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Συµπλήρωση της αριθµ 18434/949/04/25-08-2005 εγκυκλίου «παροχή διευκρινήσεων
για θέµατα ταχογράφων»

ΣΧΕΤ

:

Η αριθµ 18434/949/04/25-08-2005 εγκύκλιός µας

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου και µε αφορµή ορισµένα ερωτήµατα που τέθηκαν από
Υπηρεσίες Μ & Ε και ΚΤΕΟ, σχετικά τη βεβαίωση του τεχνίτη οργάνων (άρθρο 7, της υ.α
5030/80) σας γνωρίζουµε τα εξής:

1.

Θεώρηση της βεβαίωσης
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 6.γ της εγκυκλίου, από την έκδοση της έπαυσε να
είναι απαιτητή η θεώρηση της βεβαίωσης, ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσής της.

2.

Απαιτήσεις που θα ισχύουν µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2006:
Ως προς τη διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων
Στην παράγραφο 3γ αναφέρεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της εν λόγω βεβαίωσης είναι
δύο (2) έτη από την έκδοσή της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επήλθε στο όχηµα ή στον
ταχογράφο µεταβολή που να συνεπάγεται την έκδοση νέας (π.χ καταστροφή σφραγίδων,
αλλαγή ελαστικών κλπ).
Προκειµένου όµως για βεβαιώσεις που µέχρι την ηµέρα του ελέγχου έχει ήδη συµπληρωθεί
διετία από την έκδοσή τους (ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσής τους):
α.

Κατά τον τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, θα σηµειώνεται δευτερεύουσα έλλειψη στο σηµείο
ελέγχου 10304. Επιπρόσθετα θα αναγράφεται στο ∆ΤΕ, πλέον του κειµένου της παρ.
6.β της εγκυκλίου, και η φράση «Η βεβαίωση ισχύει µέχρι ……(τίθεται η ηµεροµηνία
δύο µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου)».
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Εφόσον στο όχηµα διαπιστώνονται και

άλλες

σοβαρές

ελλείψεις,

κατά

τον

επανέλεγχο και αν φυσικά δεν έχει εκδοθεί στο µεταξύ νέα βεβαίωση, στο ∆ΤΕ τίθεται
εκ νέου η ανωτέρω παρατήρηση χωρίς µεταβολή της ηµεροµηνίας ισχύος της
βεβαίωσης (παραµένει αυτή που τέθηκε κατά τον αρχικό έλεγχο).
β.

Θα γίνονται αποδεκτές για τις λοιπές, πλην της πρώτης ταξινόµησης, περιπτώσεις
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, (όπου απαιτείται). Στην περίπτωση αυτή επί της
βεβαίωσης θα σηµειώνεται η παρατήρηση «Ισχύει µέχρι …………( τίθεται η ηµεροµηνία
δύο µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρακτικού επιθεώρησης).

γ.

Θα γίνονται αποδεκτές από τους λοιπούς ελεγκτικούς µηχανισµούς

Ως προς το περιεχόµενο των βεβαιώσεων
Προκειµένου για βεβαιώσεις µε ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2006, αυτό να
είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, της υ.α 5030/80

3.

Απαιτήσεις που θα ισχύσουν από την 1η Μαρτίου 2006 και µετά:
Ως προς τη διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων
∆εν θα γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις, αν έχει παρέλθει διετία από την ηµεροµηνία έκδοσής
τους.
Ως προς το περιεχόµενο των βεβαιώσεων
Προκειµένου

για

βεβαιώσεις

µε

ηµεροµηνία

έκδοσης

από

1η

Μαρτίου

2006

και

µεταγενέστερα, αυτό να είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, της υ.α 5030/80 και
τις επί πλέον απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 3.ζ της σχετικής εγκυκλίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥΑΓ. ΤΣΑΓΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
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ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΜΕ
α. Γεν. ∆/ντρια Μεταφορών
β. ∆/νση Α.Χ.Μ.
γ. ∆/νση Επιβ. Μεταφορών
δ. ∆/νση Εµπ. Μεταφορών
ε. Σ.Ε.Ε.-ΥΜΕ
2. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
∆/νση Τροχαίας
Π. Κανελλόπουλου 4
10177, ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Οικονοµικών – Γεν. ∆/νση Τελωνείων & ΕΦΚ
∆/νση ΕΦΚ - Τµήµα Αυτ/των
Λεωφ. Αµαλίας 40, 105 58 Αθήνα
(µε την παράκληση για την κοινοποίηση στα αρµόδια
Τελωνεία)
3.ΟΒΕΑΜ
Ευξείνου Πόντου 186
17123, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
4.ΟΒΕΑΜ ΒΕ
Μοναστηρίου 69
54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5. Σύλλογος Τεχνιτών
Ταξιµέτρων – Ταχογράφων κ.λ.π. οργάνων
Κέννεντυ 10
181 23 Αγ. Ιωάννης Ρέντης
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 15 (για ενηµέρωση
τεχνικών υπαλλήλων)
2. ∆ΟΑΠ (5)
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