
Έχί τχείίου νόμου «χερί άντικαταστάσεως ιών χαρ. 3 
καί 4 τού άρ-δρου 1 τού ν.δ. 765/1970 u—ερ: ίκχαιδεύ- 
τεως καί εξετάσεως ύχοψηφίων όίηγών αυτοκινήτων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τών εντάξεων τών χαρχγράφων 3 καί 4 τού άρ·δρου 
1 τού Β. Δ/τος 282/1973 «χέρι κωίικοχοιήσεως εις ενιαίο·/ 
κείμενον τών ϊιατάξεων τών Ν. Λ/των 765/1970 καί 1202/ 
1972 «χερί έκχαιδεΰσεως και έξετάσεως ύχοψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων» ΦΕΚ 84/Α/10.4.1973 ορίζονται τά ά ■/. όλου-S α:

3. Ή χρακτική ένώχιον τών αρμοδίων χρός τούτο ύχαλ- 
λήλων έξέτασις τών όχοψηφίων όίηγών αυτοκινήτων. ένε·ρ- 
γείται ίΓ οίουδήχοτε αυτοκινήτου τής κατηγορίας δε’ ήν έχει 
αιτήσει άδειαν όδηγητεως ό έξεταζόμενος. Κατά την έξέτα- 
σιν τούτη/, έ<ρ’ όσον ό εξεταζόμενος δεν χρ οσέρχεται συνο- 
ίευόαενος ύχό χροσώχοο κατέχοντος άδειαν εκγυμν-αστού άχο- 
ψηφίων όίηγών αυτοκινήτων δέον όχως ούτος χροσέρχηται 
συνοδευόμενος όχό χροσώχου κάτοχοντος άχό έτους τουλάχι
στον άδειαν δίηγήσεως ίι’ οχήματα τής κατηγορίας τού ίιά 
τήν εξετάσω χρησιμοχοιουμένου.

4. Έν· χεριχτώσει χροκλήσεως εξ άμελείας σωματικής 
βλάβης ή ολικής ζημίας κατά τον χρόνο/ τής χρακτικής έκ- 
χαιδεόσεως ή τής χρακτικής έξετάσεως όχοψηφίου όϊηγοΰ 
αυτοκινήτων. ή εϋ-δΰνη βαρύνει άκσλειστικώς το κατά τάς 
χαρ. 2 καί 3 τού χάρόντος άρθρου σονε-ιβαΐνόΤ'τοό αΰτοΤιινή- 
του χρόσωχον, τό κατέχον άίειαν έκγυμναστοϋ ΰχοψηφίων όίη
γών αυτοκινήτων ή άίειαν όίηγήσεως αυτοκινήτου, κατά χε- 
ρίχτωσιν.

Οΰτω ίιά τών ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζεται ό τρόχος τής 
χρακτικής έξετάσεως τών όχοψηφίων όίηγών αυτοκινήτων 
δι’ άχόκτητιν, άχό τάς ύχηρεσίας τού 'Υκουργείου Συγκοι
νωνιών, άδειας ίκανότητος όϊηγοΰ αυτοκινήτου.

.. ’Ακόμη, ύχό τών ιδίων διατάξεων ρυθμίζεται καί τό ·54μα 
τών εΰ-δυνών εν χεριχτώσει χροκλήσεως έξ άμελείας σωμα
τικής βλάβης ή υλικής ζημίας κιχτά τον χρόνον τής ώς άνω 
(χρακτικής έξετάσεως τών έν λόγφ όχοψηφίων όίηγών αυτο
κινήτων. -' ·*

Συγκεκριμένος, τό ως άνω ίσχΰαν νομικόν κανεστώς χρο- 
βλέχει ότι ή χρακτική έξέτασις τών όχοψηφίων οδηγώ* αύ- 
τοκινήτων γίνεται ένώχιον τών αρμοδίων χρός τούτο όχαλ- 
λήλων μέ αύτοκινητόν καί χαρ-ουσία είτε χροσώχου κατέχον- 
τος άδεια·/ έκγυμναστοϋ όχοψηφίων οδηγών αυτοκινήτων είτε 
χροσώχου κατέχοντος άχό έτους τουλάχιστον άίειαν όδηγή- 
σεως ίι’ οχήματα τής κατηγορίας τοΰ διά την έξέτασιν χρη- 
σιμοχοιουμένου (αυτοκινήτου).

Όσον αφορά είς τό -δέμα τής άστικής καί χυοικής εύ-δύ- 
•ης. αί άνω διατάξεις ορίζουν ότι ή «ΰ-δΰνη αΰτή βαρύνει ά- 
χοκλειστικώς τό άνω άναρερέμενον χρόσωχον, ήτοι τον έκ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γ.μναττή ή τό χρόσωχον χου συνόδευε: τόν ϋχοψήριον οδηγόν 
καί έχε: τήν άχαιτουμένην άδειαν όίηγήσεως.

Τό Γχουργείον Συγκοινωνιών, χρός τόν σκοχον όχως βελ- 
τιω-δ-εί, κατά τό δυνατόν, ή αττάλεια τής οδικής κυκλοφο
ρίας διά τής χορηγήσεως τών άδειών όίηγήσεως αυτοκινή
των εις χροσωχα χοΰ χράγματι γνωρίζουν τους σχετικούς κα
νόνας. έχε: χρογραμματίσει τήν μεταβολήν τοΰ ανωτέρω υφι
σταμένου συστήματος έξετάσεως ΰχοψηφίων όίηγών αϋτοκι- 
νή-.ων.

Μεταξύ τών μελετωμένων μέτρων χεριλαμβάνεται καί 
το μέτρο·/ όχως κατά τήν έν λόγω έξέτασιν μή χαρίσταται 
έτερον χρόσωχον, ώς άνω άναφέρεται. ’Αλλά ή έξέτασις αυ
τή νά γίνεται μόνον χαραυσία τοΰ έξεταστοΰ ή τών εξετα
στών όχαλλήλων τοΰ Δημοσίου έχί κρατικού αυτοκινήτου.

Και ινα δυνατοί τό Δημόσιο·/, χρός τον σκοχόν τούτον, νά 
χροβαίνη εις την αγοράν τού αναγκαίου άρι-δμοϋ αυτοκινήτων, 
το Γχουργείον Συγκοινωνιών εΐσηγή-δη καί έψηφίσδη χρός 
τούτο ύχό τής Βουλής ειδική ίιάταξις (άρ-δρον 4 Ν. 771/ 
1978 ΦΕΚ 57/Α/21.4.78) βάσει δε αυτής τής ειδικής διο- 
τάξεως. τό Τχουργείο Συγκοινωνιών, μέσω τοΰ Τχουργείου 
’EVxopiow (Έχιτροχή Κρατικών Προμηδειών), ενεργεί ώστε 
νά γίνει ή χρομή-δ εια τού αναγκαιού/ιτος άρι-δμού κρατικών 
αυτοκινήτων.

Κατόχιν τών ανωτέρω άνακύχτει ή άνάγκη άναλόγου χροσ- 
•αρμογής τών εις τό -δέμα ά/αφερομένων ίσχυουσών ϊιατάξεων, 
_ί ιά τής άντ: καταχτάτε ως τού κειμένου των. Δηλαδή άνακό- 
χτει ή ανάγκη όχως. ρυ-δμισ-δή νομοδετικώς καί τό -δέμα τής 
εΰδυνης είς χερίχτωσιν χροκλήτεως οΐοσίήχοτε άξιοχοίνου 
χράξεως κοετά τήν διενέργειαν τής έξετάσεως οσάκις τοιοΰ- 
τον μέτρον ληφ-δή. ή-rot όταν έχιτροχή ή έν λόγω έξέτασις 
νά γίνεται άνευ τής χαρουσίας έκγυμναστού ΰχοψηφίων όίη
γών ή χροσώχου κατέχοντος άίειαν όίηγήσεως.

Προς τον άνω σκοχόν συνετάχ-δη τό χαρόν νομοσχέδιον ίιά 
-ών διατάξεων τοΰ δχοίου χροσείνεσαι ή άνττκατάοτασις τών| 
χαραγράφων 3 καί 4 τοΰ έν λόγω κωίικοχοιητικοϋ Β. Δ/τος.

Ή λύσις ή όχοία έν χροοοειμέ/ω δίδεται είναι σύμφωνος μή 
βατικάς ίιατάξεις τού είς τή/ χώραν μας ΐσχόοντος συστή
ματος Ποινικού Κώδικΰς όχου έκαστος εύ-δΰνεται μόνου διά 
τάς χράξεις τάς Ιίικάς του. Καί είς την χερίχτωσιν χρμκλή- 
σεως ατυχήματος -δα ληφ-δή ΰχ’ όψιν ό συγκεκριμένος βα-δμος 
άμελείας τοΰ ΰχοψηφίου όδηγσΰ αύτοκινήτω-/'.

Κα-διερούται δηλαδή συντρέχοοσα εόδυνη τοΰ έξεταζομέ- 
νου ύχοψηφίοΓυ οδηγού άφ’ ενός καί τού έξεταστοΰ ΰχαλλήλου 
άφ’ ετέρου. Ουτω το δικαστήριον στα-δμίζον τόν| βα-δμον εύ-δό- 
\ης έκαστου ·δά χροβή εις τήν δέουσα// έχι/μέτρησιν τής χοινής.

Έν Ά-δήναις τή 3 Μαΐου 1979
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