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               Θέκα:  «Καηάζεζε ποζού ελός (1) εσρώ γηα ηα ηέιε θσθιοθορίας 2019 » 

   Κύξηε πξντζηάκελε 
   Με ην γξακκάηην πιεξσκήο – παξάβνιν  .................................... θαηέβαια ην πνζόλ ηνπ 
ελόο (1) επξώ ππέξ δεκνζίνπ, έλαληη ηειώλ θπθινθνξίαο έηνπο 2019  γηα ην απηνθίλεηό κνπ 
κε ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ............................................., έλαληη ηεο ρξήζεο ηνπ θαθνύ 
νδηθνύ δηθηύνπ, αηηηνινγώληαο απηήλ ηελ ελέξγεηα κνπ σο αθνινύζσο: 
   1) Δηόηη, ηα ηέιε θπθινθνξίαο είλαη ηέινο αληαπνδνηηθό θαη έπξεπε άκεζα λα 
επαλεπελδύεηαη ζηνλ ηόπν εηζπξάμεσο γηα ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη θαηαζθεπή 
λέσλ δξόκσλ  θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηνλ  λνκό………………………………. .  
Όκσο από ηα πνζά πνπ εηζέπξαμε πέξζη γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ην θξάηνο  πνπ εζείο 
εθπξνζσπείηε,  κόλνλ έλα πνιύ κηθξό κέξνο επέζηξεςε ζην λνκό θαη ζηελ πεξηνρή πνπ 
δσ, εξγάδνκαη θαη δξαζηεξηνπνηνύκαη.            
Απνηέιεζκα οη δρόκοη λα είλαη άζιηοη, επηθίλδσλοη, γεκάηοη ιαθθούβες παληού, 
βαζαληζηήρηο θαζεκερηλό γηα ηοσς ηδηοθηήηες ηωλ ασηοθίλεηωλ ποσ πιερώλοσλ ηέιε 
θσθιοθορίας.    Η πζηέξεζε θαη ππαλάπηπμε ηνπ λνκνύ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζην 
άζιην θαη ειιηπέο νδηθό δίθηπν, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ππέξνγθα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ 
επέβαιαλ νη θπβεξλώληεο θαη ε ηξόηθα .       
   Αληί λα θαηαβάισ ηέιε θπθινθνξίαο  -ζε έλα νδηθό δίθηπν πνπ δελ ρξεζηκνπνηώ-  ζα 
πξέπεη λα εηζπξάμσ απνδεκίσζε από ην θξάηνο  θαη ηελ απηνδηνίθεζε, επεηδή δελ κνπ 
επηηξέπεηε λα ρξεζηκνπνηώ ην απηνθίλεηό κνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο θαη όρη λα 
πιεξώλσ θαη από πάλσ απηά ηα δπζβάζηαθηα ραξάηζηα. 
   2) Δηόηη, δελ ππάξρεη ινγνδνζία από ηνπο ππνπξγνύο θαη ηνπο βνπιεπηέο γηα ην πνπ 
πήγαλ ηα ρξήκαηά ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο  θαη γηαηί ζεκαληηθό κέξνο ηνπο δελ 
επαλεπελδύζεθε ζηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο θαη ηνπ Δήκνπ πνπ 
δηακέλσ. 
   3) Δηόηη, αληηζπληαγκαηηθά θαη παξάλνκα δεηούληαη προθαηαβοιηθά ηα ηέιε 
θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ. 
   4) Δηόηη, αληηζπληαγκαηηθά θαη παξάλνκα πξνβιέπεηαη δηπιαζηαζκόο ησλ ηειώλ ζε 
όπνηνλ ηα θαηαβάιεη κεηά ηελ 1ε ηνπ έηνπο. 
   5) Δηόηη, ην θξάηνο δελ εθάξκνζε ηνλ αληαπνδνηηθό ηνπο ραξαθηήξα, σο όθεηιε! 
   6) Δηόηη, ελώ ην νηθνγελεηαθό κνπ εηζόδεκα κεηώζεθε, θαηά 40 %-50%, ζπλεπεία ηεο 
δηθήο ζαο θαθήο δηαρεηξίζεσο, εζείο απμήζαηε ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαηά ιεζηξηθό ηξόπν 
θαη ρσξίο αηηηνινγία. 
   7) Δηόηη, κείσζα ηηο κεηαθηλήζεηο κνπ κε ην απηνθίλεηό κνπ, ην δε Δεκόζην – Κξάηνο 
(Εζείο) εηζπξάηηεη θαη σο θόξν ην 60 % ηνπ πνζνύ (1,40 €) πνπ πιεξώλσ γηα θάζε έλα 
ιίηξν βελδίλεο, ρσξίο λα καο ιέηε πνπ πάλε νη θόξνη καο θαη αθήλαηε ηνπο δξόκνπο 
άζιηνπο.                                                                                                         Δηαηειώ 

 


