαίωμα, διά ζράξεως τής Διοικήσεως, ζαραχωρείτα: 
εις τά λοιζά ζρόσωζα τά διατηροΰντα τήν άδεια; κυκλοφο
ρίας τοΰ χύτοκινήτου (συγκληρονομεί) καί έν ανυπαρξία τοιου- 
των εις τον μετά τοΰ άζοθχνόντος συνιδιοκτήτην ή συνιδιο- 
.κτήτας. · ... .· \ .·.·..·■ · ’·

• 3. Έκ τών άνωτέρω ζροκύζτε: ότι διά τάς άνω ζεριζτω- 
σεις δεν ισχύει ένιαία καί ή αυτή ρύθμισις, ζαρά τό ότι πρό
κειται ζεοΐ όμοιων ζεριζτώσεων (εις άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις έζέρχεται άλλαγή εις τον κάτοχον τοΰ χύτοκινήτου).

Είδικώτερον βάσει τών άνωτέοω άνασερθεισών ρυθμίσεων 
ΰφίστανται ϊυσμενεστέοαν μεταχείρισιν οί κληρονόμοι και οί 
δωοεοδόχο: αιτία θανάτου, αυτοκινήτου ϊηυοσίσς -/ρήσεως άζό 
ζλευράς τών συνεζειών τής ζαραβιάσεως τής άνω ζροθεσχιας 
(διά τούς μεν έζέργεται άζώλεια τοΰ δικαιώματος τής άδειας 
τοΰ αυτοκινήτου, ένώ διά τούς έτέρους άζλώς άφχιρείτχι

Ε11ΗΙΉΤ1ΚΗ ΕΚΘΕΣ:_ ..ΓοσωΓι<,ω, η α--.α κυκν.οφοριας μι/r . -ης συμμορφωσεως).
Άν ληφθή υζ' όψιν ότι σκοζός τών έν ζρσκειαένω τασσό

μενων ζροθεσμιών είναι όζως ό νέος κάτοχος τοΰ χύτοκινήτου 
ύζοχρεωθή τό ταχύτερου καί μεριμνήση νά λάίη νέαν, έζ’ 
όνόματί του, άδειαν κυκλοφορίας ί:ά τό κτηθέν ϋζ’ χύτου 
όχημα, ή άνωτέρω υφιστάμενη δυσμενής μεταχείρισις ούδό- 
λως δικαιολογείται. Διότι ό σκοζός χύτ
με την έζιβαλλομενην κΰρωσιν της αύτοδικχίας άζωλείας 
τοΰ κληρονομηθέντος δικαιώματος άμα τή ζαρόδω άζρχ/.του 
τής τασσομένης ζροθεσμίας, άφοΰ μετά τήν άζώλειαν αυτήν 
κα; ζάλιν τό δικαίωμα ζαρχ/ωρεϊται ύζό τής Διοικήσεως εις 
άλλα ζρόσωζα δ'ά τά όζοϊα ισχύουν νέα: προθεσμία: κ.ο.κ. 
Δηλαδή ή άνω ρύθμισις δεν λύει τό ζρόδλημα άλλά άζλώς 
τό μεταθέτει. Καί ζαραμένουν με τά δεδομένα αυτά μόνον αί 
δυσμενείς έζιζτώσεις διά τούς διοικουμένους (κληρονόμους), 
έζιζτώσεις αί όζοίαι έχουν δημιουργήση έντονα κοινωνικά 
ζροδληματα άφοΰ ουτοι (διοικούμενοι) διά μίαν άζλήν άμέ- 
λειά; των (μή τήρησις ζροθεσμίας) βλέζουν νά στερούνται 
τοΰ μοναδικού μέσου βιοπορισμού των, όζως ήτο ή έκμετάλ- 
λευσις τοΰ κληρονομηθέντος αυτοκινήτου των δημοσίας χρή
σεως.

Έ/ ζροκειμένω διά τήν έζίτευξιν τοΰ άναφερθέντος σκο- 
ζοΰ ήτο αρκετόν ή θέσζισις διοικητικού μέτρου (ζροσωρινή 
άφαίρεσις τών στοιχείων κυκλοφορίας τοΰ αυτοκινήτου μέχρι 
συμμορφώσεως) καί ζαραλλήλως έζιβολή ζοινής, ώστε νά 
έξαναγκάζονται οί ζαραμελοΰντες τήν έν λόγω προθεσμίαν 
όζω ς σνμμορ φοΰν τ α:. ..... -

4. Προς τον σκοζόν έναρμονίσεως τών άνωτέρω διατάξεων 
συνετάχθη τό ζροκείμενον Νομοσχέδιου.

δεν έζιτυγχανεται

Διά τών διατάξεων- τοΰ Νομοσχεδίου ζροβλέζεται ένιαία 
ρύθμισις δι’ άμφοτέρας τάς ζεριζτώσεις άλλαγής κατόχου 
αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, είτε δηλαδή ζρό- 
κειται ζερί άλλαγής τοΰ κατόχου αιτία κληρονομιάς ή λόγω 
δωρεάς αιτία θανάτου είτε ζρόκειτζι ζερί μεταδιβάσεως τοΰ 
ϊικχ.ώματος κυριότητος διά ζράξεως έν ζωή τοΰ κατόχου 
τοΰ χύτοκινήτου ή τής μτοσ-υκλέττας.
• Αί άνωτέρω ρυθμίσεις έζιτυγχάνονται νομοτεχνικώς διά 
τής άντικαταστάσεως τών σχετικών ίσχυουσών διατάξεεον 
(άρθρα 1 καί 2) τοΰ Νομοσχεδίου.

Αί ρυθμίσεις τοΰ άρθρου 3 τοΰ Νομοσχεδίου άναφέρονται 
εις τάς εκκρεμείς σήμερον ζεριζτώσεις. Κατ’ ουσίαν ζρόκει- 
τα: ζερί ϊιατάξεως έχούσης αναδρομικήν ΐσχύν, άλλά μέ 
εύνοΐκάς (όχι δυσμενείς) συνεζείας ϊιά τούς διοικουμένους. 
Δηλαδή άναφέρεται αότη εις τάς ζεριζτώσεις έκείνας εις 
τάς όζοίας οί αίτια κληρονομιάς ή λόγφ δωρεάς αετίφε θα
νάτου άζοκτήσαντες δικαίωμα έζϊ αυτοκινήτου δημοσίας χρή
σεως ϊέν συνεμορφώθησχ; μέ τήν άζοκλειστικήν ζροθετμίαν 
τών 6 μηνών τοΰ, τροζοζοιουμένου διά τοΰ ζαρόντος Νομο
σχεδίου, άρθρου 3 τοΰ ν.δ. 1061/1971, ήτοι ϊέν έφωδτάσθησχ; 
διά νέας, έζ’ όνόματί των, άδειας κυκλοφορίας καί έχουν ούτοι 
άζωύ.έσει το άζοκτηθέν δικαίωμα. Διά τάς έκκρεμεΐς χύτάς 
ζεριζτώσεις, έφ’ όσον ζλέον ϊέν θά έζέρχεται άζώλεια τοιού- 
του δικαιώματος, ορίζεται ότι θά ισχύουν αί νέαι ρυθμίσεις 
τοΰ ζροτεινομένου Νομοσχεδίου έφ’ όσον ή Διοίκησις βέβαια 
δέν έχει ζαρα^/ωρήσει τό άζωλεσθέν δικαίωμα εις έτερον ή 
έτέρους δικαιούχους. Ή ρύθμισις έχει κοινωνικόν χαρακτήρα 
δι’ όν λόγον καί ζροτείνεται. Άλλώς τε διά τής ρυθμίσεως 
αύτής, ώς διατυζοϋται, δέν θίγονται έτερα κεκτημένα δικαιώ
ματα τών ϊιοικουμένων. Ή ίδια" ευνοϊκή ρόδυισις έχει ήδη 
■ώσζισθή καί κατά τό πρόσφατον ζάρελθόν (βλ. άρθρον 39 
τοΰ ν. 588/77). - ( "

Εις τήν ζαροΰσχ; ζροσαρτάται παράρτημα εις το όζοίον 
ζεριέχονται τά κείμενα τόσον τών αντικαθιστάμενων διατά
ξεων όσον καί τών σχετικών τοιούτων.

’Εν Άθήναις τή 5 Δεκεμβρίου 19Γ8 
Οί 'Τζου^οί '

Δικαιοσύνης ** Συγκοινωνιών
’· · · Γ." ΣΤΑ5ΆΤΗΣ * .*' ■ "ΑΛΕΞ.". Π Α Π ΑΑΟΓΤΟΝΑΣ



— 2 —

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

κατά την αλλαγήν κατόχου αυτοκινήτου οχήματος ή μοτο- 
συκλέττζς». ___

ΠΕΡΓΕΧΕΙ
Τά κείμενα των διά τοΰ Νομοσχεδίου άντικζ-3ιστζμένων 

διατάξεων καί των σχετικών ττμος αύτζς διατάξεις:
Α'. Ν.Δ, 1061/1971 «-περί διατάξεών τινων άφορωσών εις 

την αεταβίβζσιν αυτοκινήτων δηνεσίας χρήσεως» (ΦΕΚ 270/ 
Α'/23.12.1977>..,

. .. .·■- ··.·. ν .· Άρ*9ρον 3. " · - - . ■ ■
1. Διά την έκϊόσιν νέας άδειας κυκλοφορίας τοΰ αύτοκι- 

νήτου δημοσίας χρήσεως τά κατά τήν χζράγραφον 2 τοΰ άρ- 
•Spsy 1 τοΰ χάροντες χρόσωχζ, ύχοχρεούνται, όχως, εντός" 
άχοκλειστικής χρε·3εσμίας εξ (6) μη<ών άττό τής κτήσεως 
τού δικαιώματος ύχοίάλουν εις τήν αρμόδια,» χεριφερειακήν 
Τχηρεσίαν τοΰ ’Γχουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών καί Επι
κοινωνιών σχετικήν αίτησιν με-3’ άχάντων των άχαιτουμένων 
δ ικ α: ολ ο γ ητ:κών. Παρερχτμένης άκράκτου τής χρο·3εσμιας 
ταύτης τό άχοκτη-3έν ύχ’ χυτών δικαίωμα έχί άδειας κυκλο
φορίας ϊημοαίας χρήαεως αυτοκινήτου άχόλλυται αυτοδικαίως.-

2. Έν χεριχτώσει δικαστικής άμφισβητήσεως μεταξύ τών 
αιτία κληρονομιάς ή λόγψ ίωρεάς αιτία θανάτου δικαιοδό-
χων τοΰ άχοβιώσαντος ιδιοκτήτου αυτοκινήτου ϊημοαίας χρή
αεως, έντός τής έν τή χροηγούμενη χαραγράςω άναφερομένης

έκδόσεως τελεσιδίκου ϊικαατικής αχοςάαεως.
1 Άρ-Spcv 4.

4. Το κατά τάς χροηγουμένας χαραγράμους δικαίωμα τής 
άϊείας κυκλοφορίας έ·φ’ όσον άρορα εις αύτοκίνητον κυκλοφο- 
ρήαχν έχί τή βάσει ετέρων των έν άρ·3ριρ 1 χαράγρζφος 3 
τοΰ χαρόντος άναφεροαένων διατάξεων, χαρχχωρεΐται τή κα- 
ταίοΰ,ή ΰχέρ τοΰ Δημοσίου, εισφοράς, ίσης χρος τήν έκάστοτε 
ΰοισταμένην άγοραίχν ύχεραξίαν τοΰ κατά χερίχτωαιν χαρα- 
χωρουμένου ιδανικού μεριδίου άϊείας κυκλοφορίας αυτοκινή
του ϊη-υοσίας χρήαεως, οριζόμενης ύχό τής αρμόδιας κατά 
νομον Έχιτροχής. Ή εισφορά χυτή βεβαιοΰται ώς δημόσιον 
εσοδον χαρα τοΰ αρμοδίου διά τήν φορολογίαν τών αυτοκινή
των Οικονομικού Εφόρου, δάαει τών άχογραφικών δελτίων 
τών αρμοδίων Ύχηρεσιών τοΰ 'Υχουργείου Ναυτιλίας, Μετα
φορών και ’Βχικοινωνιών καί καταβάλλεται εις το οΐκείον 
Δημόσιον Ταμεΐον, τό μέν έν δωδέκατον (1/12) τχΰτης κατά 
τήν χορήγησιν τής άδειας κυκλοφορίας τοΰ αυτοκινήτου, τό 
δέ ϋχόλοιχον εϊς ένδεκα (11) ΐσοχόσους μηνιαίας δόσεις, έξ 
ών ή χρώτη εντός τοΰ τρωτού δεκαημέρου τοΰ με·3εχομένου 
άχό τής έκδέσεως τής άδειας μηνός. Ή μή έμχρό-3εσμος 
καταβολή μιας τών άνω δόσεων, σννεχάγεται τήν άχώλειχ; 
τοΰ δικαιώματος καταβολής τής εισφοράς εις δόσεις Καί τήν 
άχαίτησιν καταβολής ολοκλήρου τοΰ όφειλομένου ύχολοίχου 
τής εισφοράς. ’Βν τή χεριχτώσει ταότη. κατόχιν άχοφάτεως 
τοΰ αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, άφαιροΰνται. μερίμνη τής 
'Αστυνομικής ’Αρχής, ή άδεια κυκλοφορίας καί αί Κρατικαί 
χινακίδες τοΰ αυτοκινήτου μέ-χ;:ς έλοσχεροΰς έξοφλήσεως τοΰ 
όφειλομένου χοσοϋ τής εισφοράς.

Β'. Ν.Δ. 1146/1972 (Γχερί τρόχου μεταβιβάσεως έμχρα- 
γμάτων δικαιωμάτων ext αυτοκινήτων οχημάτων καί μοτο- 
συκλεττών» (ΦΕΚ 64/AV5.5.1972).

Άφ&ρον 7.
1.................. · · · ··· — · · · ..........................
2. Μεταβιίασδέντος αυτοκινήτου οχήματος ή μετοσυκ/,έτ- 

τας έν όλω ή έν μέρει, ή άδεια κυκλοφορίας αύτοΰ άκυροό- 
ται. Αΰτη ισχύει έχί ένα μήνα άχό τής ημέρας καταχωρίσεως

τής συμφωνίας εις τό βιβλιάριο·} μεταβολών τομ όχήματΟς 
και -3εωρήσεως τών ότογραφών των συμβαλλόμενων. ’Εντός 
τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος υκοχρεοΰται ό νέος κάτοχος 
τοΰ οχήματος όχως έφοδιασλή διά νέας έχ’ όνόματι του 
άδειας κυκλοφορίας, άλλως άφαιρβΰντχι αί κρατικαί χινακι- 
δες καί ή άκυρω·3είσα άδεια κυκλοφορίας τοΰ οχήματος μέχρι 
τής συμμορφώσεως τοΰ κατόχου του χρος τα ανωτέρω. Κατ’ 
έξαίρετιν δέν άχαιτεϊτα: άδεια κυκλοφορίας έχ’ όνόματι τοΰ 
χω7.ητοΰ, χροκειμένου χερί οχημάτων, άτινα χρό τής χαρόοου 
της κατά τ’ ανωτέρω μηνιαίας χρο·3εσμ?ας άχό τής κτήσεως 
τοΰ αυτοκινήτου ύχό τοΰ χωλητοΰ, έτέλησαν καί xapsUetvxv 
έν ακινησία μέχρι τής νέας μεταβιβάσεως αυτών, τηρη-όεισης 
τής κατά τό άρ-3ρον 22 τοΰ Νόμου 2367/1953 διαδικασίας.

Γ'. Νόμος 614/1977 «χερί κύρωσε ως τοΰ Κωδικός 'Οδι
κής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 167/Α/16.6.77). ./

Άρ·3ρον 89. - :
Μεταβολή τών στοιχείων τής άδειας κυκλοφορίας.

1. Κατά την αλλαγήν κατρχου οδικού όχήτυΐατος. ώς καί
κατά τήν μεταβολήν τών εις τήν άδειαν κυκλοφορίας ανα
γραφόμενων κυρίων χαρακτηριστικών στοιχείων, όταν τούτο 
έχιτρέχεται, άχαιτείται έκδοσις νέας άδειας, υ,ετά άχό έξα- 
κρίβωσιν τών νέων στοιχείων, ύχό τών αρμοδίων κατά χερι- 
χτωσιν διά τήν έήοδσσιν τών άδειων κυκλοφορίας" Ίχηρε- 
σιών. *5 ·’ ·

2. Άν διαχίστωθή ΰχό αρμοδίου οργάνου ότι δεν έτηρή- 
■ίησαν αί διατάξεις τής χροηγουμένης χαραγράφου έντός τής 
χρολεσμίας ή όχοία καθορίζεται εις την κατά τό άρ-9ρον 88 
χαραγρ. 3 χροβλεχομ. ύην άχόφασιν, άφαιροΰνται ή άδεια καί 
αί χινακίδες άρι-3μοΰ κυκλοφορίας τοΰ οχήματος, αί όχοίαι 
έχρστρέφοκταΊ μετά τήνι έκβχσ,ιν νέ-ας άδειας, κατά τ’ ανω
τέρω οριζόμενα.

3. Ό χαραβαίνων τάς διατάξεις τοΰ χαρόντος άρ·5ρου. τι
μωρείται διά φυλακίσεως ενός μ-έχρι τριών μηνών καί διά 
χρηματικής ποινής τουλάχιστον τριών χιλιάδων δραχμών. .

Δ'. Νόμος 588/1977 «χερί όργανώσεως τών αστικών 
συγκοινωνιών Πρωτευούσης καί άλλων τινών διατάξεων».

Άολρον 39.
Αυτοκίνητα Δ.Χ. άχολέσαντα δικαίωμα κυκλοφορίας.

Αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως διά τά έχίία. κατ’ εφαρμο
γήν τών διατάξεων τών άρθρων 2 καί 3 τοΰ ΝυΔ. 1061/ 
1971, έχήλ·3ε άχώΰ.εια τοΰ δικαιώματος κυκλοφορίας αυτών 
ώς δημοσίας χρήσεως είτε έξ ολοκλήρου είτε κατ’ ιδανικόν 
μερίδιον, οάναται νά τύχουν άδειας κυκλοφορίας δημοσίας χρή
σεως έπ’ όνόματι τών, αιτία κληρονομιάς ή λόγω δοιοεάς 
αιτία -9ανάτου, κτησαμένων τό άχού.εσλέν δικαιωυ,α έντός 
Χροθεσμίας έξ (6) μηνών άχό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ χαρόντος. Ή τοιαύτη χορήγησις νέας άδειας χραγματο- 
χοιείται έφ’ όσον διά τό άχολεσλέν ώς άνω δικαίωμα ϊέν 
έξεδό-5η διοικητική χράξις χαραχωρήσεως αύτοΰ εις έτερον 
χρόσωχον ή καί άν έξεδό-3η τοιαύτη χράξις, χροκειμένου χερί 
άχώλείας δικαιώματος έχί ιδανικού μεριδίου αυτοκινήτου δη
μοσίας χρήσεως, δεν μετεδΓβάσλη τό ιδανικόν μερίϊ'ον τοΰ 
αυτοκινήτου ώς αράγματος χρός τόν ύχέρ ου ή χαραχώρητις 
καί δέν κατεβλήθη ή κατά τήν χαρ. 4 τοΰ άρ-9ρου 4 τοΰ αύτοΰ 
ώς άνω Ν.Δ. εισφορά, άν ΰφίσταται ·3έμα, καταβολής τοι- 
αύτης είσοφράς. 1 . ,

Β'. Ν. 72S. «Πορί άχ/ναυστεύσεως τής διαδικασίας χορη- 
γήσεως τών αδειών κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως τής κυ
ρ ιότητος τών αυτοκινήτων οχημάτων καί άλλων τινών δια
τάξεων». · · ·

Άρ-3ρον 2.
Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αύτοκινήτων 

•καί εχιβατηγών μνοττατυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως.

3. Ό χωλητής τοΰ μεταβιβασ-3έντος αυτοκινήτου οχήματος 
άχοστέλλει ταχυϊρομικώς, έχί άχοδείξει, τό οΐκείον τμήμα
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σής άδειας κυκλοφορίας εις τήν υπηρεσίαν συγκοίνων ιών ή 
ό—οία έξέδωσε τήν άδειαν κυκλοφορίας χύτου. Λ·.’ άπίφάτσεως 
τού 'Γπουργοϋ Συγκοινωνιών, δύνατχ: να καθορίζεται έτερος 
τρό—ος. είδοποιήσεως. ώς καί «τέρα υπηρεσία ή όποία θα 
ειδοποίησαι -ερΐ τής γενομένης μεταίιίάσεως. Ό κατά τά 
χ-ΊΟτέσω ενεργή σι ας πωλητής άπτο τού χρόνου τής μεταΕ·- 
ίάσεως ουδεμίάν έχει ύποχρέωσιν , άποζημιώσεως ένα/τ: τρί
των ή καταβολής τελών κυκλοφορίας μετά των συμβεβαιουμέ-

(30) ημέρας άπό τής ημερομηνίας ^τής μεταβιδάσεως χύτου. 
Ή νέα έπ’ όνοματ: τού αγοραστού άδεια κυκλοφορίας έκδίδε- 
τ2! εντός τον άνω χρονικου διαστήματος όνε» υποβολής οι- 
ονδήποτε έτερον δικαιολογ-ηττικου ή τηρήσεως έτέρας διατυπώ- 
σεως καί άποστέλλεται είς τούτον τχ/υδρομικώς έπί άπο-

Σ ΧΕΛΙ ΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τον χρόέούέκδόσεως' τής,Ίέατά τό άρθρον 89 τον Κώ
δικες ’Οδικής Κυκλοφορίας, νέας άδειας κυκλοφορίας χατά 
την αλλαγήν κατόχου αυτοκινήτου σχήματος ή μοτοσνχλέτ- 
τας.

Άρθρον 1.
Ή παρ. 1 τον άρθρου 3 τον ν.δ. 1061/1971 «περί δια

τάξεων τινων άφορωσών εις τήν μεταβίβασιν αυτοκινήτων 
δημοσίας χρήσεως», άντικαθίσταται ώς ακολούθως:

(fl. Δ:ά τήν εκοοσιν τής χατά τήν παρ. 1 τον άρθρου 89 
τον Κωδικός ’Οδικής Κυκλοφορίας, ΚΟΚ, (.ν. 614/19//) 
άπαιτουαένης νέας άοείας κυκλοφορίας τον αυτοκινήτου δη
μοσίας χρήσεως τά χατά τήν παρ. 1 τον άρθρου 1 τον πα
ρόντος πρόσωπα, ύποχρεοϋνται, όπως, έντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός άπό τής χτήσεως τον δικαιώματος υποβάλουν εις 
τήν άρμοδίαν περιφερειακήν υπηρεσίαν τον Υπουργείου Σνγ- 
χοινων.ών σχετικήν αίτησιν μεθ’ απά/των των άπαιτουμένων 
δικαιολογητικών. Δια τούς αιτία κληρονομιάς άτποκτώντας 
δικαίωμα έπ’ αντοχινήτον δημοσίας χρήσεως, ή κατά τό προη
γούμενο·/ όδάφιον προθεσμία τον ενός (1) μηνός άρχεται άπό 
τής ναό των κληρονόμων αποδοχής τής κληρονομιάς σνντε- 
λονμένης, είτε διά δηλώσεως αποδοχής, είτε διά παρελενσεως 
άπραχτον τής προς άποποίησιν τασσόμενης όπό τον νόμον προ
θεσμία;. Διά τονς παραίάτα; τής παρονσης παρχ/ράφον, 
έχουν έφαρμογήν αί διατάσεις των παρ. 2 καί 3 τον άρθρου 
89 τον ΚΟΚ».

Άρθρον 2.
Ή παρ. 2 τον άρθρου 7 τον ν.δ. 1146/1972 «περί τρό

πον μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων έπί χύτοκινή- 
των οχημάτων καί μοτοσνκλεττών», αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως :

«2. Μετχβιβασθέντος, έν όλω ή έν μέρει, αντ.οχινήτον οχή
ματος ή μοτοσνκλέττας, μετ’ αριθμού χνχλοοορίας, διά πρά
ξεις έν ζωή τον κάτοχον αύτών, ή άδεια κυκλοφορίας αυ
τού άκυροϋται, μετά ένα μήνα άπο τής ήμέρας τής μετα- 
διδάσεως. Επιφυλασσόμενης -ής εφαρμογής των διατάξεων 
τον ν. 722/1,977 «περί άπλονστεύσεως τής διαδικασίας χο- 
ρηγήσεως των άδειων κυκλοφορίας καί μεταβιβάσεως τής κν- 
ριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων καί άλλων τινών δια
τάξεων», τά κατά νόμο·/ όργανα τά όποια συμ/πράττουν εις 
πράξιν μεταβιβάσεως αντοχινήτον σχήματος ή μοτοσνκλέττας 
συμπληρώνουν τήν έπί τής άδειας κυκλοφορίας τού μεταόι- 
βασθέντος οχήματος υπάρχονταν έξής ενδειξιν:

(όΓΒΤΑΒΙΒΑΣΙΣ
ΜΕΤΕΒΓΒΑΣΘΗ ΤΗΝ................................... '..................
(άριθ. όιόλ αρίου....................................................................)
ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΌΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΟ

ΧΟΣ ΤΠΟΧΡΕΟΤΤΑΙ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΗ ΔΙΑ ΝΕΑΣ 
ΑΔΕΙΑΣ.

Έν........................... τή........................... .. 19...
(Υπογραφή — Σφραγίς Υπηρεσίας)»

Επιφυλασσόμενης τής έφαρμογής των διατάξεων τον προη
γουμένου άρθρου. αί διατάξεις των προηγουμένων έδαφίων 
έχουν εφαρμογήν καί διά τονς αιτία κληρονομιάς ή λόγω 
δωρεάς αιτία όανάτον αποκτώντας δικαίωμα έπ’ αντοχινήτον 
οχήματος ή μοτοσνκλέττας. Διά τονς παραδάτας τών διατά
ξεων τών προηγουμένων έδαφίων, έχουν εφαρμογήν αί δια
τάξεις τών παρ. 2 καί 3 τον άρ-όρον 89 τον ΚΟΚ. Κατ' 
έξαίρεσιν δεν απαιτείται-άδεια κυκλοφορίας έπ' ονόμασε ι τον 
πωλητον, προκειμένον περί οχημάτων, άτινα πρό τής παρόδου 
τής κατά τ’ ά/ωτέρω μηνιαίας προθεσμίας άπό τής κτήσεως 
τον αυτοκινήτου νπό τον πωλητον, έτέ-3ησαν καί παρέμειναν 
έν ακινησία μέχρι τής νέας μεταδιόάσεως αυτών. τηρη-3είσης 
τής κατά τό άρ-3ρον 22 τον Νόμον 2367/1953 «περί τίτλων 
κυριότητος. ταξινομησεως άδειων κυκλοφορίας καί φορολογίας 
αυτοκινήτων».

Άρ·3ρον 3.
Αί διατάξεις τής παρ. 1 τον. άρ·3ρου 3 τον ν.δ. 1061/1971, 

ώς. αντικαθίστανται διά τον άρ-5ρ6ν 1 τοϋ παρό/Τος έχουν 
εφαρμογήν καί έπί αυτοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως, 
ών οΐ κάτοχοι αυτών έχουν άποδιώσει πρό τής χρονολογίας 
ένάρξεως τής ισχύος τον παρόντος, έφ’ όσον διά τό δικαίωμα 
τής άδειας κυκλοφορίας τον αυτοκινήτου ώς δημοσίας χρή
σεως τον άποβιώσαντος δεν έξεδό-Sη μέχρι τού χρόνου ένάρ
ξεως τής ισχνός τον παρόντος διοικητική πράξις παραχω- 
ρήσεως αντον εις έτερον πρ όσων ον ή καί ά; έξεδό-3η τοιαυτη 
πράξις. προκειμένον περί δικαιώματος έπί ιδανικού μεριδίου 
αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, δεν μετεβιβάσ-3η τό ιδανικόν 
μερίόιον τού αυτοκινήτου ώς πράγματος προς τον υπέρ ον ή 
παραχώρησις καί δεν κατεβλήδη ή κατά τήν παρ. 4 τού άρ
θρου 4 τού ν.δ. 1061/1971 εισφορά, άν συντρέχη περίπτω
ση καταίολής τοιαντης εισφοράς. "Οπου εις τάς διατάξεις 
τού ν.δ. 1061/1971 άναφέρεται ότι αί έν ανταίς κα-3σριζό- 
μεναι προ-3εαμίαι άρχονται άπό τού χρόνον τού θανάτου τού 
κατόχου τού αυτοκινήτου, διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων 
τού προηγουμένου εδαφίου, αί αύταί προτθεσμίχι άρχονται. άπό 
τής χρονολογίας ένάρξεως τής ισχύος τούτον.

Άρθρον 4.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής 

τον διά τής Εφημερίδος τής Κνίερνήσεως.
Έν Άθήναις τη 5 Δεχεμίρίον 1978 

Οί Τπονργοί

δήμο ιενσεως αυ-

Διχαιοαύνης 
Γ. ΣΤΑΜΛΤΗΣ

Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Άριθ. 94/4/1978
ΕΚΘΕΣΙΣ

Γενικού Λογιστηρίου Κράτους (Άρθρον 75 παρ. 1 τού 
Σιτ/ταγματος) επι τού Νομοσχέδιου τού ’Γιπουργείου 
Συγκοινωνιών «περί τού χρόνου έκδόσεως τής, κατά τό 
άρθρον 89 τοϋ Κ.Ο.Κ., νέας άδειας κυκλοφορίας κατά 
τήν αλλαγήν κατόχου αυτοκινήτου οχήματος ή μοτο- 
συκλέττας».

Δια τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, ά/τικαθι- 
στωμένων ένίων διατάξεων τού ΝΆ. 1061/1971, τού Ν.Δ. 
1146/1972 καί τοϋ Ν·. 588/1977, θεσπίζονται τά κάτωθι:

1. Διά τήν εκδοσιν νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου 
δημοσίας χρήσεως οί κληρονόμοι ή οί αιτία θανάτου δωρεο- 
δόχοι, όποχρεοϋνται, όπως, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός 
άπό τής κτήσεως τοϋ δικαιώματος, υποβάλουν εις τήν αρμό
διόν περιφερειακήν υπηρεσίαν τού Υπουργείου Συγκοινωνιών


