
’Ere τού σχεδίου νόμου <ηοερ»( ροθμίσεως θεμάτων τινών 
διεθνών όδικών μεταφορών».

Προς τήν Βουλήν τών Ελλήνων
1. Έχει διαπιστωθεί, ότι εις -πολλάς περιπτώσεις εισόδου 

•/.αί κυκλοφορίας εις την ‘/ώραν μα; φορτηγών αυτοκινήτων, 
άπογεγραμμένων εις ξένας ‘/ώρας, μετά τών όποιων ή Ελ
λάς δέν έχει συνάγει συμφωνίαν έπί όδικών μεταφορών, δημι- 
ουεγοΰνται ζητήματα, κυρίως εκ τής μή ύπάρξεως διατά-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ~ Οΰτω θά έχουν δυνατότητα διενεργείας με.σφορών, διά τοΰ 
ανωτέρω συστήματος, οί μεταφορείς τών χωρών μετά τών ο
ποίων ίχομεν συνάψει συμφωνίαν οδικών μεταφορών, ενώ 3α 
προκόψει- όφελος καί διά τούς Έλληνας μεταφορείς, αφοΰ 
εν μέρος τοΰ έργου 3ά αναλαμβάνεται ύπό τούτων.
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Διά τοΰ άρ3ρου 1 τοΰ προτεινομένου.νομοσχεδίου, σκοπεΐται 
ακριβώς ή κάλυψις τοΰ ανωτέρω κενού, διά τής παροχής 
έξουσιοδοτήσεως εις τους 'Υπουργούς Οικονομικών καί Συγ
κοινωνιών πρός ρύ3μισιν τών σχετικών ζητημάτων.

2...’Εχει έπισημανθή, ότι άπό Ελληνικά; τιναις 'Εταιρείας 
καί μεμονωμένους μεταφορείς at όποιαι εκμεταλλεύονται φορ
τηγά αυτοκίνητα διά τών οποίων ένεργοΰνται διε3νείς μεταφο
ρά·, διαπράττονται εις τήν άλλοδαπήν^ιαραίάσεις διατάξεων, 
κυρωθεισών ύπό τής 'Ελλάδος διμερών συμφωνιών καί διε- 
3νών συμβάσεων. Έ/. τοΰ γεγονότος τούτου, όχι μόνον έκτίθε- 
ται ή Χώρα έναντι τών ξένων τορατικων αρχών, άλλά άποδυ- 
ναμοΰται καί καθίσταται δυσχερής_ή διαπραγματευτική 3έσις 
ημών, ιδία οσάκις έπιδιώκομεν τήν έξασφάλισιν τών απαραι
τήτων διά τάς έξαγωγάς μας, αδειών διελεύσεως τών 'Ελ
ληνικών φορτηγών αυτοκινήτων.

Τό Ύπουργείον Συγκοινωνιών δέν έχει τήν δυνατότητα 
«τιμετωπίσεως τής καταστάσεως ταύτης, μή δυνάμενον νά 
λάβη τά προσήκοντα μέτρα κατά τ-ών δυσφημούντων τό Έλ- 
ληνικόν όνομα καί κακών ιαύτών μεταφορέων, λόγφ ανυπαρ
ξίας σχετικών διατάξεων.

Διά τοΰ άρ·3ρου 2 τοΰ νομοσχεδίου σκοπείται ή 3έσπισις 
3ετικών διατάξεων διά τήν άντιμετώπισιν καί θεραπείαν τής 
καταστάσεως ταύτης.

3. Ή έξέλιξις εις τά συστήματα οδικής διεθνούς μεταφο
ράς εμπορευμάτων έχει καθιερώσει, μεταξύ άλλων, καί τήν 
διενέργειαν μεταφοράς, διά τής χρηστμοποιήσεως ρυμουλκοομέ- 
νων οχημάτων, τά οποία μεταφέρονται, είτε διά οχηματαγω
γών πλοίων, είτε σιδηροδρομικά»;, μέχρι λιμένος τινός ή σι
δηροδρομικού σταθμού τής χώρας προορισμού τού εμπορεύμα
τος καί, άκολού-3ως, προωθούνται εις τό εσωτερικόν αυτής, 
δια ρυμουλκών οχημάτων, είτε της ιδέας μέ τό ρυμαυλκούμε- 
νον εθνικότητας, είτε τής τοιαύτης τής χώρας προορισμού.

Διά τού συστήματος αύτού, έπιτυγχάνεται μείωσις τού κό
στους μεταφοράς, διότι τά ρυμουλκά, αποσυνδεόμενα, δέν άπο- 
στελλονται άπό χώρας εις χώραν καί, επίσης δέν (απασχολεί
ται προσωπικόν (οδηγοί, συνοδηγοί) κατά τό τμήμα τής θα- 
λασσίας ή τής σιδηροδρομικής διαδρομής.

Ή άνάπτυξις τού συστήματος τούτου, παρ’ ήμίν, παρεμπο
δίζεται, διότι, άπό τήν ΐσχύουσαν 'Ελληνικήν νομοθεσίαν, δέν 
επιτρέπεται ή κυκλοφορία συνδυασμών οδικών όχημάτων, άπΟ- 
τελουμένων άπό Ελληνικά ρυμουλκά καί άλλοδαπά ρυμουλ- 
κούμενα.

Διά τού άρθρου 3 τού προτεινομένου σχεδίου νόμου σκοπεί- 
ται ή ρύθμισις τού θέματος διά τής παροχής εύχερείας, ελ- 
ξεως μέ Ελληνικά ρυμουλκά, άλλοδαπών ρυμουλκουμένων 
όχημάτων, άπό λιμένας ή σιδηροδρομικούς σταθμούς τής χώ
ρας, πρός τό έσωτερικόν αύτής, καί άντιστρόφως, ύπό τήν 
προΰποθεσιν, ότι τούτο θά προβλέπεται άπό τήν σχετικήν 
κατά περίπτωσιν, συμφωνίαν οδικών μεταφορών.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρύθμισε ως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών.

Άρθρον 1.
Διά JX. .Δ/των έκδιδομένων. προτάσει τών Υπουργών Οικο

νομικών καί Συγκοινωνιών δύναται νά καθορίζονται οι οροί 
καί προϋποθέσεις εισόδου καί κυκλοφορίας έν τή Χώρα οορ- 
τηγών καί λεωφορείων αυτοκινήτων, πάσης κατηγορίας, απο- 
γεγραμμένων εις ξένας χώρας, μέ τάς όποιας ή Έλλας δεν 
έχει υπογράψει διμερή ή πολυμερή συμφωνίαν έπί οδικών με
ταφορών, ώς καί τό είδος τών δυναμένων νά έκτελούνται 
διά τοιούτων αυτοκινήτων μεταφορών.________  ____________

Άοθρον 2.
1. Έπί παραβάσεων, ύπό φυσικών ή νομικών προσώπων 

άσκούντων έπιχείρησιν μεταφοράς διά φορτηγών αυτοκινήτων, 
διατάξεων κυρωθεισών ύπό τής Ελλάδος διμερί ή πολυμε
ρών συμφωνιών, δύναται διά πράξεως τού 'Υπουρ ού Συγκοι
νωνιών, νά έπιβάλλεται, άνεξαρτήτως τών τυχόν προβλεπομε- 
νων ύπό έτέρων διατάξεων κυρώσεων, ή στέρησις τού δικαι
ώματος έκτελέσεως διεθνών μεταφορών άπό τριών (3) μέχρι 
δώδεκα (12) μηνών, άναλόγως τής βαρύτητος τής παραβά- 
σεως καί τών συνθηκών ύπό τάς όποιας διεπράχθη αΰτη.

2. Αΐ διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζον
ται άναλόγως καί έπί περιπτώσεων παραβάσεως άποφάσεων 
τού 'Υπουργού Συγκοινωνιών άφορωσών εις τούς όρους καί 
προϋποθέσεις διενεργείας διεθνών όδικών έμπορευματικών με
ταφορών.

Άρθρον 3.

Επιτρέπεται ή έλξις άλλοδαπών ρυμουλκουμένων ή ήμιρυ- 
μουλκουμένων όδικών όχημάτων, εκ τών λιμένων, σιδηροδρο
μικών σταθμών ή τών συνόρων τής χώρας, πρός τό έσωτερι
κόν αύτής καί άντιστρόφως, δι’ ημεδαπών ρυμουλκών τοι
ούτων, έφ’ όσον :

α) Τά άλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ήμιρυμουλκούμενα εί
ναι άπογεγραμμένα εις χώρας, μετά τών όποιων ή Ελλάς 
έχει συνάψει σρμφωνίαν όδικών μεταφορών, παρέχοοσαν την 
δυνατότητα διεξαγωγής παρ’ ήμίν τοιούτων ρυμουλκύσεων.

(5) Τά ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα είναι χαρακτηρισμένα, 
ώς άνεξάρτητοι κυκλοφοριακαί μονάδες, καί έφωδιασμένα 
δι’ ιδίας άδειας κυκλοφορίας.

Αί λεπτομέρειαι διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού πα
ρόντος άρθρου θά καθορισθοΰν δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 
Συγκοινωνιών.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουνίου 1979 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Συγκοινωνιών
ΑΘ. ΚΑΧΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


