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[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 8
Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως
1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης
έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του
λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας
του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει
τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά
το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο
αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία
από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία
λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο
αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει
πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε
κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α και β΄ του παρόντος άρθρου, το
υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:
i. καινούργιο
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης χώρας
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, επιτρεπόμενο όριο και εφόσον
κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες
περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την
εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον
Ε.Ο.Τ.. Η ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου
προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας
αυτού.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο
ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:
i. καινούργιο
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας μέλους της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτει στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή 5 ή
μεταγενέστερη.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 49 ΤΟΥ Ν. 4276/14, ΦΕΚ-155 Α/30-7-14 –
ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 119 ΤΟΥ Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82
Α/10-4-12 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 1437/84 (ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 1437/84
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν. 2446/96, ΦΕΚ-276 Α [Τέλος
Τροποποίησης]

"'Αρθρον 9
Ανάκλησις αδείας κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων
δημοσίας χρήσεως
1.Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης
ανακαλείται οριστικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού
γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να
επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το ειδικό σήμα
λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για επιχείρηση της μορφής εκ των δύο
της παρ.1 του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιουμένων προς εκτέλεση του
μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.
β. Αν από την ετήσια επιθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.711/77, το
ειδικό τουριστικό λεωφορείο κριθεί ακατάλληλο για ασφαλή κυκλοφορία.
γ. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις όριο ηλικίας του
λεωφορείου.
δ. Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης
του λεωφορείου ως εμπορεύματος ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του
οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την
έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής
αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα
αντικατάστασης του λεωφορείου.
2. Τουριστικά γραφεία τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ήταν
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων αφαιρεθέντων
αναγκαστικώς, μπορούν να ζητήσουν την έγκριση αντικατάστασης αυτών εντός
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3.'Αδειες κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων χορηγηθείσες προ της έναρξης
ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ μέχρι συμπληρώσεως είκοσι
τριών (23) ετών από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή
από του έτους κατασκευής τους, εφόσον κυκλοφόρησαν το πρώτον στο εξωτερικό.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρούνται ως κατασκευασθέντα την 1.1. του
αντίστοιχου έτους, (το άρθρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ.9 του
Ν.2446/96, ΦΕΚ 276Α')".
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