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Θέμα: Δπηθείκελε ηξνπνινγία ηνπ Ν.2963/2001 γηα ηα ΚΣΔΟ, ππνβάζκηζε βαζηθώλ θξηηεξίσλ
πνηόηεηαο ησλ ΚΣΔΟ - θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο Γηαπίζηεπζεο ηνπο από ην Δζληθό ύζηεκα
Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδαο (Δ.Τ.Γ.) θαηά ην εηδηθό πξόηππν ISO 17020.

Αμηόηηκε Κύξηε Τπνπξγέ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θ. Γεκήηξε Ρέππα,
αο απνζηέιινπκε απηή ηελ επηζηνιή κεηά από πνιιέο άθαξπεο πξνζπάζεηεο λα ζπλαληεζνύκε κε
εζάο ή ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θ. Υάξε Σζηόθα θαη λα ζπδεηήζνπκε καδί ζαο ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο λα κεηαβιεζεί ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ ΚΣΔΟ πξνο ην ραιαξόηεξν, αζαθέο θαη κε απνδεθηό.
Θεσξνύκε δεδνκέλν όηη νη πξνζέζεηο ζαο είλαη ε όπνηα αιιαγή λα επηδξάζεη ζεηηθά πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο πγηνύο αλάπηπμεο, ηεο αδηάβιεηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εμάιεηςεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ζηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ θαη ελ ηέιεη ζηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ.
Ωζηόζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο

από ππεξεζηαθνύο

παξάγνληεο, δελ καο αθήλνπλ πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο θαη αλ επαιεζεπηνύλ, αδηθνύλ ηε ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ
πξνζηαζία ηνπο Πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία δπζηπρώο απνθέξεη
ηδίξνπο εθαηνκκπξίσλ επξώ ζε επίνξθνπο θξαηηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε αζπλείδεηνπο ηδηώηεο
επηρεηξεκαηίεο, ελώ ζηεξεί παξάιιεια ζεκαληηθά έζνδα από ην Γεκόζην.
Κύξηε Τπνπξγέ,
Πιεξνθνξνύκαζηε όηη νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πνπ ιακβάλεηε από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ ζηνρεύνπλ πξνο ιάζνο θαηεύζπλζε θαη κε ζθνπό

λα θαηαξγήζνπλ ηελ βαζηθή

ππνρξέσζε ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ησλ ΚΣΔΟ θαηά ην δηεζλέο εηδηθό πξόηππν πνηόηεηαο ISO 17020 από ην
Δ.Τ.Γ. θαη ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ ππνδεέζηεξε θαη πνιύ πην ραιαξή δηαδηθαζία
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαηά ISO 9001, όπσο ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο νρεκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο
αλαθέξνπλ όηη επηιέγεηαη ε θαηεύζπλζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο ζηα ΚΣΔΟ ώζηε
λα εμππεξεηεζνύλ νη έθδειεο αδπλακίεο ησλ Ννκαξρηώλ επί ζεηξά εηώλ ζην λα νξγαλώζνπλ θαη
ζπκκνξθώζνπλ ηα δεκόζηα ΚΣΔΟ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληα Ν.2963/2001 –
Γηαπίζηεπζε ησλ ΚΣΔΟ από ην Δ.Τ.Γ. . Αςηό από μόνο ηος θα οδηγήζει ζηην πλήπη
εξομοίωζη ηων Σςνεπγείων επιζκεςήρ οσημάηων και ηων ΚΤΕΟ και ζε ππωηοθανή
ςποβάθμιζη ηος θεζμού ΚΤΕΟ από ηην εθαπμογή ηος έωρ ζήμεπα, θαζώο όρη κόλν δελ ζα
σζήζεη ηα Γεκόζηα ΚΣΔΟ λα αλαβαζκηζηνύλ ζην επίπεδν ησλ Ιδησηηθώλ θαη όπσο επηβάιιεη ε
ηζρύνπζα λνκνζεζία αιιά αληίζεηα, ζα ηα ππνβαζκίζεη όια, Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά ΚΣΔΟ, θαη ζα
δώζεη ηελ επθαηξία ζε ηπρόλ θαηξνζθόπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζήκεξα ζε ηδησηηθά ΚΣΔΟ λα
ππνβαζκίζνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ππεξεζίεο, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν πιεξόηεηαο
ηερληθώλ ειέγρσλ νρεκάησλ θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο, θαζώο θαη πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο.
Απνιύησο ζπληεηαγκέλνο κε απηή ηελ άπνςε είλαη ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θ.
Λέαλδξνο Ραθηληδήο, ν νπνίνο έρεη ελεκεξώζεη αξθεηέο θνξέο από ην 2008 θαη έσο ζήκεξα ηελ
εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΜΔ. Όπσο επίζεο θαη κε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο εζάο από ηνλ
πεξαζκέλν Ιαλνπάξην ζηελ νπνία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε θαη, ζαο θαιεί λα ΜΗΝ
θαηαξγήζεηε ηελ ηζρύνπζα δηάηαμε πνπ ππνρξεώλεη γηα ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ θαη λα ΜΗΝ ππνθύςεηε ζηηο
πηέζεηο πνπ ζαο αζθνύλ πνηθηιώλπκα ζπκθέξνληα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ αθόκα
πξνζθνξόηεξν έδαθνο αλάπηπμεο δηαθνξάο ζηνλ θιάδν ησλ ΚΣΔΟ.
αο επηζπλάπηνπκε επίζεο λεόηεξε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ θπξίνπ Λ. Ραθηληδή ζε ζρεηηθό δηθό καο
εξώηεκα.

Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ζάο έρεη επηζεκάλεη επίζεο ν πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδνο θαζεγεηήο Νηθόιανο ηαζόπνπινο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο
εζάο ζηηο 28/11/2009, ηελ νπνία επίζεο ζαο επηζπλάπηνπκε. Με απηή ηελ επηζηνιή ν θύξηνο
ηαζόπνπινο ζαο εμεγεί ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη όια ηα Γεκόζηα ΚΣΔΟ
θαη θάπνηα από ηα Ιδησηηθά, εμαηηίαο ηεο αλνρήο ηεο Πνιηηείαο, ζαο πεξηγξάθεη επίζεο όηη πνιινί
από ηνπο ειέγρνπο νρεκάησλ ζήκεξα γίλνληαη… «δη’ αιιεινγξαθίαο» θαη ζαο πξνηείλεη έλα πιήξεο,
επηζηεκνληθά θαη ηερλνθξαηηθά ηεθκεξησκέλν πιαίζην, ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ησλ ΚΣΔΟ.
Σέινο, ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, κε πξόζθαηε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θ. Γηάλλε
Αιαβάλνπ, ηνπνζεηείηαη ππεύζπλα θαη ηεθκεξησκέλα απέλαληη ζηα δεδνκέλα ελόο θιάδνπ ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλε ζήςε θαη ζαο θαιεί λα επηβάιιεηε ζε όια ηα ΚΣΔΟ, Ιδησηηθά θαη
Γεκόζηα, λα ΓΙΑΠΙΣΔΤΘΟΤΝ, θαζώο κόλν απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ αξηηόηεηα
ησλ ηερληθώλ ειέγρσλ ησλ νρεκάησλ θαη ηελ πιήξσζε αλάγθεο αιιειναλαγλώξηζεο ησλ δειηίσλ
ηερληθώλ ειέγρσλ ΚΣΔΟ κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο Δ.Δ.. αο επηζπλάπηνπκε θαη απηή ηελ
επηζηνιή.
Κύξηε Τπνπξγέ,
Όπσο όια δείρλνπλ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ βξίζθεηαη ιίγεο κόιηο
εκέξεο πξηλ λνκνζεηήζεη γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΣΔΟ.
Γπζηπρώο, νη απόςεηο ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο , ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο Α.Δ αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο δελ
θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε, ζε απηή ηελ εμαηξεηηθά θξίζηκε ζηηγκή γηα ηνλ ζεζκό ησλ
ΚΣΔΟ. Καλέλαο από απηνύο ηνπο εθπξνζώπνπο επίζεκσλ θαη έγθπξσλ ζπλαξκόδησλ θνξέσλ ηεο
πνιηηείαο δελ έρεη θιεζεί γηα λα δηαβνπιεπζνύλ κε ην Τπνπξγείν θαη λα εθζέζεη ηηο ζέζεηο ηνπ. Σν
ίδην έρεη ζπκβεί θαη κε ηνλ δηθό καο ύλδεζκν, ν νπνίνο ζαο δηαβίβαζε ζρεηηθέο απόςεηο, πξνηάζεηο
θαη εηζεγήζεηο αξθεηέο θνξέο έσο ζήκεξα.
Αληίζεηα, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ δείρλεη λα
επεξεάδεηαη έληνλα από αηεθκεξίσηεο πξνηάζεηο θαη απόςεηο κηαο κηθξήο ζπληερλίαο νξηζκέλσλ
επίνξθσλ ιεηηνπξγώλ ε νπνία ιπκαίλεηαη ηα Γεκόζηα ΚΣΔΟ, όπνπ ην θαθειάθη βαζηιεύεη εδώ θαη
ρξόληα θαη έρεη θαηαζηήζεη απηή ηελ ππεξεζία ζηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηώλ, σο κία από ηηο πην
δηεθζαξκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, ζύκθσλα θαη κε ηηο εθζέζεηο ηεο Μ.Κ.Ο. «Γηεζλήο
Γηαθάλεηα Διιάο». Η αξλεηηθή αληίιεςε ησλ Πνιηηώλ γίλεηαη επίζεο αληηιεπηή θαη από ην κέγεζνο
ηεο απόρήο ησλ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ από ηνλ ηερληθό έιεγρν ησλ νρεκάησλ ηνπο ζηα ΚΣΔΟ, ζε
πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ηα ηειεπηαία 3 έηε ή, 2.7 εθ. αλέιεγθησλ νρεκάησλ θαηά ηα έηε 2007-08-09.
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαη νη επηξξνέο νξηζκέλσλ ηδησηώλ επηρεηξεκαηηώλ ζηα ΚΣΔΟ, νη νπνίνη
αληηκεησπίδνπλ ην ζεζκό ησλ Ιδησηηθώλ ΚΣΔΟ, κόλν σο επθαηξία γξήγνξνπ θαη εύθνινπ πινπηηζκνύ
κε ελέξγεηεο πάλσ ή θαη θάησ από ην ηξαπέδη θαη αδηαθνξώληαο πιήξσο γηα ην δεκόζην ζπκθέξνλ

ηεο ρώξαο θαη ησλ πνιηηώλ. Θέινπλ λα θάλνπλ ηα ΚΣΔΟ ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ όπσο ηα Γεκόζηα, ή
θαη ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη.
Γελ ζεσξνύκε άιισζηε ηπραίν όηη εθπξόζσπνη γλσζηώλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ ΚΣΔΟ, ζπλδηθαιηζηέο
ησλ Γεκόζησλ ΚΣΔΟ θαζώο θαη νξηζκέλνη πςειόβαζκνη ζήκεξα ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ
ππνπξγείνπ ζαο, παλεγπξίδνπλ εδώ θαη εβδνκάδεο γηα ην όηη ε ππνρξέσζε ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ
επηηέινπο θαηαξγείηαη θαη όηη ζηε ζέζε ηεο έξρεηαη ε απινύζηεξε ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ε νπνία
ζεσξνύλ ζίγνπξν όηη ζα σθειήζεη ηα παξακάγαδα πνπ έρνπλ ζηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα εληόο θαη
εθηόο ησλ ΚΣΔΟ.
Κύξηε Τπνπξγέ,
ύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ε Διιάδα δηαζέηεη ζήκεξα 57 παξάλνκα θαη κε εμνπιηζκέλα
επαξθώο Γεκόζηα θαη 130 λόκηκα - δηαπηζηεπκέλα Ιδησηηθά ιεηηνπξγνύληα ΚΣΔΟ, ελώ παξάιιεια
δεθάδεο αηηήζεηο αλάπηπμεο λέσλ γξακκώλ ειέγρνπ Ιδησηηθώλ παξακέλνπλ πνιύ θαηξό ζε
εθθξεκόηεηα κε απόιπηε επζύλε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο.
Η ρώξα καο θάζε ρξόλν ζξελεί 1.600 λεθξνύο θπξίσο ζηηο ειηθίεο από 18 έσο 44 εηώλ θαη ρηιηάδεο
βαξηά ηξαπκαηίεο, ιόγσ ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζεκεηώλνληαη.
Παξάιιεια, ε ρώξα καο δηαηεξεί αξλεηηθή πξσηηά θαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, κε ηηο ηηκέο ξύπσλ λα θπκαίλνληαη ζηαζεξά πάλσ από ηα όξηα
ζπλαγεξκνύ ηεο Δ.Δ. . Δπίζεο, ζύκθσλα κε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα κειεηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ
Οξγαληζκνύ Πεξηβάιινληνο (Μάξηηνο 2009), πξνθύπηεη όηη θάζε ρξόλν ζεκεηώλνληαη 13.000
πξόσξνη ζάλαηνη ιόγν απμεκέλεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ηεο ρώξαο καο.
Θεσξνύκε όηη πνιιέο από απηέο ηηο ζηαηηζηηθέο ζα κπνξνύζαλ λα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο θαη
θαιύηεξεο γηα ηελ ρώξα καο αλ ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΣΔΟ ήηαλ απηή πνπ επηβάιιεη ε ηζρύνπζα
λνκνζεζία. Σα ΚΣΔΟ επηηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό δεκόζην ιεηηνύξγεκα θαη έηζη επηβάιιεηαη λα
αληηκεησπίδνληαη από θάζε άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκελν. Με ηελ νξζή, αμηόπηζηε θαη αδηάβιεηε
ιεηηνπξγία ηνπο δύλαηαη λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αμίεο ηδίσο ζε όηη αθνξά ηελ Οδηθή
αζθάιεηα – ην Πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ θαη θαηαλαισηώλ από αζέκηηα
θαηλόκελα εμαπάηεζεο ηνπο.
Αληίζεηα, έσο ζήκεξα θάπνηνη εμαθνινπζνύλ λα ζεζαπξίδνπλ ζηελ πιάηε όισλ καο, κε ηελ αλνρή –
ελνρή ηεο Πνιηηείαο επί ζεηξά εηώλ έσο θαη ζήκεξα.
Σέινο, ζεσξνύκε όηη θάζε επηρείξεζε ππνβάζκηζεο ηνπ ζεζκνύ ζα ππνλνκεύζεη παξάιιεια θαη από
ηώξα θάζε κειινληηθή πξννπηηθή θαη ζηόρνπο κείσζεο λεθξώλ από αηπρήκαηα ζηε ρώξα καο, θαζώο
θαη ηεο «πξάζηλεο» δηαρείξηζεο ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ ησλ θπθινθνξνύλησλ νρεκάησλ. Οκνίσο,
θαη γηα ηα λέα πεδία ηερληθώλ ειέγρσλ Βαξέσλ Ορεκάησλ ζηα Ι.ΚΣΔΟ θαη ησλ ηερληθώλ ειέγρσλ
ΚΣΔΟ-ΜΟΣΟ πνπ έπξεπε λα έρνπλ μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο πξν θαηξνύ.

Δίλαη θαηά ηελ γλώκε καο επηβεβιεκέλν, λα αθνύζεηε θαη λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο ηεθκεξησκέλεο
γλώκεο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ πξηλ λνκνζεηήζεηε.
Παξακέλνπλε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε θαη ζπλεξγαζία.
Με εθηίκεζε,
Γηα ην σκαηείν
Παλειιήληνο ύλδεζκνο Ιδησηηθώλ ΚΣΔΟ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Συνημμένα οι με απ. ππωη.:
ΓΔΓΓ Φ. 607/08/6649 -5/5/2010 Δπηζηνιή – Απάληεζε ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πξνο ηνλ Παλειιήλην
ύλδεζκν ΙΚΣΔΟ.
-

12413/28-11-2009 Δπηζηνιή ηεο ΔΤΓ πξνο ην Τπ. Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ,

-

7224/17-3-2010 Δπηζηνιή ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο πξνο ην Τπ. Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ,

