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ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή της µε αριθ. 7265/957/14.2.2011 απόφασης
ΣΧΕΤ. : (α) Η µε αριθ. 7265/957/14.2.2011 απόφαση
Σας κοινοποιούµε φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης και σχετικές διευκρινήσεις και
οδηγίες για την εφαρµογή της αναφορικά µε την αυτοψία του µηχανογραφικού συστήµατος
των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Στο άρθρο 2 της σχετικής απόφασης καθορίζεται ότι σε όσα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληρούνται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις διενεργείται αυτοψία στο µηχανογραφικό σύστηµα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
από έναν ορισµένο υπάλληλο ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής της Περιφέρειας. Η αυτοψία του
µηχανογραφικού συστήµατος είναι ανεξάρτητη και δύναται να διενεργείται σε διαφορετική
ηµεροµηνία από την αυτοψία που αφορά στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Η αυτοψία του µηχανογραφικού συστήµατος διενεργείται:
(α) Στην περίπτωση χορήγησης αρχικής άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
(β) Στην περίπτωση επέκτασης της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Για την διενέργεια της αυτοψίας ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα:
1. Πριν την διεξαγωγή της αυτοψίας, η αρµόδια για την έκδοση αδειών λειτουργίας
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπηρεσία της Περιφέρειας υποβάλλει αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης
και Πληροφορικής του Υπουργείου για την χορήγηση δοκιµαστικού κωδικού για το
συγκεκριµένο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ο δοκιµαστικός κωδικός χρησιµοποιείται κατά την αυτοψία
για τον έλεγχο της διασύνδεσης του µηχανογραφικού συστήµατος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε
το µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου.
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Για την περίπτωση επέκτασης της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. το βήµα αυτό
τροποποιείται, δεδοµένου ότι έχει ήδη χορηγηθεί δοκιµαστικός κωδικός για το
συγκεκριµένο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια
για την έκδοση αδειών λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπηρεσία της Περιφέρειας υποβάλλει
αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου για την
ενεργοποίησή του.
Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής αποστέλλει στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είτε
εγγράφως είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το δοκιµαστικό κωδικό καθώς και
τα απαιτούµενα στοιχεία ασφαλούς σύνδεσης (όνοµα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης). Επιπλέον, όπου απαιτείται, αποστέλλεται από την ∆ιεύθυνση
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου στον υπεύθυνο του µηχανογραφικού
συστήµατος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. το αντίστοιχο client certificate.
Η αυτοψία προγραµµατίζεται για συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα από την υπηρεσία της
Περιφέρειας και το ενδιαφερόµενο I.K.T.E.O από κοινού. Πριν τη διεξαγωγή της
αυτοψίας απαιτείται η παρακάτω προετοιµασία από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.:
- Καθορίζονται τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την αυτοψία.
- Τα στοιχεία των οχηµάτων (αριθµός κυκλοφορίας, αριθµός πλαισίου και
κατηγορία του οχήµατος) αποστέλλονται το αργότερο την προηγούµενη της
προγραµµατισµένης ηµεροµηνίας ελέγχου µέσω fax ή ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στον υπάλληλο που θα διενεργήσει την αυτοψία.
Κατά την ηµεροµηνία της αυτοψίας το I.K.T.E.O εκτελεί, υπό την επίβλεψη του
ορισµένου υπαλλήλου, µέσω του µηχανογραφικού του συστήµατος τα
προβλεπόµενα βήµατα της διαδικασίας ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά
στο έντυπο «∆ιαδικασία ελέγχου κατά την αυτοψία του Μηχανογραφικού Συστήµατος
I.K.T.E.O», το οποίο βρίσκεται διαθέσιµο σε αρχείο pdf στον δικτυακό τόπο του
Υπουργείου.
Για την καλύτερη παρακολούθηση της διαδικασίας, κατά τη διενέργεια της αυτοψίας
συµπληρώνεται από τον υπάλληλο «Ηµερολόγιο εκτελεσθέντων βηµάτων», το οποίο
βρίσκεται διαθέσιµο σε αρχείο pdf στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου.
Μετά το τέλος της διαδικασίας παραδίδονται στον ορισµένο υπάλληλο όλα τα
έγγραφα και οι εκτυπώσεις που προκύπτουν κατά την αυτοψία. Αυτά
περιλαµβάνουν:
- Εκτυπωµένα ∆ελτία Τεχνικού Ελέγχου
- Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων
- Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας προσκοµίζοντος
- Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
- Εκτυπώσεις από τα όργανα µετρήσεων των γραµµών ελέγχου,
- Εκτυπώσεις των αρχείων xml που απέστειλε το µηχανογραφικό
σύστηµα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Υπουργείο
- Εκτυπώσεις των αρχείων xml που έλαβε το µηχανογραφικό σύστηµα
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από το Υπουργείο
- ∆ιευθύνσεις IP
Επιπλέον, είναι δυνατόν να ζητηθούν και συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως
φωτοαντίγραφα ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου από προηγούµενους ελέγχους κτλ.
Τα αποτελέσµατα της αυτοψίας καταγράφονται στο έντυπο «Έκθεση αυτοψίας
µηχανογραφικού συστήµατος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.», το οποίο βρίσκεται διαθέσιµο σε αρχείο
word στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου.
Για να θεωρηθεί µια αυτοψία επιτυχής θα πρέπει:
- όλα τα στάδια ελέγχου που αναφέρονται στο έντυπο να είναι επιτυχηµένα,
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να έχουν παραδοθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και
στο τµήµα του εντύπου µε τίτλο «Άλλες Πληροφορίες» να µην υπάρχει αρνητική
απάντηση.
Επισηµαίνεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο επιτυχές αποτέλεσµα των
διαδικασιών που περιγράφονται στο τµήµα του εντύπου µε τίτλο «Άλλες
Πληροφορίες», όπου ελέγχεται η ικανοποίηση ουσιωδών προϋποθέσεων, όπως π.χ.
αν τα αρχεία xml που απέστειλε το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Υπουργείο περιέχουν έγκυρες
πληροφορίες κλπ.
Για τον έλεγχο των δεδοµένων των αρχείων xml που απέστειλε το µηχανογραφικό
σύστηµα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Υπουργείο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, θα παρέχεται
στον ορισµένο υπάλληλο η δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στα δεδοµένα
αυτά. Σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης, θα αποστέλλεται από τη ∆.Ο.Π. το
περιεχόµενο των αρχείων σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, µετά από αίτηµα της
αρµόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας.
Από τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει να προκύπτει ότι τα δεδοµένα των οργάνων
µετρήσεων της γραµµής ελέγχου καθώς και τα δεδοµένα των οπτικών ελέγχων
µεταφέρονται αναλλοίωτα στο µηχανογραφικό σύστηµα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
εκτυπώνονται αναλλοίωτα στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου και στη συνέχεια
µεταφέρονται αναλλοίωτα στο µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου.
Το αποτέλεσµα της αυτοψίας σηµειώνεται στην «Έκθεση αυτοψίας µηχανογραφικού
συστήµατος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.», η οποία στη συνέχεια υπογράφεται από τον ορισµένο
υπάλληλο. Η έκθεση αυτοψίας υποβάλλεται στην αρµόδια για την έκδοση αδειών
λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπηρεσία της Περιφέρειας και κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου. Μετά το τέλος της αυτοψίας η
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής προχωρά στην απενεργοποίηση του
δοκιµαστικού κωδικού για το συγκεκριµένο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Εφόσον το αποτέλεσµα της αυτοψίας είναι επιτυχές ολοκληρώνεται ο έλεγχος που
αφορά στη λειτουργία του µηχανογραφικού συστήµατος του I.K.T.E.O. Η άδεια
λειτουργίας του I.K.T.E.O κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου, προκειµένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την οµαλή παραγωγική λειτουργία του µηχανογραφικού συστήµατος
του I.K.T.E.O.
Εάν από την αυτοψία διαπιστωθούν ελλείψεις ή αποκλίσεις που αφορούν στο
µηχανογραφικό σύστηµα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
ειδοποιεί εγγράφως τον ενδιαφερόµενο για την αποκατάστασή τους. Στην
περίπτωση αυτή διενεργείται εκ νέου αυτοψία ύστερα από σχετικό αίτηµα του
ενδιαφεροµένου, µετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών από την
ηµεροµηνία της προηγούµενης αυτοψίας. Η ηµεροµηνία της νέας αυτοψίας
κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου,
προκειµένου να ενεργοποιηθεί ξανά ο δοκιµαστικός κωδικός του συγκεκριµένου
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και η αυτοψία πραγµατοποιείται εκ νέου, σύµφωνα µε όσα
προαναφέρθηκαν.
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Οι ισχύουσες διατάξεις, οι εγκύκλιοι καθώς και κάθε έντυπο που προαναφέρθηκε για
την διεξαγωγή της αυτοψίας και το ορθό έλεγχο του Μηχανογραφικού Συστήµατος του
I.K.T.E.O, βρίσκονται διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
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(www.yme.gr) και συγκεκριµένα στις ακόλουθες κατ’ αντιστοιχία διαδροµές:

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : www.yme.gr  Μεταφορές  ΙΚΤΕΟ  Νοµοθεσία
2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ : www.yme.gr  Μεταφορές  ΙΚΤΕΟ  Εγκύκλιοι
3. ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ: www.yme.gr  Μεταφορές  ΙΚΤΕΟ 
Έλεγχος Μηχανογραφικού Συστήµατος ΙΚΤΕΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡ. ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Γεν.∆/ντρια ∆ιοικητικής Υποστήριξης
2. ∆ΟΠ (ΤΜΗΜΑ Β)
3. Γ. Λουβερδής
4. Π. Τσελίκας
5. Μ. Γούναρης

