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Κάρτες ταχογράφου οδηγού
Το αριθμ. πρωτ. 874/9-11-2021 υπόμνημα του ΣΕΟΦΑΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού υπομνήματός σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα
εξής:
1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 στο άρθρο 27 ορίζει: «Άρθρο 27 Χρήση κάρτας οδηγού 1. Η
κάρτα οδηγού είναι προσωπική. 2. Ένας οδηγός επιτρέπεται να είναι κάτοχος μιας έγκυρης κάρτας
οδηγού και εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί μόνο την προσωπική του κάρτα οδηγού.[…]»
2. Η αριθμ. Φ450/38668/3534/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διοικητικές κυρώσεις για τις
παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις»
(ΦΕΚ Β’ 2061) προβλέπει την παράβαση αριθμ. Ζ8 «Χρήση κάρτας οδηγού η οποία δεν είναι η
κάρτα του ίδιου του οδηγού», η οποία ανήκει στην κατηγορία των Πολύ Σοβαρών Παραβάσεων
και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ στην επιχείρηση και εκατόν
πενήντα (150) ευρώ στον οδηγό.
3. Εκτός από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όταν διαπιστώνεται Πολύ Σοβαρή Παράβαση
σε βάρος μεταφορικής επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, ενημερώνεται από την αρχή
ελέγχου η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και η παράβαση καταχωρείται στο Εθνικό
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Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων, όπου προσμετράται για τον έλεγχο αξιοπιστίας της
επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009. Εάν η παράβαση αφορά μεταφορική
επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος Μέλος ΕΕ ενημερώνεται αντίστοιχα η αρμόδια αρχή
του Κράτους Μέλους εγκατάστασης.
4. Τέλος, σε εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 7 Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, η αρχή ελέγχου του
άρθρου 2 ν.3446/2006 που βεβαίωσε την παράβαση για χρήση κάρτας της οποίας ο οδηγός δεν
είναι ο νόμιμος κάτοχος, αφαιρεί την κάρτα ως διοικητικό μέτρο και την διαβιβάζει στην
Ελληνική Αρχή Έκδοσης Καρτών, αναφέροντας τους λόγους της αφαίρεσης. Η Αρχή Έκδοσης
Καρτών, εφ’ όσον η κάρτα είναι έγκυρη, την αποστέλλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία
μεταφορών για επιστροφή στο νόμιμο κάτοχό της, δεδομένου ότι στην κ.υ.α.
αριθμ.Φ450/38668/3534/2013 δεν προβλέπεται ως διοικητική ποινή η αφαίρεση της κάρτας
οδηγού για ορισμένο χρονικό διάστημα ή η ακύρωσή της.
5. Ήδη το Υπουργείο μας επεξεργάζεται την τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ.
Φ450/38668/3534/2013 και στο πλαίσιο αυτό θα επανεξετάσει το ύψος των κυρώσεων και τα
διοικητικά μέτρα για την συγκεκριμένη παράβαση.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
α/α Β. Κολοβού
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