
‘Επί τού σχεϊίου νόμο.) «~ερ: άντικαταστάσεως των κυχλοφο-
ρούντων τρίτροχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χοήσεως
ί μοτοσυκλεττών) διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας
χοήσεως καί ρυ-5μίσεως συναφών -5εμάτων».

ΙΙοός ί)/)· Βονλήν ιών Ελλήνων
1. Γενικά:

Μέσα στο γεν./.ο πλαίσιο τών έμπορευματικών μεταφορών 
μ:άς οικονομίας. εντάσσονται καί ο: μικρομεταφορές. Τό χα
ρακτηριστικό γνώρισμα τών μικρομεταφορών είναι ότ> άνταπο- 
χρίνονταί στις άμεσε; καί καθημερινέ; ά/άγκες τον κοινού 
καί διά πολύ μικρέ; άποστάσεις.

Άπό τό έτος 1955. ή πολιτεία άντιμετώπισε τό πρόβλημα 
τών μικρομεταφορών. Μέ τό Ν.Δ. 3334/05 όρισε ότ; τό εί
δος αυτό τών μεταφορών ·ύά διενεργείται. σέ ολόκληρον την 
χώρα, μέ τρίτροχα φορτηγά δημοσίας χρήσεω; οχήματα, καί 
καθόρισε επίσης τον; όρον; την διαδικασία καί την ακτίνα 
κυκλοφορία; αυτών, έντό; τής οποία; ήϊύναντο οι κάτοχοι 
οχημάτων τής κατηγορία; αυτής νά έκτελοϋν μεταφορές επί 
κομίστρω.

Από τό έτος αΰτό τά τρίτροχα Δ.Χ. οχήματα αντικατέ
στησα. τά. μέχρι τότε, εκτελοϋντα τί; μ’.χρομεταφορές γρα
φικά μέν άλλά πρωτόγονα ίππήλατα οχήματα (κάρρα).
2. Π αρούσα κατάστασις:

’Από τά επίσημα στοιχεία τής Στατιστική; Υπηρεσία;, 
προκύπτει ότι μέχρι 31.11.1978 κυκλοφορούν σ' ολόκληρον 
την χώρα 17.581 τρίτροχα φορτηγά Δ.Χ. οχήματα.

Πάντως, κατά τήν οιενεργηΔείσαν, άπό 1.9.1978 μέχρι 
30.5.1979. άπό τις υπηρεσίες τού Υπουργείου Συγκοινω
νιών, άπογραφήν τών οχημάτων αυτών, προκειμένου νά συγ
κεντρωθούν τά αναγκαία, διά τήν αντικατάσταση αυτών, 
στοιχεία, άπεγράφησαν έν συνόλιρ 11.109 τρίτροχα Δ.Χ. 
οχήματα.

Άπό μακρού χρόνου οί οργανώσεις τών ιδιοκτητών τρι- 
τρόχων φορτηγών ϊημοσίας χρήσεω; οχημάτων, προέβαλαν, 
έπιμόνως, τό αίτημα άντικαταστάσεως τών οχημάτων αυτών 
μέ φορτηγά Δ.Χ αυτοκίνητα.

Επίσης, κατ’ έπανάληψιν, ή Βουλή τών ’Ελλήνων ήσχο- 
λή·5η μέ -ό αίτημα αύτό (όρα πρακτικά Βουλή; Συνεδρία- 
σις Δ—Τρίτη 29 Ιουνίου 1976 καί Συνεδρίασις ΠΒ', 
Παρασκευή 26 Μαΐου 1978).

Τό Υπουργείο Συγκοινωνιών μελέτησε, προσεκτικά, το 
προβαλλόμενο αίτημα, σέ συνδυασμό καί μέ τί; ένδεχόμενες 
έπιπτώσει; τό οποίο μπορούσε νά έχει τό μέτρο αύτό εί; 
τον κλάδο τών έπαγγελματιών Δ.Χ. αυτοκινητιστών.

Ήχ-S η τελικά ή Κυίέρνησις εί; τήν άπόφασιν ίκανοποιή- 
σεω; τού αιτήματος αυτού, διά λόγους ά/αφεροαένους, άπο- 
κ/.ειστικά. εί; τήν ασφάλεια τόσο τών όοηγούντων τά οχή
ματα αυτά προσώπων τών μεταφερομένων μέ αυτά εμπορευμά
των, όσον καί τής οδικής κυκλοφορία; γενικώτερα.

Πράγματι τό είδος αύτό τού μεταφορικού μέσου, εκ κατα
σκευή;. δεν παρέχει τού; όρους ασφαλεία; πού έξασφαλίζον- 
ται μέ τά φορτηγά αυτοκίνητα.

Έξ άλλου, όπως είναι γνωστέ, τό ωφέλιμο φορτίο τών 
τρίτροχων φορτηγών ϊημοσίας χρήσεω; οχημάτων, ανέρχεται, 
κατ’ ανώτατο όριο, εί; τά 350 χιλιόγραμμα. Οί ιοιοκτή- 
τες τών οχημάτων αυτών ϊιά νά ϊυνη-$ούν νά άνταποκρι-ίούν 
εί; τά; ηϋπημένα; συγχρόνους ά/άγκα; εί; τον τομέα τών 
μικρομεταφορών ά/.λά καί ϊιά νά κατορθώσουν νά επιβιώ
σουν. αναγκάζονται νά υπερβαίνουν τό όριο αΰτό, μέ άμεση 
συνέπεια νά εκμηδενίζονται οί υφιστάμενοι, γιά τά οχήματα 
αύτά, περιορισμένοι όροι ασφαλούς κυκλοφορίας των.

’Επίσης σοβαρότατο; λόγος, ϊιά τήν κατά τ’ ανωτέρω 
άντιμετώπισιν τού ύ/έματος, υπήρξε καί ή ανάγκη εκσυγ
χρονισμού τών μεταφορικών μέσων πού ϊιενεργούν τί; μίκρο- 
μεταφορές.

α) Ή άντικατάστασις τών τρίτροχων φορτηγών Δ.Χ. 
οχημάτων μέ μικρά φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα -$ά είναι υπο
χρεωτική. Άπό τής ισχύος τού παρόντος νόμου παύει ή 

- χορήγηση νέων άίειών κυκλοφορία; τρίτροχων Δ.Χ. οχημά
των.

Διά λόγους, κα-ύαρά. ίημοσιονομικούς ή άντικατάστασις -ύά 
πραγματοποιηθεί σταίιακά καί ·$ά περατω-ύεί μέσα σέ μία 
πενταετία. Θά άρχισε·, άπό τά παλαιότερα προς τά νεώτερα 
ύά έχει ϊέ ώς βάσιν τό άρχικό ϊικαίωμα κυκλοφορίας.

ϊ) Τά εί; άντικατάστασιν τών τρίτροχων τιύέμενα εις 
κυκλοφορία φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα ·ύά είναι ωφελίμου 
φορτίου μέχρι; ενός (1) τόννου.

Διά λόγους, επίσης, ίημοσιονομικούς, τά έν λόγω φορτηγά 
Δ.Χ. αυτοκίνητα νά χρησιμοποιούν, ώ; καύσιμον ύλη, τήν 
βενζίνην.

γ) Μέ τό προτεινόμενο σχέίιο Νόμου, διατηρούνται έν 
ίσχύι όλοι οί περιορισμοί, οί οποίοι ίσχυαν καί ισχύουν διά 
τά τρίτροχα φορτηγά Δ.Χ.. οχήματα (έδρα, άκτίνα, κυκλο
φορίας, άμεταβίβαστο άϊείας κυκλοφορία; εί; Δ.Χ.). ·*Η 
ρύ-ύμιση αυτή κρί-ύηκε απολύτως αναγκαία τόσο ϊιά τήν 
διασφάλιση τού άρχικού σκοπού ϊιά τον όποιο τέ-ύηκαν εί; 
κυκλοφορίαν τά τρίτροχα φορτηγά Δ.Χ. οχήματα όσο καί 
ϊιά τήν άποφυγήν δυσμενών επιπτώσεων εί; τήν εκμετάλ
λευση» τών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4. Εναρμόνισες μέ τό ίσχύον δίκαιον τής ΕΟΚ:. .

Οί διατάσεις τού παρόντος σχεδίου Νόμου, ϊέν συγκρούον
ται μέ τί; ίσχύουσες κοινοτικές διατάζει; διότι οί τελευ
ταίε; ρυθμίζουν δέματα οδικών έμπορευματικών μεταφορών 
μέ φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου “άνω τών 3 1/2 
τόννων.
5. Άνάλυσις κατ’ άρ·5ρον: -

’Επί τού άρ-3ρου 1 :

Ή χόρήγησι; άδειας κυκλοφορίας εις τό νέον φορτηγόν 
αύτοκίνητον Δ.Χ. εί; ά/τικατάστασιν τού τρίτροχου ύπόκει- 
ται εις καταβολήν ύπό .τού δικαιούχου τής άδειας έφ’ 
άπαξ εισφοράς υπέρ τού Δημοσίου ίρχ. 40.000.

Τοιαύτη ρύ-ύμισις, ακολουθείται εί; παρόμοιας περιπτώσεις 
καί δικαιολογείται όπως καταβάλλεται τό πρόσθετον τούτο 
οικονομικό·/ βάρος ϊιά τό προνόμιον τό οποίο·/ παρέχει ή Πο
λιτεία πρός τον δικαιούχον άδεια; κυκλοφορίας τού αυτο
κινήτου Δ.Χ. τής ϊιενεργείας ΪΓ αυτού άγα-ϋών επί κομί
στρω. (Βλέπε παρομοίαν περίπτωσιν εί; ν.383/1976. άούρον 
12)!

Ό ρυ·5μο; τής ά/τικαταστάσεως τών έν λόγω οχημάτων 
δέν είναι δυνατόν νά άφε·3ή νά είναι ανεξέλεγκτος διότι ·$ά 
δημιουργήση διάφορα προβ/.ήματα. Κυρίως ·5ά ϊημιουργήση 
ή άντικατάστασις αυτή νά κλιμ^κωίή καί νά πραγματο
ποίησή αύτη έντός πενταετίας, ώστε τά άνω προβλήματα 
νά έπιλυύ/ούν κατά τρόπον ομαλόν διά τήν έ-ύνικήν οικονο
μάν τής χώρας.

Οί βασικοί όροι τής άντικαταστάσεως κα-ύορίζονται διά 
τών διατάξεων τού ΰπδ άνάλυσιν άρ·5ρου. 'Ομως πλείσςα. 
όσα ϊευτερευούση; φύσεως προβλήματα έν τή πράξει ·$έλουν 
έμφανισ-ύή (άπαιτούμενα ϊικαιολογητικά, κα-ύορισμός σχετι
κής διαδικασίας κλπ.). Πρός τούτο δίδεται σχετική έξου- 
σιοϊότησι; εί; τήν Διοίκησιν όπως διά πράξεως αυτή; ρυ-ύμί- 
ση καί έπιλύση τά προβλήματα ταύτα, ώ; τούτο ά/.ολου·$εί 
τό Νομοθετικόν Σώμα εί; παρόμοιας περιπτώσεις ίνα.μή 
τούτο (τό Νομοθετικό Σώμα) άσχολείται μέ νομο-ύετικά; 
ρυ-ύμίσεις λεπτομερειακού χαρακτήρες. Π ά/τως ή παρεχόμε
νη πρός τήν Διοίκησιν έν προκειμένω νομοθετική έξουσιο- 
δότησις ϊέν είναι εύρεία αλλά σαφής καί συγκεκριμένη.

Ή διάταξις ή όποια ορίζει ότι τά φορτηγά αυτοκίνητα 
ΔΧ τού προτεινομένου Νομοσχεδίου, τυχόν αντικαθιστάμενα 
■5ά ΰπόκεινται εις τούς περιορισμούς τούτου, (τού προτεινο-
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μόνου Νομοσχεδίου) eivixi σύμφωνος χρός τούς σκοχούς τού 
Νομοσχεδίου καί έχιβάλλεται νά ΔεσχισΔή διά τον λόγον 
τούτον. Διαφορετική τυχόν ρύΔμισις Δά έχει ώς άχοτέλεσμα 
την άνατροχήν τοΰ σκοχοΰ τοΰ χροτεινομένου Νομοσχεδίου.

Έχί τοΰ άρΔρου 2: _

'Ως έδρα τών τρίτροχων φορτηγών αυτοκινήτων οχημά
των ΔΧ εχει καΔορισΔή καί ιάναγ,ράφεται έχί τής σχετικής 
άδειος κυκλοφορίας αύτοΰ συγκεκριμένη διοικητική μονάς 
τής Χώρας (δήμος ή κοινότης) χρός έσυχηρέτησιν τών 
μεταφορικών αναγκών τών κατοίκων τής μονάδος. Οΰτω 
διά τον λόγον τούτον καΔορίζεται όχως καί το νέον φορτη- 
γον αύτοκίνητον το όχοίον Δά τεΔή εις κυκλοφορίαν εις 
άντικατάστασιν τοΰ τρίτροχου ΔΧ νά ίγιι έδραν την αυτήν 
ώς άνω διοικητικήν μονάδα. Καί ή ρύΔμισις αΰτη είναι 
σύμφωνος καί συμπορεύεται μέ τον βασικόν σκοχόν τοΰ 
χροτεινομένου Νομοσχεδίου ώς ούτος αναλύεται εις τό γενι
κόν μέρος τής χαρούσης.

Διά τον άνω λόγον δεν Δά έχιτρέχεται αλλαγή τής 
έδρας τών βάσει τών διατάσεων τοΰ χροτεινομένου Νομοσχε
δίου τεΔησομένων εις κυκλοφορίαν νέων φορτηγών αυτοκινή
των ΔΧ.

Έχί τοΰ άρΔρου 3:

Λί διατάσεις τοΰ άρΔρου τούτου (μεταφορικόν έργον τών 
νέων φορτηγών αυτοκίνητων ΔΧ) άχοβλέχουν εις τό νά 
διατηρήσουν καί διά τά νέα οχήματα τό ύφιστάμενο καθε
στώς τών σήμερον κυκλοφορ ούντων τρίτροχων φορτηγών 
οχημάτων ΔΧ ώστε καί εις τό Δέμα τοΰτο μή έχωμεν 
χαρέκκλισιν εκ τής τεΔείσης γενικής αρχής τοΰ Νομοσχε
δίου, ώς αΰτη άνωτέρω άναλύεται.

Νέα διάταξις ύχό τήν άνωτέρω έννοιαν είναι ή διάτασίς 
τής χεριχτώσεως γ' τοΰ ύχό άνάλυσιν άρΔρου. Αΰτη έχιτρέ- 
χει τήν έκτέλεσιν μεταφοράς άγαΔών ύχό τοΰ φορτηγού 
αυτοκινήτου ΔΧ καί εις διαδρομήν ετέρου ομόρου νομοϋ 
ούχί μεγαλυτέραν όμως τών 15 χιλιομέτρων. Ή λύσις αΰτη 
κρίνεται αναγκαία διά τήν καλλιτέραν έξυχηρέτησιν τών 
μεταφορικών ιάναγκών1 τών κατοίκων τών διοικητικών μο
νάδων τών ευρισκομένων χερί τά όρια τοΰ νομού οί κάτοι
κοι τών έχοίων έχουν έσάρτησίν (έμχορικήν, οικονομικήν 
κλχ.) χρός τάς χλησιεστέρας διοικητικάς μονάδας τού 
όμορου νομού.
Εχί τών άρΔρων 4 καί 5:

Ομοίως καί αί διατάσεις τών άρ·όρων τούτων άχοσκο- 
χοΰν όχως καί με τό νέον χροτεινόμενον σύστημα διενερ- 
γειας τών μικρομεταφορών τής Χώρας ίσχύσουν οί σχετικοί 
χεριορισμοί ο! όχοίοι ισχύουν καί σήμερα διά τά τρίτροχα 
αυτοκίνητα φορτηγά δημοσίας χρήσεως. Νέα διάτασίς είναι 
ή διάτασίς τής χαρ. 4 τοΰ άρΔρου 5 ή όχοία έχιτρέχει 
μή αύτοχροσωχον όδήγησιν τοΰ φοργηγοΰ αυτοκινήτου ΔΧ
ύχό τοΰ κατόχου οσάκις ούτος 
νειαν ή συντασιοδότησιν κλχ. 
τών ενδιαφερομένων και έτέΔη 
τήν χράσιν εμφανιζόμενα! χ: 
όχοίαι δεν έχιτρέχουν τήν αύτι

εύρίσκεται εις ίαρεϊαν άσΔέ- 
Η διάτασίς αΰτη είναι ύχέρ 
ίνα άντιμετωχίζωνται αί εις 
αγματικαί καταστάσεις α! 
χρόσωχον όδήγησιν τοΰ αύτο-

κινητου.

Έχί τοΰ άρΔρου G:
Προτείνετα: διάτασίς βάσει τής όχοίας. τοΰ λοιχοΰ. νά 

είναι Ιδυνατή ή κυκλοφορία καί νέωΜ φορτηγών αυτοκινή
των ΔΧ δ:’ έκτέλεσιν έμχορευματικών μεταφορών εντός 
τοΰ νομού χρός άντιμετώχισιν τών έκάστοτε χραγματικών 
αναγκών. ‘Αλλά ή σκοχιμότης τής τοιαύτης χορηγήσεως 
τών νέων άδειών Δά άρχισει νά εξετάζεται μετά χάροδον 
χενταετίας άχό τής ισχύος τοΰ χροτεινομένου Νομοσχεδίου. 
Τό διάστημα τούτο τής χενταετίας συνδέεται μέ τό χρονικόν 
διάστημα τής σταδιακής άντικαταστάσεως τών τριτρόχων 
φορτηγών οχημάτων δι" αυτοκινήτων ΔΧ. Έχιβάλλεται δε 
ή λύσις αΰτη (ή εσέτασις αιτημάτων χορηγήσεως άδειών 
διά κυκλοφορίαν νέων φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ δΓ έκτέ-

λεσιν μικρομεταφορών) ώστε έν τφ μεταξύ άχαντες οί κά
τοχοι τριτρόχων φορτηγών οχημάτων ΔΧ νά έχουν άχοκτή- 
σει τό δικαίωμα τής έν λόγω άντικαταστάσεως.
Βεβαίως τά φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως τά 
όχοία Δά τεΔοΰν-είς κυκλοφορίαν βάσει τών διατάσεων τοΰ 
άρΔρου τούτου Δά ύχόκεινται εις όλους γενικώς τούς όρους 
καί χεριορισμούς τού χροτεινομένου Νομοσχεδίου. Τοΰτο χρο- 
τείνεται άλλά καί έχιβάλλεται διά λόγυς ίσης μεταχειρί- 
σεως.

Έχί τοΰ άρΔρου 7:

Αί διατάσεις τοΰ άρΔρου τούτου άχαγορεύουν άχό τής 
ένάρσεως τής ύχάρσεως ισχύος τοΰ χροτεινομένου Νομοσχε
δίου τήν χορήγησιν χλέον τριτρόχων φορτηγών όχηκάτων 
ΔΧ. ’

Δηλαδή καί αί χροτεινέμεναι αύται διατάσεις είναι άναγ- 
καίαι διά τήν όλοκλήρωσιν τών μέτρων χρός έχίτευξιν τού 
σκοχού τοΰ Νομοσχεδίου ήτοι όχως τοΰ λοιχοΰ μή ένεργοΰν- 
ται αί μικρομεταφοραί διά τριτρόχων όχημάτων ΔΧ.

Έχί τοΰ άρΔρου 8:
Αί διατάσεις τοΰ άρΔρου τούτου άναφέρονται εις τάς κυ

ρώσεις εις τάς όχοίας Δά ύχόκεινται οί χαραβάται τών 
Δεσχιζομένων διά τοΰ Νομοσχεδίου βασικών άχαγορεύσεων, 
τών κρινομένων ώς άναγκαίων διά τήν έφαρμογήν τών ταύ 
χΔέντων σκοχών, ήτοι τών άχαγορεύσεων χερί τήν “έδραν, 
τό μεταφορικόν έργον (άκτίς κυκλοφορίας), τήν μή μετα- 
βίβασιν τής άδειας ΔΧ τοΰ φορτηγού αυτοκινήτου ΔΧ, τήν' 
άσκησιν άλλου έχαγγέλματος καί τήν μή αύτοχρόσωχον 
όδήγησιν.

'Ως κύρωσις τής μή τηρήσεως τών άχαγο ρεύσεων τούτων 
χροβλέχεται όχως έχέρχεται άχώλεια τού δικαιώματος τής 
χορηγηΔείσης ύχό τής Πολιτείας άδειας κυκλοφορίας τού 
αυτοκινήτου.

Ή άνω χροίλεχομένη κύρωσις συμχορεύεται καί χρός γε
νικήν άρχήν τοΰ Διοικητικού Δικαίου κατά τήν όχοίαν 
οσάκις τηρούνται οί όροι χορηγήσεως ύχό τής Πολιτείας 
τής διοικητικής άδειας, (τού χρονομίου) τότε άνακαλείταί 
αΰτη.

!Εχί τών άρΔρων 9 καί 10:

Αί διατάσεις τών άρΔρων τούτων άναφέρονται εις τάς 
καταργουμένχς διά τοΰ Νομοσχεδίου διατάσεις καί εις τήν 
ίσχύν τούτου.

Έχισυνάχτεται εις τήν χαροΰσαν χαράρτημα εις τό όχοίον 
χεριέχονται τά κείμενα τών καταργουμένων καί τών σχε
τικών διατάσεων.

Έν ΆΔήναις τή 20 Φεβρουάριου 1980 
Ό Τχουσνός Συγκοινωνιών

ΑΛΕΞ. Π Α Π ΑΔΟΙΤΟΝΑΣ 

Π A Ρ A Ρ Τ Η Μ Α
Ανήκει εις τήν αίτιολογικήν έκΔεσίν έχί τοΰ Νομοσχε

δίου «χερί άντικ αταστάσεως τών τρικύκλων φορτηγών δη
μοσίας χρήσεως (μοτοσυκλεττών) διά φορτηγών αΰτοκινή- 
των δημοσίας χρήσεως καί ρυΔμίσεως συναφών Δεμάτων».

Περιέχει τά κείμενα τών διά τοΰ άνω Νομοσχεδίου καταρ
γουμένων διατάσεων.

A' Ν. 383/197G ’«χερί έμχορευματικών μεταφορών διά 
φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως καί άλλων τινών 
διατάσεων».
«Γ’ΑοΔρον
Τρίτροχα.

1. Η χορήγησις νέων άδειών κυκλοφορίας βενζινοκινή- 
τι»ν τριτρόχων φορτηγών οχημάτων (μοτοσυκλεττών) δημο
σίας χρήσεως διά τήν έκτέλεσιν έμχορευματικών μεταφορών 
άχοκλειστικώς έντός τής χεριοχής τοΰ νομού ένΔα ή έδρα 

'αυτών, έχιτρέχεται κατόχιν άχοφάσεως τοΰ οικείου Νομάρ
χου. έχ! τή καταβολή έφ' άχασ ύχέρ τοΰ Δημοσίου εισφοράς 
έκ δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000).
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' 2. Καθ^ έκαστον έτος άπό τής'ένάρξεως ισχύος τού πα
ρόντος. Δι αποφ άσεων τών οικείων Νομαρχών καθορίζεται 
ο κατά Νομόν άπαιτούμενος. έπί τή -βάσει τών έκάστοτε 
μεταφορικών αναγκών, αριθμός τρίτροχων οχημάτων Δημο
σίας χρτ·σεως._

3. Αι προϋποθέσεις. οί όρο: καί ή ΔιαΔικασία χορηγήσεως 
νέων άοειών και τοιούτων οι" άντικατάστασιν τρίτροχων 
φορτηγών οχημάτων (μοτοσυκλεττών) Δημοσίας χρήσεως, 
καθορίζονται if άποφάσεως τού Γπουργού Μεταφορών καί 
Επικοινωνιών».

13 " Ν.Δ. 3334/1955 «περί μεταφοράς αγαθών επί κομί
στρου Δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων καί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως Διατάξεων άναφερομένων εις δέμα
τα τής Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών».
«Άρθρον 8.

1. Αΐ έκΔιΔόμεναι άϊειαι φορτηγών τρίτροχων Δημοσίας 
χρήσεως είναι προσωπικά! καί άμεταί ίβαστοι.

2. Κατ έξαίρεσιν τρίτροχα φορτηγά Δόνανται νά μεταίι- 
βασθώσι μετά τοΰ Δικαιώματος κυκλοφορίας αύτών toς Δή- 
μοσίας χρήσεως Διά πράξεως εν ζωή εις κατιόντας μή 
ασκοΰντας επάγγελμά τι. κατόχους Δέ άΔείας όΔηγού τρί
τροχου εν έτος τουλάχιστον προ τής ημερομηνίας μεταβιβά- 
σεως τοΰ τρίτροχου.

Ομοίως κατ’ έξαίρεσιν τρίτροχα φορτηγά μεταβιβάζονται 
αίτια θανάτου εις τοΰς _έκ τών κληρονόμων μόνον α) χή- 
ραν συζυγον καί β) τέκνα, επιτρεπόμενης τής παρ’ αυτών 
εκμεταλλεόσεως τοΰ φορτηγού τρίτροχου τοΰ θανάντος ώς 
Δημοσίας χρήσεως, έφ’ όσον ούτοι Δεν άσκοΰσιν έτερον έπάγ- 
γελμα.

Εν περιπτώσε: άσκήσεως ετέρου επαγγέλματος παρά τίνος 
εκ πλειόνων κληρονόμων, ή άΔεία τοΰ τρίτροχου ώς Δημο
σίας χρήσεως χορηγείαι εις τοΰς λοιπούς, κατόπιν έκχω- 
ρήσεώς εις αύτοΰς καί τού μεριοίου τού κατά τάς Διατά
ξεις τού παρόντος άποκλειομένου κληρονόμου ή παραιτήσεως 

,τουτου άπό τού κληρονομικού Δικαιώματος έπί τού τριτρό-
XW. ( . . . _

3. Μεταβίβασις εις πρόσωπα άλλα, πλήν τών ανωτέρω, 
συνεπάγεται την απώλειαν τής ίΔιότητος τού τρίτροχου ώς 
Δημοσίας χρήσεως».
«Άρθρον 10.

Οί έπιΔιΔόμενοι, μετά την επ’ όνόματί των λήψιν άΔείας 
κυκλοφορίας τρίτροχου φορτηγού ώς Δημοσίας χρήσεως, εις 
άσκησιν καί άλλου επαγγέλματος πλήν τής εκμεταλλεόσεως 
τοΰ τρίτροχου, ΰποχρεούνται όπως εντός Διμήνου άπό τής 
ένάρξεως τής άσκήσεως τούτου καταθέσωσι προς άκύρωσιν 
τήν άΔειαν κυκλοσορίας εις την άρμοΔίαν υπηρεσίαν τοΰ 
Ύπουρ γείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ΈΙργων.

Οί παραλείποντες τήν τοταότην ύποχρέωσίν των τιμωρούν
ται επίσης, κατά τό προηγούμενου άρθρον, έπί άπατη».

• Ί" Ν.Δ. 1061/1971 «περί Διατάξεών τινων άφορωσών 
εις τήν μεταβίβασιν αυτοκινήτων Δηφοοσίας χρήσεως» (ΦΕΚ
270/Α/23.12.1971).

«Άρθρον 5.

1. Ό προς όν ή παραχώρησις τού Δικαιώματος έπί (Δα
νικού μεριΔίου άΔείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δημοσίας 
χρήσεως Δικαιούται νά ζητήση παρά τοΰ κυρίου τού αντι
στοίχου ΐΔανικού μεριΔίου έπί τοΰ αυτοκινήτου, ώς πράγμα
τος. τήν έ π αγοράν αυτού αντί εύλογου καί Δικαίου τιμήμα- 
τος, έντός τής κατά τήν παρ. 2 τού άρθρου 4 τού παρόν- 
τος, οριζόμενης προθεσμίας. 5Εν περιπτώσει άρνήσεως τού 
ύποχρέου ώς πρός τήν μεταβίβασιν τού (Δανικού αυτού με
ριΔίου, ώς πράγματος, εις τον πρός ον ή παραχώρησις τού 
Δικαιώματος τής άΔείας κυκλοφορίας, ή Διαφωνίας τούτων 
ώς πρός τό καταβλητέου τίμημα, τή αιτήσει τών ένΔιαφε- 
ρομένων ύποβαλλομένη έντός τής άνωτέρω προθεσμίας, τό 
μεταβιβαστέον κηρύσσεται αναγκαστικούς άπαλλοτριωτέον 
Δι’ άποφάσεως τού Περιφερειακού Διοικητού ’Αττικής καί 
Νήσων ή τού οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν ώς έν 
άρθρω 4 παρ. 1 τοΰ παρόντος ορίζεται, λόγω Δημοσίας

ώφελείας. Διά τόν καθορισμόν Δέ τού καταβλητέου τιμήμα
τος έφαρμόζεται ή ΔιαΔικασία τής επομένης παραγράφου. 
Ή περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ώς άνω άπόφασις 
άνακοινοϋται ύποχρεωτικώς εις τήν οικείαν περιφερειακήν 
Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών τοΰ Γπουργείου Ναυτιλίας. Μετα
φορών καί Επικοινωνιών, μ,νεία Δέ ταύτης γίνεται εις πά
σαν περίπτωσιν χορηγήσεως. κατ έφ αρμογήν τής παρ. 2 
τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3334/55 βείαιώσεως μεταβολών Διά 
τό εις S έκΔίΔεται όεβαίωσις αυτοκίνητου.

2. Τή αιτήσει οϊουΔήποτε τών ενΔιαφερομένων ΰποβαλλο- 
μένη ενώπιον τοΰ Μονομελούς Π ρωτοΔικείου. έν τή περιφέ
ρεια τοΰ όποιου υπάγεται ή έΔρα τοΰ αυτοκινήτου, καί έν
τός προθεσμίας τεσσάρων (.4) μηνών άπό τής έπιΔόσεως 
τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον περί άπαλλοτριώσεως 
άποφάσεως, καθορίζεται Δι’ άποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου τού
του. κατά τήν ΔιαΔικασίαν τοΰ περί άσφαλιστικών μέτρων 
κεφαλαίου τού ΙνωΔ. Πολ. Δικ. τό τίμημα τής εξαγοράς, 
αν άλογον προς τήν πραγματικήν άγοραίαν άξίαν τοΰ άπαλ- 
λότριω-ίέντος πράγματος. Κατά τής άποφάσεως ταύτης ούΔεν 
τακτικόν ή έκτακτον μέτρον επιτρέπεται, ούΔέ προσφυγή 
(άνακοπή) κατά τήν τακτικήν ΔιαΔικασίαν. Τής συζητή- 
σεως τής αίτήσεως προηγείται έκθεσις έκτιμήσεως, συντασ- 
σομένη ϋπό τής κατά τό άρθρ. 28 τοΰ Ν. 2119/1952 «περί 
τών Διά τών λειοφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών», ώς 
έκάστοτε ισχύει, επιτροπής.

3. Άπό τής καταβολής τοΰ Δικαστικώς καθορισθέντος 
τιμ,ήματος εξαγοράς εις τόν Δικαιούχον τούτου, ή έν άΔι- 
καιολογήτω άρνήσει του, άπό τής καταθέσεως τού καθορι- 
σθέντος τιμήματος εις τό Ταμείον Παρακαταθηκών καί 
Δανείων, συντελείται άπαλλοτρίωσις, τοΰ Δικαιούχου τής έξα- 
γοράς τού ίΔανικού μεριΔίου τοΰ αυτοκινήτου καθισταμένου 
κυρίου αυτού.

4. Α! Διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 τού άρθρου 4 
τού παρόντος έφαρμόζονται άναλόγως καί εις τήν περίπτω
ση» παραμελήσεως τών κατά τάς προηγουμένας παραγράφους 
τού παρόντος άρθρου προθεσμιών υπό τού προς ον ή παρα- 
χώρησις τού Δικαιώματος άΔείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου 
Δημοσίας χρήσεως».

Δ' Ν. 5S8/1977 «περί όργανώσεως τών ’Αστικών Συγ
κοινωνιών Π οωτευούσης καί άλλων τινών Διατάξεων».
(ΦΕΚ 148/Α/1.6.1977)1

«Άρθρον 22.
Χορήγησις νέων άΔειών.
1. Ό αριθμός τών έπιβατηγών αυτοκινήτων Δημοσίας 

χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, Διά τήν έξυπηρέτησιν έκά- 
στης Διοικητικής μονάΔος τής Χώρας καθορίζεται, έντός 
τού πρώτου τριμήνου έκάστης Διετίας, Δι’ άποφάσεως τού 
οικείου Νομάρχου, έκΔιΔομένης μετά σύμφωνον γνώμην τού, 
κατά τάς Διατάξεις τού παρόντος συνιστωμένου Τοπικού 
Συμβουλίου. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τού παρόντος ή 
άνωτέρω Διετία άρχεται άπό τής 1ης Ιανουάριου 1979. Διά 
τήν πάλιν τής Θεσσαλονίκης ή χρονική περίοΔος, κατά 
τήν πρώτην έφαομογήν τού παρόντος, άρχεται άπό τής 1ης 
’Ιανουάριου 1978 καί λήγει τήν 31 ηλ Δεκεμβρίου 1978. 
’Επίσης Δι’ άποφάσεως τού οικείου Νομάρχου, καθορίζονται 
μετά σύμφωνον γνώμην τού αυτού ώς άνω* Συμβουλίου τα 
όρια τής περιμετρικής ζώνης τών έπιβατηγών αυτοκινήτων 
Δημοσίας χρήσεοος μετά μετρητού Δι’ έκάστην Διοικητικήν 
μονάΔα.

2. Διά τήν έφαρμογήν τών Διατάξεων τής προηγουμένης 
παραγράφου α! Διοικητικά» μσνάΔες. πλήν τής περιοχής 
Αθηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων, Δι’ ·ήν έφαρμόζονται 
τά έν άρθρω 2 τού παρόντος Διαλαμβανόμενα, καθορίζονται 
Δι' άποφάσεων τού οικείου Νομάρχου.

3. Εις τήν έΔραν έκάστης Νομαρχίας ή Διαμερίσματος 
Νομαρχίας συνιστάται, Δι’ άποφάσεως τού οικείου Νομάρχου, 
Τοπικόν Συμβούλιου, άποτελούμενον έκ τών κάτωθι:

α) Έκ τού προϊσταμένου τής οικείας έπιθεωρήσεως συγ
κοινωνιών, εις άς Νομαρχίας έΔρεΰει τοιαύτη έπιθεώρησις.
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β) Έκ τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας συγκοινωνιών 
τής Νομαρχίας. ^ _ ·.

γ) Έχ τού προϊσταμένου των τεχνίκ,ών υπηρεσιών τής 
Νομαρχίας.

!) Έξ ένος (1) εκπροσώπου όριζομένου ύχό τής Άστυ- 
νομ'.χής ΔιευΔύνσεως ή Διοικήσεως Χωροφυλακής ύπευΔύνου 
διά Δέματα τροχαίας κινήσεως καί

ε) έξ ένος εκπροσώπου τού δήμου ή τής κοινότητες κατά 
περίπτωσιν.

Εις το Τοπικόν Συμβούλιο·/ συμμετέχουν επίσης. άνευ ψή
φου ο: κάτωΔι:

α) Εις (1) εκπρόσωπος τών κατόχων έπιβατηγών αύτοκι- 
νήτων δημοσίας χρήοεως τού οικείου δήμου ή τής κοινότητες 
καί είς έκπρόσωπος Σωματείου Όδηγών Ταξί. Εις χερίχτω- 
σ:ν ύχάρξεως περισσοτέρων τοΰ ένος Σωματείων ό έκχρόσω- 
χος ορίζεται ύχό τοΰ οικείου Νομάρχου.

β) Είς (1) εκπρόσωπος τοΰ Νομαρχιακού Κοινοΰ Ταμείου 
Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). οριζόμενος-υπό τοΰ Διοι
κητικού Συμίουλίου τούτου. Είς όσας Νομαρχίας ύρίστανται 
ΚΤΕΛ αττικών γραμμών είς το Τοπικόν Συμβούλιου συμμε
τέχει καί είς. κατά χερίχτωσιν, έκπρόσωπος έχ τών ΚΤΕΛ 
τούτων, οριζόμενος ΰχό τοΰ αντιστοίχου Διοικητικού Συμβου
λίου. Ή συμμετοχή τών τελευταίων τούτων έκχροσώχων περιο- 
ρίζεται είς ας χεριχτώσείς τό Τοχιχόν Συμβούλιου συζητεί 
και αποφασίζει Δέματα καΔορισμοΰ. άπαιτουμένου άριΔμοΰ έπι
βατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, διοικητικών μονάδων 
τής χεριοχής τής δραστηριότητες έκάστου ΚΤΕΛ.

ΚαΔήκοντα Προέδρου τοΰ Τοπικού Συμβουλίου έκτελεϊ ό 
έχ τών δημοσίων υπαλλήλων μελών τοΰ Συμβουλίου κατά 
βαΔμον ανώτερος ή έν ΐσοβαΔμία. ό άρχαιότερος τούτων.

4 Τά μέλη, έκάστου Τοχικοΰ Συμβουλίου μετά τών ισαρί- 
Δμών ά/απληρωτών, διορίζονται δι’ άχοράσεως τοΰ οικείου 
νομάρχου. Δι’ άχοράσεως τού 'Τχουργοΰ Συγκοινωνιών καΔο- 
ρίζονταί τά τής έν γένει λειτουργίας τοΰ Τοχικοΰ Συμβουλίου 
καί ρυΔμίζεταΐ παν Δέμα άρορών είς την όργάνωσιν καί την 
λειτουργίαν αΰτοΰ. Διά κοινής άχοράσεως τών Ύχουργών Οι
κονομικών καί Συγκοινωνιών καΔορίζεται ή άχοζημίωσις τοΰ 
χροέδρου καί τών μελών τοΰ Τοχικοΰ Συμβουλίου.

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 
ΆρΔρον 386.

’Αχάτη.

1. "Οστις. έχί σκοπώ τοΰ νά χεριχοιήση είς εαυτόν ή είς 
άλλον παράνομον περιουσιακόν όφελος, βλάπτει ξένη; περιου
σίαν. χείΔων τινά διά τής έν γνώσει χαραστάσεως ψευδών 
γεγονότων ώς άληΔών ή δι- άΔεμίτου άχοκρύψεως ή χαρα- 
σιωπήσεως άληΔών είς χράξιν. χαράλειψιν ή ανοχήν, τιμω
ρείται διά ρυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, έάν δ- ή 
χροξενηΔείσα ζημία είναι ιδιαιτέρως μεγάλη διά ρυλακίσεως 
τουλάχιστον δύο έτών.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί άντικαταστάσεως τών κυκλορορούντων τρίτροχων ρορ- 
τηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλεττών) διά 
ρορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως καί ρυΔμίσεως 
συναρών Δεμάτων.

ΆρΔρον I.

Δικαίωμα ά/τ:καταστάσεως.

1. Τά κυκλορορεύντα τρίτροχα ρορτηγά οχήματα δημοσίας 
χρήσεως (μοτοσυκλέτται) ' ά/τικαΔίστανται. άχό τοΰ χρόνου 
δημοσιεύσεως τής κατά τήν παρ. 3 τοΰ παρόντος άρΔρου άχο
ράσεως, σταδιακώς καί εντός πενταετίας άχό τής χρονολο
γίας ταύτης, διά ρορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως,

ίενζινοτκινήτων, ώρελίμου φορτίου μέχρι χιλίων (1.000) χιλιό
γραμμων, δ;:ά τήν μετρορά; άγαΔών έχί κομίστρω τή κατα
βολή έρ’ άπαξ υπέρ τοΰ Δημοσίου εισφοράς, έκ δραχμών 
τεσσαράκοντα χιλιάδων (40.0(Χ>).·

2. Διά τον καΔορισμόν-τής σειράς τής. κατά τήν προη- 
γουμένην χαράγραρον, σταδιακής άντικαταστάσεως. λαμβάνε- 
ται ύχ’ όψιν τό άρχικοΆικαίωμα κυκλορορίας τρίτροχου ρορ
τηγοΰ οχήματος ώς δημοσίας χρήσεως. άνεξαρτήτως τών 
τυχόν γενομένων έν τώ μεταξύ, άντικαταστάσεων τούτου. Κύ
ριοι καί κάτοχοι ή νομεϊς καί κ.άτοχοι τρίτροχου ρορτηγοΰ 
οχήματος δημοσίας χρήσεως. μή δυνάμενοι, δ:- οϊονδήποτε λό
γον, νά αντικαταστήσουν τούτο εντός τής κατά τά ανωτέρω 
καΔορισΔησομένης σειράς, δύνανται νά άσκήσουν τό δικαίωμα 
τούτο εντός μιάς πενταετίας άρ’ ής χρονολογίας τό πρώτον, 
διά τής έκδόσεως τής κ.ατά τήν παρ. 3 τοΰ παρόντος άρ
Δρου άχοράσεως, έγεννήΔη τό έν λόγω δικαίωμα. ’Απράκτου 
χαρερχομένης καί τής προΔεσμίας ταύτης τό δικαίωμα κυκλο
ρορίας τοΰ τρίτροχου ρορτηγοΰ οχήματος, ώς δημοσίας χρή
σεως, απόλυτα! εριστικώς, έκδιδομένης προς τούτο σχετικής 
πράξεως τοΰ οικείου νομάρχου.

3. Δι’ άχοράσεως τοΰ Τχουργοΰ Συγκοινωνιών, δημοσιευο-
μένης διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως. καΔορίζονται 
οι λοιποί όροι καί αί χροΰποΔέσεις ώς καί αί λεχτομέρεοςι 
έραρμογής τών κατά τάς χροηγουμένας χαραγράρους βριζόμε
νων. ··- ·-----— —

4. Τά κατ' έραρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος τιΔε- 
μενα είς κυκλορορίαν ρορτηγά αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, 
τυχόν άντικ.αΔιστάμενα περαιτέρω ϋπόκεινται είς τούς περιο
ρισμούς τοΰ παρόντος.

ΆρΔρον 2.

. Έδρα.

Ώς έδρα τών βάσει τοΰ παρόντος τιΔεμένων είς κυκλορο- 
ρίαν ρορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ορίζεται έχε^ 
νη τών άντικαΔιστωμένων τρίτροχων ρορτηγών οχημάτων δη
μοσίας χρήσεως.

ΆρΔρον 3.

Μεταρορικόν έργον.
Τά κατ' έραρμογήν τοΰ παρόντος τιΔέμενα είς κυκλορο ρίαν 

ρορτηγά αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως ώς καί τά είς άντι- 
κατάστασιν τούτων τιΔέμενα είς κυκλοφορίαν όμοιας κατηγο
ρίας αυτοκίνητα, έπιτρέπεται νά διενεργούν μεταροράς έχί κο- 
μ!·"ρω:

α) Έ/.ευΔέρως έντός τών όρίων τής διοικητικής μονάδος 
(δήμος ή κοινότης) τής έδρας αυτών.

β) Μέ τόπον ρορτώσεο/ς τήν περιοχήν τών ορίων τής διοι
κητικής μονάδος τής έδρας αύτών καί προορισμόν οϊονδήποτε 
σημείον τοΰ νομού καί άντιστρόρως καί

γ) έπί ομόρων νομών, μέ τόπον ρορτώσεως τήν περιοχήν 
τών ορίων τής διοικητικής μονάδος τής έδρας αυτών καί 
προορισμόν οϊονδήποτε σημείον τοΰ ομόρου νομού, εύρισκόμενον 
έντός άκτίνος ούχί μεγαλυτέρας τών δέκα πέντε (15) χιλιο
μέτρων έκ τών συνόρων αποκλεισμένων τών πρωτευουσών τών 
νομών καί άνευ έμρέρτου έπιστρορής.

ΆρΔρον 4.

Απαγορεύσεις.

1. 0: κύριο: καί κάτοχο: ή νομείς καί κάτοχοι ρορτηγών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. τιΔεμένων εις κυκλορο ρίαν 
δυνάμει τών διατάξεων τού παρόντος, ύποχρεοΰνται είς αυ
τοπρόσωπου όδήγησιν τούτων, άπαγορευομένης τής καΔ” οϊον- 
δήχοτε τρόπο·; χαραχωρήσεως τής χρήσεως ή έκμεταλλεύσεως 
αύτών εις πά/τα τρίτον.

2. Ομοίως άχαγορεύεται ή άσκησις ύχό τών ανωτέρω, οϊου- 
δήχοτε έτέρου επαγγέλματος χλήν ενδεχομένως τής έκμεταλ
λεύσεως γεωργικού κλήρου. Οι επιδιδόμενοι εις άσκησιν άλ
λου έπαγγέλματος. ύποχρεοΰνται όπως, έντός μηνός άπό τής


