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               Θέμα:  «Κατάθεση ποσού ενός (1) ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας 2017 » 
   Κύριε προϊστάμενε 
   Με το γραμμάτιο πληρωμής – παράβολο  .................................... κατέβαλα το ποσόν του  
ενός (1) ευρώ υπέρ δημοσίου, έναντι τελών κυκλοφορίας έτους 2017  για το αυτοκίνητό μου 
με ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ............................................., έναντι της χρήσης του κακού 
οδικού δικτύου, αιτιολογώντας αυτήν την ενέργεια μου ως ακολούθως: 
   1) Διότι, τα τέλη κυκλοφορίας είναι τέλος ανταποδοτικό και έπρεπε άμεσα να 
επανεπενδύεται στον τόπο εισπράξεως για συντήρηση του οδικού δικτύου και κατασκευή 
νέων δρόμων  και στην προκειμένη περίπτωση στον  νομό………………………………. .  
Όμως από τα ποσά που εισέπραξε πέρσι για τα τέλη κυκλοφορίας το κράτος  που εσείς 
εκπροσωπείτε,  μόνον ένα πολύ μικρό μέρος επέστρεψε στο νομό και στην περιοχή που 
ζω, εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι.            
Αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι άθλιοι, επικίνδυνοι, γεμάτοι λακκούβες παντού, 
βασανιστήριο καθημερινό για τους ιδιοκτήτες των αυτοκίνητων που πληρώνουν τέλη 
κυκλοφορίας.    Η υστέρηση και υπανάπτυξη του νομού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
άθλιο και ελλιπές οδικό δίκτυο, σε αντιδιαστολή με τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας που 
επέβαλαν οι κυβερνώντες και η τρόικα .       
   Αντί να καταβάλω τέλη κυκλοφορίας  -σε ένα οδικό δίκτυο που δεν χρησιμοποιώ-  θα 
πρέπει να εισπράξω αποζημίωση από το κράτος  και την αυτοδιοίκηση, επειδή δεν μου 
επιτρέπετε να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου στις περισσότερες περιοχές και όχι να 
πληρώνω και από πάνω αυτά τα δυσβάστακτα χαράτσια. 
   2) Διότι, δεν υπάρχει λογοδοσία από τους υπουργούς και τους βουλευτές για το που 
πήγαν τα χρήματά των τελών κυκλοφορίας  και γιατί σημαντικό μέρος τους δεν 
επανεπενδύθηκε στη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας και του Δήμου που 
διαμένω. 
   3) Διότι, αντισυνταγματικά και παράνομα ζητούνται προκαταβολικά τα τέλη 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου. 
   4) Διότι, αντισυνταγματικά και παράνομα προβλέπεται διπλασιασμός των τελών σε 
όποιον τα καταβάλει μετά την 1η του έτους. 
   5) Διότι, το κράτος δεν εφάρμοσε τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα, ως όφειλε! 
   6) Διότι, ενώ το οικογενειακό μου εισόδημα μειώθηκε, κατά 40 %-50%, συνεπεία της 
δικής σας κακής διαχειρίσεως, εσείς αυξήσατε τα τέλη κυκλοφορίας κατά ληστρικό τρόπο 
και χωρίς αιτιολογία. 
   7) Διότι, μείωσα τις μετακινήσεις μου με το αυτοκίνητό μου, το δε Δημόσιο – Κράτος 
(Εσείς) εισπράττει και ως φόρο το 60 % του ποσού (1,40 €) που πληρώνω για κάθε ένα 
λίτρο βενζίνης, χωρίς να μας λέτε που πάνε οι φόροι μας και αφήνατε τους δρόμους 
άθλιους.                                                                                                         Διατελώ 


