Αθήνα, 27/7/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ηο λέο λοκοζτέδηο ηο σποσργείο Υποδοκώλ, Μεηαθορώλ θαη Δηθηύωλ
επητεηρεί βαζηές ηοκές ζηολ ζεζκό ΚΤΕΟ, ζηοτεύοληας ζηελ ορηζηηθή
επίισζε δύο ποιύ βαζηθώλ θαη θρίζηκωλ δεηεκάηωλ ποσ σποβαζκίδοσλ ηολ
ζεζκό επί ζεηρά ποιιώλ εηώλ.
Τε Δηαθζορά ζηα ΚΤΕΟ θαη ηελ Αποτή ηωλ ηδηοθηεηώλ οτεκάηωλ από ηελ
ηαθηηθή δηαδηθαζία ειέγτοσ ηωλ οτεκάηωλ ηοσς.
Ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ, χαιρετίηει τθ νομοκετικι πρωτοβουλία του Υπουργείου
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, διότι υποδθλϊνει για πρϊτθ φορά τθν πρόκεςθ τθσ πολιτικισ
θγεςίασ του υπουργείου να μπει άμεςα ζνα οριςτικό τζλοσ ςε όλεσ τισ ανορκόδοξεσ πρακτικζσ και
πολιτικζσ που επικρατοφςαν επί ςειρά πολλϊν ετϊν ςτον κλάδο των ΚΤΕΟ και τον βφκιηαν μζρα με
τθ μζρα ςτθ διαφκορά και τθν κοινωνικι απαξίωςθ.

Με τθν ψιφιςθ του υπο διαβοφλευςθ νομοςχεδίου προκφπτουν πολυεπίπεδα κοινωνικά οφζλθ
ςτον τομζα τθσ Οδικισ Αςφάλειασ, τθσ Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ, των Δθμόςιων Εςόδων και
ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, που εξελίχκθκε όλα αυτά τα χρόνια ςε ανοικτι
πλθγι, λόγω τθσ αδιαφορίασ των προθγοφμενων θγεςιϊν του Υπουργείου.
Με μερικζσ μικρζσ διορκωτικζσ κινιςεισ το νομοςχζδιο αυτό κα μποροφςε να εξελιχκεί ςτο
ςθμαντικότερο εργαλείο που απζκτθςε ποτζ θ Πολιτεία ςτθ μάχθ τθσ για τθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν Οδικισ Αςφάλειασ.
Αναλυτικά τα κίνθτρα και τα αντικίνθτρα που δθμιουργεί ο νζοσ νόμοσ είναι τα εξισ:
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Α. ΚΤΕΟ-Αποχι
Για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου αποχισ των ιδιοκτθτϊν οχθμάτων από τον τεχνικό ζλεγχο
ΚΤΕΟ των οχθμάτων τουσ, οι οποίοι εκτιμϊνται ςε πάνω από 3 εκ. ςιμερα. Το ποςοςτό αποχισ
ςφμφωνα με το υπουργείο κυμαίνεται ςτο 40% με τθ διαφορά όμωσ ότι αυτό αποτελεί το
μζγεκοσ μιασ χρονιάσ, πρακτικά και αρκροιςτικά το πραγματικό μζγεκοσ των ανζλεγκτων
οχθμάτων ξεπζραςε ςε οριςμζνουσ νομοφσ ακόμθ και το 70% τα τελευταία 3 ζτθ, και ςυνολικά
άνω του 60% ςε όλθ τθ χϊρα.

1. Σφνδεςθ δελτίων αςφάλιςθσ και ΚΤΕΟ. Όςα οχιματα δεν ζχουν ελεγχκεί από ΚΤΕΟ δεν κα
μποροφν να αςφαλίηονται και το αντίςτροφο, όςα οχιματα δθλαδι δεν είναι αςφαλιςμζνα
δεν κα μποροφν να λάβουν πιςτοποιθτικό ΚΤΕΟ. Ουςιαςτικά υποκινεί 3 εκατομμφρια
ιδιοκτιτεσ οχθμάτων που δεν ζχουν ελζγξει τα οχιματά τουσ ςτα ΚΤΕΟ, να το πράξουν
άμεςα. Ενιςχφεται με αυτόν τον τρόπο θ Οδικι Αςφάλεια – το Περιβάλλον – και τα Δθμόςια
Ζςοδα ενϊ διαςφαλίηονται παράλλθλα και τα ςυμφζροντα των Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν οι
οποίεσ μζχρι ςιμερα αςφάλιηαν οχιματα αγνοϊντασ τθν πραγματικι τουσ κατάςταςθ και
κατ’ επζκταςθ τον ενδεχόμενο κίνδυνο που προκαλοφν οριςμζνεσ ςοβαρότατεσ τεχνικζσ
ελλζιψεισ των κυκλοφοροφντων οχθμάτων. Τα δθμόςια ζςοδα αναμζνεται να ενιςχυκοφν
κατά 150 εκατομμφρια μόνο από τα ζωσ ςιμερα ανζλεγκτα και παράνομα οχιματα.
Περιςςότερα ελεγμζνα οχιματα από ΚΤΕΟ, ςθμαίνει αςφαλζςτερα οχιματα, λιγότερα
ατυχιματα, κακαρότερο περιβάλλον, και εξοικονόμθςθ πόρων για το κράτοσ από τθν
αντιμετϊπιςθ των τροχαίων ατυχθμάτων κακϊσ και για κάκε ιδιοκτιτθ οχιματοσ από
φπουλεσ βλάβεσ, άςκοπθ υπερκατανάλωςθ καυςίμων, κ.λ.π.
Μζνει να διευκρινιςτεί ότι αυτι θ απόφαςθ του υπουργείου, κα τεκεί ΑΜΕΣΑ ςε
εφαρμογι με τθν ψιφιςθ του νομοςχεδίου.
2. Κ.Ο.Κ. - Τροποποίθςθ του άρκρο 86 – πρόςτιμο τροχαίασ για ΚΤΕΟ 400€. Οι ζλεγχοι
ςφμφωνα με το υπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ και τον Διοιθκθτι τροχαίασ Αττικισ,
Ταξίαρχο κ. Κωνςταντίνο Κρόκο, ξεκίνθςαν και κα εντακοφν περεταίρω ςτο προςεχζσ
μζλλον. Το νζο μζτρο ουςιαςτικά μετατρζπει τθν ποινι ΚΤΕΟ από ειςπρακτικοφ τφπου ςε
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χριςιμο εργαλείο επιβολισ του νόμου διότι πλζον κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ
παραβάτεσ να περιορίςουν το κόςτοσ του προςτίμου των 400€ ςτο 1/8, δθλαδι ςτα 50€,
αν εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ ελζγξουν το όχθμά
τουσ και προςκομίςουν γνιςιο δελτίο ΚΤΕΟ.
Η αποτελεςματικότθτα του ςυγκεκριμζνου μζτρου, κακϊσ και όλου του νομοςχεδίου κα
κρικεί ςτθν πράξθ από τθν ζνταςθ των ελζγχων από τθν Τροχαία, κακϊσ θ παραμικρι
ζνδειξθ ανοχισ κα περάςει λάκοσ μθνφματα και μπορεί να τινάξει ςτον αζρα το
νομοςχζδιο.

3. Επιπλζον χρθματικζσ ποινζσ για τουσ αμελείσ ιδιοκτιτεσ οχθμάτων υπό μορφι
παραβόλου υπζρ δθμοςίου, κατά τον ζλεγχο ςτα ΚΤΕΟ. Εκτόσ από το πρόςτιμο τθσ
τροχαίασ, προβλζπονται και άλλεσ χρθματικζσ ποινζσ για τουσ αμελείσ και παραβάτεσ. Με
το νζο μζτρο όςο πιο πολφ αργεί κάποιοσ να ελζγξει το όχθμά του, τόςο πιο πολφ κα
επιβαρφνεται το κόςτοσ ελζγχου του οχιματόσ του ςτο ΚΤΕΟ. Η ζωσ ςιμερα νομοκεςία
προζβλεπε πρόςτιμο 17€ για εκπρόκεςμουσ ελζγχουσ ζωσ 15 θμζρεσ, και από 15 θμζρεσ και
πάνω 34€. Σθμειϊνεται ότι το πρόςτιμό επιβάλλεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ εκπροκζςμου
ελζγχου με τθν υποχρεωτικι χρζωςθ επιπρόςκετου παραβόλου υπζρ δθμοςίου. Με τα νζα
μζτρα θ κλιμάκωςθ του επιπρόςκετου κόςτουσ κα είναι περίπου ωσ εξισ: α) ζωσ 30 θμζρεσ
κακυςτζρθςθσ +20€ κόςτοσ β) από 30 – 60 θμζρεσ +40€, γ) από 60 θμζρεσ ζωσ 6 μινεσ
+60€ και, δ) από 6 μινεσ και πάνω +80€. Το βαςικό κόςτοσ ελζγχου ςτα ΚΤΕΟ κυμαίνεται
ςιμερα ςτα 45-50€ και ςφμφωνα με τα νζα μζτρα κα φκάςει για τουσ αμελείσ ζωσ τα 130€,
παράλλθλα με τον κίνδυνο να τουσ εντοπίςει θ τροχαία. Προφανϊσ λόγω του μεγάλου
όγκου ανζλεγκτων οχθμάτων προβλζπεται εφαρμογι με περίοδο χάριτοσ 6 μθνϊν από τθν
ψιφιςθ του νομοςχεδίου, δθλαδι περίπου ζωσ τον Φεβρουάριο. Μζςα ςε αυτό το
διάςτθμα όλοι οι εκπρόκεςμοι ζλεγχοι κα επιβαρυνκοφν μόνο με το 50% τθσ μζγιςτθσ
προβλεπόμενθσ ποινισ, δθλαδι 40€ .
4. Σφνδεςθ Κάρτασ Ελζγχου Καυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) και δελτίου ΚΤΕΟ. Το ςυγκεκριμζνο μζτρο
κεωρείται ευεργετικό για τουσ ιδιοκτιτεσ οχθμάτων διότι πλζον το Δελτίο ΚΤΕΟ κα επζχει
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παράλλθλα και κζςθ κάρτασ ελζγχου καυςαερίων (ΚΕΚ) για ζνα χρόνο. Με αυτό τον τρόπο
το όχθμα κα εκδίδει μία φορά ΚΕΚ ανά 2 χρόνια και όχι κάκε χρόνο όπωσ ιςχφει ζωσ
ςιμερα.
5. Κάρτα Ελζγχου κορφβου (Κ.Ε.Θ.) Μοτοςικλετϊν. Με τον ςυςτθματικό ζλεγχο του
εκπεμπόμενου κορφβου επιχειρείται ο περιοριςμόσ του φαινομζνου θχορφπανςθσ από τθν
κυκλοφορία μοτοςικλετϊν που δεν καλφπτουν τισ προχποκζςεισ του νόμου ςχετικά με τον
κόρυβο που παράγεται από τθν κυκλοφορία τουσ. Μετά τθν εφαρμογι του μζτρου όςοι
ιδιοκτιτεσ μοτοςικλετϊν εντοπίηονται χωρίσ ΚΕΘ κα επιβαρφνονται με πρόςτιμο 150€. Η
αξία τθσ ΚΕΘ κακϊσ και ο χρόνοσ εφαρμογισ του μζτρου κα κακοριςτοφν τισ επόμενεσ
θμζρεσ με υπουργικι απόφαςθ.

Β. Διαφκορά – Χρθματιςμόσ – Πλαςτά δελτία ΚΤΕΟ
Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διαφκοράσ, ζκδοςθσ πλαςτϊν δελτίων ΚΤΕΟ,
εικονικϊν τεχνικϊν ελζγχων και παραποίθςθσ των αποτελεςμάτων των μετριςεων.
Σθμειϊνεται ότι τα φαινόμενα ζκδοςθσ πλαςτϊν δελτίων ΚΤΕΟ είναι ανυπολόγιςτθσ ζκταςθσ
διότι δεν ανιχνεφονται εφκολα από τα όργανα τθσ τροχαίασ. Πολλοί «κθςαφριςαν» τα
προθγοφμενα χρόνια από τζτοιεσ παράνομεσ ενζργειεσ ενϊ παράλλθλα δθμιοφργθςαν
επίκινδυνεσ καταςτάςεισ τόςο για τθν οδικι αςφάλεια και το περιβάλλον όςο και ςτθ
δθμόςια οικονομία τθσ χϊρασ.
1. Διαπίςτευςθ όλων δθμοςίων ΚΤΕΟ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ /ISO 17020 εντόσ 18 μθνϊν, όςα δεν
διαπιςτευτοφν υποχρεϊνονται ςε πάυςθ λειτουργίασ.. Η ςυγκεκριμζνθ διάταξθ αποτελεί
τθν ςθμαντικότερθ εξζλιξθ του νόμου από το 2001. Τα δθμόςια ΚΤΕΟ εξαιροφνταν
ςκανδαλωδϊσ τα τελευταία 10 χρόνια από τθν νομοκετικι υποχρζωςθ διαπίςτευςθσ τουσ
από το Ε.ΣΥ.Δ. διότι δεν διακζτουν βαςικό μετρθτικό εξοπλιςμό κακϊσ και μθχανογραφικό
ςφςτθμα ςυνδεδεμζνο on line με το υπουργείο όπωσ ορίηει ο νόμοσ και, όπωσ διακζτουν
μόνο όλα τα ιδιωτικά…! Με τθν υποχρζωςθ τθσ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ μπαίνει οριςτικό τζλοσ ςτθν
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ανζξζλεγκτθ και επικίνδυνθ δράςθ κυκλωμάτων τα οποία κθςαφριηαν ςτα ΚΤΕΟ, είτε
παρζχοντασ Πιςτοποιθτικό Ελζγχου ζναντι λαδϊματοσ, είτε χορθγϊντασ ΠΛΑΣΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ , παρακρατϊντασ ζτςι ακόμα και το παράβολο δθμοςίου που
απαιτείται για τον Τεχνικό Ζλεγχο. Πρόςφατοι ζλεγχοι τθσ Τροχαίασ ζφεραν ςτο φωσ
δεκάδεσ πλαςτά δελτία τεχνικοφ ελζγχου.
2. Δθμιουργία ειδικισ Διεφκυνςθσ ελζγχου και εποπτείασ των ΚΤΕΟ ςτο ΥΜΕ. Κρίνεται ωσ
πολφ αναγκαίο και πολφ χριςιμο μζτρο. Αν λειτουργιςει ορκά και ςυςτθματικά αναμζνεται
να περιορίςει ζωσ και εξαλείψει τα φαινόμενα αποδόμθςθσ του κεςμοφ και
παραβατικότθτασ ςτα ΚΤΕΟ. Υποδθλϊνεται για πρϊτθ φορά από το 2001 θ πρόκεςθ του
υπουργείου να «κακαρίςει» το ηιτθμα με τα πλαςτά δελτία ΚΤΕΟ και τουσ ελλιπείσ και
εικονικοφσ τεχνικοφσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται ζωσ ςιμερα ςε πολλά ΚΤΕΟ τθσ
χϊρασ. Υπάρχουν ΚΤΕΟ που λειτουργοφν ςιμερα ςθμειϊνοντασ ελάχιςτεσ ελλζιψεισ ςτα
ελεγχόμενα αυτοκίνθτα όπου ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ φτάνει μόλισ το 0.05%, το γεγονόσ
αυτό δεν κεωρείται φυςιολογικό αν υπολογίςουμε ότι το αντλιςτοιχο ποςοςτό ςε άλλεσ
ευρωπαικζσ χϊρεσ με νεότερο ςτόλο οχθμάτων αγγίηει το 30% και μάλιςτα με πρόγραμμα
ελζγχου ΚΤΕΟ κάκε χρόνο και όχι κάκε 2 όπωσ ιςχφει ςτθ χϊρα μασ.
3. Ποινολόγιο για όλα τα ΚΤΕΟ και τουσ ελεγκτζσ ςε αυτά. Για όςα ΚΤΕΟ αποδεικνφεται ότι
λειτουργοφν παράτυπα, προβλζπονται ποινζσ από 1.000€ ζωσ και οριςτικι ανάκλθςθ τθσ
άδειασ λειτουργίασ τουσ. Για τουσ εργαηόμενουσ ελεγκτζσ

αντίςτοιχα προβλζπεται

ανάκλθςθ τθσ ειδικισ άδειασ -ελεγκτι ΚΤΕΟ- από 10 θμζρεσ ζωσ και οριςτικι ανάκλθςθ. Το
μζτρο αυτό αναμζνεται να λειτουργιςει αποτρεπτικά ςε όςουσ νομίηουν ότι κα μποροφν
ςτο εξισ να ςυνεχίηουν να χορθγοφν πλαςτά Δελτία Τεχνικοφ «δι’ αλλθλογραφίασ» ι να
πραγματοποιοφν εικονικοφσ ελζγχουσ οχθμάτων.
4. Τζλοσ, τισ τελευταίεσ μζρεσ ανακοινϊκθκε από το υπουργείο υποδομϊν ο αναςχεδιαςμόσ
του δελτίου ΚΤΕΟ. Όλα τα δελτία ΚΤΕΟ πλζον κα φζρουν επιπρόςκετα διακριτικά
γνθςιοότθτασ ϊςτε να είναι δφςκολθ θ αντιγραφι ι παραποίθςθ τουσ. Ο ζλεγχοσ επίςθσ
των πλαςτϊν δελτίων κα είναι ευχερζςτεροσ από τα ςτελζχθ τθσ Τροχαίασ διότι κα
μπορεί πλζον να πραγματοποιείται και δια γυμνοφ οφκαλμοφ. Σθμειϊνεται ότι όςοι
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παραβάτεσ εντοπίηονται με πλαςτό δελτίο ΚΤΕΟ κα ςυλαμβάνονται με διαδικαςία
αυτοφϊρου.

Η υιοκζτθςθ από το Υπουργείο μιασ ςειράσ τζτοιων μζτρων, τα οποία μεταμορφϊνουν τον τομζα
τθσ Οδικισ Αςφάλειασ και του Τεχνικοφ Ελζγχου ΚΤΕΟ, αποτελεί δικαίωςθ τόςο για τον Πανελλινιο
Σφνδεςμο Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ, όςο για μια ςειρά φορζων και κεςμϊν όπωσ ο γενικόσ Επικεωρθτισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, το Εκνικό Συμβοφλιο Διαπίςτευςθσ,
Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, κ.α. οι οποίοι ζκαναν μεγάλεσ προςπάκειεσ για να δείξουν ςτθν πολιτικι
θγεςία τον ςωςτό δρόμο ςτον χϊρο των ΚΤΕΟ με αξιόπιςτεσ και αδιάβλθτεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ,
εκτόσ από κοινωνικά οφζλθ, κα δθμιουργιςουν μια ςθμαντικι πθγι δθμοςίων εςόδων,
αντιμετοπιηοντασ απλά τθν παρανομία ςτα ΚΤΕΟ. Αυτά τα ζςοδα μζχρι ςιμερα είτε δεν
ειςπράτονταν, είτε τροφοδοτοφςαν κυκλϊματα διαφκοράσ.
Ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ιδιωτικϊν ΚΤΕΟ δθλϊνει ότι τα μζλθ του κα εργαςτοφν ςκλθρά για τθν
ςτιριξθ και επιτυχία του νζου πλαιςίου λειτουργίασ των ΚΤΕΟ με ςκοπό να αναπαράγουν κοινωνικά
οφζλθ και ςθμαντικά αποτελζςματα για τθν οδικι αςφάλεια ςτθ χϊρα μασ.

Οφείλουμε τζλοσ να ςθμειϊςουμε ότι θ επιτυχία αυτισ τθσ μεταρρφκμιςθσ κα κρικεί από :


Τθν άμεςθ εφαρμογι των όςων προβλζπει το νομοςχζδιο, εντόσ του ζτουσ.



Τθν πιςτι τιρθςθ των υποχρεϊςεων του νομοςχεδίου από τθν ίδια τθν Πολιτεία ςε ό,τι
αφόρα τθ λειτουργία των Δθμόςιων ΚΤΕΟ, τα οποία λειτουργοφν ζωσ αυτι τθ ςτιγμι
κατά παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ από το 2001.



Τον ςυςτθματικό τροχονομικό ζλεγχο ςτουσ δρόμουσ και τθν ςυςτθματικι ενθμζρωςθ
των υπόχρεων ιδιοκτθτϊν οχθμάτων.
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