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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 165/2014 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2014 

γηα ηνπο ηαρνγξάθνπο ζηνλ ηνκέα ηωλ νδηθώλ κεηαθνξώλ, ν νπνίνο θαηαξγεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 
3821/85 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπή ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηωλ νδηθώλ κεηαθνξώλ θαη 

ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ελαξκόληζε νξηζκέλωλ θνηλωληθώλ δηαηάμεωλ ζηνλ ηνκέα ηωλ νδηθώλ κεηαθνξώλ. 

Σν Σκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ πιεξνθνξεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη, o 
θαλνληζκόο (ΔE) αξηζ. 165/2014 έρεη ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ 1ε Μαξηίνπ, 2014. 

Ο θαλνληζκόο απηόο θαηαξγεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 
νπνηεζδήπνηε παξαπνκπέο ζηνλ θαηαξγνύκελν θαλνληζκό λννύληαη ωο παξαπνκπέο ζηνλ 
θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 165/2014. 

Ωζηόζν, νξηζκέλεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαξγνύκελνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΒ, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, ζε πξνζωξηλή βάζε, 
έωο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηωλ εθηειεζηηθώλ πξάμεωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 165/2014. 

Οη βαζηθέο λέεο πξόλνηεο ηνπ λένπ θαλνληζκνύ αθνξνύλ: 

 ηε βειηίωζε ηωλ ηερληθώλ δπλαηνηήηωλ ηνπ ηαρνγξάθνπ, 

 ζηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο κε ην δνξπθνξηθό ζύζηεκα GNSS θαη απηόκαηε 
θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ, 

 ζηελ εμ’ απνζηάζεωο επηθνηλωλία ηωλ ειεγθηώλ κε ην όρεκα κε ζθνπό πην ζηνρεπόκελνπο 
θαζ’ νδόλ ειέγρνπο, 

 ζηε ρξήζε δηεπαθήο δηαζύλδεζεο ITS (Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξώλ) πνπ ζα παξέρεη 
δπλαηόηεηα πξνζβαζηκόηεηαο ηωλ θνξέωλ ζηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη ν ηαρνγξάθνο 
θαη ρξήζε ηνπο γηα άιινπο ζθνπνύο εθηόο από ειέγρνπο, 

 ζηελ πξνζηαζία ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ νδεγώλ, 

 ζηελ ελαξκνληζκέλε εθπαίδεπζε ηωλ ειεγθηώλ γηα πην νκνηόκνξθε εθαξκνγή θαη 

 ζηελ ελαξκόληζε ηωλ θπξώζεωλ γηα ηηο πνιύ ζνβαξέο παξαβάζεηο, θ.α. 

Ο ππό αλαθνξά θαλνληζκόο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.mcw.gov.cy/ems ηνπ 
Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα. 

Σν Σκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ πξνηίζεηαη, κεηά πνπ ζα κειεηεζεί ν λένο 
θαλνληζκόο λα δηνξγαλώζεη ελεκεξωηηθή εκεξίδα, ηελ νπνία ζα πξνζθιεζνύλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ην Σκήκα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ζην ηειέθωλν 22800530 ή γξαπηώο κέζω ηειενκνηόηππνπ 
ζην 22348202. 
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