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Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2010

Αγαπητές κυρίες/Αγαπητοί κύριοι,

Το Σωματείο μας με  την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ»

αποσκοπεί, μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών, τις οποίες έχει αναλάβει, στην ανάδειξη και

προάσπιση των δίκαιων και εύλογων συμφερόντων των Μελών του, στην ανάδειξη, διαφύλαξη και

εξέλιξη του θεσμού των ΚΤΕΟ και στην διασφάλιση του υψηλού επιπέδου του τεχνικού ελέγχου

οχημάτων, τον οποίο παρέχουν τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, προς όφελος και των μελών του Σωματείου μας,

τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αλλά και του Θεσμού του τεχνικού

ελέγχου οχημάτων εν γένει και της κοινωνίας γενικότερα, μέσω της προάσπισης θεμελιωδών

αγαθών, όπως είναι η οδική ασφάλεια, η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τον τελευταίο καιρό, η λειτουργία του Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στην χώρα

μας βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή.  Ειδικότερα,  όπως γνωρίζετε,  πέραν των προβλημάτων,  τα

οποία ταλανίζουν τον Θεσμό των ΚΤΕΟ, έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου, στο

οποίο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις αναφορικά με τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, πολλές από τις

οποίες (ρυθμίσεις)  θέτουν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο τις βασικές αρχές και αξίες,  τις οποίες

καθ’ όλη την διάρκεια της επιχειρηματικής μας πορείας στον χώρο των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ μοχθούμε

να διασφαλίσουμε, και ανοίγουν την κερκόπορτα στην αδιαφάνεια, στην εξάλειψη της

ανεξαρτησίας των ΚΤΕΟ και της αμεροληψίας και της υψηλής ποιότητας του διενεργούμενου από

τα ΚΤΕΟ ελέγχου,  και κατ’  επέκταση στην απαξίωση του Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων

στην χώρα μας,  ενώ παράλληλα προάγουν την ανισότητα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος

των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ,  τόσο μεταξύ τους όσο και προς τα Δημόσια ΚΤΕΟ,  τα οποία και με το

προωθούμενο νομοθετικό καθεστώς λαμβάνουν νέα παράταση στην λειτουργία τους,  παρά το

γεγονός ότι δεν έχουν διαπιστευθεί.

Παράλληλα όμως, η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία είναι και μία ευκαιρία για τον Κλάδο

μας,  προκειμένου να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε δίκαια αιτήματά μας,  όπως είναι η
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διεύρυνση των κατηγοριών οχημάτων και εν γένει του αντικειμένου του ελέγχου των Ιδιωτικών

ΚΤΕΟ.

Στις σημερινές κρίσιμες περιστάσεις καλούμαστε όλοι για μία ακόμη φορά να αναλάβουμε

πρωτοβουλία και δράση τόσο για την διασφάλιση και θωράκιση των βασικών αξιών του τεχνικού

ελέγχου οχημάτων,  της αμεροληψίας,  της ακεραιότητας και της διασφάλισης της υψηλής

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,  όσο και για την προώθηση των δίκαιων και εύλογων

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των Σωματείων μας. Θεωρούμε δε, ότι ο πλέον

αποτελεσματικός και πρόσφορος τρόπος για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι

α) η συνένωση των δυνάμεων όλων των δραστηριοποιούμενων στον χώρο των Ιδιωτικών

ΚΤΕΟ·

β) η διαμόρφωση κοινών θέσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων,  με τα οποία

έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ο Θεσμός των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στη χώρα μας, για την διασφάλιση

των βασικών αρχών της λειτουργίας των ΚΤΕΟ και για την επίτευξη των σημαντικών κοινωνικών

στόχων, τους οποίους επιδιώκουν να υπηρετήσουν τα ΚΤΕΟ· και τέλος

γ) η δυναμική από κοινού προβολή από όλους τους επιχειρηματίες του Κλάδου, οι οποίοι

είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των έσω τα προβλήματα,  με τα οποία έρχεται καθημερινά

αντιμέτωπος ο Κλάδος των ΚΤΕΟ,  αλλά και να προτείνουν αποτελεσματικές και υλοποιήσιμες

λύσεις για την αντιμετώπισή τους και για την εν γένει βελτίωση και θωράκιση του Θεσμού του

τεχνικού ελέγχου οχημάτων, συγκροτημένων και ορθολογικών επιχειρημάτων, τα οποία θα

καταδείξουν την ορθότητα των θέσεών μας και το ευρύτερο όφελος,  το οποίο δύναται να

προκύψει από την διασφάλιση, θωράκιση και ενδυνάμωση της ορθή και σύννομης λειτουργίας του

Θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στην χώρα μας.

Με γνώμονα την ανωτέρω αδήριτη ανάγκη για την επίτευξη της κατά το δυνατόν

ευρύτερης συναίνεσης και συνεργασίας στον χώρο των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, το Σωματείο μας έλαβε την

πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανοιχτής Ημερίδας, την 27η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Σάββατο και

ώρα 12.30μ.μ. στο  Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, επί  της  συμβολής της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 9

και  της οδού  Μέρλιν αρ.  1,  στην Αθήνα.  Στόχος μας είναι,  στην ανωτέρω ανοιχτή Ημερίδα να

συμμετέχει ο κατά το δυνατόν ευρύτερος κύκλος προσώπων και εν γένει φορέων, που

δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΚΤΕΟ, με τα ακόλουθα θέματα  συζήτησης:
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α) Προώθηση αιτήματος προς το Υπουργείο Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων,

αναφορικά με: i) την διεύρυνση των κατηγοριών οχημάτων, τα οποία δύναται να  ελέγχονται  τόσο

στα  Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων,  όσο και   σε αυτά  των βαρέων οχημάτων·  και ii) τη

διεύρυνση εν γένει του αντικειμένου του ελέγχου, που διενεργείται από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

β) Κρίσιμες Νομοθετικές Εξελίξεις αναφορικά με το  πλαίσιο λειτουργίας των  ΚΤΕΟ,

παρουσίαση σχετικών προτάσεων του Σωματείου και ενδεδειγμένες Δράσεις.

γ) Λοιπά ζητήματα που απασχολούν τον Κλάδο των ΚΤΕΟ (ενδεικτικά μέτρα συρρίκνωσης

του κόστους λειτουργίας των ΚΤΕΟ,  πρωτοβουλίες για σύναψη συνεργασιών με τρίτους κλπ.).

Στο πλαίσιο αυτό  δια  του παρόντος καλούμε τα Σωματεία και κάθε ενδιαφερόμενο

ανεξάρτητο ΙΚΤΕΟ, όπως συμμετέχουν στην ανωτέρω ανοιχτή Ημερίδα  και όπως μεριμνήσουν για

τη συμμετοχή σ’  αυτήν και των Μελών τους,  προς τα  οποία και  κοινοποιείται το παρόν,

προκειμένου να χαράξουμε από κοινού μία πορεία δράσης και κοινής επιδίωξης των στόχων μας

και προάσπισης των συμφερόντων των μελών μας και του θεσμού των ΚΤΕΟ γενικότερα.

Αποβλέποντας πάντοτε στην συνεργασία μας για την διεκδίκηση των κοινών μας στόχων,

παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για το Σωματείο

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ»

Κωνσταντίνος Βήκας

Πρόεδρος Δ.Σ.


