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ΘΕΜΑ

:

Βαθµονόµηση Ψηφιακού Ταχογράφου

Σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό για τις κοινωνικές διατάξεις τα φορτηγά αυτοκίνητα και
λεωφορεία που ταξινοµούνται για πρώτη φορά µετά την 1η Μαΐου 2006, θα πρέπει να φέρουν ψηφιακό
ταχογράφο. Για την εφαρµογή των νέων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας θέτουµε υπόψη σας τα
παρακάτω:
1. Ο ψηφιακός ταχογράφος των νέων αυτοκινήτων θα πρέπει να βαθµονοµηθεί (calibration),
ώστε να καταγράφει αξιόπιστα τα στοιχεία.
Για το πρώτο διάστηµα εφαρµογής των Καν.(ΕΚ) 561/2006 και 3821/85 όπως ισχύει σήµερα,,
στους κατόχους αυτοκινήτων που φέρουν ψηφιακό ταχογράφο και ιδιαιτέρως αυτών που
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση διεθνών µεταφορών, προσφέρεται η δυνατότητα
βαθµονόµησης της συσκευής του ψηφιακού ταχογράφου σε συγκεκριµένα εξουσιοδοτηµένα
συνεργεία ορισµένων κοινοτικών κρατών. Επισυνάπτεται λίστα µε όλα τα συνεργεία που έχουν
υποδειχθεί από τα κράτη, κατόπιν συνεννόησης.
Τα κράτη µέλη που υπέδειξαν µέχρι σήµερα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία που θα δέχονται
ελληνικά φορτηγά και λεωφορεία για βαθµονόµηση του ψηφιακού ταχογράφου είναι η
Γερµανία, η Ιταλία και η Αυστρία.
Η Γερµανία συνιστά στους οδηγούς που εισέρχονται στη χώρα τους και προκειµένου να
βαθµονοµηθεί η συσκευή ελέγχου σε κάποιο από τα συνεργεία, να απευθύνονται στις
συνοριακές Αρχές (Τελωνεία, Αστυνοµία) για να καθοδηγούνται στο πλησιέστερο συνεργείο.
Μπορούν επίσης οι ενδιαφερόµενοι να βρίσκουν τη λίστα των γερµανικών συνεργείων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.kba.de/Stabsstelle/ZentraleRegister/zkr/
Verzeichnis_Institutionen_Werkstattkarten.pdf

2. Όλα τα αυτοκίνητα που φέρουν αναλογικό ταχογράφο (οποιοδήποτε µοντέλο που
διαθέτει χάρτινο φύλλο καταγραφής) και όλα τα νέα αυτοκίνητα που διαθέτουν ψηφιακό
ταχογράφο θα πρέπει να φυλάσσουν τα φύλλα καταγραφής (ή τα εκτυπώµατα της συσκευής
του ψηφιακού ταχογράφου) που περιλαµβάνουν τα δεδοµένα της τρέχουσας εβδοµάδας
και το διάστηµα των 15 προηγούµενων ηµερών. ∆ηλαδή ανά πάσα στιγµή θα πρέπει να
βρίσκονται στο αυτοκίνητο οι καταγραφές του ταχογράφου για την τρέχουσα εβδοµάδα συν
τα δεδοµένα των προηγούµενων δεκαπέντε ηµερών.
Σηµειώνεται ότι µε τις προϊσχύουσες διατάξεις οι οδηγοί υποχρεούνταν να επιδεικνύουν τα φύλλα
καταγραφής της τρέχουσας εβδοµάδας και της τελευταίας ηµέρας της προηγούµενης εβδοµάδας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Συν/να: (26) φύλλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – 19 η ∆/νση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
Καρ. Σερβίας 101 84 Αθήνα (µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία εξόδου)
2. Σύνδεσµος Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 294, 152 32 Χαλάνδρι
3.Σύνδεσµος Εµπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 294 152 32 Αθήνα
4. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπ/κών Μεταφορών Πειραιώς 4 , Αθήνα
5. Ο Φ Α Ε - Πατησίων 351 11141
6. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτ/των ∆Χ Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίµωνΑσφάλτου
Ήρας 2, Σκαραµαγκάς ΤΚ 12462
8. ΠΟΑΥΣ (Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών)
Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
9 . ΓΠΟΠ ( Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Πούλµαν)
Σταδίου 48, 10564 Αθήνα
8. ΠΟΕΤ ( Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού)
Λ. Συγγρού 1 και Αθ. ∆ιάκου 20 , 11743, Αθήνα
9. ΟΤΟΒΕ Τερτσέτη 6, 54630 Θεσσαλονίκη
10. Η.Α.Τ.Τ.Α Ιωσήφ Ρογών 11, 11743 Αθήνα
11. ΟΣΜΕ (Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος)
Μενάνδρου 51 2ος όροφος 104 37 ΑΘΗΝΑ
Εσωτερική ∆ιανοµή
- Γραφείο Γεν. ∆ιευθύντριας Μεταφορών
- ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών
Τµήµα Οδικών Μεταφορών(2)
- ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών (2)
- ∆νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (2)
- Τµ. ∆ιεθνών Σχέσεων µε την παράκληση να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές των
αναφεροµένων κρατών µελών.

