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Αξ. πξωη. 73 

 

Αζήλα, 18/5/2007 
Αζήλα,  

 
  

Αμηόηηκν 

Κύξην Γεώξγην Σνπθιηά 

       Υπνπξγό ΠΔΦΩΓΔ 

 

 

 

 Αμηόηηκε Κύξηε Υπνπξγέ, 

 

 ζε ζπλέρεηα πξνεγνπκέλσλ εγγξάθσλ καο πξνο εζάο (αξ. πξση. 298/20-10-2004 

θαη 580/11-4-2005 κε ηα νπνία δεηνύζακε κα ξπζκηζζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ηελ  

«δηέιεπζε νρεκάηωλ Πνιπηέθλωλ ηύπνπ – VAN, Πνιπκνξθηθά θαη Λεωθνξεηάθηα» 
από ηα δηόδηα ηνπ ΤΔΟ-Α.Δ θαη ελώ πεξηκέλακε λα γίλεη επηηέινπο απηή ε ξύζκηζε, 

καζαίλνπκε από ηα ΜΜΔ όηη ν αξκόδηνο Υθππνπξγόο θ. Π. Γνύθαο ππέγξαςε απόθαζε 

πνπ απαιιάζζεη ηα απηνθίλεηα ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Παξαπιεγηθώλ από ηελ 

θαηαβνιή δηνδίσλ … μερλώληαο ηνπο Πνιπηέθλνπο! 

Σαο θάλνπκε γλσζηό όηη ην 2002 κεηά από εληνιή ηεο θ. Β. Παπαλδξένπ 

Υπνπξγνύ ηόηε ΥΠΔΦΩΓΔ επηζθεθζήθακε ηνλ θ. Σσηεξηάδε, Πξόεδξν ηνπ Τ.Δ.Ο (3-

12-2002), ν νπνίνο καο ππνζρέζεθε όηη ζύληνκα ζα ιπζεί ην πξόβιεκα απηό κε ηνλ 

εθνδηαζκό ησλ απηνθηλήησλ καο απηώλ κε «Μαγλεηηθέο Κάξηεο», ώζηε απηά λα 

αλαγλσξίδνληαη από ηα κεραλήκαηα ησλ δηνδίσλ θαη λα πιεξώλνπλ αληίηηκν δηνδίσλ 

θαηεγνξίαο ΙΙ. 

 Σπκθσλήζακε κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΤΔΟ θαη ελώ καδέςακε 

«Άδεηεο Κπθινθνξίαο» απηώλ ησλ απηνθηλήησλ ησλ Πνιπηέθλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηό ην πξόβιεκα (πεξίπνπ 100 απηνθίλεηα ήηαλ ηόηε από όιε ηελ Διιάδα) θαη ηηο 

απνζηείιακε ζην Τ.Δ.Ο γηα ηελ έθδνζε ησλ «Μαγλεηηθώλ Καξηώλ» ν λένο Πξόεδξνο 

ηνπ Τ.Δ.Ο (γηαηί ελ ησ κεηαμύ άιιαμε Πξόεδξν ην Τ.Δ.Ο.) καο αλαθέξεη κε έγγξαθό ηνπ 

(Αξ. Πξση. 5325/23-6-03) όηη ιάζνο θαηαιάβακε, ε ιύζε απηή είλαη αζύκθνξε, 

πνιπδάπαλε, δύζθνιε … θαη αξλείηαη λα πινπνηήζεη ηελ ππόζρεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ 

Πξνέδξνπ!  

Δπαλήιζακε κε ηα 262/19-9-2003 θαη 7/12-1-2004 ζηα νπνία αλαθέξακε: 

 ″… κε ηελ  παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ηζρύνληνο Ν. 1910/44 «Πνιύηεθλνη ή 

κέιε  νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ ηαμηδεύνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν εληόο ηνπ Κξάηνπο, 

ηπγράλνπλ εθπηώζεωο λαύιωλ ζηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνιόγηα πνζνζηνύ 

ηνπιάρηζηνλ 50% ζε ζπγθνηλωληαθέο επηρεηξήζεηο κεηαθνξώλ εθ’ όζωλ απηέο 

ζπλδένληαη κε εηδηθέο επηρνξεγήζεηο κεηά ηνπ Κξάηνπο».  

Με ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 306/73 αιιά θαη κε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 

1245/75 ε έθπησζε απηή επεθηάζεθε θαη ζηα Λεσθνξεία ησλ ΚΤΔΛ θιπ. λα ζεκεησζεί 

επίζεο όηη νη Πνιύηεθλνη θάηνρνη ησλ απηνθηλήησλ Ι.Φ. νπδεκίαο απαιιαγήο ή 

εθπηώζεσο ηπγράλνπλ από ην Γεκόζην γηα ηα «Τέιε Κπθινθνξίαο» ησλ απηνθηλήησλ ή 

από εκκέζνπο θόξνπο ησλ θαπζίκσλ. 

 Δθ’ όζνλ ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Τ.Δ.Ο θξίλεη αζύκθνξε θαη δύζθνιε ηελ 

ζπκθωλεζείζα ιύζε, παξαθαινύκε λα εμεηάζεηε ην ζέκα απαιιαγήο θαηαβνιήο 



ηειώλ δηνδίωλ απ’ όια ηα απηνθίλεηα ηωλ Πνιπηέθλωλ (ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1647/86), ή δώζεηε νπνηαδήπνηε άιιε ιύζε. 

 Τν κέηξν απηό ζα απνηειέζεη έλα ηζρπξό δεκνγξαθηθό θίλεηξν, πνπ ην δεκόζην 

όρη κόλν δελ ζα ράζεη έζνδα, αιιά αληηζέησο ζα ηα απμήζεη, αθνύ ν Πνιύηεθλνο ζα 

νδεγεζεί κ’ απηό ην κέηξν λα αγνξάζεη κεγαιύηεξεο ηππνδύλακεο θαη αζθαιέζηεξα 

απηνθίλεηα γηα λα κεηαθέξεη ηελ πνιπκειή νηθνγέλεηά ηνπ θαη επνκέλσο ζα πιεξώζεη 

θαη πεξηζζόηεξα «Τέιε Κπθινθνξίαο», «Τέιε Ταμηλόκεζεο» αιιά θαη πεξηζζόηεξνπο 

έκκεζνπο θόξνπο ζηα θαύζηκα, ην κέηξν απηό ζα αθνξά δε ζ’ έλα πνιύ κηθξό αξηζκό 

απηνθηλήησλ.″ 

 Σηηο 28/1/2004 ιακβάλνπκε έγγξαθν από ην Τ.Δ.Ο. (ΓΔΝ 1300) ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη όηη ην ζέκα καο ηειηθώο ξπζκίδεηαη κε ζρέδην Π.Γ. πνπ πξνωζήζεθε 

από ην ΥΠΔΦΩΓΔ θαη βξίζθεηαη ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα επεμεξγαζία 

… δπζηπρώο όκωο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε θαλέλα λεόηεξν, εθηόο ηεο απόθαζεο 

ηνπ Υθππνπξγνύ θ. Π. Γνύθα γηα ηνπο Παξαπιεγηθνύο… 

 Γλωξίδνληαο θ. Υπνπξγέ, ηηο επαηζζεζίεο ηνπ Πξωζππνπξγνύ καο αιιά θαη 

ηηο δηθέο ζαο πξνζωπηθά γηα ηνπο Πνιπηέθλνπο, παξαθαινύκε γηα ηελ παξέκβαζή 

ζαο, ώζηε λα ιπζεί ην αλωηέξω ρξνλίδνλ ζέκα πνπ καο απαζρνιεί. 

 

 

 

Γηαηεινύκε κε εθηίκεζε  

Γηα ηελ ΑΣΠΔ, 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Βαζίιεηνο Θενηνθάηνο 

Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Δπάγγεινο Παπαγηάλλεο 

 

 

 

Κνηλνπνίεζε: 

1. Γξαθείν Υπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θ. Μηράιε Ληάπε 

2. Τ.Δ.Ο. Α.Δ. 

    Βπηίλεο 14-18 Ν. Φηιαδέιθεηα, Τ.Κ. 14342 Αζήλα 

3. Γξαθείν Υθππνπξγνύ θ. Π. Γνύθα 

4. Γξαθείν Υθππνπξγνύ θ. Α. Μπέδα 

 

 


