Αθήνα, 26/11/2010

Από:

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Προς:

Όλα τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της Χώρας

ΕΛΛΕΙΧΕΙΣ – ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΧΗΦΙΣΗ ΣΦΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«Σύζηαζε Εζληθνύ Σπκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Γεληθήο Δηεύζπλζεο Οδηθήο
Αζθάιεηαο, επνπηεία θαη βειηίσζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ γηα
ηελ πξναγσγή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
θύξσζε ζύκβαζεο κεηαμύ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη Ο.Α.Σ.Θ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1. Άρζρο 5 § 1, Άρζρο 5 § 4 θαη Άρζρο 18 § 4 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
1.1. Με ην πξώην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.
2963/2001, σο ε ελ ιόγσ δηάηαμε ζθνπείηαη όπσο ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 5 § 1 ηνπ
αλσηέξσ πξνσζνύκελνπ πξνο ςήθηζε ζρεδίνπ λόκνπ, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε
δηαπίζηεπζεο ησλ Ιδησηηθώλ ΚΤΕΟ θαηά ην Τππνπνηεηηθό Παξάξηεκα ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΤ
EN ISO/IEC 17020 σο Φνξέσλ Ειέγρνπ Τύπνπ Α’, κε απνηέιεζκα λα αίξεηαη νπζηαζηηθά ην
αζπκβίβαζην κεηαμύ ηεο ιεηηνπξγίαο ΚΤΕΟ θαη Σπλεξγείσλ επηζθεπήο - ζπληήξεζεο
νρεκάησλ. Παξάιιεια, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 § 4 θαη 18 § 4 ηνπ ελ ιόγσ ζρεδίνπ
λόκνπ θαηαξγείηαη ην εδάθην πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 § 1.1. πεξίπησζε α’ ηνπ λ.
3446/2006 ζην άξζξν 34 παξ. 2 ηνπ λ. 2963/2001, κε ην νπνίν ξεηά απαγνξεύεηαη ε ίδξπζε
Ιδησηηθώλ ΚΤΕΟ από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
επηζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ή κνηνζπθιεηώλ.
1.2. Οη αλσηέξσ πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο σζηόζν έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/96/ΕΚ, ηδίσο κε απηέο ησλ άξζξσλ 2 θαη 11 § 3, ελώ παξάιιεια κε
ηηο αλσηέξσ πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο παξαγλσξίδνληαη θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ειιεληθήο
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πξαγκαηηθόηεηαο αλαθνξηθά κε ηα ΚΤΕΟ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΤΕΟ ζηελ
ρώξα καο. Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξν 2 εδάθην β’ ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο
96/96/ΕΚ: «Όηαλ οη θορείς, ποσ είλαη επηθορηηζκέλοη κε ηολ ηετληθό έιεγτο, αζθούλ
ζσγτρόλφς θαη δραζηερηόηεηες επηζθεσής οτεκάηφλ, ηα θξάηε κεξηκλνύλ ηδηαίηεξα ώζηε λα
πξνζηαηεύεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη ε πςειή πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ.». Πεξαηηέξσ,
ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 § 3 ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο: «3. Τα θράηε κέιε
ζεζπίδοσλ ηα απαραίηεηα κέηρα γηα ηελ εθαρκογή ηοσ προβιεπόκελοσ από ηελ παρούζα οδεγία
ζσζηήκαηος ειέγτοσ. Τα ζεζπηδόκελα κέηξα νθείινπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά
θαη απνηξεπηηθά.».
1.3. Εμάιινπ, σο έρεη θξηζεί κε ην ππ’ αξηζκόλ 174/2007 Πξαθηηθό Σπλεδξηάζεσο θαη
Γλσκνδόηεζε ηεο Οινκέιεηαο απηνύ, από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 εδάθην β’ ηεο
Οδεγίαο 96/96/ΕΚ επζέσο ζπλάγεηαη όηη ζην πιαίζην ηεο ζεζπίζεσο θαλόλσλ ελαξκνλίζεσο
ηνπ δηθαίνπ ησλ θξαηώλ κειώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ, είλαη
αλαγθαία ε ζέζπηζε πεξηνξηζκώλ, νη νπνίνη: α) επηβάιινληαη κε πξνθαλή ζθνπό ηελ
δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ από ηα
Ιδησηηθά ΚΤΕΟ θαη ηελ παξεκπόδηζε ησλ επηδξάζεσλ ζηα απνηειέζκαηά ηνπ από αδηαθαλείο
ζπκθσλίεο θαη ζπκθέξνληα ηξίησλ, δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζθεπήο θαη
ζπληεξήζεσο απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηώλ· θαη β) θηλνύληαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ
ραξάζζεη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ώζηε λα είλαη πξόζθνξνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αλσηέξσ, ζπλδενκέλσλ κε ην γεληθό ζπκθέξνλ, ζθνπώλ θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην αλαγθαίν
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ απηώλ κέηξν.
1.4. Με ηηο αλσηέξσ πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο ηνπ ππό ςήθηζε λνκνζρεδίνπ
θαηαξγείηαη πιήξσο θαη ρσξίο νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκό ε απαγόξεπζε ίδξπζεο Ιδησηηθώλ
ΚΤΕΟ από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ή κνηνζηθιεηώλ. Η ελ ιόγσ δηάηαμε σζηόζν έξρεηαη ζε επζεία
αληίζεζε κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/96/ΕΚ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ
δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ηεο πςειήο πνηόηεηαο ηνπ ειέγρνπ, δεδνκέλνπ
εμάιινπ όηη δελ δηαιακβάλεηαη πιένλ θαλέλαο πεξηνξηζκόο αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε
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Ιδησηηθνύ ΚΤΕΟ από ηα αλσηέξσ πξόζσπα, πεξηνξηζκόο, ν νπνίνο είλαη αλαγθαίνο θαηά
ηηο

δηαηάμεηο

ηεο αλσηέξσ

Οδεγίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσηέξσ επηδησθόκελεο

αληηθεηκεληθόηεηαο θαη πςειήο πνηόηεηαο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ, θαζώο κε ηηο πξνηεηλόκελεο
ξπζκίζεηο ζα δύλαληαη λα ηαπηίδνληαη θαη’ νπζίαλ ην πξόζσπν ηνπ ειέγρνληνο (ήηνη ηεο
επηρείξεζεο ΙΚΤΕΟ) θαη ηνπ ειεγρόκελνπ (ήηνη ηεο επηρείξεζεο επηζθεπήο – ζπλεξγείνπ
νρεκάησλ) ρσξίο πεξηνξηζκνύο πνπ λα απνηξέπνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηνπο απνξξένληεο από
ηελ ελ ιόγσ θαηάζηαζε θηλδύλνπο ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο.

2. Άρζρο 5 § 1 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
2.1. Με ην δεύηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
37 ηνπ λ. 2963/2001, σο ε ελ δηάηαμε ζθνπείηαη όπσο ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 5 § 1 ηνπ
αλσηέξσ πξνσζνύκελνπ πξνο ςήθηζε ζρεδίνπ λόκνπ, εηζάγεηαη ξύζκηζε, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία είλαη δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ιδησηηθνύ ΚΤΕΟ θαη πξηλ ηε δηαπίζηεπζή
ηνπ, εθόζνλ θαηά ηελ έθδνζή ηεο αλσηέξσ άδεηαο έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα δηαπίζηεπζε
ζηνλ αξκόδην θνξέα, νπόηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην πηζηνπνηεηηθό δηαπίζηεπζεο
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκόδηα ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ην
αξγόηεξν εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ έθδνζή ηεο, άιισο απηή παύεη λα ηζρύεη απηνδηθαίσο.
2.2. Με ηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε θαη’ νπζίαλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζε νηνλδήπνηε λα
επηηύρεη ηελ έθδνζε άδεηα ιεηηνπξγίαο ΚΤΕΟ θαη θαηά ζπλέπεηα λα πξνβαίλεη ζε ηερληθνύο
ειέγρνπο ρηιηάδσλ νρεκάησλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο εμακήλνπ, τφρίς λα έτεη
δηαπηζηφζεί από ηο θράηος, ηο οποίο ζύκθφλα κε ηο άρζρο 11 § 3 ηες Οδεγίας
96/96/ΕΚ σποτρεούηαη λα ζεζπίδεη αποηειεζκαηηθά κέηρα γηα ηελ εθαρκογή ηοσ
προβιεπόκελοσ ζηελ ελ ιόγφ Οδεγία ζσζηήκαηος ηετληθού ειέγτοσ οτεκάηφλ, όηη
πιεξνύληαη όινη νη λόκηκνη όξνη, νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ
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πςειή πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ. Μάιηζηα, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο
πξαγκαηηθόηεηαο, ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ εμακήλνπ δύλαηαη λα παξαηαζεί, θαη δε
θαηά πνιύ, κε βάζε ηελ ελδερόκελε δπλαηόηεηα ιήςεο αλαβνιώλ, πξνβνιήο ελζηάζεσλ θαη
ηζρπξηζκώλ θιπ.
2.3. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε δηαθηλδπλεύεηαη ζνβαξά ε νδηθή
αζθάιεηα θαη ζίγεηαη ζνβαξά ε ηζόηεηα θαη ν πγηήο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ ΚΤΕΟ, ελώ
παξάιιεια δηαθπβεύεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνύ ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ,
θαζώο θαηαιήγεη λα παξέρεηαη (ελλνείηαη ν ηερληθόο έιεγρνο) από θνξείο, νη νπνίνη δελ είλαη
δηαπηζηεπκέλνη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη δηαπηζησζεί εάλ δηαζέηνπλ ηηο λόκηκεο
πξνϋπνζέζεηο θαη ηα αλαγθαία ερέγγπα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ.

3. Άρζρο 5 § 2 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
3.1. Με ηελ δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ππό ςήθηζε λνκνζρεδίνπ
ρνξεγείηαη εθ λένπ πξνζεζκία 18 κελώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ςεθηζζεζόκελνπ λόκνπ –
ήηνη, εθόζνλ ην ελ ιόγσ ζρέδην λόκνπ ςεθηζζεί θαηά ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, κέρξη ηα
κέζα πεξίπνπ ηνπ έηνπο 2012- γηα ηελ δηαπίζηεπζε ησλ Δεκνζίσλ ΚΤΕΟ σο πξνο ηνλ
πεξηνδηθό θαη εθνύζην ηερληθό έιεγρν ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν Τππνπνηεηηθό Παξάξηεκα
ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙEC 17020, ελώ παξάιιεια νξίδεηαη όηη ηα Δεκόζηα ΚΤΕΟ
απαγνξεύεηαη λα δηελεξγνύλ ηερληθνύο ειέγρνπο θαη λα εθδίδνπλ Δειηία Τερληθνύ Ειέγρνπ
κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαη κέρξη ηελ δηαπίζηεπζή ηνπο.
3.2. Με ηελ ελ ιόγσ δηάηαμε σζηόζν παξαβηάδεηαη θαηάθσξα ε αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο κεηαμύ Δεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ΚΤΕΟ, δεδνκέλνπ όηη ηα δεύηεξα
ππνρξενύληαη – θαη δε νξζώο, πξνο ηνλ ζθνπό ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ
πςεινύ επηπέδνπ ηνπ δηελεξγνύκελνπ ηερληθνύ ειέγρνπ – λα δηαπηζηεύνληαη θαηά ην
αλσηέξσ πξόηππν, ελώ ηα Δεκόζηα ΚΤΕΟ γηα κία αθόκε θνξά απαιιάζζνληαη, έζησ θαη
πξνζσξηλά, ηεο ελ ιόγσ ππνρξέσζεο, θαζώο ρνξεγείηαη ζε απηά εθ λένπ παξάηαζε γηα ηελ
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δηαπίζηεπζή ηνπο (ήηνη ησλ Δεκνζίσλ ΚΤΕΟ). Πξέπεη δε λα ζεκεησζεί όηη ε ελ ιόγσ
παξάηαζε ρνξεγείηαη κεηά ηελ άθαξπε ρνξήγεζε επαλεηιεκκέλσλ θαη αιιεπάιιεισλ
παξαηάζεσλ θαη ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ ελ ιόγσ πξνζεζκηώλ, θαη δε ζρεδόλ δύν έηε κεηά
ηελ ιήμε ηελ 31-12-2008 ηεο ηειεπηαίαο ρνξεγεζείζαο δπλάκεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 37
§ 4 ηνπ λ. 2963/2001, σο ε ελ ιόγσ δηάηαμε ηζρύεη ζήκεξα, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο από
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 § 4 ηνπ λ. 3534/2007, παξάηαζεο.
3.3. Εμάιινπ, θαη ε ελ ιόγσ δηάηαμε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηελέξγεηα ηερληθώλ
ειέγρσλ νρεκάησλ από ηνπο αλσηέξσ θνξείο, ήηνη ηα Δεκόζηα ΚΤΕΟ, ρσξίο λα έρεη
δηαπηζησζεί όηη πιεξνύληαη όινη νη λόκηκνη όξνη πξνο ηνύην, νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηελ
αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα θαη κε ηελ ελ ιόγσ
δηάηαμε λα παξαβηάδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/96/ΕΚ, νη νπνίεο επηηάζζνπλ ηελ
ιήςε απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ
Οδεγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.
3.4. Καηά ζπλέπεηα, θαη κε ηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε δηαθηλδπλεύεηαη ζνβαξά ε νδηθή
αζθάιεηα θαη πξνζβάιιεηαη θαηάθσξα ε ηζόηεηα κεηαμύ Ιδησηηθώλ θαη Δεκνζίσλ ΚΤΕΟ,
ελώ παξάιιεια δηαθπβεύεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνύ ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ
νρεκάησλ, θαζώο θαηαιήγεη λα παξέρεηαη από θνξείο, νη νπνίνη δελ είλαη δηαπηζηεπκέλνη θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη δηαπηζησζεί εάλ δηαζέηνπλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα αλαγθαία
ερέγγπα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ.
3.5. Μία ζπλεπήο κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηόηεηαο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ
ζέζε ζα ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ αλσηέξσ πξνηεηλόκελε δηάηαμε
απαγόξεπζεο δηελέξγεηαο ηερληθώλ ειέγρσλ θαη έθδνζεο Δειηίσλ Τερληθνύ Ειέγρνπ από ηα
Δεκόζηα ΚΤΕΟ κέρξη ηελ δηαπίζηεπζή ηνπο, ρσξίο όκσο ηελ εθ λένπ ρνξήγεζε νηαζδήπνηε
πξνζεζκίαο γηα ηελ ελ ιόγσ δηαπίζηεπζε.

4. Άρζρο 5 § 3 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
4.1. Με ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 41 ηνπ λ. 2963/2001 θαη
εηζάγνληαη ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζηνπο θνξείο, ζηνπο
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νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ ΚΤΕΟ θαη ζην ειεγθηηθό
πξνζσπηθό απηώλ. Αθόκε θαη κε ηελ εηζαγόκελε πξνο ςήθηζε ξύζκηζε σζηόζν, κεηαηίζεηαη
ε εθαξκνγή ησλ νηθείσλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, θαζώο
πξναπαηηείηαη ε έθδνζε ππνπξγηθήο απόθαζεο – θαη όρη πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν
ζα ηύγραλε επεμεξγαζίαο από ην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο – αλαθνξηθά κε ηηο
ιεπηνκέξεηεο επηβνιήο ησλ νηθείσλ θπξώζεσλ.
4.2. Επηπξόζζεηα, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηξνπνπνηνύκελνπ κε ηελ εηζαγόκελε πξνο
ςήθηζε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 2963/2001 νξίδεηαη όηη κε απόθαζε ηνπ Ννκάξρε1
αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δεκνζίσλ ΚΤΕΟ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνύληαη νη όξνη
θαη νη πξνϋπνζέζεηο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθείσλ
ειιείςεσλ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή σζηόζν, νη ελ ιόγσ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο δελ
πξνζδηνξίδνληαη κε ην παξόλ ζρέδην λόκνπ, αιιά θαηαιείπνληαη, πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζζνύλ ζην κέιινλ κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ,
κε απνηέιεζκα εθόζνλ δελ πξνζδηνξηζζνύλ νη νηθείνη όξνη λα δπζρεξαίλεηαη θαη ε ζεκειίσζε
ηπρόλ επζύλεο ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε2.

5. Άρζρο 5 § 5 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
5.1. Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ππό ςήθηζε ζρεδίνπ λόκνπ πξνζηίζεηαη
ηξίηε παξάγξαθνο ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 3710/2008, κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ζε Ιδησηηθά
ΚΤΕΟ, ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο γηα ειέγρνπο ειαθξώλ
νρεκάησλ ζε εληόο ζρεδίνπ πεξηνρέο κε ρξήζε Γεληθήο Καηνηθίαο ή Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ
δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί άδεηα επέθηαζεο γηα ειέγρνπο ζε δίθπθιεο κνηνζπθιέηεο,
1

Σε θάζε περίπηφζε πρέπεη λα ζεκεηφζεί όηη θάζε αλαθορά ζηο σπό υήθηζε ζτέδηο λόκοσ ζε

Νοκάρτε, Νοκαρτηαθή Ασηοδηοίθεζε θιπ. θρίλεηαη αδόθηκε κεηά ηελ υήθηζε ηοσ λ. 3852/2010
(Πρόγρακκα Καιιηθράηες), κε ηολ οποίο θαηαργούληαη θαηά ηα εθηηζέκελα ζε ασηόλ (ηολ λόκο)
οη Νοκαρτηαθές Ασηοδηοηθήζεης.
2

Οράηε αλφηέρφ σποζεκείφζε 1.
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κνηνπνδήιαηα, ηξίηξνρα θαη βαξέα νρήκαηα, θαζώο θαη ε πξνζζήθε απηόκαηεο γξακκήο
ειέγρνπ ειαθξώλ νρεκάησλ, ελώ παξάιιεια νξίδεηαη όηη ζε είθνζη έηε από ηε δεκνζίεπζε
ηνπ ελ ιόγσ ππό ςήθηζε λόκνπ όια ηα ελ ιόγσ Ιδησηηθά ΚΤΕΟ ππνρξενύληαη λα
κεηεγθαηαζηαζνύλ ζε πεξηνρή εθηόο Γεληθήο Καηνηθίαο ή Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ.
5.2. Με ηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε απαγνξεύεηαη ζηα Ιδησηηθά ΚΤΕΟ πνπ λόκηκα
ζύκθσλα κε ην θαζεζηώο ηνπ πξνεγνύκελνπ λόκνπ έρνπλ ηδξπζεί ζε πεξηνρέο γεληθήο
θαηνηθίαο θαη πνιενδνκηθνύ θέληξνπ, λα επεθηείλνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπο ζηνλ ηερληθό
έιεγρν δηθύθισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ. Η ελ ιόγσ ξύζκηζε ζηεξείηαη δηθαηνινγεηηθνύ ιόγνπ
θαη είλαη πξνδήισο απζαίξεηε, αθνύ ηα ΚΤΕΟ δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ επηζθεπή θαη
ζηελ κεηαπνίεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα εθπέκπνπλ κεδεληθνύο ξύπνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ
επηβαξύλνπλ ην αζηηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ γεληθόηεξα. Μάιηζηα, ε πεξί ηνπ
αληηζέηνπ ζέζε, πεξί δήζελ επηβάξπλζεο δειαδή ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ δξαζηεξηόηεηα
ησλ ΚΤΕΟ, δελ ηεθκεξηώλεηαη νύηε από θάπνηα έξεπλα θαη κειέηε ζρεηηθώο. Εμάιινπ, ε ελ
ιόγσ ζέζε είλαη πξνδήισο αληηθαηηθή θαη πξνο ην γεγνλόο όηη ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο Γεληθήο
Καηνηθίαο

θαη Πνιενδνκηθνύ επηηξέπεηαη

λα ιεηηνπξγνύλ ζπλεξγεία ζπληήξεζεο

απηνθηλήησλ, ελώ εμάιινπ ζηηο ίδηεο αλσηέξσ πεξηνρέο δύλαληαη λα ιεηηνπξγνύλ κεγάιεο
επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνληαη ρηιηάδεο νρήκαηα ή επηρεηξήζεηο, από ηελ
ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ παξάγνληαη πςεινί αέξηνη θαη ερεηηθνί ξύπνη. Σην πιαίζην απηό
κάιηζηα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ηα Ιδησηηθά ΚΤΕΟ ραξαθηεξίδνληαη σο εγθαηάζηαζε
«ρακειήο όριεζεο», από ηελ ίδηα ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 34 § 3 εδ. β’ ηνπ λ. 2963/2001.
5.3. Εμάιινπ, ηίζεληαη ελ πξνθεηκέλσ δεηήκαηα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο
ησλ Ιδησηηθώλ ΚΤΕΟ, ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο γηα ειέγρνπο
ειαθξώλ νρεκάησλ ζε εληόο ζρεδίνπ πεξηνρέο κε ρξήζε Γεληθήο Καηνηθίαο ή Πνιενδνκηθνύ
Κέληξνπ, αθνύ ε αλσηέξσ εηζαγόκελε πξνο ςήθηζε δηάηαμε:
α) ζηεξεί από απηά ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο γηα ειέγρνπο ζε δίθπθιεο κνηνζηθιέηεο,
κνηνπνδήιαηα, ηξίηξνρα θαη βαξέα νρήκαηα, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο
απηόκαηεο γξακκήο ειέγρνπ ειαθξώλ νρεκάησλ· θαη

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

β) αλαηξεί θαη απαμηώλεη πςειόηαηεο ήδε πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδύζεηο,
απνθιείνληαο ηελ απόζβεζε απηώλ.

6. Άρζρο 5 § 7 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
6.1. Με ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 § 7 ηνπ ππό ςήθηζε ζρεδίνπ λόκνπ
εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο λα έρνπλ εθνδηαζζεί κε
ηζρύνλ Δειηίν Τερληθνύ Ειέγρνπ, όηαλ απηό απαηηείηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
πξνθεηκέλνπ λα αζθαιίζνπλ ην όρεκά ηνπο. Σηελ ελ ιόγσ δηάηαμε δε, πεξηιακβάλεηαη εηδηθή
ξύζκηζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, όηαλ ην Δειηίν Τερληθνύ Ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
έθδνζε αζθαιηζηεξίνπ, ην ελ ιόγσ Δ.Τ.Ε. ζα ηζρύεη γηα δύν κήλεο επηπιένλ ηεο
αλαγξαθόκελεο εκεξνκελίαο ηζρύνο ηνπ.
6.2. Η ελ ιόγσ δηάηαμε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη παξάηαζε ηεο
ηζρύνο ηνπ ΔΤΕ θαηά δύν κήλεο. Ωζηόζν, ε ελ ιόγσ ξύζκηζε είλαη αληίζεηε πξνο ηελ δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 1 §§ 1 θαη 2 ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο 96/96/ΕΚ σο επίζεο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι
ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο. Εηδηθόηεξα, ζην άξζξν 1 §§ 1 θαη 2 ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο νξίδνληαη ηα
αθόινπζα, ήηνη: «Άρζρο 1 - 1. Σε θάζε θράηος κέιος ηα κεταλοθίλεηα οτήκαηα ποσ είλαη
εγγεγρακκέλα ζ' ασηό, θαζώς θαη ηα ρσκοσιθούκελα θαη ηα εκηρσκοσιθούκελά ηοσς, σπόθεηληαη
ζε περηοδηθό ηετληθό έιεγτο ζύκθφλα κε ηελ παρούζα οδεγία, θαη ηδίφς ηα παραρηήκαηα I θαη
II. 2. Οη θαηεγορίες ηφλ οτεκάηφλ ποσ ζα ειέγτοληαη, ε ζστλόηεηα ηοσ ηετληθού ειέγτοσ θαη ηα
ζεκεία ποσ πρέπεη λα ειέγτοληαη περηιακβάλοληαη ζηα παραρηήκαηα I θαη II.», ελώ θαη ζην
Παξάξηεκα Ι ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ
ηερληθνύ ειέγρνπ γηα έθαζηε θαηεγνξία νρεκάησλ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη αληηζηνίρσο θαη
ζηελ εκεδαπή λνκνζεζία, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηνπ ελ ιόγσ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (θαη δε κεηά ηελ 01-01-1993). Καηά ζπλέπεηα, ζην βαζκό πνπ ηα
πξνβιεπόκελα

ζηελ

άλσ

Οδεγία ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ηερληθνύ

ειέγρνπ, ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε αληίθεηηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο, νη νπνίεο –
ζεκεησηένλ – έρνπλ ηεζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηνπ επίθαηξνπ ραξαθηήξα
θαη θαηά ζπλέπεηα, ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ηερληθνύ
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ειέγρνπ. Πεξαηηέξσ δε ε αλσηέξσ ξύζκηζε εηζάγεη ην νμύκσξν ηεο ζέζπηζεο ηζρύνο Δειηίνπ
Τερληθνύ Ειέγρνπ «δύν ηαρπηήησλ».
6.3. Εμάιινπ, ζηνλ βαζκό πνπ ε αλσηέξσ ξύζκηζε πεξί παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο
ηζρύνο ησλ Δ.Τ.Ε. εηζάγεηαη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε ηπρόλ δπζρέξεηα ηεο αγνξάο
λα απνξξνθήζεη ηελ απόηνκε δήηεζε, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςεη από ηελ λέα ξύζκηζε,
είλαη αλαγθαίν ζε θάζε πεξίπησζε λα ηεζεί σο απώηαηε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο ελ
ιόγσ παξέθθιηζεο ην αξγόηεξν ε 31/12/2011.

7. Άρζρο 5 § 9 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
7.1. Με ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 § 9 ηνπ ππό ςήθηζε ζρεδίνπ λόκνπ ζθνπείηαη όπσο
ηξνπνπνηεζεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 § 4 ηνπ λ. 1350/1983, όπσο ηζρύεη, κε ηελ λέα δε
ξύζκηζε ξπζκίδεηαη εθ λένπ ε θαηαβνιή ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθπξόζεζκνπ ειέγρνπ
πξόζζεηνπ εηδηθνύ ηέινπο, ην νπνίν (ηέινο) απνηειεί έζνδν ηνπ Δεκνζίνπ θαη ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ζε πνζνζηό ηνηο εθαηό επί ηνπ θαηαβαιινκέλνπ γηα εθάζηε θαηεγνξία ηνπ
νρήκαηνο ηέινπο δηελέξγεηαο ηνπ νηθείνπ ειέγρνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην ύςνο ηνπ
επηβαιιόκελνπ θαηά ηα αλσηέξσ ηέινπο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρύνληα ζε θάζε
ΚΤΕΟ ηηκνθαηάινγν.
7.2. Η αλσηέξσ δηάηαμε πξνδήισο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ
εηζπξαηηόκελνπ πνζνύ φς ηέιοσς, ην νπνίν: α) απνηειεί έζνδν ηνπ Δεκνζίνπ θαη επηβάιιεηαη
ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ θαη όρη ππέξ ηνπ δηελεξγνύληνο ηνλ ηερληθό έιεγρν ΚΤΕΟ· β) επηβάιιεηαη
γηα ζπγθεθξηκέλν ιόγν θαη εηδηθόηεξα ιόγσ ηεο εθπξόζεζκεο πξνζθόκηζεο ηνπ ειεγρόκελνπ
νρήκαηνο πξνο δηελέξγεηα ηερληθνύ ειέγρνπ· θαη γ) σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα είλαη νπδέηεξν
θαη λα κελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ΚΤΕΟ από ηνπο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ. Η πξνβιεπόκελε
σζηόζν θαη ζηελ αλσηέξσ δηάηαμε πνζνζηηαία δηακόξθσζε ηνπ ελ ιόγσ ηέινπο κε βάζε ηνλ
εθάζηνηε ηζρύνληα ζε θάζε ΚΤΕΟ ηηκνθαηάινγν, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ εύλνηα ησλ
ΚΤΕΟ, ηα νπνία έρνπλ ηνλ ρακειόηεξν ηηκνθαηάινγν, δεδνκέλνπ όηη, πέξαλ ηνπ ίδηνπ ηνπ
αληηηίκνπ ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη από ην νηθείν ΚΤΕΟ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ
ηπρόλ εθπξνζέζκσο ειεγρόκελνπ νρήκαηνο ζα επηβαξπλζεί θαη κε ην αλσηέξσ ηέινο, ην
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νπνίν δελ παξαθξαηείηαη από ην νηθείν ΚΤΕΟ αιιά εηζπξάηηεηαη ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ην
νπνίν ζα είλαη ηόζν πςειόηεξν, όζν πςειόηεξνο είλαη θαη ν ηηκνθαηάινγνο ηνπ νηθείνπ
ΚΤΕΟ.
7.3. Σπλέπεηα ηεο αλσηέξσ ξύζκηζεο είλαη όηη επλννύληαη έηη πεξαηηέξσ ηα ΚΤΕΟ κε
ρακειόηεξν ηηκνθαηάινγν, ελώ παξάιιεια ζηξεβιώλεηαη θαηά ηξόπν παξάινγν θαη άδηθν ε
αγνξά ησλ ΚΤΕΟ από έλαλ εμσγελή σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ΚΤΕΟ θαη εθπνξεπόκελν από
ην Κξάηνο παξάγνληα, ν νπνίνο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.

8. Άρζρο 6 § 2 θαη Άρζρο 7 ηοσ σπό υήθηζε ζτεδίοσ λόκοσ
8.1. Σηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ππό ςήθηζε λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν (άξζξν
6) αθνξά ζηελ θαζηέξσζε εηδηθνύ ειέγρνπ εθπνκπώλ ζνξύβνπ, πξνβιέπεηαη όηη ε Κάξηα
Ειέγρνπ Θνξύβνπ ρνξεγείηαη εθηόο από ηα ιεηηνπξγνύληα Δεκόζηα θαη Ιδησηηθά ΚΤΕΟ, θαη
από ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ,
ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ λ. 1575/1985 θαη ηα νπνία είλαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνύην
από ηηο Υπεξεζίεο Μεηαθνξώλ θαη Επηθνηλσληώλ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ3 ηεο
Φώξαο.
8.2. Εμάιινπ, θαη κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2052/1992, σο απηή ηζρύεη
ζήκεξα θαη ε νπνία δελ ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ην ζεκείν απηό από ην άξζξν 7 ηνπ ππό
ςήθηζε ζρεδίνπ λόκνπ, ε Κάξηα Ειέγρνπ Καπζαεξίσλ επίζεο ρνξεγείηαη, πέξαλ ησλ ΚΤΕΟ,
θαη από εηδηθώο εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ λ.
1575/1985 ή «θέληξα ειέγρνπ», έλαληη ζπγθεθξηκέλεο ακνηβήο.
8.3. Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο σζηόζν, θαη δε ηόζν αλαθνξηθά κε ηελ Κάξηα
Ειέγρνπ

Καπζαεξίσλ,

όζν

θαη

αλαθνξηθά

κε

ηελ

Κάξηα

Ειέγρνπ

Θνξύβνπ,

αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ηα ΚΤΕΟ αθελόο θαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ηα
«θέληξα ειέγρνπ» αθεηέξνπ, παξά ην γεγνλόο όηη ηα ηειεπηαία (ήηνη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο
θαη ηα «θέληξα ειέγρνπ») δελ έρνπλ ηα ίδηα ερέγγπα πνηόηεηαο, ακεξνιεςίαο, αλεμαξηεζίαο
3
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θαη εκπεηξίαο ζηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ νρεκάησλ κε ηα ΚΤΕΟ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηόζν ηνλ
αλαγθαίν εμνπιηζκό όζν θαη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό αιιά θαη ηελ ινηπή
ππνδνκή γηα ηελ νξζή δηελέξγεηα ηνπ νηθείνπ ειέγρνπ.
8.4. Με ηνλ ηξόπν απηό σζηόζν δεκηνπξγείηαη αζέκηηνο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ
ΚΤΕΟ αθελόο θαη ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ησλ «θέληξσλ ειέγρνπ» αθεηέξνπ, αιιά
θαη δεκηνπξγείηαη πεδίν δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εηο βάξνο ησλ ΚΤΕΟ θαη ππέξ ησλ
ζπλεξγείσλ θαη ησλ «θέληξσλ ειέγρνπ», δεδνκέλνπ όηη ηα ΚΤΕΟ, παξά ην γεγνλόο όηη σο
ακηγώο ειεγθηηθνί κεραληζκνί, ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί σο εθ ηεο θύζεσο θαη ηνπ
απνθιεηζηηθνύ ζθνπνύ ηνπο ε δηελέξγεηα ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ, είλαη νη πιένλ
αξκόδηνη νξγαληζκνί γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ Καξηώλ, εμηζώλνληαη όισο παξαλόκσο κε
ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ, ηα νπνία νύηε δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ
δηελέξγεηα ειέγρνπ νρεκάησλ, νύηε δηαπηζηεύνληαη όπσο ηα ΚΤΕΟ θαη θαηά ζπλέπεηα
νπδόισο έρνπλ ηα αλαγθαία ερέγγπα γηα ηελ νξζή δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ ηερληθνύ ειέγρνπ
θαη γηα ηελ έθδνζε ηόζν ηεο Κάξηαο Ειέγρνπ Καπζαεξίσλ, όζν θαη ηεο Κάξηαο Ειέγρνπ
Θνξύβνπ.
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