
Έντυπο ΤΟΜ 09/07

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007, Αριθμός 86(Ι) του 2007»

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Στοιχεία Ιδιοκτήτη του Οχήματος  
Όνομα:  ……..…………………………Επώνυμο (με κεφαλαία γράμματα): …...……………….……
Εταιρεία:  ………………………….………………………………………………………….…...….
Αρ. Ταυτ.(Φυσικό πρόσωπο): ………………….Αρ. Μητρώου Εταιρείας (Κοιν. Ασφαλίσεις):…..……...
Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………..…………Φαξ: ...……………….…………...….
Οδός και Αριθμός: …………………………………...……........................……………..….……..
Κοινότητα / Ενορία / Δήμος: ………………….Επαρχία: ………………..……Τ.Τ: ……….……
ή
Τ.Θ: ……………………….……....….Τ.Τ. της Θυρίδας: ……….……………………………......

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη (βλέπε Οδηγίες) 
Αρ. Συμβολαίου: ……………………….…………….…Ημ. Λήξης: …….....................……………

Στοιχεία του οχήματος  
1. Αριθμός Εγγραφής Οχήματος:
(αφορά τα εγγεγραμμένα οχήματα)
2. Αριθμός Πλαισίου Οχήματος:

3. Αριθμός Μηχανής:

4. Τύπος Αμαξώματος: ……………………………………………………………………….…….…
5. Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος (GVW): ….……………………………………………..….……...
6. Έδρα οχήματος1: Οδός και Αριθμός: ……………………………………………...………………...
     Κοινότητα / Ενορία / Δήμος: ……………….……… Τ.Τ.: ……..…. Επαρχία: .. …….....……….
.
Περιγραφή της χρήσης του οχήματος  
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……

Εγώ ο ………………………………………….. ως ιδιοκτήτης/ αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη ζητώ 
όπως  το  όχημα  με  τα  πιο  πάνω  στοιχεία  εξαιρεθεί  από  την  εγκατάσταση/  χρησιμοποίηση 
ταχογράφου με βάση τον περί  Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και  Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμο του 2007.

Ο/οι λόγος/οι της εξαίρεσης είναι ο/οι ακόλουθος/οι (δηλώστε τον/τους κωδικούς εξαίρεσης που 
ισχύουν για το όχημα σας σύμφωνα με το σχετικό Πίνακα που ακολουθεί)

1 Σε περίπτωση αλλαγής έδρας θα πρέπει να ενημερώνεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Α οχήματα που ανήκουν ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από δημόσιες αρχές για την εκτέλεση οδικών μεταφορών οι οποίες 
δεν ανταγωνίζονται τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταφορών.

Β
οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  ή  μισθώνονται  χωρίς  οδηγό  από  γεωργικές,  δενδροκηπευτικές,  δασοκομικές, 
κτηνοτροφικές  ή  αλιευτικές  επιχειρήσεις  για  μεταφορά  εμπορευμάτων  στο  πλαίσιο  της  οικείας  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης.

Γ
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για γεωργικές ή δασοκομικές δραστηριότητες σε ακτίνα 
έως 100 χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης, στην οποία ανήκει το όχημα ή η οποία ενοικιάζει ή μισθώνει με 
χρηματοδοτική μίσθωση το όχημα.

Δ

οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία 
μεταφέρουν υλικό ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τον οδηγό τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, 
μέσα σε ακτίνα 50 χλμ από το μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος, εφόσον η οδήγηση του οχήματος δεν 
αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού και εφόσον η παρέκκλιση δεν θίγει σοβαρά τους σκοπούς που επιδιώκει ο 
παρών κανονισμός.

Ε
οχήματα που κυκλοφορούν  αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων και  μη 
συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με 
κινητήρα.

ΣΤ
οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  μεταφορά  εμπορευμάτων  σε  ακτίνα  50  χιλιομέτρων  από  τη  βάση  της 
επιχείρησης και κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο ή ηλεκτρισμό, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οποίων, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους.

Ζ
Εξαίρεση  μόνο  για  σκοπούς  χρήσης -   Στα  συγκεκριμένα  οχήματα  απαιτείτε  η  εγκατάσταση  συσκευής 
ελέγχου,  για  σκοπούς  εκπαίδευσης.  οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  για  μαθήματα  και  εξετάσεις  οδήγησης 
αυτοκινήτου  για  την  απόκτηση  άδειας  οδήγησης  ή  πιστοποιητικού  επαγγελματικής  ικανότητας,  εφόσον  δεν 
χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών. 

Η
οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  από  τις  υπηρεσίες  αποχετεύσεων,  αντιπλημμυρικής  προστασίας,  ύδρευσης, 
συντήρησης των δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού, συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου, κατ’ οίκον συλλογής 
των  οικιακών  απορριμμάτων  και  διάθεσης  αυτών,  καθώς  και  από  τις  υπηρεσίες  τηλέγραφου  και  τηλεφωνίας, 
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής και ανίχνευσης ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή δεκτών.

Θ οχήματα με 10 έως 17 θέσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη μη επαγγελματική μεταφορά επιβατών.

Ι ειδικά οχήματα που μεταφέρουν τον εξοπλισμό τσίρκων ή πανηγυριών.

ΙΑ οχήματα με ειδικό εξοπλισμό για κινητά προγράμματα,  πρωταρχικός  σκοπός των οποίων είναι  η χρήση τους ως 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων όταν είναι σταθμευμένα.

ΙΒ οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος από αγροκτήματα και την επιστροφή στα αγροκτήματα των 
δοχείων γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων.

ΙΓ ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή/και τιμαλφών.

ΙΔ οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων ή σφαγίων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

ΙΕ οχήματα που χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  σε  οδούς  εντός  εγκαταστάσεων κεντρικών σταθμών,  όπως  είναι  οι 
λιμένες, οι λιμένες για συνδυασμένες μεταφορές και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.

ΙΣΤ οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων από αγροκτήματα σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως 
ή από αγορές προς τοπικά σφαγεία σε ακτίνα έως 50 χιλιομέτρων.

ΙΖ οχήματα  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  μεταφορές  επιβατών  σε  τακτικές  γραμμές,  η  διαδρομή  των  οποίων  δεν 
υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.

ΙΗ οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

ΙΘ
οχήματα που ανήκουν ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, την 
πυροσβεστική υπηρεσία και τα σώματα ασφαλείας όταν η μεταφορά πραγματοποιείται ως συνέπεια της αποστολής 
των ανωτέρω και τελεί υπό τον έλεγχό τους.

Κ οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε μη εμπορικές μεταφορές για τη μεταφορά 
ανθρωπιστικής βοήθειας, που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης·

ΚΑ ειδικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.

ΚΒ ειδικά οχήματα παροχής οδικής βοήθειας τα οποία επιχειρούν σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από τη βάση τους.

ΚΓ οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης, και νέα 
οχήματα ή οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές και δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία.

ΚΔ οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων.

ΚΕ επαγγελματικά οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντίκες σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
οποίο κυκλοφορούν και τα οποία χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με προσωπική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δήλωσης, 
βεβαιώνω  ότι  οι  πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στην  αίτηση  αυτή  είναι  ακριβείς  και 
αληθείς.  Αντιλαμβάνομαι  ότι  οποιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια ή παράλειψη, συνεπάγεται 
απόρριψη της αίτησης μου.

Δηλώνω  επίσης  ότι  αποδέχομαι  τη  συλλογή,  καταχώρηση,  οργάνωση,  διατήρηση, 
αποθήκευση,  τροποποίηση,  εξαγωγή,  χρήση,  διαβίβαση,  διάδοση  ή  κάθε  άλλης  μορφής 
διάθεση,  τη  συσχέτιση  ή  το  συνδυασμό,  τη  διασύνδεση,  το  κλείδωμα,  τη  διαγραφή  ή  την 
καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Ονοματεπώνυμο:…………………………………. Ημερομηνία:……………………

Υπογραφή: ………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόδειξη παραλαβής (Να συμπληρωθεί από τον αιτητή)

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………... 

Αρ. Ταυτ:………………………

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης:……………………………
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Οδηγίες  
    
1. Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη: εξαιρούνται οι αυτοεργοδοτούμενοι. Σ’ όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης του συμβολαίου.  

3. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής 
Άμυνας,  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  της  Αστυνομίας  και  της  Δημόσιας  Υπηρεσίας  δεν  είναι 
υποχρεωμένα να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης.

4.  Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος και εφόσον η χρήση του δικαιολογεί εξαίρεση από 
την εγκατάσταση/ χρησιμοποίηση ταχογράφου πρέπει,  ο νέος ιδιοκτήτης να υποβάλει  αίτηση 
εξαίρεσης.

5. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται αντίγραφα των πιο κάτω πιστοποιητικών:
(α) Πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος
(β) Άδεια Οδικής Χρήσης ή Άδεια Οδικού Μεταφορέα
(γ) (i) Σε περίπτωση εταιρείας:

- Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας 
     (ii) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

-  Βεβαίωση  από  το  Τμήμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  του  Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναφέρει το επάγγελμα του 
αιτητή
-  Άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  από τα  οποία  να  προκύπτει  η  φύση  της 
δραστηριότητας του αιτητή

(δ) Αντίγραφο της Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη. 

Να σημειωθεί  √   για τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται στα αντίστοιχα τετραγωνάκια.

6.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα Επαρχιακά Γραφεία του 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη έναντι  
απόδειξης παραλαβής.
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