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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ «Ο ΑΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ 
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ΠΡΟΣ 

1. Την Διεύθυνση ΚΤΕΟ της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας 

Αττικής. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  

1. Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ.κ Χρήστο Σπιρτζη 

2. Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ.κ Πέτη Πέρκα 

3. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ.κ Καλλιόπη Καρδαμίτση 

3.. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

 

Θέμα "Ανάκληση της υπ'αριθμ, οικ.285/2.7.2015 αποφάσεως της Γενικής 

Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα Παράταση Δελτίων 

Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων"  

 

Αθήνα 2.7.2015 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με έκπληξη λάβαμε γνώση της έκδοση της υπ'αριθμ οικ. 285/2.7.2015 αποφάσεως της 

Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών Περιφέρειας Αττικής με θέμα: "Παράταση ισχύος 

Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων " η οποία εξεδόθη μετά την έκδοση της υπ'αριθμ 
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Οικ. 41267/3423/2.7.2015 αποφάσεως του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών 

Μεταφορών & Δικτύων με θέμα : "Παράταση προθεσμίας διενέργειας τεχνικού 

ελέγχου" με την οποία έρχεται σε αντίθεση ρυθμίζοντας το αυτό ζήτημα το οποίο 

έχει δημιουργηθεί σε όλους μας λογω της τρέχουσας δυσμενούς καταστάσεως η οποία 

έχει επέλθει στις συναλλαγές με τα τραπεζικά ιδρύματα, με διαφορετικό και 

αντιφατικό τρόπο. 

Καίτοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως του 

κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού, της οποίας το περιεχόμενο εκτιμούμε ως ορθό, τα δε 

όρια αυτής λελογισμένα και στο αναγκαίο μέτρο εν σχεσει με την οδική ασφάλεια, δεν 

μπορούμε να θεωρήσουμε το αυτό και για την σχετική απόφαση της Περιφέρειας 

Αττικής της οποίας την ανάκληση αιτούμεθα άμεσα για τους κάτωθι νομίμους 

και αληθείς λόγους: 

1.  Αρμοδιότητα για την έκδοση παρατάσεως στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων , πέραν 

του Υπουργού Μεταφορών διαθέτει κατά το άρθρο 5 του ν.1350/83, ως 

τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μόνον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας (και 

νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και όχι η οικεία Περιφέρεια. Ως εκ τούτου 

αναρμοδίως εξεδόθη η ως άνω απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί 

παρατάσεως ισχύος των ΔΤΕΟ. 

2. Έτι δε περαιτέρω, προκειμένου να εκδοθεί τέτοια απόφαση από τον Γενικό 

Γραμματέα της (Αποκεντρωμένης) Διοίκησης Αττικής, και όχι την Περιφέρεια 

Αττικής, απαιτείται να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα. 

Είναι προφανές, ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις ελληνικές τράπεζες 

αναφορικά με την διακίνηση κεφαλαίων και την πρόσκαιρη αναστολή της 

λειτουργίας τους, αφορούν το σύνολο της χώρας και δεν έχουν τοπικό 

χαρακτήρα ο οποίος εστιάζεται στην περιφέρεια Αττικής.  

Το συνολικό δε αυτό ζήτημα που έχει ανακύψει αντιμετωπίζεται ήδη έγκαιρα, 

πανελλαδικά και στοχευμενα με την εκδοθείσα υπ'αριθμ 41267/3423/2.7.2015 

απόφαση του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

Ως εκ τούτου η ως άνω απόφαση στερείται και νομίμου ερείσματος καθώς δεν 

πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εκδόσεως της. 

Για τους λόγους αυτούς, και με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά πιθανό, αν δεν ανακληθεί 

άμεσα η πράξη αυτή, να επικρατήσει σύγχυση, τόσον στους πολίτες που ήδη 

βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, όσο και στα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ σε μια 

εξαιρετικά δύσκολη και από κάθε άποψη τεταμένη κατάσταση. 

Επειδή εκτιμούμε ότι κατά τον χρόνο εκδόσεως της ως άνω αποφάσεως σας, 

αγνοούσατε την έκδοση της ταυτόχρονης υπ'αριθμ Οικ. 41267/3423/2.7.2015 

αποφάσεως του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για 

το ίδιο θέμα που τυγχάνει εφαρμογής στο σύνολο της χώρας περιλαμβανομένης και της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Σας καλούμε όπως άμεσα ανακαλέσετε την ως άνω υπ'αριθμ . 285/2.7.2015 απόφαση 

Σας. 
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 Επιφυλασσόμενοι των νομίμων δικαιωμάτων μας και αναμένοντας τις άμεσες 

ενέργειες Σας διατελούμε 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για την 
«ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Αλέξανδρος Τσακίρης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Για την 
   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Αχιλλέας Πούττας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον  

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 Κωνσταντίνος Βήκας 

 

 


