Δελτίο Τύπ
που

Δ
Δημόσια
α έσοδα 135 εκαττομμυρίων ευρώ
ώ
αναζητοούν εισπράκτορα
α
Μέσα στο
σ εύθραυυστο παγκόόσμιο οικοονομικό περ
ριβάλλον και
κ σε μια δύσκολη χρονική
περίοδοο για τη χώ
ώρα μας όπ
που αναζητοούνται εναγγωνίως έσοοδα για τα κρατικά τα
αμεία με
δυσμενεείς επιπτώσ
σεις για το κοινωνικό
κ
σ
σύνολο,
δια
αφαίνεται τεελικά ότι η πολιτεία συνεχίζει
σ
να αγνοοεί σημαντικ
κά δημόσια
α έσοδα τα οποία θα μπορούσε
μ
να
α εισπράξειι ανώδυνα και
κ μέσα
σε μεριικές εβδομά
άδες, μόνο από την πά
άταξη της παράνομης
π
κ
κυκλοφορία
ας οχημάτω
ων στους
ελληνικ
κούς δρόμουυς.
Αποχή ΚΤΕΟ
Σύμφωννα με τα επίσημα στοοιχεία του Υπουργείουυ Υποδομώ
ών, Μεταφοορών και Δικτύων,
Δ
αυτή τη
η στιγμή κυκλοφορού
κ
ύν στους ελληνικούς
ε
δρόμους πάνω από δύο εκατο
ομμύρια,
επτακόσ
σιες χιλιάδεες αυτοκίνη
ητα, τα οποίία δεν έχουυν υποβληθεεί στον προοβλεπόμενο
ο τεχνικό
έλεγχο ΚΤΕΟ
Κ
κατά
ά τα έτη 2007-08-09, όπου
ό
το μέγγεθος της απ
ποχής ξεπέρρασε σε οριισμένους
νομούς το 70%. Οιι τάσεις απόό τις αρχές του
τ 2010 είνναι αυξητικ
κές.
Απώλειιες δημοσίω
ων εσόδων
Αν κάθε ένα από αυτά
α
τα αυυτοκίνητα περνούσε απ
πό ΚΤΕΟ τότε,
τ
το ειδιικό παράβο
ολο υπέρ
δημοσίοου αξίας 35€€, ο αναλογγούν ΦΠΑ 23%
2
στα 10
0€ και το ειδδικό τέλος εείσπραξης υπέρ
υ
της
Διεύθυννσης Ασφά
άλειας Χερσ
σαίων Μεταφορών το
ου Υπουργεείου Υποδοομών αξίαςς 5€, θα
δημιουρργούσαν κα
αθαρό έσοδδο της τάξη
ης των 50€/όχημα για τα
τ ταμεία ττου κράτουςς ενώ τα
συνολικ
κά έσοδα που
π θα εισέέρρεαν στα
α κρατικά ταμεία
τ
θα ανερχόταν σε πάνω από
α 135
εκατομμ
μύρια ευρώ! Και όλα αυτά
α
εφαρμόόζοντας απλλά τον ισχύοντα νόμο.
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Αρνητικές επιπτώ
ώσεις - Ανθρ
ρώπινη Υγγεία - Οδική
ή Ασφάλεια
α – Εθνική
ή Οικονομία
Πάνω από
α όλα όμ
μως, με τηνν καθολική
ή συμμετοχή
ή των οχημ
μάτων στο σύστημα τεχνικού
τ
ελέγχουυ ΚΤΕΟ θα
α εξασφαλιιζόταν πολλλαπλάσια κοινωνικά
κ
ο
οφέλη
ανεκκτίμητης αξξίας που
έχουν να
ν κάνουν με
μ την Οδικ
κή Ασφάλειια και την Προστασία
Π
του Περιβά
άλλοντος, καθώς
κ
τα
ανέλεγκ
κτα κυκλοφορούντα οχχήματα δημιιουργούν μεεγάλο κίνδυυνο και για ττους δύο το
ομείς. Το
ετήσιο μέγεθος των
τ
1.600 νεκρών και
κ
των δεκάδων χιιλιάδων τραυματισμέννων και
παραπλληγικών συυνανθρώπωνν μας συννεπεία τωνν χιλιάδων τροχαίων ατυχημάττων που
συμβαίννουν κάθε χρόνο
χ
στη χώρα
χ
μας είνναι τεράστιιο και δημιοουργεί παλλλαπλάσια κο
οινωνικά
πλήγματτα. Η πλειιοψηφία τω
ων θυμάτωνν είναι ηλικ
κίας κυρίω
ως μεταξύ 118-44 ετώνν, οι πιο
παραγω
ωγικές ηλικίίες σε οικογγενειακό κα
αι επαγγελμα
ατικό-οικοννομικό επίπεδο. Το οικ
κονομικό
επακόλοουθο για τη
η χώρα μα
ας από αυτή
ή την εξέλιιξη ανέρχετται σε πάνω 4,5 δις. €/ έτος.
Επίσης, ο ευρωπα
αικός οργαννισμός περιιβάλλοντος σε έκθεσή
ή του για την χώρα μας τον
Μάρτιοο 2009 σημ
μειώνει ότι 13.000 άνθθρωποι πεθα
αίνουν πρόόωρα κάθε χρόνο εξαιιτίας της
υπερβολλικής ατμοσ
σφαιρικής ρύπανσης
ρ
τω
ων αστικών κέντρων.
Τέλος, σε ελεγκτικ
κό και οικοονομικό επ
πίπεδο και σύμφωνα
σ
μ τα μεγέθθη των ανέέλεγκτων
με
κυκλοφορούντων οχημάτων αν

η Ποολιτεία απο
οφάσιζε να εισπράξει τα πρόστιμα που

κό προυπολο
ογισμό με το
τ αστρονομ
μικό ποσό του
τ ενός
αντιστοοιχούν, τότε θα ενίσχυυε τον εθνικ
δισεκαττομμυρίου, ογδόντα
ο
εκα
ατομμυρίωνν ευρώ ( 1,0
08 δις).
Προτειννόμενες ενέέργειες
Τα συυναρμόδια υπουργεία
α Υποδομώ
ών, Μεταφ
φορών κα
αι Δικτύωνν, Περιβάλλλοντος,
Προστα
ασίας του Πολίτη
Π
και Οικονομικ
κών επιβάλλλεται να συνεργαστού
σ
ύν και ενερ
ργήσουν
άμεσα με συντονισμένες ενέργειες οι οποίες
ο
θα διασφαλίζου
δ
υν ταυτόχροονα με τηνν εισροή
δημοσίω
ων εσόδωνν, την ενίσ
σχυση της Οδικής Ασφάλειας
Α
και της

Προστασ
σίας του

Περιβάλλλοντος, εννημερώνονττας άμεσα και συστημ
ματικά τουςς πολίτες γγια την υπο
οχρέωση
ελέγχουυ αυτών τωνν οχημάτωνν. Με αυτόνν τον τρόπο
ο θα συνέβα
αιναν τα εξή
ής, α) ενίσχχυση της
οδικής ασφάλειας,, καθαρότεερο περιβάλλλον και εκπαίδευση
ε
των πολιττών στα πα
αραπάνω
κρίσιμα
α ζητήματα
α και, β) εξοικονόμη
ηση σημανττικών δημοοσίων πόρων, διότι αντί να
δαπανούύνται τεράσ
στια (και πλλέον πολύ σημαντικά.
σ
.) ποσά κάθθε χρόνο αππό την πολιιτεία για
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την αντιμετώπιση και
κ εξυπηρέέτηση των τροχαίων
τ
ατυχημάτων
α
και την κά
άλυψη λειτο
ουργικών
αναγκώ
ών που συνεπ
πάγονται, θα
θ μπορούσε να συμβα
αίνει το αντίίθετο, να πρρολαμβάνει για την
δημόσια
α ασφάλεια και υγεία, να αποφεύγγει δαπάνεςς και, να εγγγράφονται σ
σημαντικά δημόσια
έσοδα στον
σ
εθνικό προυπολογγισμό συστη
ηματικά καιι απαρέγκλιιτα.
Μόνο το
τ 2009 ο ανέλεκτος
α
σ
στόλος
εκτιμάται σε πά
άνω από 1 εκ. οχήματτα ενώ για το 2010
αναμένοονται άλλα τόσα και εννδεχομένωςς αυξημένα κατά πολύ περισσότερρο λόγω τουυ ότι δεν
ασκείτα
αι ουσιαστικ
κός έλεγχοςς έως και σήμερα.
σ
Το
ο γεγονός αυτό
α
βαρύννει πολύπλεευρα την
Πολιτείία η οποία όπως διαφα
αίνεται αδυννατεί να εφαρμόσει
ε
τ ισχύονττα νόμο σχεετικά με
τον
τον τεχννικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ επί σειρά ετών..
Το κόσττος ελέγχουυ ΚΤΕΟ τω
ων 40-50€/ ΙΧΕ όχημα
α / δύο χρόννια δεν θεω
ωρείται δυσ
σβάχτατο
κόστος για κανένα
αν ιδιοκτήτη
η, και ότανν μάλιστα τα
τ ΚΤΕΟ διασφαλίζου
δ
υν με την ορθή
ο
και
νόμιμη λειτουργία
α τους ότι τα κυκλοοφορούντα οχήματα εκτός
ε
από ασφαλή είίναι και
οικονομ
μικά στην κυκλοφορία
κ
τους και δεεν καταναλλώνουν υπερρβολικές ποοσότητες κα
αυσίμου.
Η τακτιική διαδικα
ασία ελέγχοου οχημάτω
ων στα ΚΤΕ
ΕΟ αναπτύύσει επίσης κουλτούρα
α για τα
ζητήματτα οδικής ασφάλειας, περιβάλλλοντος και οικονομίαςς και εκπα
αιδεύει όλο
ους τους
πολίτες σε θέματα ορθής χρήσ
σης και συνττήρησης τω
ων οχημάτωνν τους.
Σε αυτά
ά τα πλαίσια
α προτείνοννται ως μέττρα ενίσχυσ
σης της αποοτελεσματικκότητας τουυ θεσμού
ΚΤΕΟ τα
τ εξής,
α) η άμεση
ά
ολοκ
κλήρωση τη
ης διαδιακασίας εξοπ
πλισμού κα
αι διαπίστευυσης της τεχνικής
τ
επάρκειιας όλων τω
ων δημοσίω
ων ΚΤΕΟ από
α το ΕΣΥ
ΥΔ. Η αυθα
αιρεσία της Πολιτείας από το
2002 πρρέπει να στταματήσει άμεσα, δενν μπορεί να
α υποχρεώννεται ο πολλίτης να ελλέγχει το
όχημά του
τ όταν δεν το πράτττει πρωτίστως η πολιιτεία με τα δημόσια Κ
ΚΤΕΟ τα οποία
ο
θα
κληθούνν να ελέγξοουν τα οχήμ
ματα των πολλιτών,
β) άμεσ
ση εφαρμογγή συστημάττων κεντρικ
κών ελέγχω
ων των κυκλλοφορούντω
ων οχημάτω
ων μέσω
διασύνδδεσης τωνν βάσεων δεδομένωνν κυκλοφορούντων οχημάτων του υπο
ουργείου
Μεταφοορών – τωνν συνδεδεμ
μένων on line
l
με το υπουργείο μεταφορώ
ών, λειτουργγούντων
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Ιδιωτικώ
ών ΚΤΕΟ – των Ασφα
αλιστικών εταιριών
ε
– των Δ.Ο.Υ
Υ., και συστηματική δια
αχείριση
των αποοτελεσμάτω
ων και αυτόμ
ματη επιβολλή κυρώσεω
ων στους δια
απιστωμένοους παραβάττες.
γ) να ξεεκινήσει άμ
μεσα ανέξοδη καμπάνιια ενημέρω
ωσης των ποολιτών μέσ
σα από την τακτική
αλληλογγραφία λογγαριασμών ΔΕΚΟ, Δ.Ο
Ο.Υ., κ.λ.π., σχετικά με τον τεχννικό έλεγχο
ο ΚΤΕΟ
των οχη
ημάτων τουςς και παράλλληλα να ξεεκινήσουν συστηματικά
σ
ά στοχευμέννοι έλεγχοι από την
Τροχαία
α για ισχύονντα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου
Ε
ΚΤΕΟ των κυκ
κλοφορούνττων οχημάττων, έτσι
ώστε να
α εντοπίζονται οι αμελλείς και να παρακινούν
π
νται να ελέγγξουν τα οχχήματά τουςς άμεσα.
Παράλλληλα σε κάθε περίπτωση αφαίρεσ
σης πινακίδδων κυκλοφ
φορίας από οχήματα όπως π.χ.
για παρράνομη στάθθμευση, να επιστρέφοννται στον ιδδιοκτήτη μόόνο και εφόόσον πληρο
ούνται οι
υποχρεώ
ώσεις σχετικ
κά με τον έλλεγχο ΚΤΕΟ του οχήμ
ματος.
δ) Μετα
ατροπή τωνν ποινών για
α ΚΤΕΟ βάσ
ση Κ.Ο.Κ.. Η επιβολή του τεράσττιου προστίίμου των
400€ ποου προβλέπ
πει ο ΚΟΚ διαφαίνεταιι ότι δεν λεειτουργεί θεετικά για τοους πολίτεςς και δεν
θεωρείτται αποτελλεσματική λύση. Θα μπορούσεε όμως με
μ μια ειδδική ρύθμιιση των
συναρμ
μοδίων υπουυργείων κα
αι τις κατάλλληλες εντολές προς τις κατά ττόπους Διευυθύνσεις
Τροχαία
ας και ΔΟΥ
Υ, να μεταβ
βληθεί σε ένα
έ πολύ χρ
ρήσιμο μέτρρο-εργαλείοο παρακίνησης των
ιδιοκτηττών. Θα μπ
πορούσε δη
ηλαδή εφόσ
σον βεβαιώννεται η παρράβαση ΚΤ
ΤΕΟ, να χορηγείται
χρονικόό διάστημα στον ιδιοκ
κτήτη του οχήματος
ο
π.χ.
π 15-30 ημερών,
η
ώσ
στε να προσ
σκομίσει
ισχύον Δελτίο Τεχχνικού Ελέγγχου ΚΤΕΟ
Ο, άλλως η Πολιτεία να
ν ενεργοποοιεί τον μη
ηχανισμό
σω των Δ.Ο..Υ., όπως συμβαίνει
σ
κα
αι σε άλλες ευρωπαικέές χώρες.
είσπραξξης του προοστίμου μέσ
Με αυττόν τον τρόόπο θα επιβ
βάλλει ποιννές μόνο σεε όσους συννεχίζουν να
α είναι αμεελείς και
αγνοούνν συνειδητά
ά την σχετικ
κή υποχρέωση.
Με αυτές τις ενέργγειες θεωρεείται βέβαιοο ότι θα ενη
ημερωθούν πολύ σύντοομα και άμεεσα όλοι
μάτων και θα
θ υποκινη
ηθούν για άμεση
ά
συνττήρηση καιι έλεγχο
οι υπόχχρεοι ιδιοκττήτες οχημ
ΚΤΕΟ των
τ οχημάττων τους.
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Τα ΚΤΕΟ
Κ
ενισχχύουν την οδική
ο
ασφά
άλεια, την προστασία
π
του περιβά
άλλοντος και την
Οικοννομία της χώρας,
χ
δημιουρργούν συνθθήκες θετικ
κής ανάπτυξξης και αντταποδίδουν σημαντικά
ά κοινωνικά
ά οφέλη
στους πολίτες
π
με την ορθή και
κ νόμιμη λειτουργία
α τους. Ο ρόλος των ΚΤΕΟ είνναι πολύ
σημαντιικός και κρρίσιμος για την
τ κοινωννική προοπττική των ποολιτών και έέτσι επιβάλλλεται να
αντιμετω
ωπίζεται απ
πό όλους τοους άμεσα ή και έμμεσ
σα εμπλεκόόμενους, πρρωτίστως όμ
μως από
την ίδια
α την Πολιτεεία.
Ο θεσμ
μός ΚΤΕΟ
Ο έως σήμερα δεν υποστηρίχθη
υ
ηκε όσο θα
θ έπρεπε, τα αποτελλέσματα
συμμετοοχής των ιδιοκτητών
ι
οχημάτων κρίνονται απογοητευυτικά και υπονομεύουυν κάθε
προσπά
άθεια ενίσχχυσης της οδικής ασ
σφάλειας και
κ εν τέλεει δημιουρργούν πολύύπλευρες
απώλειεες και οικοννομικές ζημ
μίες τόσο για
α τους ίδιουυς όσο και για
γ το σύνολλο της χώρα
α μας.
…………
……………
…………..

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ
Έδρα: Λ. Αθηνών 107, 10447 Αθήνα, Τηλ.: 210 3407 800, Fax: 210 3407 999, info@kteo-gr.gr
www.kteo-gr.gr

