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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ
«Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές»
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από τη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών της Βουλής, επανακαθορίζεται το θεσµικό
πλαίσιο το οποίο διέπει τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η διενέργεια δηµόσιας οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων διέπεται από κανόνες κρατικής παρέµβασης, προς τον σκοπό της
επίτευξης, κυρίως, ασφάλειας κυκλοφορίας και εξασφάλισης συστηµατικής
και προγραµµατισµένης µεταφοράς εµπορευµάτων για λόγους εξυπηρέτησης του πληθυσµού. Μορφή παρεµβατισµού αποτελεί, ιδίως, το καθεστώς
προηγούµενης άδειας προκειµένου περί της άσκησης µεταφορικής δραστηριότητας (βλ. ν. 383/1976. Βλ. Α. Κιάντου-Παµπούκη, Στοιχεία του ∆ικαίου
της Χερσαίας Μεταφοράς και Νοµοθετικά Κείµενα, Β΄ έκδοση, 1989, σελ.
26 επ.).
Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι υπό τον τίτλο VI της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενοποιηµένη απόδοση, EE C
83/30.3.2010, σελ. 47 επ.), που διέπει τις µεταφορές (βλ. και άρθρο 58 παρ.
1 της Συνθήκης, για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών στον τοµέα των
µεταφορών, το οποίο παραπέµπει στον τίτλο VI της Συνθήκης, και το άρθρο
4 παρ. 2 ζ) περί συντρέχουσας αρµοδιότητας της Ένωσης), περιλαµβάνονται
κανόνες του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, που καθιερώνουν, καταρχάς,
υποχρέωση επιδίωξης των στόχων των Συνθηκών στο πλαίσιο κοινής πολιτικής µεταφορών. Η πολιτική αυτή επιδιώκει, κυρίως, τη διασφάλιση ελεύθερου ανταγωνισµού και την καθιέρωση ίσων όρων πρόσβασης για την άσκηση
δραστηριότητας στον τοµέα των µεταφορών (βλ. Β. Σκουρή, Ερµηνεία των
Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 2003,
σελ. 667 επ.).
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Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θεσπίζουν
κοινούς κανόνες, εφαρµοστέους στις διεθνείς µεταφορές, που εκτελούνται
από ή προς την επικράτεια κράτους µέλους ή διέρχονται από την επικράτεια
ενός ή περισσότερων κρατών µελών, τους όρους υπό τους οποίους γίνονται
δεκτοί στις εθνικές µεταφορές κράτους µέλους µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σε αυτό, και µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών
(άρθρο 91 παρ. 1 ΣυνθΛειτΕΕ). Η ανωτέρω διάταξη παρέχει αρµοδιότητα,
µεταξύ άλλων, για τη διαµόρφωση ενιαίων όρων ως προς τις προϋποθέσεις
πρόσβασης στη µεταφορική δραστηριότητα, οι οποίοι απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή έδρας των µεταφορέων. Έτσι, έχουν εκδοθεί, επί
παραδείγµατι, ο Κανονισµός 1072/2009, µε τον οποίο θεσπίσθηκαν κοινοί
κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών µεταφορών, και ο Κανονισµός 1071/2009, µε τον οποίο θεσπίσθηκαν κοινοί κανόνες, οι οποίοι πρέπει
να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα.
Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι το κεφάλαιο περί µεταφορών της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων στον εν λόγω τοµέα. Έτσι, επιτρέπει µεν τη
χορήγηση ενισχύσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντονισµού των µεταφορών ή αντιστοιχούν προς την αποκατάσταση ορισµένων
βαρών συνυφασµένων µε την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας (άρθρο 93
ΣυνθΛειτΕΕ), θεσπίζει, όµως, ειδικώς απαγόρευση διακρίσεων ως προς τα
κόµιστρα και τους όρους µεταφοράς, εφόσον πρόκειται για τα αυτά εµπορεύµατα και τις αυτές σχέσεις µεταφοράς (άρθρο 95 ΣυνθΛειτΕΕ). Θεσπίζει
επίσης απαγόρευση επιβολής κοµίστρων ή όρων από τα κράτη µέλη, που συνεπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη ή προστασία προς το συµφέρον µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων ή βιοµηχανιών, µε την εξαίρεση της
περίπτωσης κατά την οποία κράτος µέλος απαλλάσσεται από την ανωτέρω
απαγόρευση, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής (άρθρο 96 ΣυνθΛειτΕΕ).
Εξ άλλου, οι γενικές διατάξεις σχετικώς µε τις κρατικές ενισχύσεις που
περιέχουν τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
ΕΕ (Τίτλος VΙΙ-Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και την
προσέγγιση των νοµοθεσιών, Κεφάλαιο 1-Κανόνες ανταγωνισµού, Τµήµα 2Κρατικές ενισχύσεις) εφαρµόζονται και στον τοµέα των µεταφορών –υπό
την επιφύλαξη της εφαρµογής των ειδικών διατάξεων του άρθρου 93 της
ΣυνθΛειτΕΕ–, συµφώνως προς τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τις εφαρµόζει, δεδοµένου ότι «Στο πλαίσιο της θεσπίσεως κοινής πολιτικής µεταφορών, η αγορά των διεθνών οδικών µεταφορών
εµπορευµάτων ελευθερώθηκε εν µέρει, εντός της Κοινότητας, µε τη θέσπιση το 1969 καθεστώτος ποσοστώσεων, µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 1018/68 του
Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1968, σχετικά µε την επιβολή κοινοτικής πο-
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σοστώσεως στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων που πραγµατοποιούνται
µεταξύ κρατών µελών (ΕΕ L 175, σ. 13). (...) Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε
σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 1993, ηµεροµηνία κατά την οποία ελευθερώθηκε πλήρως η δραστηριότητα αυτή µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 881/92 του
Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά
των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σηµείο αναχώρησης ή προορισµού το έδαφος κράτους µέλους ή
διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών (ΕΕ L 95,
σ. 1)» (σηµ. 5 της Απόφασης της 29.4.2004, επί της υποθέσεως C-372/97).
[Επίσης] «Όσον αφορά την αγορά των εµπορευµατικών µεταφορών στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους, ο κανονισµός (ΕΟΚ) 4059/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σ’ ένα
κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ’ αυτό (ΕΕ L 390, σ. 3), υπέβαλε από 1ης Ιουλίου 1990 το καµποτάζ, ήτοι τη µεταφορά εµπορευµάτων
στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους από µεταφορέα που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος, σε µεταβατικό καθεστώς υπό τη µορφή κοινοτικής ποσοστώσεως µε προοδευτική αύξηση. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) 3118/93
του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, για τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σ’ ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ’ αυτό (ΕΕ L
279, σ. 1), προέβλεψε τη διατήρηση αυτού του µεταβατικού καθεστώτος µέχρι την οριστική καθιέρωση της πλήρους ελευθερώσεως των δραστηριοτήτων καµποτάζ από 1ης Ιουλίου 1998» (σηµ. 6 της Απόφασης) (βλ. και Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της 4.4.2001, επί της υποθέσεως Τ-288/97,
σηµ. 2, 5 και 6, και Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 29.4.2004, επί αιτήσεως αναιρέσεως της Απόφασης του Γενικού ∆ικαστηρίου της 15.6. 2000, στις συνεκδικασθείσες υποθ. T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 έως
T-607/97, T-1/98, T-3/98 έως T-6/98, και T-23/98, σηµ. 2, 5 και 6).
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, µε το παρόν Νσχ επιδιώκεται η
αναδιοργάνωση του θεσµικού πλαισίου «µε γνώµονα το νοµικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εξελίξεις της αγοράς», προκειµένου οι οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές να καταστούν βιώσιµες και ανταγωνιστικές.
Προς αυτή την κατεύθυνση δηµιουργείται, µε το προτεινόµενο Νσχ, νέο σύστηµα χορήγησης αδειών το οποίο «βασίζεται στις βασικές προβλέψεις της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας» και «διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, υπό προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλες
τις χώρες της Ε.Ε.». [Ειδικότερα] «Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου ο αριθµός των χορηγούµενων αδειών Φ.∆.Χ. απελευθερώνεται και
πλέον κάθε ενδιαφερόµενη µεταφορική εταιρεία θα δύναται να λάβει άδεια
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Φ∆Χ. Οι άδειες Φ∆Χ θα χορηγούνται µε βάση την τήρηση τυπικών προϋποθέσεων, που προβλέπονται στον Κανονισµό 1071/2009» (Αιτιολογική Έκθεση, Α. Γενικό Μέρος. Α.1. Βασικές αρχές και άξονες του παρόντος νοµοσχεδίου). Έτσι, καταργείται ο ν. 383/1976 «Περί διενέργειας εµπορευµατικών
µεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως και άλλων τινών
διατάξεων», καθώς, παρά την ενσωµάτωση της Οδηγίας 96/26, της
29.4.1996, σχετικώς µε την είσοδο στο επάγγελµα των οδικών µεταφορών
εµπορευµάτων και τις ελάχιστες σταθερές τιµές, µε το π.δ. 346/2001 (βλ.
και Κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21.10.2009, σχετικώς µε τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά
τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος
του οδικού µεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του
Συµβουλίου, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 20ή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρµογής
από τις 4 ∆εκεµβρίου 2011), διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας διατήρησαν κλειστό τον αριθµό των χορηγούµενων αδειών (βλ. Αιτιολογική Έκθεση,
Α.2.2.. Βλ. και ΣτΕ 3537/2009, ∆΄ Τµήµα, παραπεµπτική στην Ολοµέλεια, για
την επίλυση του ζητήµατος της συµφωνίας της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
383/1976 προς το Σύνταγµα, σηµ. 6 και 8).
Εξ άλλου, στο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής,
της 3.5.2010 (βλ. ν. 3845/2010, Παράρτηµα III, III. Οικονοµικές Πολιτικές, Γ.
∆ιαρθρωτικές Πολιτικές), η Κυβέρνηση έθεσε ως στόχο την προώθηση διαρθρωτικών πολιτικών και µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, για την ταχεία έξοδο από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσµευση να εφαρµόσει πλήρως την Οδηγία 2006/123/ΕΚ
σχετικώς µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, το 2010. Η θέσπιση, µάλιστα, νοµοθεσίας για τις οδικές µεταφορές φορτίων, µε την οποία θα αίρονται τυχόν περιορισµοί µη προβλεπόµενοι στην Οδηγία 96/26, της
29.4.1996, σχετικώς µε την είσοδο στο επάγγελµα των οδικών µεταφορών
εµπορευµάτων και τις ελάχιστες σταθερές τιµές, συγκαταλέγεται µεταξύ
των ενεργειών για τη δεύτερη αξιολόγηση µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, το τέλος του τρίτου τριµήνου 2010 [σηµ. 2.iv. του Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, της
3.5.2010, που τίθεται ως Παράρτηµα IV στον ν. 3845/2010. Βλ. και Παράρτηµα 3. Προϋποθέσεις ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων: Μεταρρύθµιση στις Οδικές Μεταφορές Εµπορευµάτων: Απελευθέρωση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε την κατάργηση όλων των περιττών περιορισµών στην
πρόσβαση στο επάγγελµα των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των ελαχίστων καθορισµένων τιµών (Σεπτέµβριος
2010)]. Αντίστοιχες ρυθµίσεις υπάρχουν και στο κείµενο του, αναρτηθέντος
στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, Επικαιροποιηµένου Μνη-
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µονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής της 6.8.2010 (1. ∆ράσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρίτου τριµήνου του 2010. iv. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές. Μεταφορές/GREECE. Updated Memorandum of
Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, August 6, 2010. Actions for the second review (actions to be completed by end Q3-2010). iv. Structural reforms. To strengthen competition in open markets. Transport, σε
(http://www.minfin.gr/content- api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d8/4e/34/
d84e340dfc9bb18ddb836375c1612696d0210d31/application/pdf/Revised+MoU+FINAL.pdf).
Περαιτέρω, το προτεινόµενο Νσχ στοχεύει στον εξορθολογισµό, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη του κλάδου των εµπορευµατικών µεταφορών στη χώρα µας, και την απελευθέρωση του κοµίστρου, και επιβάλλει την
εφαρµογή των διατάξεών του «χωρίς καµιά διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες (…)» (άρθρο 1). Προσδιορίζει την έννοια των αναγκαίων για την εφαρµογή του διατάξεων όρων και θεσπίζει δύο, µόνο, κατηγορίες οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, για το χρονικό διάστηµα µετά
τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, η οποία ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1
του Νσχ, των διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και των εθνικών
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών (άρθρο 2). Ταυτοχρόνως, καθιερώνει τη
δυνατότητα σύστασης µεταφορικών εταιρειών, υπό τη µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
προσδιορίζοντας, επίσης, τον τρόπο σύστασής τους, όπως και τη δυνατότητα ένταξης των ανωτέρω εταιρειών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου
3299/2004, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 3).
Με τις διατάξεις του Νσχ, περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ.∆.Χ)
(άρθρο 4), η σχετική διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η καταβαλλόµενη εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 5). Ως φορέας χορήγησης
των εν λόγω αδειών ορίζεται η ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (άρθρο 6). Επίσης, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τριµελούς Εκτιµητικής Επιτροπής για την αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις µεταφορικές εταιρείες, οι οποίες θα συσταθούν δυνάµει του παρόντος Νσχ (άρθρο 8), καθώς και η δηµιουργία ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Εταιρειών (Ε.Μ.Μ.Ε.) των επιχειρήσεων οδικών µεταφορών, κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα (άρθρο 9).
Ακόµη, ρυθµίζονται θέµατα µεταβίβασης των Φ.∆.Χ. σε περίπτωση λύσης
των µεταφορικών εταιρειών (άρθρο 8) και θέµατα µεταβίβασης των Φ.∆.Χ.
κάθε κατηγορίας δια πράξεως εν ζωή (άρθρο 10). Προβλέπεται η κατάργηση
του ελέγχου της τιµής του κοµίστρου από το κράτος και η ελεύθερη διαµόρ-
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φωσής της, µε συµφωνία πελάτη και µεταφορέα, εξαιρουµένων των περιπτώσεων µεταφοράς πετρελαιοειδών σε νησιά και αποµονωµένες ορεινές
περιοχές, οπότε το κόµιστρο δύναται να καθορίζεται, ως προς το ανώτατο
όριό του, µε κ.υ.α. των αρµόδιων υπουργών (άρθρο 11). Θεσπίζεται υποχρέωση των µεταφορικών εταιρειών για την αποκατάσταση κάθε ζηµίας του
φορτωτή για την οποία ευθύνεται ο µεταφορέας και προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων (άρθρο
13).
Τέλος, θεσπίζονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 14). Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 14 ορίζεται µεταβατική περίοδος η οποία
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει την 30ή Ιουνίου
2013. Προβλέπεται ότι οι υφιστάµενες άδειες κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. εξακολουθούν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους, ενώ, εντός δέκα (10) ετών από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, οι ισχύουσες άδειες µετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών. Περαιτέρω, καθορίζεται το ποσό της
ειδικής εισφοράς το οποίο θα καταβάλλεται για τη χορήγηση νέων αδειών
Φ.∆.Χ. από τις µεταφορικές εταιρείες, εφάπαξ, υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Η ως άνω εισφορά θα µειώνεται ανά έτος εντός της µεταβατικής περιόδου, µέχρι τον µηδενισµό της.
II. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ
1. Επί του άρθρου 1
Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να απαλειφθεί από τον τίτλο του άρθρου η φράση «και αρχές οργάνωσης» και να
αντικατασταθεί η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου ως εξής: «Σκοπός του παρόντος είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στον τοµέα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών της χώρας, η τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού και η προστασία του γενικού συµφέροντος».
Επίσης, στην παρ. 2 του παρόντος γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 και 5 του
Νσχ. Σηµειώνεται ότι τα άρθρα αυτά αφορούν µόνον εταιρείες και, συνεπώς, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να αναδιατυπωθεί αυτή η παράγραφος.
2. Επί του άρθρου 2
Στην παρ. 7.α. του παρόντος άρθρου, η φράση «οι οποίες έχουν νοµική
προσωπικότητα» παρέλκει, δεδοµένου ότι όλες οι εµπορικές εταιρείες και οι
Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) έχουν εκ του νόµου νοµική προσωπικότητα.
Στην παρ. 7.β. του παρόντος άρθρου γίνεται αναφορά στην περίπτωση γγ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 183), ενώ πρόκειται περί της περιπτώσεως γγ΄ του εδαφίου β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
383/1976 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 182).
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3. Επί των άρθρων 3 παρ. 1 και 14 παρ. 4 και 5
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 1 του άρθρου 3 ορίζεται ότι «Επιτρέπεται η σύσταση µεταφορικών εταιρειών µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) µε σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νοµαρχιακών και ειδικών µεταφορών, για µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.(...)».
Κατωτέρω, στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου του 14 του προτεινόµενου Νσχ τίθενται οι όροι διενέργειας νοµαρχιακών εµπορευµατικών µεταφορών και ειδικών µεταφορών καυσίµων. Όπως ορίζεται στην παρ. 6 αυτού του άρθρου, «Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση [ήτοι, νοµαρχιακές και ειδικές µεταφορές] έχει ισχύ µέχρι το πέρας της µεταβατικής περιόδου. Μετά
την περίοδο αυτή, οι κατηγορίες είναι σύµφωνα µε αυτές του άρθρου 2 παρ.
6», συµφώνως προς το οποίο: «Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής
περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δηµόσιες
οδικές µεταφορές καθορίζονται ως εξής: α. ∆ιεθνείς οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.∆.Χ. ή κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών. β. Εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.∆.Χ. ή κατόχους άδειας Οδικών Μεταφορών. (...)».
(Βλ. και Αιτιολογική Έκθεση, Β. Ειδικό Μέρος: «Στις παραγράφους 4 και 5 ορίζονται οι κατηγορίες Οδικών Μεταφορών, που θα ισχύουν µόνο κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου: Κατηγορία Νοµαρχιακών εµπορευµατικών µεταφορών, και κατηγορία Ειδικών µεταφορών καυσίµων.»).
Κατ’ αναφορά προς τα ανωτέρω θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να εναρµονισθεί η διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 3 µε το περιεχόµενο των διατάξεων του άρθρου 14.
Περαιτέρω, στις προτεινόµενες διατάξεις γίνεται χρήση του όρου «νοµαρχιακός», προκειµένου να αποδοθεί, προφανώς, η γεωγραφική εµβέλεια των
διενεργούµενων µεταφορών από Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα, µεικτού βάρους µέχρι
10 τόνων, εντός του νοµού όπου αυτά έχουν την έδρα τους και των γειτονικών του νοµών. Σηµειώνεται ότι η χρήση του εν λόγω όρου, δεδοµένων και
των τροποποιήσεων της νοµοθεσίας περί τοπικής αυτοδιοίκησης, αφορά ειδικώς την εφαρµογή του παρόντος, έχει δε χρονικό ορίζοντα το πέρας της
µεταβατικής περιόδου, η οποία ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου. Πάντως,
λαµβανοµένης υπ’ όψιν της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας µετά την
ψήφιση του ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»), θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί εάν τα γεωγραφικά όρια εντός των οποίων εκτελούνται νοµαρχιακές εµπορευµατικές µεταφορές θα ταυτίζονται µε τα
γεωγραφικά όρια των περιφερειών στις οποίες υπάγονται οι νοµοί της έ-
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δρας των µεταφορέων ή εάν θα περιορίζονται οι εν λόγω µεταφορές µόνο
στα όρια των νοµών.
Επίσης, δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο ο νοµοθέτης επιθυµεί να
επαναλάβει εδώ ρητώς ότι επιτρέπεται η σύσταση µεταφορικών εταιρειών
µε τη µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., την στιγµή κατά την οποία η διάταξη του άρθρου
2 παρ. 7 α του Νσχ προβλέπει ήδη ότι «µεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν: (α) οι εµπορικές εταιρείες οιασδήποτε µορφής.».
Περαιτέρω, για λόγους σαφήνειας και οικονοµίας, η παρ. 2 του άρθρου 3
του Νσχ θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να αναδιατυπωθεί ως εξής:
«Για τη σύσταση µεταφορικής εταιρείας της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου απαιτείται να πληρούνται από αυτήν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, όπως αυτά καθορίζονται στο π.δ.
346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009.
Επιτρέπεται επίσης η σύσταση µεταφορικής εταιρείας της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου εφόσον κατά τη σύστασή της η εταιρεία αποδεικνύει
ότι:
α) έχει εισφερθεί στο κεφάλαιο της συνιστώµενης εταιρείας κατά κυριότητα Φ.∆.Χ.. Η εκτίµηση της αξίας της σε είδος αυτής εισφοράς γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 από την Εκτιµητική Επιτροπή
του άρθρου 7 του παρόντος νόµου και συνυπολογίζει την αξία των εισφεροµένων οχηµάτων (Φ.∆.Χ., ρυµουλκουµένων και ηµι-ρυµουλκουµένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας καθώς και την άυλη υπεραξία της άδειας αυτής, ή
β) υφίσταται µισθωτήριο από το οποίο προκύπτει ότι ένας ή περισσότεροι
εκ των ιδρυτών της εταιρείας έχουν εκµισθώσει αποκλειστικά στην υπό σύσταση εταιρεία Φ.∆.Χ. ιδιοκτησίας τους. Η µίσθωση µπορεί να προβλέπει (ι)
είτε ότι το εκµισθούµενο όχηµα διατίθεται αποκλειστικά στην εταιρεία για
το έργο αυτής χωρίς οδηγό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 91/1998 είτε
(ιι) ότι το εκµισθούµενο όχηµα εκµισθούται κατά τους όρους του αυτού
π.δ/τος µε οδηγό, έναντι προκαθορισµένης χιλιοµετρικής αποζηµίωσης σύµφωνα µε το µεταφορικό έργο που καθορίζει η εταιρεία. Αν ο κύριος του µισθίου Φ.∆.Χ. είναι και οδηγός του, η εταιρεία τον αποζηµιώνει για τις υπηρεσίες του ως οδηγού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
4. Επί του άρθρου 3 παρ. 3
Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας η φράση «(…) ή νοµικά πρόσωπα
που πληρούν τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 και του Κανονισµού 1071/
2009» πρέπει αντικατασταθεί ως εξής: «(…) ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν
τις προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 346/2001 και του Κανονισµού
1071/ 2009».
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5. Επί του άρθρου 3 παρ. 4
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ότι η σύσταση µεταφορικών εταιρειών υπό µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., οι εισφορές των εταίρων ή µετόχων, η µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και
οι συµβάσεις µίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων απαλλάσσονται κάθε δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, µε την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
∆εδοµένου ότι, εκτός από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, µε διατάξεις κοινοτικού δικαίου επιβάλλεται και ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ερωτάται εάν στις εξαιρέσεις από την απαλλαγή θα πρέπει να περιληφθεί και ο
φόρος αυτός.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της προτεινόµενης παραγράφου
«έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης µεταφορικών εταιρειών που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία µετατροπής µέσα σε τρία έτη από την
έναρξη ισχύος» του υπό ψήφιση Νσχ. Εν προκειµένω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το εάν η τυχόν υπεραξία που θα προκύψει κατά τη µετατροπή ή συγχώνευση θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος υπό την
προϋπόθεση εµφάνισής της σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού
(βλ. συναφώς άρθρο 2 ν.δ. 1297/1972). Επίσης, για λόγους νοµικής ακριβολογίας, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ολοκλήρωση της διαδικασίας µετασχηµατισµού και όχι της διαδικασίας µετατροπής.
6. Επί των άρθρων 4 παρ. 1. δ) και 5 παρ. 1. στ)
Στην παρ 1. του άρθρου 4 ορίζεται ότι µία εκ των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται σωρευτικώς για τη χορήγηση άδειας Φ.∆.Χ. είναι να διαθέτει η εταιρεία επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων, συµφώνως προς τις διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009. Επίσης,
συµφώνως προς το άρθρο 5 παρ. 1 του Νσχ, µεταξύ των δικαιολογητικών τα
οποία υποβάλλονται από τις ενδιαφερόµενες µεταφορικές εταιρείες για τη
χορήγηση άδειας Φ.∆.Χ., περιλαµβάνονται και «Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για την στάθµευση, φύλαξη
και συντήρηση των οχηµάτων τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1071/2009». Σχετικώς επισηµαίνεται ότι στο κείµενο του Κανονισµού
1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
21.10.2009, σχετικώς µε τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου, δεν περιέχονται αντίστοιχες διατάξεις.
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7. Επί των άρθρων 5 και 14
Συµφώνως προς την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 3 του άρθρου 5 «Η άδεια Φ.∆.Χ. ισχύει για έξι µήνες από την έκδοσή της. Σε περίπτωση µη υλοποίησής της, αυτή παύει να ισχύει, η δε αιτούσα εταιρεία υποβάλλει εκ νέου
πλήρη δικαιολογητικά. Η άδεια που είχε εγκριθεί, µαζί µε τη βεβαίωση της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο
14 παρ. 7 υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών των Αυτοδιοικήσεων της χώρας, η οποία υποχρεούται να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, για λόγους εφαρµογής της διάταξης, σκόπιµο
θα ήταν να αναγραφούν ρητώς η ύπαρξη ή µη δυνατότητας ανανέωσης της
άδειας, της οποίας η ισχύς είναι εξάµηνη, από την έκδοσή της, και η σχετική
διαδικασία. Περαιτέρω, σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί η έννοια του όρου
«µη υλοποίηση της άδειας Φ.∆.Χ.» και ο τρόπος διαπίστωσής της.
Επίσης, συµφώνως προς την παρ. 4 του άρθρου 5, «Από την εποµένη της
λήξης της µεταβατικής περιόδου, χορηγούνται Άδειες Οδικών Μεταφορών
µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Από την ηµεροµηνία αυτή δεν χορηγούνται άδειες Φ∆Χ.». Σχετικώς παρατηρείται ότι,
προφανώς, η παραποµπή αφορά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 1
και 2 του άρθρου 4.
Περαιτέρω, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διευκρινισθούν στην παρ. 4
του άρθρου 5 και τα σχετικά µε το χρονικό διάστηµα ισχύος της Άδειας Εµπορευµατικών Μεταφορών, η διαδικασία ανανέωσής της (όπως αφήνεται
να εννοηθεί από την παρ. 5 του άρθρου 5) και να συµπληρωθεί αντιστοίχως
η παρ. 10 β) του άρθρου 14.
8. Επί του άρθρου 6
Εκ παραδροµής αναφέρεται ως Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης του π.δ. 293/1999 το
Φ.Ε.Κ. Α΄ 236, ενώ πρόκειται για το Φ.Ε.Κ. Α΄ 263.
Επίσης, δεδοµένου ότι δια του παρόντος συµπληρώνεται η παρ. 2α του
άρθρου 8 του π.δ. 293/1999, για λόγους νοµοτεχνικής και συντακτικής αρτιότητας, πρέπει να απαλειφθεί η αρίθµηση των προτεινόµενων περιπτώσεων και να αντικατασταθούν οι σχετικές διατάξεις ως εξής:
« - Η εξέταση αιτηµάτων για χορήγηση νέων αδειών και η κατάθεση της
σύµφωνης γνώµη της για την έκδοση της άδειας στον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
- Η επιµέλεια της δηµιουργίας, της τήρησης και της δηµοσίευσης του Εθνικού Μητρώου των Μεταφορικών Εταιρειών.
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- Η συµβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών.
- Η σύνταξη, όταν της ζητηθεί, γνωµοδοτήσεων για διοικητικά θέµατα
που αφορούν τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
- Η συµβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των οδικών εµπορευµατικών
µεταφορών στην ελληνική κοινωνία.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συµβουλεύεται ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες».
9. Επί του άρθρου 7
Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νσχ παρέχεται εξουσιοδότηση στους αυτόθι αναφερόµενους Υπουργούς να συνιστούν µε κοινή απόφασή τους Εκτιµητική Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τις
αρµοδιότητες που περιγράφουν οι παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου. Εξ άλλου,
µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Νσχ παρέχεται εξουσιοδότηση στους Περιφερειάρχες να συγκροτούν και αυτοί όµοιες εκτιµητικές επιτροπές µε τις
αυτές αρµοδιότητες όπως και η Εκτιµητική Επιτροπή που θα συσταθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Προκειµένου να αποφευχθούν ερµηνευτικές δυσχέρειες στην πράξη, θα ήταν ίσως σκόπιµο να διευκρινισθεί πώς θα κατανέµονται (κατά τόπον, ενδεχοµένως) οι αρµοδιότητες
µεταξύ των περιφερειακών εκτιµητικών επιτροπών και εκείνης που θα συσταθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
10. Επί του άρθρου 9
Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών
Εταιρειών, συµφώνως προς το άρθρο 16 του Κανονισµού 1071/2009 περί Εθνικών ηλεκτρονικών µητρώων.
Σχετικώς παρατηρείται ότι, εκ παραδροµής, στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Κανονισµού
1076/2009, αντί του ορθού 1071/2009.
Περαιτέρω, ο Κανονισµός θεσπίζει δια του άρθρου του 17 προστατευτικό
καθεστώς των καταγραφόµενων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δια παραποµπής στην Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 24.10.1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Εποµένως, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να περιληφθεί αντίστοιχη παραποµπή στην Οδηγία ή τον ν.
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2472/1997 και στην προτεινόµενη διάταξη του Νσχ ή, έστω, να περιλαµβάνεται στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου του
Νσχ εκδιδόµενη υ.α., µετά από ανάλογη τροποποίηση της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι το άρθρο 8 του π.δ. 346/2001 προβλέπει την τήρηση, σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μητρώων Μεταφορέων που είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών µε τα πλήρη στοιχεία τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενηµερώνουν κάθε µήνα τη ∆ιεύθυνση
Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων καθώς και για κάθε τυχόν µεταβολή τους.
11. Επί του άρθρου 11
Για λόγους νοηµατικής ενότητας, οι παρ. 2 και 3 θα ήταν ενδεχοµένως
σκόπιµο να ενωθούν σε µία ενιαία παράγραφο.
12. Επί του άρθρου 14
Στην παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι: «Για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού ως µεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που
αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει την 30η Ιουνίου
2013». ∆εδοµένου ότι αναφορά στη µεταβατική περίοδο γίνεται και σε άλλα
άρθρα του Νσχ (άρθρο 2 παρ. 6, άρθρο 5 παρ. 4 και 5), η φράση «Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού (...)» θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Για
την εφαρµογή του παρόντος νόµου (...)».
Στην τελευταία περίοδο της παρ. 3, για λόγους νοµικής ακριβολογίας, η
φράση «(…) µεταβιβάσεις από κληρονοµικά αίτια» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «(…) µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής».
Στη δεύτερη περίοδο της παρ. 6, για λόγους συντακτικής αρτιότητας, οι
λέξεις «σύµφωνα µε» πρέπει να απαλειφθούν.
Περαιτέρω, στις παρ. 2 και 3 διαλαµβάνονται τα σχετικά µε τις υφιστάµενες µεταφορικές επιχειρήσεις, ειδικότερα δε ορίζεται ότι «Μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 [εν. η 30ή Ιουνίου 2013], οι υφιστάµενες άδειες Φ.∆.Χ. µετατρέπονται σε Άδειες Οδικών
Μεταφορών» και ότι «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες
Φ.∆.Χ. που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε περίπτωση µεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατά
τους µε άλλα νεώτερης τεχνολογίας κατηγορίας εκποµπών τουλάχιστον
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EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις από
κληρονοµικά αίτια».
∆ηµιουργείται, εν προκειµένω, προβληµατισµός εάν οι ανωτέρω κάτοχοι
αδειών υπόκεινται σε άλλη ρύθµιση του Νσχ προκειµένου να διενεργούν εµπορευµατικές µεταφορές, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 5 διέπουν µόνο
τις µεταφορικές εταιρείες του άρθρου 3, στη δε παρ. 1 του άρθρου 4 ορίζεται ότι «Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. επιτρέπεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 σε µεταφορικές εταιρείες που
έχουν συσταθεί κατά το άρθρο 3, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: (...)». (Βλ. ιδίως παρ. 3 του άρθρου 5 για την εξάµηνη ισχύς της άδειας Φ.Χ.∆., που αφορά µόνο τους κατόχους αδειών οι οποίοι θα
προκύψουν µετά από τη σύσταση των εταιρειών του άρθρου 3).
Σχετικός προβληµατισµός θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και για την εξαίρεση των µεταβιβάσεων αδειών Φ.∆.Χ. λόγω κληρονοµικής διαδοχής, από
την υποχρέωση αντικατάστασης των οχηµάτων µε άλλα νεώτερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, η οποία απαιτεί αναλυτικότερη θεµελίωση.
Ερώτηµα δηµιουργείται, περαιτέρω, εάν η µετατροπή των αδειών Φ.∆.Χ.,
η οποία αφορά όλους ανεξαιρέτως του κατόχους αδειών µέχρι τούδε, θα γίνει αυτοµάτως ή, ενδεχοµένως, µε υπουργική απόφαση, στην τελευταία δε
περίπτωση, εάν η εξουσιοδότηση υπέρ της έκδοσης υπουργικών αποφάσεων δυνάµει της παρ. 10 β) ή 12 του άρθρου 14 παρίσταται επί τούτω αρκούντως ειδική και ορισµένη.
13. Επί του άρθρου 15
Συµφώνως προς την περ. α) του προτεινόµενου άρθρου καταργούνται οι
διατάξεις του ν. 383/1976 (Φ.Ε.Κ. Α΄182).
Σχετικώς σηµειώνεται ότι στο άρθρο 2 παρ. 7 περ. α) και β) ορίζεται ότι µεταφορικές επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων) είναι οι εµπορικές εταιρείες οιασδήποτε µορφής, στις οποίες περιλαµβάνονται οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες του άρθρου 3 του ν. 383/1976 που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ.
346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄) και οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν κοινωνία δικαιώµατος συνιδιοκτήτες Φ.∆.Χ., που ασκούν ενιαία επιχείρηση µεταφοράς, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γγ΄ του εδ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976.
Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να εξαιρεθούν
από τις καταργούµενες διατάξεις του ν. 383/1976 οι διατάξεις που διέπουν
τη λειτουργία των ιδιότυπων εταιρειών, εφόσον αυτές εξακολουθούν να υφίστανται, άλλως να διευκρινισθεί το καθεστώς στο οποίο θα υπάγονται εφεξής οι ανωτέρω εταιρείες, εν όψει και του ότι κατά την περ. γ) του προ-
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τεινόµενου άρθρου καταργούνται και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 383/1976, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νσχ. Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι, στο µέτρο που ορισµένα θέµατα που διέπουν τις δηµόσιες εµπορευµατικές µεταφορές ρυθµίζονται και από έτερα νοµοθετήµατα [βλ., επί παραδείγµατι, άρθρα 10, 13, 15
του ν. 1959/1991, άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2465/1997], θα ήταν ενδεχοµένως
σκόπιµο να ληφθεί σχετική πρόνοια του νοµοθέτη ως προς τη διευκρίνιση
του ισχύοντος καθεστώτος.
Περαιτέρω, συµφώνως προς τις περ. β) και γ) του προτεινόµενου άρθρου,
από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι υπ’ αριθµ.
Κ/24241/2045/12.5.2008 και Κ/26147/2169/12.5.2008 (ΦΕΚ 856 Β΄) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 383/1976 και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νσχ. Σχετικώς σηµειώνεται ότι οι ως άνω κ.υ.α., οι οποίες αφορούν τον
καθορισµό κοµίστρων Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών
καυσίµων και τον καθορισµό κοµίστρων για τις διενεργούµενες µε Φ.∆.Χ. οχήµατα εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, αντιστοίχως, αποτελούν κανονιστικές πράξεις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6
του ν. 383/1976, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του προτεινόµενου
Νσχ, και ως εκ τούτου, περιλαµβάνονται στην περ. γ).
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2010
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