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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των 

όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας 
των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγρα−
φών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών 
ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομά−
των γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .................... 1

Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Κατα−
φύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολό−
κληρη την έκταση του Νησιού «Παλιό Τρίκερι» πε−
ριφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου 
Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας. ............................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   55332/5732 (1)
Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων 

και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δη−
μοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συ−
στήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των 
τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγ−
χου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 και της παρ. 3 του 

άρθρου 41 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία 
των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, 
τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), όπως αυτές 
ισχύουν.

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

γ. Της υπ’ αριθμ. Υ43/2012 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−

γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄/2094), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 20794/2222/3−5−2012 απόφαση «Καθορι−
σμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουρ−
γίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ» (ΦΕΚ Β΄ 1466) τροποποιείται 
ως εξής:

1. Στο Κεφάλαιο Β΄ «Εξοπλισμός Δημοσίων ΚΤΕΟ»: 
α Η παρ 4 του άρθρου 5 "Αναγκαίος εξοπλισμός τε−

χνικού ελέγχου ελαφρών οχημάτων" αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Τα Δημόσια ΚΤΕΟ οφείλουν να προσαρμοστούν 
προς την απαίτηση για αυτόματη εκτύπωση των απο−
τελεσμάτων ελέγχου του τελευταίου εδαφίου της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι 
τις 30 Ιoυνίου 2013. Τα Δημόσια ΚΤΕΟ που έχουν μόνο 
μία γραμμή ελέγχου οφείλουν να προσαρμοστούν προς 
την απαίτηση του σημείου 1(στ) του παρόντος άρθρου 
το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.»

β. Η περίπτωση (γ) της παρ. 5 του άρθρου 10, αντικα−
θίσταται ως εξής:

«γ) Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με τους εγκε−
κριμένους μηχανικούς, ηλεκτρονικούς και ψηφιακούς 
ταχογράφους των οχημάτων και να ελέγχει τη σωστή 
λειτουργία τους, καθώς και τη λειτουργία του περιορι−
στή ταχύτητας του ελεγχόμενου οχήματος». 

γ. Η καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των Δημό−
σιων ΚΤΕΟ που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο 
των άρθρων 7, 9, 10 και 11, παρατείνεται μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2013.

2. Στο Κεφάλαιο Γ΄ «Μηχανογράφηση Δημοσίων ΚΤΕΟ»
α. Η παράγραφος ιζ΄ του άρθρου 13 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«ιζ. Τη λήψη και τήρηση φωτογραφικού υλικού για 

κάθε διενεργούμενο περιοδικό και ειδικό έλεγχο, για 
όσο διάστημα το ΚΤΕΟ έχει υποχρέωση να τηρεί αντί−
γραφο των εκδιδόμενων ΔΤΕ και ΠΕΤΕ σύμφωνα με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις. Η αποστολή του φωτογραφικού 
υλικού στον Κεντρικό Υπολογιστή του Μ.Σ. του Υπουρ−
γείου, γίνεται ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες του 
ανωτέρω συστήματος.»

β. Η περίπτωση (γ) της παρ. 6 του άρθρου 14, αντικα−
θίσταται ως εξής:
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«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 του ΚΤΕΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ ο αριθμός κυκλοφορίας 
του οχήματος, ΦΦ ο αριθμός φωτογραφίας (ΦΦ=01 για 
την πρώτη φωτογραφία της περίπτωσης 6.α κατά την 
έναρξη του τεχνικού ελέγχου, ΦΦ=02 για τη δεύτερη 
φωτογραφία της περίπτωσης 6.α κατά το πέρας του 
τεχνικού ελέγχου, ΦΦ=03 έως και ΦΦ=06 για τις φω−
τογραφίες της περίπτωσης 6.β), ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ η 
ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. 
135_ΑΑΑ1234_01_20.01.2011.1354.jpg). Στην περίπτωση ανα−
ρίθμου οχήματος αντί του αριθμού κυκλοφορίας ανα−
γράφεται ο πλήρης αριθμός πλαισίου του οχήματος.» 

γ. Η καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των 
Δημoσίων ΚΤΕΟ που αναφέρεται στα άρθρα του Κε−
φαλαίου Γ΄ «Μηχανογράφηση Δημοσίων ΚΤΕΟ», παρα−
τείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, υπό την προϋπόθε−
ση της αποστολής, από τη δημοσίευση της παρούσας, 
από κάθε Δημόσιο ΚΤΕΟ και σε καθημερινή βάση, 
του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 14 φω−
τογραφικού υλικού, στο λειτουργούν Μηχανογραφικό 
Σύστημα ΙΚΤΕΟ του Υπουργείου, κάνοντας χρήση των 
υφιστάμενων διαδικτυακών υπηρεσιών (web services). 
Για κάθε ελεγχόμενο όχημα, για το οποίο εκδίδεται 
δελτίο τεχνικού ελέγχου ή ΠΕΤΕ, αποστέλλονται μέσω 
διαδικτύου πλέον του προαναφερόμενου φωτογραφικού 
υλικού και τα απαραίτητα στοιχεία συσχέτισης με το 
ελεγχθέν όχημα (όπως αριθμός ΚΤΕΟ, στοιχεία ελεγκτή, 
αριθμός κυκλοφορίας και πλαισίου οχήματος, αριθμός 
εκδοθέντος ΔΤΕ, ημερομηνία ελέγχου και επόμενου 
ελέγχου, τελικό αποτέλεσμα ελέγχου). 

Άρθρο 2

Η καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των Ιδιωτι−
κών ΚΤΕΟ, που αναφέρεται στο τέλος του άρθρου 2α, 
όπως αυτό προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. 24997/2841/2011 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1169) στις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Υπ’ αριθμ. 42485/5569/2002 «Τεχνικές προδιαγραφές 
αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (ΦΕΚ 
Β΄ 940) και

β) Υπ’ αριθμ. 24324/2884/2009 «Τεχνικές προδιαγραφές 
αυτομάτων γραμμών τεχνικού ελέγχου δικύκλων» (ΦΕΚ 
Β΄ 916) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
20399/2178/2012 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1469), παρατείνεται 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Άρθρο 3

Η αριθμ. Φ50/37491/4558/2009 απόφαση «Τεχνικές 
προδιαγραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών 
ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων» (ΦΕΚ Β΄1397) τροποποιείται 
ως εξής: 

1. Η περίπτωση (ε) της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«ε) Συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του 
ταχυμέτρου και του ταχογράφου του ελεγχόμενου οχή−
ματος. Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ οφείλουν να εφοδιαστούν με 
τη συσκευή αυτή το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.» 

2. Η περίπτωση (γ) της παρ. 5 του άρθρου 2 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«γ) Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με τους εγκε−
κριμένους μηχανικούς, ηλεκτρονικούς και ψηφιακούς 

ταχογράφους των οχημάτων και να ελέγχει τη σωστή 
λειτουργία τους καθώς και τη λειτουργία του περιορι−
στή ταχύτητας του ελεγχόμενου οχήματος.»

3. Η καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των Ιδιω−
τικών ΚΤΕΟ, που αναφέρεται στο τέλος του άρθρου 2α, 
όπως αυτό προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. 24997/2841/2011 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1169) και τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 2 της αριθμ. Οικ. 20399/2178/2012 απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 1469), παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Άρθρο 4

Η υπ’ αριθμ. 24996/2840/2011 απόφαση «Τεχνικές προ−
διαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών 
ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοι−
χείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων» (ΦΕΚ 
Β΄ 1123), τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση ιη’ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«ιη. Τη λήψη και τήρηση φωτογραφικού υλικού για 
κάθε διενεργούμενο περιοδικό και ειδικό έλεγχο, για 
όσο διάστημα το Ι.ΚΤΕΟ έχει υποχρέωση να τηρεί αντί−
γραφο των εκδιδόμενων ΔΤΕ και ΠΕΤΕ σύμφωνα με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις. Η αποστολή του φωτογραφικού 
υλικού στον Κεντρικό Υπολογιστή του Μ.Σ. του Υπουρ−
γείου, γίνεται ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες του 
ανωτέρω συστήματος.»

2. Η περίπτωση (γ) της παρ. 6 του άρθρου 2, αντικα−
θίσταται ως εξής:

«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 του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος, ΦΦ ο αριθμός φωτογρα−
φίας (ΦΦ=01 για την πρώτη φωτογραφία της περί−
πτωσης 6.α κατά την έναρξη του τεχνικού ελέγχου, 
ΦΦ=02 για τη δεύτερη φωτογραφία της περίπτωσης 
6.α κατά το πέρας του τεχνικού ελέγχου, ΦΦ=03 έως 
και ΦΦ=06 για τις φωτογραφίες της περίπτωσης 6.β), 
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ η ημερομηνία και η ώρα λήψης της 
φωτογραφίας (π.χ. 135_ΑΑΑ1234_01_20.01.2011.1354.jpg). 
Στην περίπτωση αναρίθμου οχήματος αντί του αριθμού 
κυκλοφορίας αναγράφεται ο πλήρης αριθμός πλαισίου 
του οχήματος.»

3. Η καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των Ιδι−
ωτικών ΚΤΕΟ προς τις απαιτήσεις:

α. του άρθρου 1, εξαιρουμένης της περίπτωσης (ιη) 
αναφορικά με την τήρηση φωτογραφικού υλικού

β. του άρθρου 2, εξαιρουμένων της παρ. 6. αναφορικά 
με τη λήψη φωτογραφικού υλικού και της παρ. 7 ανα−
φορικά με την ΚΕΘ

γ. του άρθρου 3, εξαιρουμένης της περίπτωσης (γ) ανα−
φορικά με την αποστολή του φωτογραφικού υλικού, και 

δ. του άρθρου 5
που αναφέρεται στο τέλος των ιδίων άρθρων, όπως 

αυτή παρατάθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Οικ. 
20399/2178/2012 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1469), παρατείνεται 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 28 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
    Αριθμ. 7354/266585 (2)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο 

Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκτα−
ση του Νησιού «Παλιό Τρίκερι» περιφερείας Τοπικής Κοι−
νότητος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 

7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγρι−
ας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄ 2011) 
απόφαση της Γεν.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής κ.λπ.».

4. Την υπ’ αριθμ. 5356/31−8−2007 (ΦΕΚ 1908/14−9−2007 τ.Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι παντός θηράματος 
σε ολόκληρη την έκταση του νησιού «Παλαιό Τρίκερι», Πε−
ριφερείας Κοινότητος Τρικερίου, σε έκταση 3000 στρ., από 
20−8−2007 μέχρι 19−8−2012.

5. Την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την 
αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου πα−
ντός θηράματος, για 5 (πέντε) χρόνια, μέχρι 19−8−2017, 
στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στο 
νησί «Παλιό Τρίκερι» Περιφερείας Τοπικής Κοινότη−
τος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας, 
σε έκταση 3000 στρ., με σκοπό την προστασία της 
άγριας πανίδας και την διατήρηση της βιολογικής ποι−
κιλότητας.

Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου, απεικονίζεται στον 
επισυναπτόμενο με κλίμακα 1: 50.000 χάρτη, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και ορίζε−
ται σε ολόκληρη την έκταση του νησιού «Παλιό Τρίκερι».

Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτι−
κούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ 1 του 
Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις δια−
τάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69 Δασικού Κώδικα, της 
υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 απόφασης Υπουργών Γεωργί−
ας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα 
και λοιπών σχετικών διατάξεων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 18 Δεκεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ    
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