
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος 

των οδικών οχημάτων καί άλλες σχετικές διατάξεις».

Προς ιη Βουλή ιών. 'Ελλήνων 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ·
Την 31 Δεκεμβρίου 1981, δημοσιεύθηκε τό προεδρικό 

διάταγμα 1387 : «Καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου 
οδικών οχημάτων καί τών. ρυμουλκουμένων τους» Φ.Ε.Κ.
347/Α/31.12.1981.

Μέ τό διάταγμα αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά στη 
χώρα μας τό μέτρο τοϋ περιοδικού τέχνικοϋ ελέγχου για τα 
οδικά οχήματα.

‘Ο έλεγχος αυτός προβλέπετάώνάτ γίνεται άπό κρατικές 
υπηρεσίες (τεχνικοί υπάλληλοι “τών περιφερειακών υπη
ρεσιών τοϋ 'Τπουργείου Συγκοινωνιών).

Μέ την εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ διατάγματος αΰτοΰ 
μεγάλη θά είναι ή ωφέλεια της Εθνικής μας Οικονομίας. 
Τά κυριότερα άπό τά ώφέλη αυτά θά είναι:

α) Αύξηση της οδικής άσφάλειας Μείωση τών τρο
χαίων άτυχημάτων - Εξοικονόμηση ενέργειας.

β) Μείωση τής επιβάρυνσης τοϋ περιβάλλοντος άπό την
τροχαία ρύπανση. --------------- --

γ) Προσαρμογή τής νομοθεσίας τής χώρας μας μέ τήν 
νομοθεσία τής ΕΟΚ.

δ) Εξασφάλιση ίσων όρων άνταγωνισμοϋ στον τομέα 
τών μεταφορών. ·*

ε) Βελτίωση τών υπηρεσιών πού παρέχσ ν τά ιδιωτικά 
συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.

στ) 'Υποβοήθηση τών οδικών διεθνών μεταφορών μας.
Στόχος καί βασική άρχή τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ είναι νά 

βελτιώσει τις διατάξεις τοϋ πιό πάνω π. δ/τος μέ τις όποιες 
καθιερώνεται ό τακτικός τεχνικός περιοδικός έλεγχος τών 
οχημάτων καί νά επιλύσει όσα προβλήματα δέν ήταν νομικά 
δυνατό νά επιλυθούν μέ τό διάταγμα αυτό ή μέ άλλο τύπο 
διοικητικής πράξης, έτσι ώστε τό νέο αυτό μέτρο (τοϋ τε
χνικού ελέγχου τών δχημάτων) νά εξελιχθεί όμαλά καί νά 
γίνει πραγματικότητα γιά τή χώρα μας μέσα στά χρονικά 
όρια πού έχουν καθορισθεΐ. Τά προβλήματα αυτά είναι : 
Οί πόροι χρηματοδότησης τών έργων πού χρειάζονται νά 
γίνουν. 'Η σύσταση θέσεων προσωπικού πού χρειάζεται γιά 
νά έκτελεΐται τό νέο ύπηρεσιακό έργο πού άναλαμβάνουν οί 
ύπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών. Ή οργάνωση τών 
νέων δημοσίων υπηρεσιών στις όποιες θά άνατεθεϊ τό νέο 
αύτό έργο. *0 καθορισμός τών οικονομικών έπιβαρύνσεων 
τών κατόχων τών όχημάτων καί τοϋ καταλλήλου συστή
ματος τών κυρώσεων πού πρόκειται νά έφαρμοσθεΐ γιά τούς 
παραβάτες τοϋ νέου αύτοϋ μέτρου.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΥ)
Γιά τό άρθρο 1 :
"Οπως προελέχθηκε στήν άρχή τής παρούσας, ό περιο

δικός τεχνικός έλεγχος στά όδ κά οχήματα επιβάλλεται μέ 
τό προεδρικό διάταγμα 1387/19S1.

Αυτό τό προεδρικό διάταγμα έκδόθηκε μέ βάση τή νομο
θετική εξουσιοδότηση τοϋ άρθρου 2 τοϋ ν. 945/1979 ή 
όποια ρητά ορίζει σάν χρονικό όριο χοήσεως τής έξουσιοδοτή- 
σεως αύτής τό τέλος Δεκεμβρίου 1981. Όπως έχει άπο- ’ 
φανθεΐ καί τό Συμβούλιο τής Επικράτειας ή προθεσμία 
αύτή είναι άποκλειστική μέ τήν έννοια ότι μετά τήν προ-_ 
θεσμία αύτή δέν μπορεί νά γίνη χρήση τής νομοθετικής αύτής 
έξουσιοδότησης. * - „···.-

. "Ετσι τό πιό πάνω διάταγμα μέ τό όποιο καθιερώνεται," 
όπως προελέχθηκε, ό περιοδικός τεχνικός έλεγχος στά όχή- 
ματα, δέν μπορεί νά τροποποιηθεί παρά μόνο μέ νόμο.

Δύο διατάξεις αύτοϋ τοϋ διατάγματος επιβάλλεται νά 
τροποποιηθούν ώστε αύτός ό έλεγχος νά επιτύχει, σύμφωνα 
μέ τούς στόχους πού έχουν ταχθεί όπως άναφέρεται στό 
γενικό μέρος τής παρούσας. τ' ·..

Ή πρώτη άπό αυτές τις διατάξεις άναφέρεται στις κατη- 
γορίες,τών αύτοκινήτων πού θά γίνεται ό έλεγχος. Καί τροπο
ποιείται αύτή ώστε νά περιλαμβάνονται σέ αύτές τις κατη
γορίες καί τά μοτοποδήλατα.

Ή δεύτερη άπό αύτές τις τροποποιήσεις άναφέρεται στή 
διάταξη πού μέ αύτή καθορίζεται ή συχνότητα τοϋ περιο
δικού τεχνικού ελέγχου τών όχημάτων. Σχετικά βάσει αύτής 
τής διάταξης ή συχνότητα τοϋ περιοδικού τεχνικού έλέγχου 
γιά τά λεωφορεία, τά φορτηγά αύτοκίνητα καί τά ρυμουλ- 
κούμενα ή ήμιρυμουλκούμενα άνω τών 3.500 KG μικτού 
βάρους, τά έπιβατηγά αύτοκίνητα ΔΧ (ταξί - άγοραία) 
καί τά αύτοκίνητα πρώτων βοηθειών, ορίζεται ένα έτος 
άπό τήν ήμερομηνία χρησιμοποιήσεώς τοϋ οχήματος γιά 
πρώτη φορά καί έκτοτε μία φορά τό χρόνο, ενώ γιά τις άλ
λες κατηγορίες τών όχημάτων, πού είναι σέ άριθμό τά 
περισσότερα, ή συχνότητα αύτή ορίζεται σέ δύο έτη άπό τήν 
ήμερομηνία χρησιμοποιήσεώς τοϋ οχήματος γιά πρώτη φορά 
καί έκτοτε μία φορά τό χρόνο. 'Η ρύθμιση αύτή δέν είναι 
έπιτυχής. Σέ πολλές περιπτώσεις ή έν λόγω συχνότητα πρέ
πει νά μεταβάλλεται (π.χ γιά λόγους προστασίας τοϋ περι
βάλλοντος γιά ορισμένες περιοχές ή πόλεις τής χώρας μας ή 
γιά λόγους τεχνικής έξέλιξης). Προκύπτει λοιπόν άνάγκη 
γιά τον πιό πάνω λόγο νά έχει ευχέρεια ή Διοίκηση, άνά- 
λογα μέ τά έκάστοτε .δεδομένα,, νά καθορίζει τή .συχνότητα, 
τοϋ περιοδικού τεχνικού έλέγχου τών οχημάτων.' "Ετσι ή 
συχνότητα μέ τήν όποια πρέπει νά γίνεται ό περιοδικός τε
χνικός έλεγχος τών όχημάτων, προτείνεται νά καθορίζεται 
μέ π.δ/γμα (παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου)

Γιά τά άρθρα 2, 3 καί 4 :
Είναι φανερό ότι άπό τόν περιοδικό τ χνικό έλεγχο τών 

όχημάτων πού καθιερώνεται καί στή χώρα μας, ωφελείται 
πολλαπλά όπωσδήποτε καί ό κάτοχος - ιδιοκτήτης τοϋ 
αύτοκινήτου. Αύτές οί ωφέλειες τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ αύτο-, 
κινήτου είναι καί οικονομικές. · . , .... ; ·.

Άπό τήν άλλη μεριά τό Δημόσιο γιά νά δημιουργήσει καί 
νά άναπτύξει ένα τέτοιο πλήρες σύστημα κέντρων τεχνικού 
έλέγχου αύτοκινήτων (άγορά ή μισθώσεις γηπέδων, δη
μιουργία άναγκαίων κτιρίων, προμήθεια τεχνικού, εξοπλι
σμού κ.λπ.) άλλά καί γιά νά διατηρεί σέ λειτουργία τις 
άντίστοιχες ύπηρεσίες (προσωπικό, άλλες δαπάνες λει
τουργίας τών υπηρεσιών αύτών, συντήρηση μηχανικού εξο
πλισμού καί άντικατάσταση περιοδική αύτοϋ κ.λπ.) θά 
δαπανά κάθε χρόνο σημαντικά χρηματικά ποσά. "Ετσι μέ 
αύτά τά δεδομένα κρίθηκε σκόπιμο γιά ένα μέρος τών πιό 
πάνω οικονομικών βαρών τοϋ Δημοσίου νά συμβάλλει καί 
ό κάτοχος - Ιδιοκτήτης τοϋ όχήματος. . - -.

Γιά τό λόγο αύτό προτείνονται οί διατάξεις τών άρθρων 
πού άναλύονται, μέ τις όποιες προβλέπεται ή καταβολή, άπό 
τόν ιδιοκτήτη τοϋ αύτοκινήτου, ειδικού τέλους όταν κάθε 
φορά τό όχημά του θά προσκομίζεται στό κέντρο γιά έλεγ
χο. Τό ύψος τοϋ τέλους διαφοροποιείται κατά κατηγορία 
όχημάτων καί είδος έλέγχου άκριβώς λόγω διαφοράς τών 
άντιστοίχων δαπανών τοϋ έλέγχου σέ κάθε περίπτωση.

'Η συμμετοχή τών ένδιαφερομένων στις πιό πάνω δαπά
νες τοϋ Δημοσίου θά έπιτρέψει στό Δημόσιο νά κάνει, κάθε 
φορά ποσοτική καί ποιοτ κή βελτίωση στό σύστημα τοϋ 
τεχνικού αύτοϋ έλέγχου άλλά καί βαθμιαία τοπική επέκταση 
(πυκνωση) αύτοϋ άνά τή χώρα (ένα τουλάχιστο σέ κάθε νομό).

Είναι αύτονόητο ότι όταν αύτές οί δαπάνες τοϋ Δημοσίου 
άναπροσορμόζονται θά πρέπει νά άναπροσαρμόζεται καί τό 
άντίστοιχο τέλος.

Γιά τό λόγο αύτό στις διατάξεις πού άναλύονται προβλέ- 
πεται σύστημα άναπροσαρμογής τών άρχικών ειδικών αύτών 
τελών πού καθιερώνονται. Δηλαδή άκριβώς καθιερώνεται 
συντελεστής ό όποιος άν μεταβάλλεται στή διάρκεια τοϋ 
έτους κατά ΐσο ποσοστό θά αύξάνε-ίαι τόν έπόμενο χρόνο τό 
ειδικό τέλος. · , „\·> ·, \

Γιά τό άρθρο 5 : - ·/ ■ Γ
Γιά τήν έπιτυχία τοϋ συστήματος τοϋ περιοδικού τε

χνικού έλέγχου τών όχημάτων, πρέπει, όπως είναι αύτο-, 
νόητο, νά τηρείται. τό σχετικό πρόγραμμα. Δηλαδή στις
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καθορισμένες χρονολογίες! oi ιδιοκτήτες των πάσης κατη-. 
γορίας αυτοκινήτων νά προσάγουν τό δχημά τους στό αντί-, 
στοίχο κέντρο για έλεγχο. Διαφορετικά καί τδ δλο πρόν"· 
γραμμα άνατρέπεται άλλ.ά καί τδ σύστημα δεν θα αποδώσει 
εκείνα τα ώφέλη πού άναμένονται καί πού αυτά έχουν άνα- 
φερθεΐ στδ γενικδ μέρος τής παρούσας. “Ετσι μέ αύτδ τδ 
στόχο έ/ουν σγεδιασθεΐ οί διαταςεις τοϋ άρθρου που ανα
λύεται, ώστε αυτές νά προβλέπουν σύστημα κυρώσεων κατάλ
ληλο ένόψη τής σοβαρότητας τής παραβασεως.

Γιά τδ άρθρο 6 :
Οί διατάζεις τοϋ άρθρου αύτοϋ παρέχουν νομοθετική 

εξουσιοδότηση στ!] Διοίκηση όπως προβαίνει στη σύσταση 
τόσων θέσεων προσωπικού όσες χρειάζονται για να γίνει η 
πλήρης άνάπτυζη στδ σύστημα πού τεχνικού ελέγχου των 
αυτοκινήτων (καθορίζεται ανώτατο όριο θεσεων). Η σύ
σταση καί ή πλήρωση των θέσεων έχει προβλεφθεΐ να γίνεται 
σταδιακά, ανάλογα μέ τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε φορά 
πού θά προκύπτουν άπδ τήν άνάπτυζη τοϋ συστήματος γιατί,. - 
σύμφωνα μέ τδ διάταγμα πού καθιερώνει τον τεχνικό ελεγχο 
των αυτοκινήτων, αύτδ τδ σύστημα θά άναπτυχθεϊ μέχρι το 
τέλος τοϋ έτους 1984 σέ δύο φάσεις.

Ό άριθμδς των θέσεων προσωπικού κατά ειδικότητες 
όπως αύτές άναφέρονται στδ νομοσχέδιο πρόκυψε άπδ 
ειδική μελέτη πού έγινε ειδικά γιά τδ σκοπό αύτό.

Γιά τδ άρθρο 7 :_____....................... , · ί
Προελέχθηκε ότι ό περιοδικός τεχνικός έλεγχος των 

οχημάτων θά γίνεται άπδ κρατικές ύπηρεσίες οί όποιες θά 
είναι περιφερειακές ύπηρεσίες τοϋ 'Τπουργείου Συγκοινω
νιών. Αύτές θά άναπτύσσονται σταδιακά καί ανάλογα μέ τά 
κάθε φορά σχετικά προγράμματα πού θά συντάσσονται έτσι 
ώστε νά καλύψουν όλο τδ χώρο τής Χώρας μας μέ τελικό 
στόχο τουλάχιστο ένα τέτοιο κέντρο ελέγχου νά υπάρχει 
σέ κάθε νομό. ·γ ; ' ".

Σέ πρώτη φάση γιά τον έλεγχο τών δχημάτων πού έκτε- 
λοϋν διεθνείς 'μεταφορές' καθώς καί τών λεωφορείων, τών! 
φορτηγών αυτοκινήτων άνω τών 3.500 KG μικτοΰ βάρους, 
τών επιβατηγών αυτοκινήτων ΔΧ (ταξί - αγοραία) καί τών 
αυτοκινήτων πρώτων βοηθειών, άπδ τήν 1η Ίανουαρίου 
1983 έχει προγραμματισθεϊ καί έχουν ένταθεΐ στδ έπακρο 
οί προσπάθειες τών άρμοδίων ύπηρεσιών νά λειτουργήσουν 
τέσσαρα (4) τέτοια κέντρα ελέγχου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ιάτρα, 'Ηράκλειο - Κρήτης).
’Επίσης μετά τήν ανάπτυξη τοϋ συστήματος αύτοϋ (τών 

ιέντρων τεχνικού έλέγχου αύτοκινήτων) ή καί παράλληλα 
ιέ αυτή τήν άνάπτυζη, γιά λόγους όμοιόμορφης άντιμε- 
“ώπισης τών τεχνικών θεμάτων τών αύτοκινήτων όχημά- 
ων, εξοικονόμησης θέσεων τεχνικού καί άλλων ειδικοτή

των προσωπικού κ.λπ., θά είναι σκόπιμο στά κέντρα αυτά 
ά άνατίθενται καί άλλες αρμοδιότητες τεχνικής φύσεως 
ίπδ εκείνες πού σήμερα έχουν οί ύπηρεσίες συγκοινωνιών 
:ών νομαρχιών.

Τούς πιδ πάνω σκοπούς εξυπηρετούν οί ρυθμίσεις πού 
τροτείνονται καί πού αύτές περιέχονται στδ άρθρο πού άνα- 
ύεται.

Γιά τδ άρθρο 8 :
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ καθορίζουν τδ χρόνο άπδ 

ον όποιο θά άρχίσουν νά ισχύουν οί διατάξεις πού περι- 
αμβάνονται στδ Νομοσχέδιο πού προτείνεται.

Στην παρούσα προσαρταται παράρτημα τδ όποιο περιέ- 
ει τά κείμενα τών διατάξεων πού είναι σχετικές ή πού 
ροποποιοϋνται μέ εκείνες τοϋ νομοσχεδίου πού προτεί- 
εται.

’Αθήνα, 14 ’Οκτωβρίου 1982

Οί 'Υπουργοί
Ιροεδρίας Κυβερνήσεως
■ΤΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
οικονομικών
\. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Έθν. Οικονομίας '
ΓΕΡΑΣ. ΛΡΣΕΝΗΣ

Συγκοινωνιών 
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ'
’Ανήκει στήν αίτιολογική έκθεση τοϋ σχεδίου, νόμου, «γιά _ 

τδν ύποχρεωτικδ τεχνικό έλεγχο τών οδικών δχημάτων καί 
άλλες σχετικές διατάξεις».

Περιέχει πίνακα μέ τά κείμενα τών τροποποιουμένων καί 
τών σχετικών διατάξεων. -

Α'. Π. Δ/γμα 1887/28.12.1981 - Φ.Ε.Κ. 347/Α/31.12.
1981 : «Καθιέρωση περιοδικού τεχνικού έλέγχου οδικών 
οχημάτων καί τών ρυμουλκουμένων τους».

“Αρθρο 1.
Χρόνος ένάρξεως έλέγχου. Κατηγορίες ύποβαλλόμενες στόν 

- έλεγχο δχημάτοίν. ** ·· "
1. Καθορίζεται άπδ 1 ’Οκτωβρίου 1982 περιοδικός τε

χνικός έλεγχος γιά τις έζής κατηγορίες οχημάτων :
α) ’Οχήματα πού χρησιμοποιούνται γιά μεταφορά έπι- 

βατών μέ περισσότερες άπδ οκτώ (8) θέσεις, έκτδς άπδ τή 
θέση τοϋ όδηγοΰ. - λ

β) ΌχήΗ·αΤα π°ύ χρησιμοποιούνται γιά μεταφορά έμ- 
πορευμάτων τών όποιων τδ μεγαλύτερο έπιτρεπόμενο μι
κτό βάρος ύπερβαίνει τά τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) 
χιλιόγραμμα. 1 , · · ·'

γ) Ρυμουλκούμενα ή ήμιρυμουλκούμενα τών οποίων τδ 
μεγαλύτερο έπιτρεπόμενο μικτό βάρος ύπερβαίνει τά τρεις 
χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χιλιόγραμμα, 

δ) Ταξί καί αύτοκίνητα πρώτων βοηθειών. "
2. Οί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου έχουν

έφαρμογή καί γιά : : - · ' . · . . ·*. "ή —
’ α) Αυτοκίνητα δχήματα τά όποια, μέ βάση τις διατάξεις ", 

τού προισχύσαντος ΚΟΚ (Ν.Δ. 4233/1952 «περί κυρώ- 
σεως Κώδικος οδικής Κυκλοφορίας») έχουν λάβει άδεια 
κυκλοφορίας σάν λεωφορεία αυτοκίνητα. . . . ■

β) Φορτηγά αύτοκίνητα ειδικών χρήσεων καί ρυμουλ.κά, 
τών όποιων τδ μεγαλύτερο έπιτρεπόμενο βάρος ύπερβαίνει. 
τά τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χιλιόγραμμα.

γ) Έπιβατηγά αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, χωρίς ■ 
μετρητή (άγοραϊα).

3. 'Ο σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου τούτου 
έλεγχος, έπεκτείνεται, άπό 1 Ίανουαρίου 1985 καί στά φορ
τηγά αύτοκίνητα, ρυμουλκούμενα καί ήμιρυμουλ,κούμενα, 
μεγαλυτέρου έπιτρεπομένου μικτού βάρους μέχρι καί τριών . 
χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) χιλιογράμμων στά έπιβα
τηγά αύτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως καί στις μοτοσυκλέττες.

4. ’Εξαιρούνται άπδ την ύποχρέωση ύποβολής σέ περιο
δικό τεχνικό έλεγχο οχήματα, πού άνήκουν στις ένοπλες 
δυνάμεις καί στις ύπηρεσίες άσφαλείας καί δημοσίας τά- 
ξεως.

5. Μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά άπό 
σύμφωνη γνώμη τής ’Επιτροπής τών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων, μπορούν νά έξαιρούνται άπδ τό πεδίο έφαρμογής 
τοϋ παρόντος ή νά ύποβάλ,ονται σέ ειδικό καθεστώς ορι
σμένα δχήματα πού λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται σέ 
έξαιρετικές περιστάσεις, καθώς καί δχήματα, τά όποια . 
ούδέποτε ή σπάνια χρησιμοποιούνται στδ έθνικό οδικό δί
κτυο ή έχουν άποσυρθεΐ προσωρινά άπό τήν κυκλοφορία.

“Αρθρο 2.
Συχνότητα. ’Αντικείμενο καί διαδικασία έλέγγου.

1. 'Η συχνότητα τού περιοδικού τεχνικού έλέγχου γιά 
τά οχήματα στά όποια άναφέρονται οί παρ. 1 καί 2 τοϋ προη
γουμένου άρθρου, ορίζεται ένα έτος άπό την ημερομηνία 
χρησιμοποιήσεως τοϋ οχήματος γιά πρώτη φορά καί έκ- 
τοτε μιά φορά τό χρόνο. Γιά τά οχήματα, πού άναφέρονται 
στή παρ. 3 τού προηγουμένου άρθρου ή κατά τό προηγού
μενο έδάφιο συχνότητα ορίζεται σέ δύο (2) έτη άπό τήν 
ημερομηνία χρησιμοποιήσεως τού οχήματος γιά πρώτη φορά 
καί έκτοτε μιά φορά τό χρόνο.


