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Με την υπ’ αριθμ. 17/24−5−2011 Καταλογιστική Πράξη
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 152
παρ. 5 εδάφ. β και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/01 επεβλήθη−
σαν στον MEMETEL PETRICIA του COSTEL − Α.Δ.Τ. KL
139901 Ρουμάνο υπήκοο, αγνώστου διαμονής και στον
STEFAN NICU του JION − Α.Δ.Τ. AR 6178147 Ιταλό υπήκοο,
αγνώστου διαμονής, συνολικά πολλαπλά τέλη ύψους
δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και τριά−
ντα ενός λεπτών (12.123,39), για υπόθεση λαθρεμπορίας
τσιγάρων.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 24996/2840
(2)
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης
Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και απο−
στολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγ−
χων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001
«Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων
και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 268),
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄),
γ. του άρθρου 2 του ν.δ. 638/70 «περί ιατρικής εξετά−
σεως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.» όπως ισχύει,
δ. της ΥΑ 58413/7516/10−10−02 «Τεχνικές προδιαγραφές
συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέ−
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ντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διε−
νεργουμένων τεχνικών ελέγχων» (Β’ 1350).
2. Την ανάγκη βελτίωσης και επικαιροποίησης της
ανωτέρω απόφασης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ
Άρθρο 1
Απαιτήσεις Μηχανογραφικού Συστήματος Ιδιωτικού
ΚΤΕΟ
Το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) των Ιδιωτικών Κέ−
ντρων Τεχνικού Ελέγχου (ΙΚΤΕΟ) καλύπτει τα παρα−
κάτω:
(α) Την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων ελέγχου
απευθείας, και χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσης συ−
σκευής από την αυτόματη γραμμή, εκτός εκείνων που
η καταγραφή τους γίνεται μετά από οπτικό έλεγχο
(οπτικές ελλείψεις), οπότε η εισαγωγή των αποτελε−
σμάτων του οπτικού ελέγχου είναι επιτρεπτό να γίνει
με τη χρήση φορητής συσκευής καταχώρησης [personal
digital assistant (PDA)].
(β) Την επεξεργασία των δεδομένων ελέγχου και την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την ισχύου−
σα νομοθεσία, τους κανόνες, τα πρότυπα και τη χρησι−
μοποίηση των κωδικών αριθμών ελλείψεων που προδια−
γράφονται στις ισχύουσες διατάξεις, όπως ισχύει, με τη
χρήση των δεδομένων του τεχνικού αρχείου οχημάτων,
όποτε αυτό απαιτείται.
(γ) Την εκτύπωση των αποτελεσμάτων ελέγχου στην
έντυπη μορφή του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και
του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης για
τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
(δ) Την τήρηση στατιστικών στοιχείων με βάσει τα
αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.
(ε) Την τήρηση βάσεως δεδομένων με όλα τα στοιχεία
των ελέγχων που έχει διενεργήσει το ΙΚΤΕΟ.
(στ) Την υποστήριξη των διαδικασιών απόδοσης του
δικαιώματος του δημοσίου και την τήρηση των σχετικών
στοιχείων τεχνικών ελέγχων.
(ζ) Την αυτόματη και άμεση αποστολή μετά την ολο−
κλήρωση του κάθε τεχνικού ελέγχου, των δεδομένων
ελέγχου που κρίνονται απαιτητά στον Κεντρικό Υπολο−
γιστή του Μ.Σ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), σύμφωνα με την παρ. 9 του
άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
(η) Την αυτόματη λήψη και ενημέρωση του αρχείου τε−
χνικού ελέγχου από το δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
(θ) Την αυτόματη λήψη πληροφοριακών αρχείων και
οδηγιών εφαρμογής από δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ.
(ι) Την υποστήριξη των απαιτήσεων διαπίστευσης κατά
τη διαπίστευση του ΙΚΤΕΟ σε συνεργασία με τον φορέα
διαπίστευσης.
(ια) Την τήρηση των στοιχείων διακίνησης των ΔΤΕ
(εκδιδόμενα ΔΤΕ, αρχικοί έλεγχοι, επανέλεγχοι, άκυρα,
κατεστραμμένα, κ.λπ.).
(ιβ) Την υποστήριξη αυτόματης αποστολής των αρχεί−
ων τυποποιημένης μορφής XML. Τα αρχεία αυτά είναι
το ημερολόγιο συντήρησης, ο κατάλογος με τα στοιχεία
και την ειδικότητα του προσωπικού που υπηρετεί στο

ΙΚΤΕΟ και το δελτίο εκπαίδευσής του, καθώς και το
αρχείο βαθμονόμησης (calibration) οργάνων.
(ιγ) Την τήρηση «ημερολογίου συντήρησης» των μηχα−
νημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου
5 της παρούσας απόφασης.
(ιδ) Την τήρηση «δελτίου εκπαίδευσης» του προσω−
πικού του ΙΚΤΕΟ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5
της παρούσας απόφασης.
(ιε) Την τήρηση ημερολογίου βαθμονόμησης (calibration)
των οργάνων ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρ−
θρου 5 της παρούσας απόφασης.
(ιστ) Τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο (internet) και την
υποστήριξη επαρκούς κρυπτογράφησης για ανταλλαγή
δεδομένων με το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με ασφαλή τρόπο.
(ιζ) Τη διασταύρωση των στοιχείων του ελεγχόμενου
οχήματος με εκείνα που περιέχονται σε σχετικά αρχεία
που λαμβάνονται από το δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ. όποτε αυτά είναι διαθέσιμα (π.χ. αρχείο κλεμμένων
αυτοκινήτων).
(ιη) Την τήρηση φωτογραφικού υλικού σύμφωνα τις
απαιτήσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα της πα−
ρούσας, για όσο διάστημα το ΙΚΤΕΟ έχει υποχρέωση
να τηρεί αντίγραφα των εκδιδόμενων ΔΤΕ σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις των παραγράφων (α) και (ιη) του παρό−
ντος άρθρου το αργότερο μέχρι 10.6.2012.
Άρθρο 2
Λειτουργίες του τεχνικού ελέγχου που καλύπτει το
Μηχανογραφικό Σύστημα
Κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος εκτελού−
νται οι κατωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες. Η σειρά
ή η πιθανή συγχώνευση διαδικασιών είναι επιλογή του
ΙΚΤΕΟ. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα ιχνηλάτησης της κάθε λειτουργίας και δυ−
νατότητα προσθήκης και νέων διαδικασιών σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1. Προαιρετική λειτουργία Πύλης
1.1 Σκοπός της λειτουργίας της πύλης είναι η υποδοχή
του οχήματος στην είσοδο του ΙΚΤΕΟ και η εισαγω−
γή στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ του αριθμού κυκλοφορίας του
οχήματος και των στοιχείων που προσδιορίζουν τον
εργοστασιακό τύπο του οχήματος.
1.2 Περιγραφή της λειτουργίας
(α) Ο υπάλληλος του ΙΚΤΕΟ ελέγχει την άδεια κυ−
κλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος και εισάγει
στο τερματικό της πύλης τον αριθμό κυκλοφορίας του
οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τύπο του
οχήματος.
(β) Το Μ.Σ. καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία και
ώρα, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εισερχομένου
οχήματος τη συγκεκριμένη ημέρα.
(γ) Εκτυπώνεται εις διπλούν ο αύξων αριθμός του
εισερχομένου οχήματος που αποτελεί τον χαρακτη−
ριστικό αριθμό ελέγχου του οχήματος. Κάτω από τον
παραπάνω αριθμό εκτυπώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας
και η ημερομηνία ελέγχου. Το ένα αντίτυπο δίδεται στον
πολίτη και το άλλο τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του
αυτοκινήτου. Εναλλακτικά ως χαρακτηριστικός αριθμός
ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στις διάφορες φά−
σεις του ελέγχου και ο αριθμός κυκλοφορίας.
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2. Λειτουργία Γραμματείας − Ταμείου
2.1 Σκοπός της λειτουργίας είναι η εισαγωγή στο Μ.Σ.
του ΙΚΤΕΟ των λοιπών τεχνικών στοιχείων του οχήμα−
τος και ο έλεγχος των στοιχείων της αδείας κυκλοφο−
ρίας και των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
2.2 Περιγραφή της λειτουργίας
(α) Ο πολίτης παραδίδει στον υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ
την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τα αναγκαία
δικαιολογητικά ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
(β) Ο υπάλληλος εισάγει στο τερματικό του τον αριθ−
μό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον χαρακτηριστικό
αριθμό ελέγχου που χορηγήθηκε στην πύλη.
(γ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα και
εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, βάσει του «Αρχείου
Αδειών Κυκλοφορίας», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση
από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αν διαπιστωθεί ότι τα παραπάνω
στοιχεία είναι ελλιπή ή εμφανώς λανθασμένα, εισάγο−
νται νέα ή συμπληρώνονται ή διορθώνονται από τον
υπάλληλο. Το σύστημα καταγράφει αυτόματα τις συ−
μπληρώσεις ή διορθώσεις στοιχείων που έγιναν και τις
αποστέλλει στη Δ.Ο.Π. για έλεγχο μαζί με τα λοιπά στοι−
χεία ελέγχου. Τις ανωτέρω συμπληρώσεις ή διορθώσεις
διαβιβάζει η Δ.Ο.Π. στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για διασταύρωση με
τα στοιχεία των φακέλων των οχημάτων και τις δικές
της περαιτέρω ενέργειες.
(δ) Γίνεται αυτόματα από το σύστημα έλεγχος νο−
μιμότητας του οχήματος βάσει του «Αρχείου Αδειών
Κυκλοφορίας». Σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι
καταγεγραμμένο στο ανωτέρω αρχείο ακολουθούνται
οι οδηγίες που συνοδεύουν το αρχείο και ενημερώνο−
νται άμεσα οι αρμόδιες αρχές.
(ε) Εφόσον απαιτείται γίνεται άντληση και εμφάνιση
στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων της έγκρισης
τύπου του οχήματος από το «Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων
(ΤΑΟ)», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από τη Δ.Ο.Π.
(ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).
(στ) Εμφανίζεται στην οθόνη κατάλογος με τα ανα−
γκαία δικαιολογητικά ελέγχου και δίπλα σε κάθε ένα
από αυτά θέση επιβεβαίωσης. Ο υπάλληλος ελέγχει
τις θέσεις επιβεβαίωσης με βάση τα παραδοθέντα από
τον πολίτη έγκυρα δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα
προσθήκης από τον υπάλληλο νέων δικαιολογητικών
καθώς και σημείωσης τυχόν παρατηρήσεων. Για να ολο−
κληρωθεί επιτυχώς η λειτουργία της Γραμματείας πρέ−
πει να έχουν ελεγχθεί όλες οι θέσεις επιβεβαίωσης.
(ζ) Εμφανίζεται αυτόματα το ποσόν που πρέπει να
καταβληθεί με ανάλυση του κόστους του κανονικού
ελέγχου, του κόστους του τυχόν εκπροθέσμου ελέγχου,
και του συνολικού ποσού.
3. Λειτουργία Ελέγχου Ταυτότητας του οχήματος
Ελέγχεται η ταυτότητα του οχήματος με βάση τα
στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, την πινακίδα κυκλο−
φορίας, τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου, την πινακίδα
του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά και τα τε−
χνικά στοιχεία του οχήματος. Εάν ο χαραγμένος αριθ−
μός πλαισίου του οχήματος δε συμφωνεί με την άδεια
κυκλοφορίας, εκτός από τα προβλεπόμενα, στο Δελτίο
Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται αναγράφεται στο χώρο
των παρατηρήσεων ο χαραγμένος αριθμός πλαισίου.
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4. Λειτουργία ελέγχων μέσω αυτόματων γραμμών
ή αυτόματων μηχανημάτων ελέγχου (αναλυτής καυ−
σαερίων, νεφελόμετρο, φρενόμετρο, αποκλισιόμετρο,
αμορτισερόμετρο, φωτόμετρο)
(α) Εισάγεται ο χαρακτηριστικός αριθμός ελέγχου του
οχήματος στο μηχάνημα ελέγχου.
(β) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα των
ειδικών παραμετρικών στοιχείων του συγκεκριμένου
ελέγχου από το Αρχείο Τεχνικού Ελέγχου (ΑΤΕ) ανά−
λογα με την κατηγορία του οχήματος. Αν δεν υπάρ−
χουν στοιχεία προστίθενται ή συμπληρώνονται από τον
υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ.
(γ) Γίνεται έλεγχος των συστημάτων του οχήματος
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
(δ) Γίνεται αυτόματη μεταφορά στο σύστημα του
ΙΚΤΕΟ των τιμών ελέγχου που προέκυψαν από τις με−
τρήσεις, απευθείας από την αυτόματη γραμμή.
(ε) Γίνεται αυτόματη σύγκριση από το σύστημα των
μετρήσεων με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία επι−
τρεπτά όρια.
(στ) Γίνεται αυτόματη εξαγωγή του αποτελέσματος του
ελέγχου και καταχώρησή του στο σύστημα του ΙΚΤΕΟ.
5. Λειτουργία οπτικών ελέγχων
Ελέγχονται τα σημεία του οχήματος που προβλέπο−
νται από την ισχύουσα νομοθεσία. Προς τούτο εισάγο−
νται στο σύστημα οι κωδικοί αριθμοί σημείων ελέγχου
που παρουσιάζουν ελλείψεις και ο χαρακτηρισμός των
ελλείψεων (σοβαρή, δευτερεύουσα, επικίνδυνη).
6. Λήψη φωτογραφικού υλικού
Έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες)
με σύστημα προστασίας από εξωτερικές παρεμβάσεις
(αλλαγή οπτικού πεδίου, κατεύθυνσης), συνδεδεμένες
με το μηχανογραφικό σύστημα του ΚΤΕΟ διατίθενται
ως ακολούθως:
α. Σε όλες τις γραμμές ελέγχου μία κάμερα εγκα−
θίσταται σε σταθερό σημείο πλησίον της αρχής της
γραμμής ελέγχου, εξωτερικά ή παρακείμενα του συ−
στήματος αυτόματης γραμμής, με σκόπευση προς τη
θέση όπου επί το πλείστον διενεργείται μέτρηση των
εκπομπών καυσαερίων. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει
κατά το δυνατόν ολόκληρη την εμπρόσθια πλευρά του
οχήματος κατά την έναρξη του τεχνικού ελέγχου. Δεύ−
τερη κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο με σκό−
πευση προς την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Η κάμερα
αυτή φωτογραφίζει την οπίσθια πλευρά του οχήματος,
κατά το πέρας του τεχνικού ελέγχου.
Στις φωτογραφίες που λαμβάνονται από τις ανωτέρω
κάμερες απαιτείται να εμφανίζονται ευκρινώς οι πινακί−
δες κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος αλλά και
ελάχιστο οπτικό πεδίο παραπλεύρως του προς έλεγχο
οχήματος για την ταυτοποίηση του ΙΚΤΕΟ.
β. Επιπρόσθετα οι λάκκοι επιθεώρησης των γραμμών
ελέγχου των ελαφρών και των βαρέων οχημάτων ή
τον ανυψωτήρα των γραμμών ελέγχου των ελαφρών
οχημάτων είναι εφοδιασμένοι με κινητή κάμερα για
τη λήψη φωτογραφιών κυρίως του κάτω μέρους των
ελεγχόμενων οχημάτων. Η κάμερα αυτή είναι ασύρματη
ή ενσύρματη, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη ή προσαρ−
τημένη στο χειριστήριο του τζογομέτρου ή σε φορητή
συσκευή καταχώρησης [personal digital assistant (PDA)].
Εάν δεν διαθέτει αυτοτελή φωτισμό το προς φωτογρά−
φηση αντικείμενο πρέπει να φωτίζεται π.χ με το φακό
του χειριστηρίου του τζογομέτρου.
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Με τη φορητή αυτή κάμερα λαμβάνονται για κάθε
όχημα οι ακόλουθες τέσσερις (4) φωτογραφίες:
• της εμπρόσθιας πλευράς του οχήματος, κατά το
δυνατόν ολόκληρης με εμφάνιση ευκρινώς της πινακί−
δας κυκλοφορίας (μία φωτογραφία).
• του κάτω μέρους του οχήματος (δύο φωτογραφίες,
η μία από εμπρός προς τα πίσω και η δεύτερη αντι−
στρόφως).
• της εσωτερικής πλευράς ενός τροχού του πρώτου
άξονα του οχήματος. Στη φωτογραφία απεικονίζεται
απαραιτήτως το πέλμα (έστω και πλαγίως και η μέρος
της εσωτερικής παρειάς του ελαστικού (ή των ελαστι−
κών αν ο άξονας φέρει διπλά ελαστικά). Προκειμένου για
οχήματα με πνευματικό σύστημα πέδησης (αερόφρενα)
απεικονίζεται στην ίδια φωτογραφία και ο κύλινδρος
πέδησης με συνδεδεμένη την αναμονή λήψης πίεσης
(μία φωτογραφία).
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στους
συνδυασμούς οχημάτων και τα αρθρωτά λεωφορεία
οι φωτογραφίες που λαμβάνονται είναι οκτώ (8)
γ. Οι φωτογραφίες είναι μορφής JPEG, ανάλυσης
640 * 480, και η ονομασία του κάθε αρχείου είναι «ΚΚΚ_
ΑΑΑΑΑΑΑ_ΦΦ_ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ», όπου ΚΚΚ ο αριθμός
ιδιωτικού ΚΤΕΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος, ΦΦ ο αριθμός κάμερας (ΦΦ=01 για την πρώτη
κάμερα και ΦΦ=02 για τη δεύτερη, ΦΦ=03 για την τρίτη),
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ η ημερομηνία και η ώρα λήψης της
φωτογραφίας (π.χ. 135_ΑΑΑ1234_01_20.01.2011.1354.jpg).
δ. Οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης σε
ένα άκρο της ψηφιακής φωτογραφίας της ημερομηνίας
και ώρας λήψης της φωτογραφίας (π.χ. ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.
ΩΩΛΛ).
ε. Δεν είναι επιτρεπτή η επεξεργασία των φωτογρα−
φιών από κανενός είδους λογισμικό.
7. Λειτουργία έκδοσης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου
(Δ.Τ.Ε.) της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) και της
Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (Κ.Ε.Θ.)
Εμφανίζονται στην οθόνη του τερματικού όλα εκείνα
τα στοιχεία και αποτελέσματα του ελέγχου τα οποία
αποτελούν το περιεχόμενο του Δελτίου Τεχνικού Ελέγ−
χου (ΔΤΕ), της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και
της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ), εφ’ όσον απαιτεί−
ται, και ακολουθεί η εκτύπωση.
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.δ και 6 του παρό−
ντος άρθρου το αργότερο μέχρι τις 10.6.2012. και προς
τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 αναφορικά με την
ΚΕΘ με τη δημοσίευση της σχετικής νομοθεσίας περί
Κ.Ε.Θ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 3
Διακίνηση αρχείων − Μεταφορά δεδομένων
1. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ έχει πρόσβαση στο Internet, συν−
δέεται καθημερινά σε δικτυακό τόπο του Υ.ΠΥ.ΜΕ.ΔΙ. και
εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:
(α) Ασφαλή σύνδεση με χρήση αποκλειστικού κωδικού
χρήστη και κωδικού ασφαλείας (user id − password).
(β) Αυτόματη προώθηση των αποτελεσμάτων τεχνικού
ελέγχου των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών, τα

οποία είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή από
την κεντρική μονάδα της αυτόματης γραμμής, στο Μ.Σ.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι
που γίνονται από την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Στο
Μ.Σ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. θα γίνεται άμεση σύγκριση αυτών
των μετρήσεων με τις μετρήσεις που αποστέλλονται
με αρχεία τύπου XML από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ.
(γ) Αποστολή του φωτογραφικού υλικού που αναφέ−
ρεται στο προηγούμενο άρθρο.
(δ) Αυτόματη μεταφορά προς το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
αρχείων τύπου XML όλων των δεδομένων με την ολο−
κλήρωση των τεχνικών ελέγχων των εν λόγω οχημάτων
και αμέσως μετά την εκτύπωση του ΔΤΕ.
(ε) Τα αρχεία τύπου XML που αναφέρονται στο προ−
ηγούμενο σημείο συμπεριλαμβάνουν και τις ονομασίες
των φωτογραφιών της παρ. 6 του άρθρου 2 καθώς
και την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του αρχείου
μετρήσεων από την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Σε πε−
ρίπτωση εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, στα αρχεία
τύπου XML που αποστέλλονται, συμπεριλαμβάνονται
και οι αύξοντες αριθμοί των εντύπων παραβόλων ή των
διπλότυπων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι εκτυπώνονται στο χώρο
των παρατηρήσεων του Δ.Τ.Ε..
(στ) Έλεγχος αν υφίστανται νεώτερες εκδόσεις «πλη−
ροφοριακών» αρχείων και αν ναι αυτόματη και ασφαλή
μεταφορά τους στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ (download).
(ζ) Έλεγχος αν υπάρχει αίτημα μεταφοράς Μεταφε−
ρόμενων Αρχείων και σε περίπτωση ύπαρξης του αιτή−
ματος την αυτόματη και ασφαλή μεταφορά τους στο
Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (upload).
(η) Έλεγχος αν υφίσταται νεώτερη έκδοση του Αρχεί−
ου Τεχνικού Ελέγχου (ΑΤΕ) και του Τεχνικού Αρχείου
Οχημάτων (ΤΑΟ), και αν ναι αυτόματη και ασφαλή με−
ταφορά του στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ (download).
2. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ στην σύνδεση που πραγματοποι−
είται το αργότερο 48 ώρες μετά την τελευταία εργάσι−
μη ημέρα κάθε μηνός μεταφέρει αυτόματα στο Μ.Σ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, βάσει των
οποίων γίνεται η απόδοση του δικαιώματος 10% του
Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Το ΙΚΤΕΟ υποχρεούται να γνωρίζει στο Μ.Σ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. την περιοχή αρίθμησης (από − έως) των Δελ−
τίων Τεχνικού Ελέγχου που χρησιμοποιεί. Αυτό γίνεται
με τη διακίνηση του «Αρχείου αρίθμησης ΔΤΕ».
Τα μεταφερόμενα αρχεία είναι αρχεία παραγόμενα
από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ με την άντληση στοιχείων από
τα διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα και όχι αρχεία που
δημιουργούνται με εισαγωγή δεδομένων (data entry) για
το σκοπό αυτό.
Η ισχύς των σημείων β΄, γ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου
αρχίζει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας απόφασης. Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν
να προσαρμοστούν προς τις απαιτήσεις αυτές το αρ−
γότερο μέχρι 10.6.2012.
Άρθρο 4
Διόρθωση δεδομένων ελέγχου
Το XML αρχείο δεδομένων ελέγχου υφίσταται έλεγχο
από το Μ.Σ. της Δ.Ο.Π. και τα δεδομένα που ευρίσκο−
νται λανθασμένα ή ελλιπή επιστρέφονται στο Μ.Σ. του
ΙΚΤΕΟ που διενήργησε τον έλεγχο του αυτοκινήτου για
διόρθωση και επανυποβολή τους.
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1. Ο έλεγχος συνίσταται:
α. Στο ότι δεν υπάρχουν κενά − ασυμπλήρωτα πεδία
μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στα δεδομένα.
β. Στο ότι τα δεδομένα και το ονοματεπώνυμο του
ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου είναι σωστά π.χ. λανθασμένη
αναγραφή του ονοματεπωνύμου του ιδιοκτήτη, λανθα−
σμένη συμπλήρωση του αριθμού πλαισίου κ.λπ.
γ. Στο ότι έχουν ελεγχθεί τα αυτοκίνητα που προβλέ−
πεται να ελέγξει το ΙΚΤΕΟ σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (π.χ. δεν ελέγχθηκε ΕΔΧ κ.λπ.).
δ. Στο ότι έχουν εκδοθεί ΔΤΕ σύμφωνα με τους δη−
λωμένους αριθμούς ΔΤΕ από το ΙΚΤΕΟ.
ε. Στο ότι οι επανέλεγχοι έχουν συνδεθεί με τους
αρχικούς ελέγχους.
στ. Στο ότι έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες δι−
αδικασίες και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες
γενικότερα.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ορθότητας και
πληρότητας δεν διαπιστωθούν προβλήματα, επιστρέφε−
ται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης των δεδομένων από
το Μ.Σ. της Δ.Ο.Π. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται
μήνυμα που περιλαμβάνει τα λάθη που ευρέθησαν.
3. Το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωση
όλων των προβλημάτων και να αποστείλει ξανά άμε−
σα τα δεδομένα του τεχνικού ελέγχου στο Μ.Σ. της
Δ.Ο.Π.
4. Στην περίπτωση που υπάρχουν λανθασμένα δε−
δομένα απαιτείται επανέκδοση του ΔΤΕ. Η εφαρμογή
ακυρώνει το λανθασμένο ΔΤΕ και εκδίδει νέο, το οποίο
παραδίδεται από το ΙΚΤΕΟ στον ιδιοκτήτη του οχή−
ματος χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Επανέκδοση του
ΔΤΕ απαιτείται όταν υπάρχουν λάθη στα δεδομένα,
όπως πχ:
(α) στον αριθμό κυκλοφορίας (π.χ. ΥΧΒ 1582 αντί ΥΧΒ
1592)
(β) στο επώνυμο του ιδιοκτήτη
(γ) στον κωδικό του εργοστασίου του αυτοκινήτου
(δ) στον τύπο του αυτοκινήτου
(ε) οποιοδήποτε λάθος που αλλοιώνει το αποτέλεσμα
του ελέγχου
(στ) στην ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή επανελέγ−
χου
(ζ) στον αριθμό σειράς του αριθμού πλαισίου.
(η) στο φωτογραφικό υλικό, στην ονομασία του αρ−
χείου ή στην ημέρα του ελέγχου
5. Στην περίπτωση που δεν έπρεπε να εκδοθεί το
ΔΤΕ επειδή το ΙΚΤΕΟ δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε
αυτόν τον έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του ΔΤΕ και
στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αυτού
στον ιδιοκτήτη του οχήματος και να ενημερώσει σχετικά
τη Δ.Ο.Π. για τις δικές της ενέργειες.
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις του σημείου (4.η) του παρόντος άρθρου
το αργότερο μέχρι 10.6.2012.
Άρθρο 5
Γενικότερες Απαιτήσεις της Μηχανογραφικής
Εφαρμογής
1. Το ρολόι του Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ είναι συγχρονισμένο
με την εθνική ώρα Ελλάδας.
2. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ καταγράφει αυτόματα την ημε−
ρομηνία και ακριβή ώρα έναρξης και λήξης του τεχνικού
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ελέγχου, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εισερχο−
μένου οχήματος τη συγκεκριμένη ημέρα.
3. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ οφείλει να προσαρμόζεται στις
τροποποιήσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύ−
ουσα νομοθεσία καθώς επίσης και στις επικαιροποίησεις
και βελτιώσεις που γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, και εντός του χρονικού διαστήματος που
κάθε φορά ορίζεται.
4. Τα δεδομένα ελέγχου πρέπει να διακινούνται – φυ−
λάσσονται τοπικά στο συγκεκριμένο ΙΚΤΕΟ με τρόπο
ασφαλή που δεν επιτρέπει την καταστροφή − αλλοίω−
ση − διαρροή τους.
5. Η μηχανογραφική εφαρμογή του ΙΚΤΕΟ δεν επι−
τρέπει την τροποποίηση μετρήσεων που προέρχονται
από την αυτόματη γραμμή, και είναι κλειδωμένη από
τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος που
την έχει προμηθεύσει, ο οποίος οφείλει να καταγγέλ−
λει κάθε προσπάθεια παραβίασης του λογισμικού από
τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος του μηχα−
νογραφικού συστήματος καθίσταται υπόχρεος αποζημί−
ωσης του Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής
Περιφέρειας) κατά τις γενικές διατάξεις.
6. Η εφαρμογή πρέπει να διασφαλίζει την αυτόματη
τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) τουλάχιστον
μία φορά την ημέρα.
7. Η εφαρμογή οφείλει να καταγράφει επακριβώς όλες
τις διακινήσεις (επιτυχείς και μη) των δεδομένων των
τεχνικών ελέγχων και των αναφερομένων αρχείων σε
αυτή την απόφαση.
8. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ κρατάει όλα τα δεδομένα των
τεχνικών ελέγχων επί τρία (3) χρόνια στο μαγνητικό
δίσκο και επί πέντε (5) χρόνια σε αρχεία backup.
9(α) να αποστέλλουν αυτόματα και άμεσα στη Δ.Ο.Π.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. τα δεδομένα των διενεργουμένων τε−
χνικών ελέγχων οχημάτων
(β) να αποστέλλουν στη Δ.Ο.Π. μηνιαίες συγκεντρωτι−
κές καταστάσεις βάσει των οποίων γίνεται η απόδοση
του 10%
(γ) να λαμβάνουν και να ενημερώνουν αυτόματα το
αρχείο τεχνικού ελέγχου, το τεχνικό αρχείο οχημάτων
και το αρχείο αδειών κυκλοφορίας από δικτυακό τόπο
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
(δ) να λαμβάνουν αυτόματα πληροφοριακά αρχεία και
οδηγίες εφαρμογής από δικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ.
(ε) να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω στατιστι−
κές καταστάσεις:
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ. χω−
ρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), είδος ελέγχου (π.χ.
αρχικός, περιοδικός, κ.λπ.) και κατηγορία οχήματος (π.χ.
ΕΙΧ, ΕΔΧ, ΦΙΧ κ.λπ.) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
(ημερομηνία από ηη1/μμ1/εεεε1 έως ηη2 /μμ2/εεεε2)
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα, είδος
ελέγχου και ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστη−
μα
• Μέσος όρος πλήθους και μέγιστος αριθμός ελέγ−
χων ανά ημέρα, είδος ελέγχου, κατηγορία οχήματος και
ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
• Μέσος όρος χρόνου ελέγχου ανά ημέρα, είδος ελέγ−
χου και κατηγορία οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα

16266

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Μέσος όρος χρόνου και ελάχιστος χρόνος ελέγχου
ανά ημέρα, είδος ελέγχου και ελεγκτή για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ.
χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), κατηγορία οχή−
ματος και ανά προσκομίζοντα του οχήματος για συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ.
χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), κατηγορία οχή−
ματος και ανά ιδιοκτήτη οχημάτων για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα
• Μέσος όρος ελέγχων ανά αποτέλεσμα (π.χ. χωρίς
ελλείψεις, δευτερεύουσες, κ.λπ.), κατηγορία οχήματος
και ανά ελεγκτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
• Ημερήσιος μέσος χρόνος ελέγχου ανά κατηγορία
οχήματος (σύνολο των διαρκειών ελέγχου / αριθμό
ελέγχων) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
• Μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια ελέγχου ανά ελεγκτή
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
• Εμφάνιση των δέκα ιδιοκτητών οχημάτων με τους
περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Σ’ αυτή τη κατάσταση τυπώνεται ο
αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος και ανά
αποτέλεσμα ελέγχου.
• Εμφάνιση των δέκα προσκομιζόντων οχημάτων με
τους περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για συγκεκρι−
μένο χρονικό διάστημα. Σ’ αυτή τη κατάσταση τυπώνε−
ται ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος
και ανά αποτέλεσμα ελέγχου
Σε όλες τις καταστάσεις εμφανίζονται στις δύο τε−
λευταίες στήλες ποσοστά (%) των επιτυχών και των
ανεπιτυχών ελέγχων σε σχέση με το σύνολο των ελεγ−
χθέντων οχημάτων.
Σε περίπτωση που ένα κριτήριο από μία κατάσταση
δεν συμπληρώνεται η κατάσταση θα καλύπτει όλες τις
πιθανές τιμές του κριτηρίου (π.χ. αν τα χρονικά δια−
στήματα δεν συμπληρώνονται, η κατάσταση θα αφορά
όλους τους ελέγχους του ΙΚΤΕΟ από την αρχή της
λειτουργίας ως σήμερα).
(στ) να υποστηρίζουν την αυτόματη αποστολή των
αρχείων τυποποιημένης μορφής XML προς τη Δ.Ο.Π.
(ημερολόγιο συντήρησης, δελτίο εκπαίδευσης, αρχείο
βαθμονόμησης οργάνων)
(ζ) να τηρούν ημερολόγιο συντήρησης, δελτίο εκπαί−
δευσης του προσωπικού και ημερολόγιο βαθμονόμησης
(calibration) των οργάνων ελέγχου.
Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν προς
τις απαιτήσεις του σημείου (9.ε) του παρόντος άρθρου
το αργότερο μέχρι 10.6.2012.
Άρθρο 6
Καταργούμενη διάταξη – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της, εκτός αν ορίζεται δια−
φορετικά στα επί μέρους άρθρα της, και από την ημε−
ρομηνία αυτή καταργεί την 58413/7516/10−10−2002 Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 1350).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

(3)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3183/940/Π02/5/00364/Ε/Ν.3299/2004/
17−03−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(ΙΕ/75302/7647/Π02/5/00364/Ε/Ν. 3299/2004/28−12−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με το σημ. γ, παρ.11, άρθ. 7 του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν3299/04, της ατομικής
επιχείρησης «ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται σε Εκσυγχρονισμό Χοιροτροφικής
Εκμετάλλευσης, στη θέση Χωριστή του Δήμου Δράμας
του Νομού Δράμα, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
ευρώ (199.650,00 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ενενήντα εννιά χιλιάδων οκτακο−
σίων είκοσι πέντε ευρώ (99.825,00 €) και το ποσοστό
της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε 50,00% επί του
κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή ποσό
ιδίας συμμετοχής ενενήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων
είκοσι πέντε ευρώ (99.825,00 €).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
(4)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑ−
ΛΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3190/947/Π02/5/00315/Ε/Ν.3299/2004/
17−03−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εγκρίθη−
κε η υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΤΣΕΡΝΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
σε Εκσυγχρονισμό Μονάδας Αιγοτροφίας Βιολογικής
Εκτροφής, στη θέση Κοκκινόγεια, Δήμου Προσοτσάνης
του Νομού Δράμας, συνολικής δαπάνης εκατόν εβδο−
μήντα μία χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και
εξήντα λεπτών (171.762,60 €)
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσί−
ων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (85.881,30€)
και το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε
60,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης δαπά−
νης, δηλαδή ποσό ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (85.881,30 €).
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Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
(5)
Υπαγωγή του συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγρο−
τικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευ−
σης» με δ.τ. «Α.Σ.Κ.Γ.Ε. Τυχερού» στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3177/934/Π02/5/00336/Ε/
Ν.3299/2004/ 17−03−2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά−
κης (ΙΕ/75193/7625/Π02/5/00336/Ε/Ν, 3299/2004/28−12−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
το σημ. γ, παρ.11, άρθ. 7 του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, του συνεταιρι−
σμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής
Γεωργικής Εκμετάλλευσης» με δ.τ. «Α.Σ.Κ.Γ.Ε. Τυχερού»,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου του με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται σε Αναβάθμιση
Καλλιεργητικής Ικανότητας Συνεταιρισμού, στη θέση Τυ−
χερό του νυν Δήμου Σουφλίου (πρώην Δήμου Τυχερού)
του Νομού Έβρου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων
εξήντα ευρώ (1.400.960,00€).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50,418%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης επτακοσίων έξι χιλιάδων τριακοσί−
ων τριάντα ευρώ (706.330,00 €) και το ποσοστό της ιδίας
συμμετοχής ανέρχεται σε 49,582 % επί του κόστους της
επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή ποσό ιδίας συμμετο−
χής, εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα ευρώ (694.630,00 €).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010.
(ομόφωνη)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
(6)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ»
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3179/936/Π02/5/00346/Ε/Ν.3299/2004/
17−03−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΙΕ/75205/

16267

7628/Π02/5/00346/Ε/Ν. 3299/2004/28−12−2010 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το σημ.
γ, παρ.11, άρθ. 7 του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις το Ν.3299/04, της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ», για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται σε Επέκταση και εκσυγχρονισμό παραγωγικής
διαδικασίας σχεδίασης − συναρμολόγησης ηλεκτρονι−
κών κυκλωμάτων καλωδιώσεων και συσκευών, στη ΒΙ.ΠΕ.
Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Νο−
μού Έβρου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός
εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών
(1.734.648,67 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων
χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(954.056,77€). Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια
κεφάλαια της εταιρείας σε ποσοστό 35,037% επί του
συνολικού κόστους δηλαδή εξακοσίων επτά χιλιάδων
επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λε−
πτών (607.768,85 €) και από μακροπρόθεσμο δανεισμό
σε ποσοστό 9,963% επί του συνολικού κόστους δηλαδή
ποσό εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκο−
σι τριών ευρώ και πέντε λεπτών (172.823,05 €).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
(7)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ−ΕΠΕΞΕΡ−
ΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ−
ΟΝΤΩΝ − Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την ΙΕ/3229/965/Π02/5/00338/Ε/Ν.3299/2004/17−3−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΙΕ/75207/7629/
Π02/5/00338/Ε/Ν.3299/2004/28−12−2010) απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το σημ. γ,
παρ.11, άρθ. 7 του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «ΑΓΡΟ−
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ−ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ − Ε.Π.Ε.», για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας
ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων
στο Δ.Δ Μαγικού του Δήμου Βιστωνίδας νυν Δημοτική
Ενότητα Βιστωνίδος του Δήμου Αβδήρων , του Νομού
Ξάνθης, συνολικής δαπάνης εκατόν εβδομήντα τριών
χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (173.185,00 €).
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Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ενενήντα πέντε χιλιάδων διακο−
σίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών
(95.251,75 €), το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ανέρ−
χεται σε 45% επί του κόστους της επιχορηγούμενης
δαπάνης, δηλαδή ποσό ιδίας συμμετοχής εβδομήντα
επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εί−
κοσι πέντε λεπτά (77.933,25 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εξαρτημένης εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
(8)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑ−
ΣΚΑΡΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την ΙΕ/3187/944/Π02/5/00304/Ε/Ν.3299/2004/17−03−2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εγκρίθηκε η υπαγωγή
της ατομικής επιχείρησης «ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ»,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται σε Ίδρυση
Μονάδας Εκτροφής Σαλιγκαριών, στη θέση Κρυονέρι,
του νυν Δήμου Καβάλας (πρώην Δήμου Φιλίππων) στο
Νομό Καβάλας, συνολικής δαπάνης εκατόν είκοσι δύο
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και επτά λε−
πτών (122.725,07 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης δαπάνης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εξήντα μία χιλιάδων τριακο−
σίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών
(61.362,54 €). Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ίδια
κεφάλαια της εταιρείας σε ποσοστό 25,00% επί του
συνολικού κόστους δηλαδή ποσό τριάντα χιλιάδων
εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών
(30.681,27 €) και από μακροπρόθεσμο δανεισμό σε πο−
σοστό 25,00% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό
τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και
είκοσι επτά λεπτών (30.681,27€).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
(9)
Υπαγωγή της εταιρείας «Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ−ΑΦΟΙ ΒΡΟ−
ΧΙΔΗ ΟΕ» με δ.τ. «ART STUDIO» στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την ΙΕ/3256/898/Π02/5/00337/Ε/Ν.3299/2004/17−03−
2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (υπ’ αριθ. ΙΕ/75199/7626/
Π02/5/00337/Ε/Ν. 3299/2004/28−12−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας −
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το σημ. γ, παρ.11, άρθ.
7 του Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004 της εταιρείας «Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ−ΑΦΟΙ
ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ» με δ.τ. «ART STUDIO» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην κατασκευή βιοτεχνικού χώρου
(μετεγκατάσταση παράγωγης και αποθήκης) και απόκτη−
ση μηχανολογικού εξοπλισμού, στη Δημοτική Ενότητα
Δράμας, Δήμου Δράμας στο Νομό Δράμας, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης τετρακοσίων πέντε χιλιάδων
και είκοσι εννέα (405.029,00€) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι δύο χιλιά−
δων εφτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε
λεπτών (222.765,95 €).
Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε
25,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυ−
σης δηλαδή ποσό εκατόν μία χιλιάδων διακοσίων πενή−
ντα εφτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (101.257,25€).
Το ποσοστό του δάνειου ανέρχεται σε 20,00% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό ογδόντα μία χιλιάδων πέντε ευρώ και ογδόντα
λεπτών (81.005,80 €).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−12−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
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