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Μέσα σ

περίοδο

δυσμενε

να αγνο

σε μερι

ελληνικ

 

Αποχή 

Σύμφων

αυτή τη

επτακόσ

έλεγχο Κ

νομούς 

 

Απώλει

Αν κάθ

δημοσίο

Διεύθυν

δημιουρ

συνολικ
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Δ

στο εύθραυ

ο για τη χώ

είς επιπτώσ

οεί σημαντικ

ικές εβδομά

κούς δρόμου

ΚΤΕΟ  

να με τα ε

η στιγμή κ

σιες χιλιάδε

ΚΤΕΟ κατά

το 70%. Οι

ιες δημοσίω

ε ένα από α

ου αξίας 35€

νσης Ασφά

ργούσαν  κα

κά έσοδα π

μύρια ευρώ

 ΠΑΝΕΛΛΗ
107 ,  10447  

Δημόσια

 

υστο παγκό

ώρα μας όπ

σεις για το κ

κά δημόσια

άδες, μόνο 

υς. 

πίσημα στο

κυκλοφορού

ες αυτοκίνη

ά τα έτη 20

ι τάσεις από

ων εσόδων 

αυτά τα αυ

€, ο αναλογ

άλειας Χερσ

αθαρό έσοδ

που θα εισέ

! Και όλα α
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Δε

α έσοδα 

αναζητο

όσμιο οικο

που αναζητο

κοινωνικό σ

α έσοδα τα 

από την πά

οιχεία του 

ύν στους ε

ητα, τα οποί

07-08-09, ό

ό τις αρχές τ

υτοκίνητα π

γούν ΦΠΑ 2

σαίων Μετ

δο της τάξη

έρρεαν στα

αυτά εφαρμό
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λτίο Τύπ
 
 

135 εκατ

ούν εισπ

ονομικό περ

ούνται εναγ

σύνολο, δια

οποία θα μ

άταξη της π

Υπουργείου

ελληνικούς 

ία δεν έχου

όπου το μέγ

του 2010 είν

ερνούσε απ

23% στα 10

αφορών το

ης των 50€/

α κρατικά τ

όζοντας απλ

 

ΔΙΩΤΙΚΩΝ
800 ,  Fax :  21

gr 

που 

τομμυρί

ράκτορα

ριβάλλον κ

γωνίως έσο

αφαίνεται τε

μπορούσε να

παράνομης κ

υ Υποδομώ

δρόμους 

υν υποβληθε

γεθος της απ

ναι αυξητικ

πό ΚΤΕΟ τ

0€ και το ειδ

ου Υπουργε

όχημα για τ

ταμεία θα 

λά τον ισχύ

Ν  ΚΤΕΟ  
10  3407  999,

ων ευρώ

α 

και σε μια 

οδα για τα 

ελικά ότι η 

α εισπράξει

κυκλοφορία

ών, Μεταφο

πάνω από 

εί στον προ

ποχής ξεπέρ

κές. 

τότε, το ειδι

δικό τέλος ε

είου Υποδο

τα ταμεία τ

ανερχόταν 

οντα νόμο. 

,  i n fo@kteo-

ώ 

δύσκολη 

κρατικά τα

πολιτεία  σ

ι ανώδυνα κ

ας οχημάτω

ορών και Δ

δύο εκατο

οβλεπόμενο

ρασε σε ορι

ικό παράβο

είσπραξης υ

ομών αξίας

του κράτους

σε πάνω α

  

-g r .g r    

χρονική 

αμεία με 

συνεχίζει 

και μέσα 

ων στους 

Δικτύων, 

ομμύρια, 

ο τεχνικό 

ισμένους 

ολο υπέρ 

υπέρ της 

ς 5€, θα 

ς ενώ τα 

από 135 
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Αρνητι

Πάνω α

ελέγχου

έχουν ν

ανέλεγκ

ετήσιο 

παραπλ

συμβαίν

πλήγματ

παραγω

επακόλο

Επίσης,

Μάρτιο

υπερβολ

Τέλος, 

κυκλοφ

αντιστο

δισεκατ

 

Προτειν

Τα συ

Προστα

άμεσα 

δημοσίω

Περιβάλ

ελέγχου

οδικής 

κρίσιμα

δαπανού
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κές επιπτώ

από όλα όμ

υ ΚΤΕΟ θα

να κάνουν μ

κτα κυκλοφ

μέγεθος τ

ληγικών συ

νουν κάθε χ

τα. Η πλει

ωγικές ηλικί

ουθο για τη

 ο ευρωπα

ο 2009 σημ

λικής ατμοσ

σε ελεγκτικ

ορούντων 

οιχούν, τότε 

τομμυρίου, ο

νόμενες ενέ

υναρμόδια 

ασίας του Π

με συντονι

ων εσόδων

λλοντος, εν

υ αυτών των

ασφάλειας,

α ζητήματα

ύνται τεράσ

 ΠΑΝΕΛΛΗ
107 ,  10447  

ώσεις - Ανθρ

μως, με την

α εξασφαλι

με την Οδικ

ορούντα οχ

των 1.600 

υνανθρώπων

χρόνο στη χ

ιοψηφία τω

ίες σε οικογ

η χώρα μα

αικός οργαν

μειώνει ότι 

σφαιρικής ρ

κό και οικο

οχημάτων 

  θα ενίσχυ

ογδόντα εκα

έργειες 

υπουργεία

Πολίτη και 

σμένες ενέ

ν, την ενίσ

νημερώνοντ

ν οχημάτων

, καθαρότε

α και, β) 

στια (και πλ

ΗΝΙΟΣ  ΣΥΝ
Αθήνα ,  Τηλ
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ρώπινη Υγ

ν καθολική

ιζόταν πολλ

κή Ασφάλει

χήματα δημι

νεκρών κ

ν μας συν

χώρα μας είν

ων θυμάτων

γενειακό κα

ας από αυτή

νισμός περι

13.000 άνθ

ρύπανσης τω

ονομικό επ

αν  η Πο

υε τον εθνικ

ατομμυρίων

α Υποδομώ

Οικονομικ

ργειες οι ο

σχυση της

τας άμεσα 

ν. Με αυτόν

ερο περιβάλ

εξοικονόμη

λέον πολύ σ
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γεία - Οδική

ή συμμετοχή

λαπλάσια κ

ια και την Π

ιουργούν με

και των δ

νεπεία των

ναι τεράστι

ν είναι ηλικ

αι επαγγελμα

ή την εξέλι

ιβάλλοντος

θρωποι πεθα

ων αστικών 

πίπεδο και σ

ολιτεία απο

κό προυπολο

ν ευρώ ( 1,0

ών, Μεταφ

κών επιβάλ

οποίες θα δ

 Οδικής Α

και συστημ

ν τον τρόπο

λλον και ε

ηση σημαντ

σημαντικά.
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ή Ασφάλεια

ή των οχημ

κοινωνικά ο

Προστασία 

εγάλο κίνδυ

εκάδων χι

ν χιλιάδων 

ιο και δημιο

κίας κυρίω

ατικό-οικον

ιξη ανέρχετ

 σε έκθεσή

αίνουν πρό

κέντρων. 

σύμφωνα μ

οφάσιζε να 

ογισμό με τ

08 δις).   

φορών κα

λλεται να σ

διασφαλίζου

Ασφάλειας 

ματικά τους

ο θα συνέβα

εκπαίδευση 

τικών δημο

.) ποσά κάθ

Ν  ΚΤΕΟ  
10  3407  999,

α  – Εθνική

μάτων στο 

οφέλη ανεκ

του Περιβά

υνο και για τ

ιλιάδων τρ

τροχαίων 

ουργεί παλλ

ως μεταξύ 1

νομικό επίπ

ται σε πάν

ή του για 

όωρα κάθε 

με τα μεγέθ

εισπράξει 

το αστρονομ

αι Δικτύων

συνεργαστού

υν ταυτόχρο

και της 

ς πολίτες γ

αιναν τα εξή

των πολιτ

οσίων πόρ

θε χρόνο απ

,  i n fo@kteo-

ή Οικονομί

σύστημα τ

κτίμητης αξ

άλλοντος, κ

τους δύο το

αυματισμέν

ατυχημάτ

λαπλάσια κο

18-44 ετών

εδο. Το οικ

ω 4,5 δις. 

την χώρα 

χρόνο εξαι

θη των ανέ

τα πρόστ

μικό ποσό τ

ν, Περιβάλ

ύν και ενερ

ονα με την

 Προστασ

για την υπο

ής, α) ενίσχ

τών στα πα

ων, διότι 

πό την πολι

-g r .g r    

α 

τεχνικού 

ξίας που 

καθώς τα 

ομείς. Το 

νων και 

των που 

οινωνικά 

ν, οι πιο 

κονομικό 

€/ έτος. 

μας τον 

ιτίας της 

έλεγκτων 

ιμα που 

του ενός 

λλοντος, 

ργήσουν 

ν εισροή 

σίας του 

οχρέωση 

χυση της 

αραπάνω 

αντί να 

ιτεία για 
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την αντ

αναγκώ

δημόσια

έσοδα σ

Μόνο τ

αναμένο

ασκείτα

Πολιτεί

τον τεχν

 

Το κόστ

κόστος 

νόμιμη 

οικονομ

Η τακτι

ζητήματ

πολίτες 

 

Σε αυτά

ΚΤΕΟ τ

α) η ά

επάρκει

2002 πρ

όχημά τ

κληθούν

 

β) άμεσ

διασύνδ

Μεταφο
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ιμετώπιση κ

ών που συνεπ

α ασφάλεια 

στον εθνικό 

το 2009 ο α

ονται άλλα 

αι ουσιαστικ

ία η οποία 

νικό έλεγχο

τος ελέγχου

για κανένα

λειτουργία

μικά στην κ

ική διαδικα

τα οδικής 

σε θέματα 

ά τα πλαίσια

τα εξής, 

άμεση ολοκ

ιας όλων τω

ρέπει να στ

του όταν δ

ν να ελέγξο

ση εφαρμογ

δεσης των

ορών – των

 ΠΑΝΕΛΛΗ
107 ,  10447  

και εξυπηρέ

πάγονται, θ

και υγεία, 

προυπολογ

ανέλεκτος σ

τόσα και εν

κός έλεγχος

όπως διαφα

 οχημάτων 

υ ΚΤΕΟ τω

αν ιδιοκτήτη

α τους ότι 

κυκλοφορία 

ασία ελέγχο

ασφάλειας

ορθής χρήσ

α προτείνον

κλήρωση τη

ων δημοσίω

ταματήσει 

εν το πράτ

ουν τα οχήμ

γή συστημάτ

ν βάσεων 

ν συνδεδεμ

ΗΝΙΟΣ  ΣΥΝ
Αθήνα ,  Τηλ
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έτηση των τ

θα μπορούσ

να αποφεύγ

γισμό συστη

στόλος εκτι

νδεχομένως

ς έως και σ

αίνεται αδυν

ΚΤΕΟ επί 

ων 40-50€/ 

η, και όταν

τα κυκλο

τους και δε

ου οχημάτω

, περιβάλλ

σης και συντ

νται ως μέτ

ης διαδιακ

ων ΚΤΕΟ α

άμεσα, δεν

ττει πρωτίσ

ματα των πολ

των κεντρικ

δεδομένων

μένων on l
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τροχαίων α

ε να συμβα

γει δαπάνες

ηματικά και

μάται σε πά

ς αυξημένα 

σήμερα. Το

νατεί  να ε

σειρά ετών.

ΙΧΕ όχημα

ν μάλιστα τ

οφορούντα 

εν καταναλ

ων στα ΚΤΕ

λοντος και 

τήρησης τω

τρα ενίσχυσ

ασίας εξοπ

από το ΕΣΥ

ν μπορεί να

τως η πολι

λιτών, 

κών ελέγχω

ν κυκλοφ

line με το 

 

ΔΙΩΤΙΚΩΝ
800 ,  Fax :  21

gr 

ατυχημάτων 

αίνει το αντί

ς και, να εγγ

ι απαρέγκλι

άνω από 1 

κατά πολύ 

ο γεγονός α

εφαρμόσει τ

. 

α / δύο χρόν

τα ΚΤΕΟ δ

οχήματα ε

λώνουν υπερ

ΕΟ αναπτύ

οικονομίας

ων οχημάτων

σης της απο

πλισμού κα

ΥΔ. Η αυθα

α υποχρεών

ιτεία με τα 

ων των κυκλ

ορούντων 

υπουργείο 

Ν  ΚΤΕΟ  
10  3407  999,

και την κά

ίθετο, να πρ

γράφονται σ

ιτα.  

εκ. οχήματ

περισσότερ

αυτό βαρύν

τον ισχύοντ

νια δεν θεω

διασφαλίζου

εκτός από 

ρβολικές πο

ύσει επίσης 

ς και εκπα

ν τους. 

οτελεσματικ

αι διαπίστευ

αιρεσία της 

νεται ο πολ

δημόσια Κ

λοφορούντω

οχημάτων 

μεταφορώ

,  i n fo@kteo-

άλυψη λειτο

ρολαμβάνει 

σημαντικά 

τα ενώ για 

ρο λόγω του

νει πολύπλε

τα νόμο σχε

ωρείται δυσ

υν με την ο

ασφαλή εί

οσότητες κα

κουλτούρα

αιδεύει όλο

κότητας του

υσης της τ

Πολιτείας 

λίτης να ελ

ΚΤΕΟ τα ο

ων οχημάτω

του υπο

ών, λειτουργ

-g r .g r    

ουργικών 

 για την 

δημόσια 

το 2010 

υ ότι δεν 

ευρα την 

ετικά με 

σβάχτατο 

ορθή και 

ίναι και 

αυσίμου. 

α για τα 

ους τους 

υ θεσμού 

τεχνικής 

 από το 

λέγχει το 

οποία θα 

ων μέσω 

ουργείου 

γούντων 
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Ιδιωτικώ

των απο

 

γ) να ξε

αλληλογ

των οχη

Τροχαία

ώστε να

Παράλλ

για παρ

υποχρεώ

 

δ) Μετα

400€ πο

θεωρείτ

συναρμ

Τροχαία

ιδιοκτητ

χρονικό

ισχύον 

είσπραξ

Με αυτ

αγνοούν

 

Με αυτ

οι υπόχ

ΚΤΕΟ τ
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ών ΚΤΕΟ –

οτελεσμάτω

εκινήσει άμ

γραφία λογ

ημάτων τους

α για ισχύον

α εντοπίζον

ληλα σε κά

ράνομη στάθ

ώσεις σχετικ

ατροπή των

ου προβλέπ

ται αποτελ

μοδίων υπου

ας και ΔΟΥ

τών. Θα μπ

ό διάστημα 

Δελτίο Τεχ

ξης του προ

τόν τον τρό

ν συνειδητά

ές τις ενέργ

χρεοι ιδιοκτ

των οχημάτ

 ΠΑΝΕΛΛΗ
107 ,  10447  

– των Ασφα

ων και αυτόμ

μεσα ανέξο

γαριασμών 

ς και παράλ

ντα Δελτία 

ται οι αμελ

θε περίπτω

θμευση, να 

κά με τον έλ

ν ποινών για

πει ο ΚΟΚ 

λεσματική 

υργείων κα

Υ, να μεταβ

πορούσε δη

στον ιδιοκ

χνικού Ελέγ

οστίμου μέσ

όπο θα επιβ

ά την σχετικ

γειες θεωρε

τήτες οχημ

των τους. 

ΗΝΙΟΣ  ΣΥΝ
Αθήνα ,  Τηλ

       www

αλιστικών ε

ματη επιβολ

δη καμπάνι

ΔΕΚΟ, Δ.Ο

λληλα να ξε

Τεχνικού Ε

λείς και να π

ση αφαίρεσ

επιστρέφον

λεγχο ΚΤΕ

α ΚΤΕΟ βάσ

διαφαίνεται

λύση. Θα 

αι τις κατάλ

βληθεί σε έ

ηλαδή εφόσ

κτήτη του ο

γχου ΚΤΕΟ

σω των Δ.Ο.

βάλλει ποιν

κή υποχρέω

είται βέβαιο

μάτων και θ
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εταιριών –

λή κυρώσεω

ια ενημέρω

Ο.Υ., κ.λ.π

εκινήσουν σ

Ελέγχου ΚΤ

παρακινούν

σης πινακίδ

νται στον ιδ

Ο του οχήμ

ση Κ.Ο.Κ.. 

ι ότι δεν λε

μπορούσε

λληλες εντ

ένα πολύ χρ

σον βεβαιών

οχήματος  π

Ο, άλλως η 

.Υ., όπως σ

νές μόνο σε

ση. 

ο ότι θα ενη

θα υποκινη
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των Δ.Ο.Υ

ων στους δια

ωσης των πο

., σχετικά 

συστηματικά

ΕΟ των κυκ

νται να ελέγ

δων κυκλοφ

διοκτήτη μό

ματος. 

Η επιβολή

ειτουργεί θε

ε όμως μ

ολές προς 

ρήσιμο μέτρ

νεται η παρ

π.χ. 15-30 η

Πολιτεία ν

συμβαίνει κα

ε όσους συν

ημερωθούν 

ηθούν για ά

Ν  ΚΤΕΟ  
10  3407  999,

Υ., και συστ

απιστωμένο

ολιτών μέσ

με τον τεχν

ά στοχευμέν

κλοφορούντ

γξουν τα οχ

φορίας από 

όνο και εφό

 του τεράστ

ετικά για το

με μια ειδ

τις κατά τ

ρο-εργαλείο

ράβαση ΚΤ

ημερών, ώσ

να ενεργοπο

αι σε άλλες 

νεχίζουν να

πολύ σύντο

άμεση συντ

,  i n fo@kteo-

ηματική δια

ους παραβάτ

σα από την 

νικό έλεγχο

νοι έλεγχοι 

των οχημάτ

χήματά τους

οχήματα ό

όσον πληρο

τιου προστί

ους πολίτες

δική ρύθμι

τόπους Διευ

ο παρακίνη

ΤΕΟ, να χο

στε να προσ

οιεί τον μη

ευρωπαικέ

α είναι αμε

ομα και άμε

τήρηση και

-g r .g r    

αχείριση 

τες.  

τακτική 

ο ΚΤΕΟ 

από την 

των, έτσι 

ς άμεσα. 

πως π.χ. 

ούνται οι 

ίμου των 

ς και δεν 

ιση των 

υθύνσεις 

σης των 

ρηγείται 

σκομίσει 

ηχανισμό 

ές χώρες. 

ελείς και 

εσα όλοι 

ι έλεγχο 



 
    Έδρα

 

Τα Κ

δημιουρ

στους π

σημαντι

αντιμετω

την ίδια

Ο θεσμ

συμμετο

προσπά

απώλειε
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ΚΤΕΟ ενισχ

ργούν συνθ

πολίτες με 

ικός και κρ

ωπίζεται απ

α την Πολιτε

μός ΚΤΕΟ

οχής των ι

άθεια ενίσχ

ες και οικον

 ΠΑΝΕΛΛΗ
107 ,  10447  

χύουν την ο

θήκες θετικ

την ορθή κ

ρίσιμος για τ

πό όλους το

εία.  

Ο έως σήμ

ιδιοκτητών 

χυσης της 

νομικές ζημ

ΗΝΙΟΣ  ΣΥΝ
Αθήνα ,  Τηλ
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οδική ασφά

Οικον

κής ανάπτυξ

και νόμιμη

την κοινων

ους άμεσα 

ερα δεν υ

οχημάτων

οδικής ασ

μίες τόσο για

…………
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άλεια,  την π

νομία της χ

 

ξης και αντ

 λειτουργία

νική προοπτ

ή και έμμεσ

υποστηρίχθη

 κρίνονται 

σφάλειας κ

α τους ίδιου

……………
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προστασία 

χώρας, 

ταποδίδουν

α τους. Ο 

τική των πο

σα εμπλεκό

ηκε όσο θ

απογοητευ

και εν τέλε

υς όσο και γ

………….. 
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