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Αξιότιμοι, Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Με τθν παροφςα ενθμερωτικι επιςτολι και τα ςυνθμμζνα ζγγραφα που τθ ςυνοδεφουν,
επικυμοφμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ αιφνίδιεσ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία περί ΚΤΕΟ, οι
οποίεσ μάλιςτα φαίνεται να προωκοφνται από τισ υπθρεςίεσ του αρμόδιου Υπουργείου
(ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) χωρίσ να ζχει προθγθκεί διάλογοσ επ’ αυτϊν, και δυςτυχϊσ δίχωσ να
λαμβάνονται υπόψθ οφτε τα «τραυματικά» δεδομζνα τθσ νοςθρισ κατάςταςθσ που
επικρατεί ςτθν λειτουργία των ΚΤΕΟ, αλλά οφτε και οι ζωσ ςιμερα καταγγελίεσ για ακζμιτο
ανταγωνιςμό, ενϊ παράλλθλα αγνοοφνται βαςικοί κανόνεσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ
96/96/ΕΚ «για την προςζγγιςη των νομοθεςιών των κρατών μελών ςχετικά με τον τεχνικό
ζλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμζνων τουσ», οι διατάξεισ τθσ
οποίασ (Οδθγίασ) δεςμεφουν και τθν χϊρα μασ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με:
α) το αρχικό ςχζδιο νόμου

που αναρτικθκε ςτισ 27/07/2010 ςτθν ιςτοςελίδα

www.opengov.gr προσ δθμόςια διαβοφλευςθ∙ και
β) το – τροποποιθμζνο ςε ςχζςθ με το ανωτζρω αρχικό ςχζδιο - ςχζδιο νόμου που ζχει
ειςαχκεί εν τζλει προσ ςυηιτθςθ, και μάλιςτα ςτισ 12/10/2010 ςτθν Διαρκι Επιτροπι
Οικονομικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ, ωσ επίςθσ και ςτθν Ειδικι Μόνιμθ Επιτροπι Οδικισ
Αςφάλειασ,
προωκοφνται πολφ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν διαδικαςία ίδρυςθσ και λειτουργίασ των
ΚΤΕΟ, χωρίσ ωςτόςο το άνω αρμόδιο Υπουργείο να μεριμνά για τθν αντιμετϊπιςθ
υπαρχουςϊν πακογενειϊν του λειτουργοφντοσ ςυςτιματοσ ΚΤΕΟ τθσ χϊρασ μασ, τισ οποίεσ
(πακογζνειεσ) επανειλθμμζνωσ ζχει εκκζςει και αναδείξει και το Σωματείο μασ, ενϊ
παράλλθλα με τισ προωκοφμενεσ ρυκμίςεισ προκαλοφνται και νζεσ δυςλειτουργίεσ, οι
οποίεσ δθμιουργοφν πρόςφορο ζδαφοσ περαιτζρω νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ ςτθν
αγορά των ΚΤΕΟ και αποτελοφν κατ’ επζκταςθ τθν πθγι ςθμαντικϊν κινδφνων,
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επαπειλοφντων

τθν Οδικι Αςφάλεια ςτθ χϊρα μασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, προκφπτουν

ηθτιματα που κεωροφμε ότι αλλάηουν άρδθν το ςκθνικό τθσ εξζλιξθσ του Κλάδου μασ και
δθμιουργοφν περαιτζρω αςάφεια ωσ προσ το πλαίςιο λειτουργίασ των επιχειριςεϊν μασ,
ενϊ παράλλθλα επιτείνεται ο κίνδυνοσ

τθσ υποβάκμιςθσ όλων των ανεξάρτθτων

επιχειριςεϊν μασ Ι.ΚΤΕΟ.

Κατωτζρω καταγράφονται ςυνοπτικά τα βαςικά προβλθματικά ςθμεία των προωκοφμενων
εξελίξεων:
1. Προκφπτουν ουςιωδζςτατεσ και κρίςιμεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτο ςχζδιο νόμου, το
οποίο το Υπουργείο ζκεςε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ και ςε αυτό (το ςχζδιο νόμου),
το οποίο τελικά ειςιγαγε ςτθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Βουλισ προσ ςυηιτθςθ και
ψιφιςθ. Το Υπουργείο με τθν ανωτζρω ςτάςθ του αιφνιδιάηει νομοκετικά για ακόμθ
μια φορά τον ταλαιπωρθμζνο επί ςειρά ετϊν κλάδο των Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ, με τθν
αφανι και χωρίσ τθν βάςανο τθσ δθμόςια διαβοφλευςθσ κατάργθςθ ςθμαντικϊν
διατάξεων. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν διαπίςτευςθ των ΚΤΕΟ αποκλειςτικά ωσ
τφπου Α’, θ οποία είχε ειςαχκεί με τον ν. 3534/2007. Στθν αιτιολογικι ζκκεςθ που
ςυνοδεφει το ςχζδιο νόμου, αναφζρεται ωσ βαςικόσ λόγοσ για τισ εν λόγω
τροποποιιςεισ θ ανάγκθ εναρμόνιςθσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Ευρωπαϊκι
Οδθγία 96/96/ΕΚ, εναρμόνιςθ όμωσ θ οποία επιδιϊκεται με προτάςεισ θμιτελείσ και
κατά ςυνζπεια μθ ςυμβατζσ με τισ βαςικζσ ρυκμίςεισ τθσ εν λόγω Οδθγίασ.
2. Με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ διαπίςτευςθσ των ΚΤΕΟ ωσ Φορζων Ελζγχου
Τφπου Α’, αίρεται ουςιαςτικά το αςυμβίβαςτο μεταξφ λειτουργίασ ΚΤΕΟ και
Συνεργείων επιςκευισ - ςυντιρθςθσ οχθμάτων, χωρίσ να λαμβάνονται παράλλθλα
ειδικά, ςυγκεκριμζνα και αποτελεςματικά μζτρα ενίςχυςθσ τθσ αμερολθψίασ και τθσ
ποιότθτασ των τεχνικϊν ελζγχων. Η ανωτζρω νομοκετικι πρόταςθ αντιτίκεται ςτα
επιταςςόμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν ανωτζρω Οδθγία 96/96/ΕΚ και ιδία
από τα άρκρα 2 και 11 αυτισ, ενϊ παράλλθλα παραγνωρίηει και τθν ελλθνικι
πραγματικότθτα αναφορικά με τα ΚΤΕΟ, διότι δεν περιλαμβάνει ειδικά,
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ςυγκεκριμζνα και αποτελεςματικά μζτρα προςταςίασ του κεςμοφ των ΚΤΕΟ.
Ειδικότερα, ςτο άρκρο 2 τθσ εν λόγω Οδθγίασ ρθτά προβλζπονται τα εξισ:
«Ο τεχνικόσ ζλεγχοσ (ΚΤΕΟ), που προβλζπει η παροφςα οδηγία, πρζπει να
διενεργείται από το κράτοσ ή από δημόςιο οργανιςμό ςτον οποίο ανατίθεται το
καθήκον αυτό από τα όργανα ή τουσ φορείσ ιδιωτικήσ τυχόν φφςεωσ, τουσ οποίουσ
εξουςιοδοτεί, υποδεικνφει και εποπτεφει άμεςα το κράτοσ. Όταν οι φορείσ, που είναι
επιφορτιςμζνοι με τον τεχνικό ζλεγχο, αςκοφν ςυγχρόνωσ και δραςτθριότθτεσ
επιςκευισ οχθμάτων, τα κράτθ μεριμνοφν ιδιαίτερα ϊςτε να προςτατεφεται θ
αντικειμενικότθτα και θ υψθλι ποιότθτα του ελζγχου.».

Περαιτζρω, ςτο άρκρο 11 παρ. 3 τθσ ανωτζρω Οδθγίασ ρθτά προβλζπεται ότι:
«3. Τα κράτθ μζλθ κεςπίηουν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν εφαρμογι του
προβλεπόμενου από τθν παροφςα οδθγία ςυςτιματοσ ελζγχου. Τα κεςπιηόμενα
μζτρα οφείλουν να είναι αποτελεςματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.».

Με τισ ανωτζρω διατάξεισ κεςπίηεται ρθτι και ςαφισ ρφκμιςθ, θ οποία δεςμεφει και
τθν Ελλθνικι Πολιτεία και κατά ςυνζπεια και τον Ζλλθνα νομοκζτθ, και θ οποία
επιβάλλει τθν κζςπιςθ αποτελεςματικϊν, αναλογικϊν και αποτρεπτικϊν μζτρων
για την εφαρμογή του προβλεπόμενου ςτην εν λόγω Οδηγία ςυςτήματοσ ελζγχου,
ενϊ παράλλθλα κα πρζπει, ςτθν περίπτωςθ που ο τεχνικόσ ζλεγχοσ ανατίκεται και ςε
φορείσ, που αςκοφν ςυγχρόνωσ και δραςτθριότθτεσ επιςκευισ οχθμάτων, να
λαμβάνονται ιδιαίτερα μζτρα, ϊςτε να προςτατεφεται η αντικειμενικότητα και η
υψηλή ποιότητα του ελζγχου.

3. Το αρμόδιο Υπουργείο προδιλωσ παρζβλεψε όλα τα παραπάνω και διαφαίνεται ότι
οδθγεί τον κεςμό των ΚΤΕΟ ςε ζνα νζο αςαφζσ, ανεπαρκζσ και εν τζλει επικίνδυνο
πλαίςιο λειτουργίασ του Κλάδου, ςτο οποίο τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ςτο άμεςο μζλλον κα
κλθκοφν να ανταγωνιςτοφν, χωρίσ τθν πρόβλεψθ όρων διαςφάλιςθσ του υγιοφσ
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ανταγωνιςμοφ, με επιχειριςεισ με παράλλθλθ επιχειρθματικι δράςθ ςτουσ κλάδουσ
επιςκευισ-ςυντιρθςθσ οχθμάτων και ΚΤΕΟ. Είναι βζβαιο ότι αυτι θ εξζλιξθ δεν
ευνοεί οφτε τθν Οδικι αςφάλεια, οφτε τα ιδθ λειτουργοφντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, οφτε τα
ιδθ λειτουργοφντα ςυνεργεία, οφτε τθν ορκι εφαρμογι τθσ ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ. Το ηθτοφμενο δε, είναι ποιεσ ςκοπιμότθτεσ εξυπθρετοφνται τελικά με τισ
προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ και γιατί επιδιϊκονται τζτοιεσ τροποποιιςεισ και
παρεκκλίςεισ, όταν το βαςικό ηθτοφμενο (πρζπει να) είναι θ Οδικι Αςφάλεια, θ
προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ.

4. Επίςθσ, θ εξζλιξθ αυτι, θ κατάργθςθ δθλαδι του αςυμβίβαςτου μεταξφ λειτουργίασ
ΚΤΕΟ και Συνεργείων επιςκευισ - ςυντιρθςθσ οχθμάτων, ςε ςυνάρτθςθ με τθν
δυςχζρεια των μθχανιςμϊν ελζγχου του Υπουργείου αναφορικά με τα ΚΤΕΟ αλλά και
με τθν ανυπαρξία ςτοιχειωδϊν αναφορϊν ςτο τελικό ςχζδιο νόμου ςε ουςιαςτικά
μζτρα ενίςχυςθσ τθσ αμερολθψίασ, τθσ αντικειμενικότθτασ

και τθσ υψθλισ

ποιότθτασ των τεχνικϊν ελζγχων, μπορεί κανείσ να διαγνϊςει ότι κα καταλιξει ςε
νομοκετικι «αποτυχία», διότι με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου προωκείται
ουςιαςτικά θ αποδόμθςθ του κεςμοφ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων και κατ’
επζκταςθ θ ςυνολικι υποβάκμιςθ τόςο του κεςμοφ όςο και των επιχειριςεϊν μασ.
Οι αρμόδιεσ αρχζσ φαίνεται για ακόμθ μια φορά ότι παραγνωρίηουν ι ίςωσ και δεν
γνωρίηουν τθν ιςχφουςα κατάςταςθ και δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο από τθν
ανεξζλεγκτθ ςφγχυςθ των κλάδων επιςκευισ και ΚΤΕΟ ςτο άμεςο μζλλον.
Εμφανίηονται δθλαδι να λειτουργοφν προσ τθν αντίκετθ από τθν επιβαλλόμενθ και
ςε κοινοτικό επίπεδο και αναγκαία κατεφκυνςθ, που ςυνίςταται ςτθν ενίςχυςθ του
κεςμοφ του τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων με αυςτθρά μζτρα ελζγχου, που κα
κωρακίςουν τον κεςμό ζναντι οποιωνδιποτε κακόβουλων επιδιϊξεων και
φαινομζνων διαπλοκισ και κατάχρθςθσ τθσ παραχωροφμενθσ εξουςίασ ςτα ΚΤΕΟ ςτο
παρόν και μζλλον.
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Αγαπθτοί Συνάδελφοι,
βριςκόμαςτε ςτο κρίςιμο ςθμείο, όπου νομοκετικά αποφαςίηεται το μζλλον του Κλάδου
και κατ’ επζκταςθ το μζλλον τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων μασ. Βριςκόμαςτε ςε ζνα
χρονικό ςθμείο ουςιωδϊν εξελίξεων, όπου κα πρζπει να κατατεκεί και να γνωςτοποιθκεί
και θ άποψθ του ςυνόλου του κλάδου μασ ςχετικά με τισ παραπάνω αρνθτικζσ εξελίξεισ.
Θεωροφμε ότι κα πρζπει να υπάρξει άμεςθ και ςυλλογικι παρζμβαςθ όλων μασ,
προκειμζνου να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ από τουσ βουλευτζσ - μζλθ των παραπάνω
επιτροπϊν οι υφιςτάμενεσ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων τθσ
χϊρασ μασ και κατ’ επζκταςθ οι νζοι κίνδυνοι που ςκιαγραφοφνται με τθν άρςθ του
αςυμβίβαςτου μεταξφ ΚΤΕΟ-Συνεργείων Επιςκευισ Αυτοκινιτων, και χωρίσ τθν παράλλθλθ
λιψθ ειδικϊν, ςυγκεκριμζνων και αποτελεςματικϊν μζτρων ενίςχυςησ τησ αμεροληψίασ
και τησ υψηλήσ ποιότητασ των τεχνικϊν ελζγχων, όπωσ επιβάλλεται και από τθν κοινοτικι
νομοκεςία.

Πιςτεφαμε και ςυνεχίηουμε να πιςτεφουμε ακράδαντα ότι το μζλλον μασ κα πρζπει να το
κακορίηουμε εμείσ οι ίδιοι και ότι υπό αυτιν τθν ζννοια επιβάλλεται να ςυνεργαςτοφμε
άμεςα, ϊςτε να καταφζρουμε να πείςουμε τθν Διοίκθςθ, τουσ πολιτικοφσ και κατ’
επζκταςθ και τουσ πολίτεσ για το αυτονόθτο και δεδομζνο, δθλαδι τθν ςυμμετοχι τουσ ςε
ουςιαςτικζσ ενζργειεσ και δράςεισ, που κα οχυρϊςουν και κα διαςφαλίςουν τθν οδικι
αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Το νομοςχζδιο κα ςυηθτθκεί για δεφτερθ φορά ςτθν αρμόδια Διαρκι Επιτροπι
Οικονομικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ εντόσ τθσ τρζχουςασ εβδομάδασ και αναμζνεται να
κατατεκεί ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ προσ ψιφιςθ ςτισ 24/11/2010. Οι εξελίξεισ είναι
ραγδαίεσ και θ κάκε αντίδραςι μασ κα πρζπει να εκδθλωκεί άμεςα, προκειμζνου να
κοινοποιθκοφν και να τεκοφν «επί τάπθτοσ» τα παραπάνω επιςιμωσ και κατά τζτοιο
τρόπο, ϊςτε να υποχρεωκοφν όλοι οι άμεςα ι ζμμεςα αρμόδιοι να νομοκετιςουν προσ τθν
ςωςτι κατεφκυνςθ, διαςφαλίηοντασ τα αυτονόθτα, δθλαδι τθν διάφανθ λειτουργία του
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Θεςμοφ των ΚΤΕΟ, τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διαφκοράσ ςτον Κλάδο και φυςικά τθν
προϊκθςθ και τθν προάςπιςθ τθσ Οδικισ Αςφάλειασ.

Το Σωματείο μασ, αντιδρϊντασ ςτισ παραπάνω προωκοφμενεσ εξελίξεισ, ζχει αναλάβει τθν
πρωτοβουλία να προτείνει μια ςειρά ςυγκεκριμζνων και ουςιαςτικϊν μζτρων, που
διαςφαλίηουν τθν αμερολθψία και τθν ποιότθτα των ελζγχων και αντιμετωπίηουν ριηικά τισ
υφιςτάμενεσ αδυναμίεσ, που παρεμποδίηουν τθν λειτουργία του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ,
προκειμζνου τα μζτρα αυτά να ςυμπεριλθφκοφν ςτο προσ ψιφιςθ ςχζδιο νόμου.
Συνθμμζνα κα ενθμερωκείτε με τα Υπομνιματα που αποςτείλαμε πρόςφατα προσ όλουσ
τουσ βουλευτζσ των αρμόδιων Επιτροπϊν τθσ Βουλισ και με τα ςχετικά προτακζντα εκ
μζρουσ του Σωματείου μασ μζτρα.

Σασ καλοφμε ςε ςυνεργαςία για τθν ςυλλογικι υποςτιριξθ των μζτρων που προτείνουμε,
ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ιςχυρό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ αγοράσ ΚΤΕΟ και να
αντιμετωπιςκοφν ριηικά και δια παντόσ πάςθσ φφςεωσ ακζμιτα φαινόμενα διαφκοράσ και
διαπλοκισ ςτα ΚΤΕΟ όλθσ τθσ χϊρασ. Συνθμμζνα κα βρείτε ζγγραφθ διλωςθ υποςτιριξθσ
και προςχϊρθςθσ, ςτθν οποία δφναςκε να επιλζξετε εκ των μζτρων, τα οποία προτάκθκαν
από μζρουσ του Σωματείου μασ και περιλαμβάνονται ςτο υπ’ αρικμόν πρωτ. 1131/12-112010 Υπόμνθμα του Σωματείου μασ, τα μζτρα, με τα οποία ςυμφωνείτε. Σθμειωτζον ότι οι
δθλϊςεισ αυτζσ είναι αναγκαίο να κατατεκοφν ςτο Υπουργείο και τθν Βουλι άμεςα.
Παρακαλοφμε εφόςον ςυμφωνείτε με τθν πρωτοβουλία του Σωματείου μασ, να
υπογράψετε τθν διλωςθ υποςτιριξθσ που ακολουκεί παρακάτω και να τθν αποςτείλετε
ςτο FAX: 210 340 7999 ι με ςαρωμζνο (ςκαναριςμζνο) το υπογεγραμμζνο ζγγραφο
διλωςθσ προςχϊρθςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@kteo-gr.gr, κακϊσ και
ταχυδρομικά (με courier) ςτα γραφεία του Πανελλθνίου Συνδζςμου Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ επί τθσ
Λεωφόρου Ακθνϊν 107, Ακινα 10447. Σε κάκε περίπτωςθ αποςτολισ με FAX ι
θλεκτρονικά, κα πρζπει να ενεργιςετε ζτςι ϊςτε το πρωτότυπο να αποςταλεί παράλλθλα
και ςε ζντυπθ μορφι μζςω ταχυδρομείου. Τα ςυγκεντρωκζντα πρωτότυπα ζγγραφα κα
κατατεκοφν ςτα αρμόδια, με τα ΚΤΕΟ, όργανα του Κράτουσ.

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

Βριςκόμαςτε ςτθ διάκεςθ κάκε ενδιαφερόμενου για διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ.
Με εκτίμηςη,
Για το Σωματείο
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Κωνςταντίνοσ Βικασ,
Πρόεδροσ Δ.Σ.

Ακολουθεί η Δήλωςη Προςχϊρηςησ

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

ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΥΩΡΗΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ/ΣΟΤ
ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «…………………..» E ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΣΟΝ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ» ΜΕΣΡΑ, ΠΡΟ ΔΙΑΦΑΛΙΗ
ΣΗ ΟΡΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ Κ.Σ.Ε.Ο.
*************
Ο θάησζη ππνγξάθσλ ……………………… ηνπ ……………… θαη ηεο ……………………,
θάηνηθνο ……………………., νδόο …………….. αξηζκ. ……, θάηνρνο
ηνπ ππ’ αξηζκόλ
………………….. δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ην νπνίν εθδόζεθε ηελ ……………. από
……………, ελεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηά κνπ σο ……………………… θαη λνκίκνπ εθπξνζώπνπ
ηεο/ηνπ Δηαηξείαο/Σπλεηαηξηζκνύ/Σσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «……………………………..» θαη ηνλ
δηαθξηηηθό ηίηιν «……………….», ε νπνία/ν νπνίνο εδξεύεη ζη…. ……………………, επί ηεο νδνύ
………………. αξηζκόο …., δηα ηεο παξνύζεο δειώλσ ππεύζπλα όηη ε/ν αλσηέξσ λόκηκα
εθπξνζσπνύκελε/ εθπξνζσπνύκελνο από εκέλα Δηαηξεία/Σπλεηαηξηζκόο/Σσκαηείν:
α) πξνζρσξεί ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα ζηα θαησηέξσ ζεκεησζέληα κε

√ ζηελ δεύηεξε ζηήιε

ηνπ θαησηέξσ πίλαθα κέηξα εθ ησλ κέηξσλ, ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί από ην Σσκαηείν κε ηελ
επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΓΔΣΜΟ ΙΓΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΔΟ» δηα ηνπ ππ’ αξηζκόλ πξση.
ΑΠ/ΔΞ/Γ.Π. 1131/12-11-2010 Υπνκλήκαηνο ηνπ αλσηέξσ Σσκαηείνπ πξνο ηνπο αμηόηηκνπο
Κπξίεο θαη Κύξηνπο Βνπιεπηέο ησλ Γηαξθώλ Δπηηξνπώλ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Οηθνλνκηθώλ
Υπνζέζεσλ, ήηνη:

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΣΡΟ
1. Διακρίβωςθ του μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ των αυτόματων γραμμϊν τεχνικοφ
ελζγχου οχθμάτων ΚΣΕΟ.
Τα Δημόςια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ που πραγματοποιοφν εςωτερικζσ διακριβϊςεισ
ςτα μετρητικά ςυςτήματα των αυτόματων γραμμϊν ελζγχου ή αναθζτουν
αυτζσ ςε τρίτο μη διαπιςτευμζνο εργαςτήριο, επιβάλλεται να διαπιςτεφονται
ωσ προσ τα ςυςτήματα αυτά από το ΕΣΥΔ κατά το ειδικό πρότυπο εργαςτηρίων
διακριβϊςεων ISO 17025. Παράλληλα,
Πιςτοποίθςθ όλων των εμπλεκόμενων προμθκευτϊν μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ
ςτα ΚΣΕΟ. Οι προμθκευτζσ, μετρθτικϊν ςυςτθμάτων ςτα ΚΣΕΟ δζον όπωσ
πιςτοποιοφνται για τθν τεχνικι επάρκεια
του φορζα τουσ, όπωσ
δεςμεφονται ότι παραδίδουν μετρητικά ςυςτήματα με κλειςτή και
ολοκληρωμζνη την λογιςμική εφαρμογή του ςυςτήματοσ καθϊσ και όπωσ
ελζγχουν αυτήν μηνιαίωσ και δηλϊνουν άμεςα ςτο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ κάθε
περίπτωςη παραβίαςησ των ςυςτημάτων τουσ, που γίνεται αντιληπτή. Σε
περιπτϊςεισ «παραβιαςμζνων» ή ακατάλληλων λογιςμικϊν που φζρουν τα
μετρητικά ςυςτήματα δζον όπωσ προβλζπονται αυςτηρζσ ποινζσ και για τουσ
προμηθευτζσ.

ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙ
ΠΡΟΧΩΡΗΗ
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2. Μθχανογράφθςθ και διαπίςτευςθ των φορζων επιςκευισ οχθμάτων που
εμπλζκονται ςτον τεχνικό ζλεγχο ζκδοςθσ Καρτϊν Ελζγχου καυςαερίων και
κορφβου μοτοςικλετϊν. Προτείνεται προκεςμία ςυμμόρφωςθσ 18 μθνϊν
ίςθ με αυτι των Δθμοςίων ΚΣΕΟ.
Τα ςυνεργεία επιςκευήσ οχημάτων που εμπλζκονται ςτον απαραίτητο τεχνικό
ζλεγχο ζκδοςησ Κάρτασ Ελζγχου Καυςαερίων (ΚΕΚ) και Κάρτασ Ελζγχου
Θορφβου (ΚΕΘ) μοτοςικλετϊν, επιβάλλεται να διαπιςτεφονται από το ΕΣΥΔ
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17020 και να ςυνδζονται με αδιάβλητο on line
ςφςτημα διαςφνδεςησ με το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, ςτα πρότυπα των Ιδιωτικϊν
ΚΤΕΟ. Η ζκδοςη των καρτϊν ΚΕΚ και ΚΕΘ θα πρζπει να πραγματοποιείται
υποχρεωτικά μηχανογραφικά.
3. Κακοριςμόσ κανόνων μθχανογράφθςθσ των ΚΣΕΟ. Δθμιουργία
ολοκλθρωμζνου κεντρικοφ μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ (Μ/) ςτο
Τπουργείο ΤΠΟΜΕΔΙ και απευκείασ ςφνδεςθ όλων των ΚΣΕΟ, ωσ
εξουςιοδοτθμζνων
τερματικϊν
χρθςτϊν
του
προγράμματοσ
μθχανογράφθςθσ, με αυτό.
Εναλλακτικά:
Οι προμθκευτζσ ςυςτθμάτων μθχανογράφθςθσ ςτα ΚΣΕΟ δζον όπωσ
πιςτοποιοφνται για τθν τεχνικι επάρκεια
του φορζα τουσ, όπωσ
δεςμεφονται ότι παραδίδουν κλειςτή και ολοκληρωμζνη την μηχανογραφική
εφαρμογή του ςυςτήματοσ καθϊσ και όπωσ ελζγχουν αυτήν μηνιαίωσ και
δηλϊνουν άμεςα ςτο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ κάθε περίπτωςη παραβίαςησ των
ςυςτημάτων τουσ, που γίνεται αντιληπτή. Σε περιπτϊςεισ «παραβιαςμζνων»
ή ακατάλληλων μηχανογραφικϊν ςυςτημάτων δζον όπωσ προβλζπονται
αυςτηρζσ ποινζσ και για τουσ προμηθευτζσ.
4. Εγκατάςταςθ ψθφιακϊν καμερϊν ανά αυτόματθ γραμμι ελζγχου ςτα
ΚΣΕΟ.
Τα ΚΤΕΟ δζον όπωσ υποχρεοφνται ςε εγκατάςταςη ψηφιακϊν καμερϊν
υψηλήσ ευκρίνειασ ανά γραμμή ελζγχου, ςυνδεδεμζνησ με αδιάβλητο τρόπο
με αυτόματο ςφςτημα λήψησ, αποθήκευςησ
και αποςτολήσ των
φωτογραφιϊν από κάθε ςτάδιο ελζγχου των οχημάτων ςτο υπουργείο. Οι
ληφθείςεσ φωτογραφίεσ να ςυνοδεφουν επίςησ τα αντίγραφα των
εκδιδόμενων δελτίων ελζγχου ςτα ηλεκτρονικά αρχεία των ΚΤΕΟ και να
φζρουν ςήμανςη ςτοιχείων του οχήματοσ, τησ χρονολογίασ ελζγχου και τησ
διάρκειασ αυτϊν ανά φωτογραφία ανά ςτάδιο ελζγχου του οχήματοσ.
5. Νομοκετικόσ κακοριςμόσ των κριτθρίων καταλλθλότθτασ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και τθσ μετρθτικισ ικανότθτασ των αυτόματων γραμμϊν
ελζγχου των ΚΣΕΟ.
Δζον όπωσ αποςαφηνιςθοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και η ικανότητα
μζτρηςησ των αυτόματων γραμμϊν και όπωσ προςδιοριςθοφν ςαφή όρια
απόρριψησ ή αποδοχήσ των αποτελεςμάτων ςτουσ ελζγχουσ των ΚΤΕΟ.
6. Κακοριςμόσ δικλείδων αςφαλείασ και γνθςιότθτασ για τα ζντυπα καρτϊν
ελζγχου καυςαερίων (ΚΕΚ) και Καρτϊν Ελζγχου Θορφβου μοτοςικλετϊν
(ΚΕΘ) κατά τρόπο αντίςτοιχο με αυτό των νζων δελτίων ΚΣΕΟ –
Τποχρεωτικά θ ζκδοςθ των παραπάνω να εκτελείται μθχανογραφικά.
Παράλλθλα τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου ςτο Τπουργείο ΤΠΟΜΕΔΙ με
τουσ α/α των εκδιδόμενων ΚΕΚ και ΚΕΘ από όλα τα εμπλεκόμενα
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7.

ςυνεργεία και ΚΣΕΟ.
Τποχρεωτικι μθχανογραφικι διαχείριςθ των προβλεπόμενων παραβόλων
ςτα δελτία ελζγχου ΚΣΕΟ.

Οι αφξοντεσ αριθμοί των χορηγοφμενων από τισ ΔΟΥ ςτα ΚΤΕΟ
προβλεπόμενων παραβόλων για περιπτϊςεισ εκπροθζςμων ελζγχων
οχημάτων ςτα ΚΤΕΟ,
δζον όπωσ αναγράφονται υποχρεωτικά
μηχανογραφικά ςτα δελτία ΚΤΕΟ.
8. Σο υπό ίδρυςθ Σμιμα Εποπτείασ και Ελζγχου ΚΣΕΟ ςτο Τπουργείο
ΤΠΟΜΕΔΙ δζον όπωσ μεταξφ άλλων:
α) ελζγχει, αναλφει και γνωςτοποιεί ςυςτθματικά ςε κάκε ΚΣΕΟ τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία παραγωγισ του, ωσ αυτά αποςτζλλονται ςτο
Τπουργείο· και
β) μεριμνά ϊςτε να ελζγχεται και να εξαςφαλίηεται θ ορκι και
αντικειμενικι θμεριςια παραγωγικότθτα ανά ελεγκτι ανά ΚΣΕΟ.
- Προςδιοριςμόσ πλαφόν θμεριςιασ παραγωγικότθτασ ελζγχων ανά
ελεγκτι ανά κατθγορία οχιματοσ.
- τατιςτικι ζρευνα των ςτοιχείων των αποτελεςμάτων από το Τπουργείο
και ανάλυςθ ςε ςυνεργαςία με ΕΤΔ και ωματεία ΚΣΕΟ ανά τρίμθνο ςτα
πλαίςια τακτικισ αναςκόπθςθσ τθσ λειτουργίασ του κλάδου.
9. φςταςθ Εκνικοφ Μθτρϊου κυκλοφοροφντων οχθμάτων και on line
διαςφνδεςθ με τισ βάςεισ δεδομζνων ΚΣΕΟ – Αςφαλιςτικϊν εταιριϊν και
Τπουργείων ΤΠΟΜΕΔΙ και Οικονομικϊν για τον ευχερι και αςφαλι ζλεγχο
τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ ελζγχου ΚΣΕΟ και ζκδοςθσ ΚΕΚ και ΚΕΘ,
κακϊσ και πλθρωμισ των τελϊν κυκλοφορίασ και αςφάλιςθσ οχθμάτων.
υγκζντρωςθ των δεδομζνων ςε μία βάςθ.
10. το πλαίςιο τθσ ίδρυςθσ του τμιματοσ εποπτείασ και ελζγχου των ΚΣΕΟ
δζον όπωσ λειτουργιςουν τα κινθτά ςυνεργεία τεχνικοφ ελζγχου
οχθμάτων παρά τθν οδό, κακϊσ και ξαφνικϊν ελζγχων ςτα ΚΣΕΟ. Βαςικι
προυπόκεςθ αποτελεί θ διακρίβωςθ του εξοπλιςμοφ τουσ ςτα πλαίςια των
Ιδιωτικϊν ΚΣΕΟ.

β) δειώλεη όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα ην πεξηερόκελν ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, ζηα
νπνία έρεη πξνζρσξήζεη κε ηε ζέζε ηεο έλδεημεο

√ θαηά ηα αλσηέξσ· και

γ) δειώλεη όηη επηζπκεί θαη ζπλαηλεί όπσο θαηαηεζεί ε παξνύζα Γήισζε Πξνζρώξεζεο ηεο/ηνπ,
ζηνπο Βνπιεπηέο – Μέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, ηεο Δηδηθήο
Μόληκεο Δπηηξνπήο Οδηθήο Αζθάιεηαο ηεο Βνπιήο θαη ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο θαη ζε θάζε Αξρή,
Φνξέα θαη πξόζσπν ελ γέλεη, πνπ ζρεηίδεηαη ακέζσο ή εκκέζσο κε ηα δεηήκαηα ησλ ΚΤΔΟ, ηελ
πξνβνιή απηώλ (ησλ δεηεκάησλ), ηελ ξύζκηζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ επ’ απηώλ (ησλ δεηεκάησλ)
θαη ελ γέλεη έρεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νηαδήπνηε ηδηόηεηα αλάκημε ζηα δεηήκαηα ησλ ΚΤΔΟ.
…………….(ηόπος), …./11/2010
Για ηην/ηον δηλούζα/δηλούνηα και προζτωρούζα/προζτωρόνηα
Εηαιρεία/σνεηαιριζμό/ωμαηείο με ηην επωνσμία «…………………………..»
Ο νόμιμος εκπρόζωπος
……………………………..

