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Μέρος Ι � Πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή αίτησης και έγκριση συνεργείου 
1.1 Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 

δέχεται αιτήσεις, µε βάση τον περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών 
Συσκευής Ελέγχου Νόµο του 2004, (Ν.192(Ι)/2004), για έγκριση συνεργείων που θα 
προβαίνουν σε εγκατάσταση, βαθµονόµηση, έλεγχο, επιθεώρηση, επιδιόρθωση και 
παροπλισµό ταχογράφων (συσκευών ελέγχου), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού 3821/85/EOK.  

1.2 Στο παρόν έγγραφο, που εκδίδεται µε βάση το Άρθρο 5-(1) του Νόµου Ν.192(Ι)/2004, 
καθορίζονται µε λεπτοµέρεια οι απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής. Μετά από αίτηση 
ενδιαφεροµένου, και εφόσον αξιολογηθεί ότι αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις, θα εγκριθεί 
για τις συγκεκριµένες εργασίες που θα δύναται να διεξάγει.  
Η αναφορά σε «αναλογικό ταχογράφο» παραπέµπει στη συσκευή ελέγχου του 
Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού 3821/85/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και η αναφορά σε 
«ψηφιακό ταχογράφο» παραπέµπει στη συσκευή ελέγχου µε κάρτα µνήµης του 
Παραρτήµατος 1Β του ίδιου Κανονισµού. 

1.3 Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυµεί να εγκριθεί για σκοπούς των δραστηριοτήτων αυτών, 
θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς αίτηση στην αρµόδια αρχή µε βάση το παρόν έγγραφο, 
το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, 1426 Λευκωσία. 

1.4 Η έγκριση παραχωρείται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και για σκοπούς του παρόντος 
εγγράφου το πρόσωπο αυτό θα ονοµάζεται «συνεργείο». 

1.5 Οι αιτήσεις, πρέπει να περιλαµβάνουν �   
• την αίτηση του Παραρτήµατος Ι, πλήρως συµπληρωµένη, 
• δήλωση από κατασκευαστή ταχογράφων, ότι θεωρεί το συνεργείο ικανό να εκτελεί 

τις σχετικές εργασίες σε αποδεκτό από τον ίδιο επίπεδο (βλ. υπόδειγµα στο 
Παράρτηµα ΙΙ), 

• συµπληρωµένη και υπογραµµένη την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, 
• τον τεχνικό φάκελο µε τα στοιχεία, πληροφορίες, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα 

που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής, όπως 
καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, 

και µπορούν να σταλούν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, 1426 
Λευκωσία, ή να παραδοθούν στο Αρχείο των κεντρικών Γραφείων του Τµήµατος στην 
ίδια διεύθυνση. Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στον ∆ιευθυντή Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών. Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 
ανοιχτή. 

1.6 Ο τεχνικός φάκελος µε το περιεχόµενό του που θα συνοδεύει µια αίτηση, το οποίο θα 
είναι δεσµευτικό για το συνεργείο που θα εγκριθεί, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
έγκρισης του. 

1.7  Η αρµόδια αρχή είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για να τους παράσχει σχετικές 
πληροφορίες και συµβουλές για την όσο το δυνατό πληρέστερη ετοιµασία της αίτησης 
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τους, και τους προτρέπει να την συµβουλεύονται, για να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
έγκρισης των αιτήσεων τους. Πληροφορίες µπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόµενοι 
από τους αρµόδιους λειτουργούς του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών κ.κ. 
Μιχάλη Κυλίλη στο τηλέφωνο 22800530 και Κώστα Γεωργίου στο τηλέφωνο 22800525.  

1.8 Η αρµόδια αρχή θα εκδίδει, σε όσους εγκριθούν, «Πιστοποιητικό έγκρισης Συνεργείου 
Ταχογράφων σε Οχήµατα», όπως περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV, µε διάρκεια 
ισχύος τρία χρόνια κατά µέγιστο, το οποίο θα εκπνέει την 31η ∆εκεµβρίου του τρίτου 
χρόνου από την έκδοσή του. Το πιστοποιητικό θα ανανεώνεται, αν το συνεργείο επιθυµεί 
την ανανέωση, µε αίτηση του που θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή ένα 
τουλάχιστον µήνα πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος του και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της έκδοσής του.  

1.9 Μια αίτηση δυνατόν να απορριφθεί και οι λόγοι της απόρριψης θα αναφέρονται στην 
σχετική επιστολή προς τον αιτούντα, αν ο τεχνικός φάκελος δεν περιέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται ή το περιεχόµενό του είναι αντιφατικό και δεν µπορεί να αξιολογηθεί. Η 
αρµόδια αρχή δύναται να ζητά διευκρινήσεις και/ή συµπληρωµατικά στοιχεία και/ή 
συµπληρωµατικές πληροφορίες από τους αιτούντες, όσον αφορά το περιεχόµενο της 
αίτησης τους, και τεκµηρίωση της δυνατότητας τους να διεξάγουν τις εργασίες σε 
ικανοποιητικό βαθµό.  

1.10 Η αρµόδια αρχή τηρεί µητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι εγκρίσεις των συνεργείων, οι 
τεχνίτες που εργοδοτούν και τα διακριτικά των καρτών µνήµης συνεργείου που εκδίδει. 
Επίσης καταρτίζει κατάλογο των «Εγκεκριµένων Συνεργείων Ταχογράφων σε Οχήµατα». 
Ο κατάλογος θα ανανεώνεται µετά από κάθε αλλαγή και θα ανακοινώνεται ή θα διατίθεται 
προς χρήση από κάθε ενδιαφερόµενο. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στα κράτη µέλη, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της αρµόδιας αρχής.  

1.11 Για σκοπούς του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι ερµηνείες και ορισµοί που αποδίδονται 
στον περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόµο 
του 2004, τον περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισµένων Οχηµάτων Νόµο του 2004 και τον Κανονισµό 3821/85/EOK και τις 
τροποποιήσεις τους.  

1.12 Η αρµόδια αρχή ορίζει την 15η Νοεµβρίου 2005 ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος των 
διατάξεων του παρόντος εγγράφου και δύναται να τροποποιεί, αναθεωρεί και 
εκσυγχρονίζει τις απαιτήσεις της οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, αναλόγως των 
αλλαγών και της εµπειρίας που αποκτάται και να εφαρµόζει αν χρειαστεί µεταβατικές 
διατάξεις για συµµόρφωση των συνεργείων προς τις νέες απαιτήσεις. 

1.13 Τα συνεργεία που έγκρινε η αρµόδια αρχή πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος εγγράφου, για σχετικές εργασίες σε αναλογικούς ταχογράφους, υπόκεινται 
στις απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου και οφείλουν, σε δυο µήνες από την ηµεροµηνία 
έναρξης της ισχύος του, να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην αρµόδια αρχή για 
ανανέωση της έγκρισης/εξουσιοδότησής τους. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος εγγράφου, θα τύχουν προσωρινής έγκρισης και θα εξακολουθήσουν να 
λειτουργούν για περίοδο έξι µηνών για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν τις 
προϋποθέσεις για ανανέωση της έγκρισης. Αν µετά την περίοδο των έξι µηνών 
εξακολουθούν να µην πληρούν τις απαιτήσεις, δεν θα ανανεωθεί η προσωρινή έγκριση. 
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Μέρος ΙΙ � Γενικές πληροφορίες για τον έλεγχο εγκατάστασης και 
τον περιοδικό έλεγχο του ταχογράφου 

2.1 Κάθε ιδιοκτήτης οχήµατος που είναι εφοδιασµένο µε ταχογράφο σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό 3821/85/ΕΟΚ, έχει ευθύνη να µεριµνά για την καλή λειτουργία του. Ο 
ταχογράφος θα πρέπει να ελεγχθεί ότι η εγκατάσταση του έγινε κανονικά και να ελέγχεται 
και επιθεωρείται περιοδικά, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι λειτουργεί κανονικά, και οι 
ρυθµίσεις του ανταποκρίνονται στις παραµέτρους του οχήµατος και ότι οι µετρήσεις του 
είναι ακριβείς. 

2.2 Οι έλεγχοι γίνονται περιοδικά τουλάχιστο µια φορά κάθε δυο χρόνια (24 µήνες) από τον 
τελευταίο έλεγχο και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των τεχνικών επιθεωρήσεων της 
καταλληλότητας του οχήµατος ή µετά από κάθε εγκατάσταση ή επιδιόρθωση ή αλλαγή 
του χαρακτηριστικού συντελεστή του οχήµατος ή αλλαγή της πραγµατικής περιφέρειας 
των ελαστικών του οχήµατος ή, όσον αφορά τον ψηφιακό ταχογράφο αν η διεθνής ώρα 
(UTC-time) αποκλίνει από την ορθή ώρα για περισσότερα από 20 λεπτά και όταν για 
οποιαδήποτε αιτία αλλάξει ο αριθµός εγγραφής του οχήµατος (VRN). 

2.3 Όχηµα που εισάγεται στην Κύπρο µε ταχογράφο πριν τεθεί σε κυκλοφορία πρέπει να 
επισκεφθεί εγκεκριµένο συνεργείο για να διεξαχθούν σε αυτό οι ενδεδειγµένες ενέργειες, 
ανάλογα µε την περίπτωση. 

2.4 Όλα τα οχήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 3821/85/EOK και 
τις τροποποιήσεις του θα πρέπει µέχρι τις 31/12/2005 να έχουν τοποθετηµένο 
ταχογράφο σε λειτουργήσιµη κατάσταση. 
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Μέρος ΙΙΙ � ∆ιοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις 
Α. Γενικά 
 Οι υποχρεώσεις των τεχνιτών και συνεργείων καθορίζονται στη σχετική νοµοθεσία, 

ειδικότερα στον ευρωπαϊκό Κανονισµό 3821/85/ΕΟΚ και στον περί Εξουσιοδότησης 
Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόµο (Ν.192(Ι)/2004) όπως 
τροποποιούνται. Τίποτα από τα αναφερόµενα στο παρόν έγγραφο δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τεχνίτη ή συνεργείο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τα εν λόγω νοµοθετήµατα. 

3.1 Τα κριτήρια αξιολόγησης των συνεργείων είναι οι διοικητικές, τεχνικές και οι άλλες 
απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής που περιγράφονται πιο κάτω και σχετίζονται µε την 
ικανότητα τους να διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους εφόσον συµπληρώσουν ειδική 
εκπαίδευση στους ταχογράφους, τις διευκολύνσεις που έχουν (κτιριακές εγκαταστάσεις 
και εξοπλισµός) και τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι της αρµόδιας αρχής.  

3.2 Το συνεργείο πρέπει να είναι ιδιοκτησιακά ανεξάρτητο από επαγγελµατικές 
δραστηριότητες µεταφοράς εµπορευµάτων και προσώπων. Το συνεργείο και το 
προσωπικό του θα πρέπει να είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε εµπορική, οικονοµική ή 
άλλου είδους δέσµευση προς τρίτους που µπορεί να επηρεάσει σε οποιοδήποτε βαθµό 
την κρίση του ή την ποιότητα στην εργασία που θα διεξάγει. ∆εν µπορεί επίσης να 
αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες µπορεί να βλάπτουν την ανεξαρτησία, την 
αµεροληψία και την ακεραιότητα στην κρίση του όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους. 

3.3 Κάθε αλλαγή στη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει το συνεργείο, που δυνατόν να 
καθιστά την παροχή τέτοιων υπηρεσιών ασυµβίβαστη µε τους όρους έγκρισής του, θα 
πρέπει να κοινοποιείται άµεσα από τον ιδιοκτήτη προς την αρµόδια αρχή, για εξέταση, 
χωρίς αυτό να του ζητηθεί. 

3.4 Το συνεργείο και το προσωπικό του θα πρέπει να τηρεί εµπιστευτικότητα σε σχέση µε τις 
υπηρεσίες που θα προσφέρει και να διαθέτει τα υπό την κατοχή του στοιχεία µόνο στους 
εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς των αρµοδίων Υπηρεσιών και την Αστυνοµία. 

3.5 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία µέσα για να εκπληρεί κατάλληλα τις 
διοικητικές του δραστηριότητες. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον �  
• οργανωµένο µηχανογραφηµένο αρχείο όπου θα τηρούνται, για ελάχιστη περίοδο 

έξι ετών, τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα V του παρόντος εγγράφου, 

• σύστηµα επικοινωνίας (µία τουλάχιστον µόνιµη τηλεφωνική γραµµή) ώστε 
οποιοδήποτε πρόσωπο να µπορεί εύκολα να λάβει πληροφορίες από το 
εργαστήριο για θέµατα που σχετίζονται µε τη σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το 
συνεργείο, 

• λογιστικό µηχανογραφηµένο σύστηµα που, όταν η αρµόδια αρχή το ζητήσει, να έχει 
τη δυνατότητα παρουσίασης, σε λεπτοµερή και σε περιληπτική µορφή, των 
χρεώσεων του εργαστηρίου που αφορούν σε πληρωµές που λαµβάνει για τις 
υπηρεσίες που παρέχει σε σχέση µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας της σχετικής µε 
τους ταχογράφους, 

• τηλεφωνική σύνδεση, συσκευές τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), 
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• κατάλληλα έπιπλα και εξοπλισµό για το προσωπικό και την καλή οργάνωση 
γραφείου (π.χ. γραφεία, καρέκλες, ράφια), 

 

Β. Προσωπικό Συνεργείου και εκπαίδευση 
3.6 Το συνεργείο θα πρέπει να εργοδοτεί σε µόνιµη βάση τουλάχιστο ένα ειδικευµένο τεχνίτη 

µε τα κατάλληλα προσόντα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για να διενεργεί τους ελέγχους 
και να εκδίδει πιστοποιητικά. Ο ειδικευµένος τεχνίτης µπορεί να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης 
του συνεργείου µε την ιδιότητα του αυτοτελώς εργαζόµενου ή άλλος εργοδοτούµενος. 
Στην περίπτωση που το συνεργείο εργοδοτεί πέραν του ενός εγκεκριµένων τεχνιτών θα 
πρέπει να ορίσει ένα τεχνίτη ως προϊστάµενο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τις 
καθηµερινές εργασίες του συνεργείου.  

3.7 Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ειδικευµένος τεχνίτης είναι: 
• Ακαδηµαϊκά προσόντα: 

 Πτυχίο Μηχανικού πανεπιστηµιακού επιπέδου στους κλάδους µηχανολογίας, 
ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής, ή 

 ∆ίπλωµα Κολλεγίου διετούς διάρκειας σπουδών στον κλάδο µηχανικής 
αυτοκινήτων, ή 

 ∆ίπλωµα Τεχνικού Μηχανικού τριετούς µεταλυκιακού επιπέδου στους κλάδους 
µηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής, ή 

 Απολυτήριο Τεχνικής/Επαγγελµατικής Σχολής στον κλάδο µηχανικής 
αυτοκινήτων, ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ή στα συστήµατα αυτοκινήτου,  

• Πείρα 

 2 χρόνια πείρα στη µηχανική αυτοκινήτων για τους κατόχους διπλώµατος 
Κολλεγίου διετούς διάρκειας σπουδών στον κλάδο µηχανικής αυτοκινήτων και 
πτυχίου Μηχανικού πανεπιστηµιακού επιπέδου στους κλάδους µηχανολογίας, 
ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής, 

 3 χρόνια πείρα στη µηχανική αυτοκινήτων για τους κατόχους διπλώµατος 
Τεχνικού Μηχανικού τριετούς µεταλυκιακού επιπέδου στους κλάδους 
µηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής, 

 4 χρόνια πείρα στη µηχανική αυτοκινήτων για τους κατόχους απολυτηρίου 
Τεχνικής/Επαγγελµατικής Σχολής στον κλάδο µηχανικής αυτοκινήτων, ή 
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ή στα συστήµατα  αυτοκινήτου. 

• Ειδική εκπαίδευση στους ταχογράφους 

 κάθε τεχνίτης θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία αρχική ειδική 
τεχνική εκπαίδευση στους ταχογράφους. 

3.8 Αρχική ειδική τεχνική εκπαίδευση: Παρέχεται από τους κατασκευαστές ταχογράφων 
µε ελάχιστη διάρκεια 2 ηµέρες και περιεχόµενο που καθορίζεται από τους ίδιους και 
γίνεται αποδεκτό από την αρµόδια αρχή. Αποδεκτό τεκµήριο για τέτοιου είδους 
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εκπαίδευση είναι πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον παροχέα της εκπαίδευσης. Η 
αρχική ειδική τεχνική εκπαίδευση έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία 
έκδοσης του πιστοποιητικού. 

3.9 Επαναληπτική τεχνική εκπαίδευση: Μέσα στους δυο τελευταίους µήνες πριν το τέλος 
της πιο πάνω χρονικής περιόδου, ο ειδικευµένος τεχνίτης υποχρεούται να 
παρακολουθήσει επαναληπτική τεχνική εκπαίδευση διάρκειας µιας (1) ηµέρας µε 
περιεχόµενο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ταχογράφου που παρείχε την 
αρχική εκπαίδευση και που γίνεται αποδεκτό από την αρµόδια αρχή, και να προσκοµίσει 
στην αρµόδια αρχή το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση υπέρβασης της πιο 
πάνω χρονικής περιόδου πέραν των δυο (2) µηνών, τότε απαιτείται ο τεχνίτης να 
παρακολουθήσει την αρχική ειδική τεχνική εκπαίδευση αντί της επαναληπτικής 
εκπαίδευσης. 

3.10 Η αρµόδια αρχή αποδέχεται εκπαίδευση που παρέχεται από άλλα πρόσωπα σε 
συνεργασία µε ένα κατασκευαστή ταχογράφων. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν 
τύχει σχετικής ειδίκευσης ως εκπαιδευτές στους ταχογράφους και να εξασφαλίσουν 
προηγουµένως την αποδοχή της αρµόδιας αρχής, βάση στοιχείων που θα 
προσκοµίσουν µε τα κριτήρια που περιγράφονται στην πιο κάτω παράγραφο: 

3.11 Κριτήρια αποδοχής εκπαιδευµένου εκπαιδευτή ταχογράφων: 
• Είναι κάτοχος πιστοποιητικού από ένα κατασκευαστή ταχογράφων που θα του δίνει 

την δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης ταχογράφων σε τρίτους, 
• διαθέτει κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο και εκπαιδευτικά µέσα που θα τύχουν της 

έγκρισης της αρµόδιας αρχής και σχετικό εξοπλισµό που συστήνεται από τον 
κατασκευαστή των ταχογράφων, 

• το περιεχόµενο, η διάρκεια  και το επίπεδο της εκπαίδευσης να είναι αντίστοιχο της 
εκπαίδευσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή των ταχογράφων και να 
τυγχάνουν της δικής του έγκρισης, 

Η αρµόδια αρχή θα εξετάζει περιπτώσεις που ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν και 
τεκµηριώνουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αυτά. 

 

Γ. Κτίρια και εγκαταστάσεις συνεργείου 
3.12.1 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του συνεργείου καθώς και όλες οι µεταγενέστερες 

τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή επεκτάσεις του θα πρέπει, τηρουµένων των 
απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας για κατοχή των απαραίτητων πολεοδοµικών και 
οικοδοµικών αδειών, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου. 
Συγκεκριµένα, το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς στεγασµένους χώρους για 
οµαλή, ασφαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών και 
δραστηριοτήτων. ∆εν αποκλείεται η χρήση των χώρων αυτών για την διεξαγωγή και 
άλλων δραστηριοτήτων, όµως δεν θα πρέπει να παρακωλύεται µε οποιονδήποτε τρόπο 
η απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών ελέγχων (π.χ. από θόρυβο, διέλευση 
προσώπων, αντικειµένων ή άλλων µηχανηµάτων, ή ύπαρξη άλλων οχλήσεων όπως 
καυσαέρια κλπ).  Να διαθέτει σε καλή κατάσταση επίπλωση (π.χ. γραφείο ή πάγκο, 
καρέκλες, κλπ.), τηλέφωνο και τέλεφαξ. Αναµένεται από το συνεργείο να υποβάλει στην 
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αρµόδια αρχή σχέδιο των κτιριακών εγκαταστάσεων (κατά προτίµηση κάτοψη σε κλίµακα 
1:100) που θα στεγάζουν τις συγκεκριµένες εργασίες και να δοθούν οι σχετικές 
περιγραφές και επεξηγήσεις. 

3.12.2 Το συνεργείο πρέπει να έχει πρόσβαση σε δηµόσιο δρόµο. 

3.12.3 Το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία κατοχής του χώρου στο οποίο 
βρίσκεται ή απόδειξη συµφωνίας µε το νόµιµο κάτοχο του χώρου ότι δικαιούται να 
χρησιµοποιεί το χώρο για το σκοπό για τον οποίο αιτείται έγκρισης. 

3.12.4 Η αρµόδια αρχή δύναται να ζητά από το συνεργείο να προβεί σε αλλαγές που κατά την 
κρίση της είναι αναγκαίες για να καθίστανται οι λειτουργίες του εργαστηρίου λειτουργικές 
ή ασφαλείς. 

3.13 Οι ελάχιστοι χώροι που απαιτούνται είναι: 
3.13.1 Χώρος διεξαγωγής των ελέγχων:  

• Πρέπει να διατίθεται κτίριο που να περικλείεται από τοίχους1 και στέγη που να 
επιτρέπει την οµαλή λειτουργία των σχετικών εργασιών στις αναµενόµενες καιρικές 
συνθήκες της Κύπρου, µε διαστάσεις δαπέδου και ύψος που να µπορεί, κατ� 
ελάχιστον να υποδέχεται λεωφορεία κατηγορίας Μ και φορτηγά κατηγορίας Ν, 
ανάλογα µε την κατηγορία οχηµάτων για τα οποία θα εξουσιοδοτηθεί να εξυπηρετεί 
στο συνεργείο, και να υπάρχει καθαρός χώρος γύρω από το όχηµα περίπου 1,5 
µέτρων σε κάθε κατεύθυνση. 

• Να παρέχεται ασφαλής και ανεµπόδιστη πρόσβαση οχήµατος των πιο πάνω 
κατηγοριών µέσω ασφαλτοστρωµένης ή στρωµένης µε µπετόν διάβασης προς στο 
εσωτερικό του στεγασµένου χώρου.  

• Να διαθέτει επίπεδο πάτωµα από κατασκευασµένο από σκληρό υλικό (π.χ. µπετόν) 
µε τρόπο που να αντέχει το βάρος του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί και των 
οχηµάτων που θα εξετάζονται. Το δάπεδο να µην είναι ολισθηρό και να είναι 
καθαρό από λάδια και οτιδήποτε άλλο που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή 
περιουσία. Περάσµατα, διάδροµοι, σκαλιά και όρια φρεατίων (λάκκων � pits) όπου 
υπάρχουν, καθώς και οι άκρες οποιουδήποτε υπερυψωµένου µηχανήµατος θα 
φωτίζονται µε ξεχωριστό τρόπο ή θα διαθέτουν κατάλληλη αντανακλαστική ταινία ή 
αντανακλαστικό επίχρισµα για σκοπούς αποφυγής ατυχηµάτων. 

• Να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισµός και επαρκής φυσικός ή 
τεχνητός αερισµός/εξαερισµός του χώρου, µε διαρκή ανανέωση του αέρα, ώστε να 
αποφεύγεται η συγκέντρωση καυσαερίων. 

• Σε άµεσα προσβάσιµο, κοντινό και ορατό σηµείο από το χώρο όπου διεξάγονται οι 
σχετικές εργασίες στα οχήµατα, να διαθέτει κατάλληλους για την περίπτωση και σε 
λειτουργική κατάσταση πυροσβεστήρες ή άλλο σύστηµα πυροπροστασίας και κουτί 
πρώτων βοηθειών εξοπλισµένο µε βασικά είδη πρώτων βοηθειών. Θα υπάρχει 

                                            
1 Τοίχος σηµαίνει κατασκευή µε:  
- τούβλα, επιχρίσµατα σοβά 1ο, 2ο και 3ο χέρι και επιχρίσµατα βαφής ή 
- τσιµεντοπλόκ µε χρώµα ή µε επιχρίσµατα βαφής ή 
- άλλα υλικά που να διαθέτουν πυρίµαχες, θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες που να είναι 

ίσες µε τα υλικά που αναφέρονται πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διατίθεται έγκυρο και 
αυθεντικό πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή των υλικών που να δηλώνει συµµόρφωση µε την 
υπό αναφορά απαίτηση, το οποίο να συνοδεύει την αίτηση.  
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επίσης εξοπλισµός για ξέπλυµα µατιών και τουλάχιστον 500 χιλιόγραµµα 
αποστειρωµένου νερού σε δοχείο. 

3.13.2 ∆ιάδροµος µέτρησης για τον υπολογισµό του συντελεστή «w» και «I» (linear 
measuring track): 
• Θα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του συντελεστή «w» και «Ι». Πρέπει να 

είναι περίπου µήκους 35 µέτρων, εκ� των οποίων τα 20 µέτρα να είναι σε ευθεία 
γραµµή και σε οριζόντιο επίπεδο, και να είναι στρωµένος από άσφαλτο ή µπετόν. 
Το πλάτος του να είναι τέτοιο ώστε τεχνίτης που διενεργεί τη σχετική εργασία να 
µπορεί να κινείται άνετα γύρο από το όχηµα. 

• Αν δεν είναι διαθέσιµος τέτοιος χώρος στις εγκαταστάσεις του συνεργείου, είναι 
αποδεκτό να χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό παρακείµενος χώρος, νοουµένου 
ότι το συνεργείο έχει δικαίωµα να τον χρησιµοποιεί για το συγκεκριµένο σκοπό. 

• Ο διάδροµος θα σηµανθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας αρχής µετά την 
έγκριση του συνεργείου. 

3.13.3 Χώρος υποδοχής και αναµονής: 
• Να είναι κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος ή δωµάτιο µε καρέκλες σε καλή 

κατάσταση για να λειτουργεί ως χώρος αναµονής, ο οποίος να είναι ξεχωριστά από 
τον χώρο διεξαγωγής των ελέγχων. 

• Ο χώρος να είναι καθαρός και να διαθέτει επαρκή αερισµό (κατά προτίµηση να 
διαθέτει και κλιµατισµό) ώστε να παρέχει δυνατότητα άνετης παραµονής σε 
συνθήκες δωµατίου. 

• Θα υπάρχει πινακίδα ανακοινώσεων µε διάφανο προστατευτικό κάλυµµα όπου θα 
µπορούν να αναρτώνται ανακοινώσεις και πληροφορίες από την αρµόδια αρχή. Η 
πινακίδα θα τοποθετείται µε τρόπο που να γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα 
πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο και οι διαστάσεις της θα είναι τέτοιες που να 
επιτρέπουν την ανάρτηση τουλάχιστον έξι αφισών τύπου Α4 χωρίς να επικαλύπτει 
η µια την άλλη. 

3.13.4 Χώρος φύλαξης του ειδικού εξοπλισµού, σφραγίδων, καρτών κλπ: 
• Να είναι ξεχωριστό δωµάτιο µε κλειδαριά και περιορισµένη πρόσβαση µόνο σε 

αυτούς που θα εργάζονται στο συνεργείο και να διαθέτει τα πιο κάτω: 
 ένα χρηµατοκιβώτιο τοίχου ή δαπέδου ή ένα ερµάρι ισχυρής κατασκευής µε 

κλειδαριά βαρέου τύπου, καλά στερεωµένο στο έδαφος ή σε τοίχο, για την 
φύλαξη των οργάνων ελέγχου, των υλικών σφράγισης, των καρτών 
συνεργείου, των πινακίδων εγκατάστασης και όλων των άλλων ευαίσθητων 
υλικών, 

 ένα ερµάρι µε κλειδαριά για φύλαξη όλων των εγγράφων µε τα οποία το 
συνεργείο δεσµεύεται (accountable documents), πιστοποιητικά κ.α. 

• Η ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη του ειδικού εξοπλισµού, σφραγίδων, καρτών κλπ, 
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, βαρύνει εξ� ολοκλήρου το συνεργείο. 
Η ευθύνη για την ασφαλή διαχείριση καθ� όλη τη διάρκεια του εργάσιµου χρόµου, 
βαρύνει τον εγκεκριµένο τεχνίτη ταχογράφων που είναι υπεύθυνος για τις σχετικές 
εργασίες. Σε περίπτωση απουσίας του καθορισµένου υπεύθυνου, η ευθύνη βαρύνει 
τον ιδιοκτήτη του συνεργείου.  
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3.13.5 Χώρος για γραφειακές εργασίες εργαστηρίου/τεχνιτών: 
• Κατάλληλο/α δωµάτιο/α για διεκπεραίωση των εργασιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3.5, το/α οποίο/α πρέπει να διαθέτει/ουν επαρκή κλιµατισµό και 
αερισµό ώστε να παρέχει/ουν δυνατότητα εργασίας σε κανονικές συνθήκες 
δωµατίου. 

3.13.6 Χώρος υγιεινής: 
• Να είναι εφοδιασµένος µε αποχωρητήριο και νιπτήρα και να υπάρχει κατάλληλος 

αερισµός, είτε µε παράθυρο είτε µε τεχνητό αερισµό, µέσω µηχανικού συστήµατος. 

 

3.13.7 Χώρος στάθµευσης: 
• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµος χώρος στάθµευσης για τουλάχιστον ένα όχηµα, 

διαστάσεων 15 Χ 2,6 Χ 4,6 (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος). Ο χώρος αυτός θα βρίσκεται, 
είτε στο χώρο του συνεργείου ή σε παρακείµενο χώρο, νοουµένου ότι το συνεργείο 
έχει δικαίωµα να τον χρησιµοποιεί για το συγκεκριµένο σκοπό.  

 

∆. Εξοπλισµός Συνεργείου 
3.14 Το συνεργείο απαιτείται να διαθέτει εργαλεία, όργανα και εξοπλισµό που είναι αναγκαία 

για να διεκπεραιώνει ικανοποιητικά όλες τις εργασίες που αιτείται και, εφόσον εγκριθεί, 
θα εκτελεί. Ο πιο κάτω κατάλογος εργαλείων, οργάνων, εξοπλισµού δεν είναι 
περιοριστικός ούτε εξαντλητικός και δυνατόν, ανάλογα µε τους τύπους ταχογράφου και 
την έκταση των εργασιών που το συνεργείο θα αιτηθεί για να διεξάγει, να του ζητηθεί να 
διαθέτει επιπρόσθετο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τη σύσταση του κατασκευαστή των 
ταχογράφων µε τους οποίους θα απασχολείται. 

3.15 Εξοπλισµός συνεργείου 
Ο εξοπλισµός που αναφέρεται πιο κάτω, που πρέπει να θεωρείται ως ο ελάχιστος 
απαιτούµενος, χρησιµοποιείται από το συνεργείο για τους σκοπούς που εγκρίθηκε. ∆εν 
πρέπει να θεωρείται ότι η αναφορά στον εξοπλισµό αυτό είναι εξαντλητική. Η αρµόδια 
αρχή µπορεί να ζητήσει την ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισµού για συγκεκριµένο τύπο 
ταχογράφου, αν διαπιστώσει ότι ο εξοπλισµός χρειάζεται για σκοπούς ελέγχου/ρύθµισης 
του ταχογράφου αυτού.  
Εξοπλισµός που αναφέρεται πιο κάτω µπορεί να συνδυαστεί σε 
πολυόργανο/πολυµηχάνηµα.  

3.15.1 Γενικός εξοπλισµός:  
• Πάγκος εργασίας. 
• Συλλογή εργαλείων εργαστηρίου (όπως κλειδιά, κατσαβίδια κ.α.), που να 

επιτρέπουν την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του ταχογράφου και των 
παρελκοµένων του (όπως συστήνεται από τους κατασκευαστές ταχογράφων). 

• Πολύµετρο (Measuring device - multimeter) µε δυνατότητα να παλµογραφεί. 
• Κοµπρεσσόρος αέρα µε δυνατότητα παροχής αέρα σε πίεση 7,5 bar και σύστηµα 

ελέγχου της πίεσης των ελαστικών βαθµονοµηµένο µέχρι τα 8,5 bar. 
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• φορητές σφήνες (chocks) για συγκράτηση τροχών µε κατάλληλες προειδοποιητικές 
σηµάνσεις.  

• λάµπα ελέγχου (inspection lamp) χειρός, χαµηλής τάσης λειτουργίας. 

3.15.2 Ειδικός εξοπλισµός:  
• Σύστηµα ελέγχου µε ηλεκτρονικό υπολογιστή χειρός και κινητό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ελέγχου, (System of Hand Test Computer και Mobile Test Computer) 
µε τα αναγκαία εξαρτήµατα και καλωδιώσεις για έλεγχο και ρύθµιση ταχογράφου. 
Οι λειτουργίες του εξοπλισµού αυτού θα πρέπει να αναφέρονται στο τεχνικό 
εγχειρίδιο του ή να βεβαιώνονται από τον κατασκευαστή του ότι προορίζεται για τις 
συγκεκριµένες λειτουργίες και για τους συγκεκριµένους τύπους ταχογράφου. 

• Μηχάνηµα ανάγνωσης φύλλων καταγραφής (card reader) ή µεγεθυντικό φακό για 
να µπορεί να ελέγξει ο τεχνίτης µε ακρίβεια τις απαραίτητες ρυθµίσεις (ταχύτητα, 
είδος δραστηριότητας και απόσταση), 

• Όργανο ελέγχου της ακρίβειας του ρολογιού του ταχογράφου, 
• Συσκευή µέτρησης της περιφέρειας των τροχών (wheel circumference gauge). Η 

συσκευή αυτή µπορεί να µην υπάρχει αν το συνεργείο διαθέτει επαρκή χώρο (π.χ. 
το διάδροµο µέτρησης για τον υπολογισµό του συντελεστή «w» και «Ι», που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.13.2) και νοουµένου ότι το συνεργείο διαθέτει άλλα 
µέσα ή χρησιµοποιεί άλλη, αποδεκτή από την αρµόδια αρχή µέθοδο, για µέτρηση 
της περιφέρειας των τροχών. 

• Καταγραφέα παλµών (pulse counter). 
• Σύστηµα τηλεφόρτωσης (downloading) των δεδοµένων του ψηφιακού ταχογράφου. 
• Αντιστατικό φύλλο (Antistatic Pad) (στην περίπτωση επιδιορθώσεων),  
• Προαιρετικά, το συνεργείο µπορεί να χρησιµοποιεί σύστηµα διπλών 

περιστρεφόµενων ράβδων (Double roller set) µε δυνατότητα υποδοχής οχηµάτων 
αξονικού φορτίου (axle load) ανάλογου µε τα οχήµατα στα οποία θα γίνονται 
εργασίες στο συνεργείο (στην περίπτωση οχηµάτων κατηγορίας Μ3 και Ν3, η 
δυνατότητα αξονικού φορτίου θα είναι τουλάχιστον 13.000 κιλών), µε σύστηµα 
αυτόµατης µέτρησης για υπολογισµό του συντελεστή «w»  (Automatic measured 
track with light barriers and Start/end reflector stands for determining «w»), 
νοουµένου ότι: 
 Είναι τοποθετηµένο µε τρόπο που το υπό εξέταση/ρύθµιση όχηµα να 

εισέρχεται ολόκληρο στο στεγασµένο χώρο, 
 κάθε σηµείο περιστρεφόµενου µέρους του βρίσκεται σε απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 µέτρων (από όλες τις κατευθύνσεις) από οποιοδήποτε 
µηχάνηµα, φρεάτιο, τοίχο, σκαλί ή άλλο εµπόδιο, 

 είναι κατασκευασµένο και εγκατεστηµένο µε τρόπο που να τηρούνται οι 
ανοχές µέτρησης και ελέγχου που καθορίζονται στα παραρτήµατα του Ευρ. 
Κανονισµού 3821/85/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, 

 είναι εγκατεστηµένο µε τρόπο που η κονσόλα καταγραφής αποτελεσµάτων 
(αν υπάρχει), να είναι τοποθετηµένη µε τρόπο που να είναι εύκολα ορατή από 
το πρόσωπο που διεξάγει τη σχετική εξέταση/ρύθµιση, 

 παρέχονται οδηγίες λειτουργίας του µηχανήµατος, 
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 είναι βαθµονοµηµένο και επανα-βαθµονοµείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
που δεν υπερβαίνουν το διάστηµα που καθορίζει ο κατασκευαστής του, από 
ανεξάρτητο ικανό τρίτο πρόσωπο, 

 γίνεται αποδεκτό από κατασκευαστή ταχογράφων. 
Στην περίπτωση ύπαρξης του πιο πάνω µηχανήµατος, ο διάδροµος µέτρησης για τον 
υπολογισµό του συντελεστή «w» και «Ι», που αναφέρεται στην παράγραφο 3.13.2 δεν 
είναι απαραίτητος εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Τα αξονικά φορτία του υπό εξέταση/ρύθµιση οχήµατος υπερβαίνουν τα αξονικά 

φορτία που δύναται να αποδεχτεί το roller set, 
• το όχηµα είναι φορτωµένο µε επικίνδυνο φορτίο και δεν µπορεί εύκολα να 

εκφορτωθεί/καθαριστεί, 
• ο ταχογράφος δεν λειτουργεί µέσω κινητήριων τροχών (drive wheels), 
• η διαµόρφωση του οχήµατος είναι τέτοια που δεν µπορεί να εξεταστεί/ρυθµιστεί στο 

µηχάνηµα, 
• το όχηµα διαθέτει δίδυµο οπίσθιο άξονα κίνησης (twin rear axle drive) χωρίς 

differential lock και οι περιστρεφόµενοι ράβδοι του µηχανήµατος δεν είναι δυνατόν 
να φρεναριστούν, 

• το όχηµα διαθέτει σύστηµα µετάδοσης το οποίο δεν είναι δυνατόν να 
εξεταστεί/ρυθµιστεί στο µηχάνηµα χωρίς να προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα 
µετάδοσης του οχήµατος (οχήµατα µε σταθερό σύστηµα τετρακίνησης). 

 

Ε. Άλλα τεχνικά µέσα και έγγραφα: 
3.16 Το συνεργείο οφείλει να διαθέτει για χρήση από το προσωπικό του: 

3.16.1 Όλη την σχετική µε τους ταχογράφους νοµοθεσία (Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, 
κυπριακούς νόµους, κανονισµούς και διοικητικές πράξεις) και να την συµπληρώνει µε τις 
µεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, και το προσωπικό του οφείλει να γνωρίζει τις 
παραµέτρους που το αφορούν και να ενεργεί πάντα στα πλαίσια των προνοιών της. Μη 
εξαντλητικός κατάλογος δίνεται πιο κάτω: 
• Κανονισµός 3820/85/EOK 
• Κανονισµός 3821/85/EOK 
• Κανονισµός 2135/98/EOK 
• Κανονισµός 1360/2002/EOK 
• Νόµος 137(Ι)/2004 
• Νόµος 192(Ι)/2004 
• ∆ιοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή, 
• Ανακοινώσεις των αρµοδίων αρχών, 
• Οδηγίες των αρµοδίων αρχών. 

3.16.2 Τεχνικά εγχειρίδια (service manuals) για κάθε τύπο/µοντέλο ταχογράφου τα οποία να 
περιλαµβάνουν λεπτοµερή περιγραφή των ενεργειών για κάθε περίπτωση (ελέγχου 
εγκατάστασης, βαθµονόµησης, ρύθµισης, σφράγισης κλπ.). Τα εγχειρίδια είναι αποδεκτό 
να είναι γραµµένα στην αγγλική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση 
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όµως το συνεργείο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι τεχνίτες που εργοδοτεί 
γνωρίζουν τη συγκεκριµένη γλώσσα για να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται σε 
ικανοποιητικό βαθµό το περιεχόµενο τους. 

3.16.3 Κατάλληλα εργαλεία για την τοποθέτηση και αφαίρεση των σφραγίδων (Sealing Pliers, 
for lead seals and plastic seals where applicable, and sealing stamp), τα οποία θα 
απαιτηθούν µετά την έγκριση. 

3.16.4 ∆ιάφορα εγκεκριµένα διαγράµµατα (approved charts) για τους τύπους ταχογράφου που 
θα ελέγχονται. 

3.16.5 Πιστοποιητικά (test certificates-pad), πινακίδες εγκατάστασης (installation labels), 
καλύµµατα σφραγίδων (sealing foils), πινακίδες σφραγίδων (sealing labels), διαφόρων 
ειδών σφραγίδες κλπ, τα οποία θα απαιτηθούν µετά την έγκριση. 

3.17 Έγκριση, βαθµονόµηση και καλή κατάσταση του εξοπλισµού:  
• Ο εξοπλισµός ελέγχου θα πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου, να είναι καλά 

συντηρηµένος και να βρίσκεται σε καλή και λειτουργήσιµη κατάσταση όταν 
χρησιµοποιείται και να είναι βαθµονοµηµένος από ικανό τρίτο πρόσωπο. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να ελέγχεται και βαθµονοµείται σε διαστήµατα που 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή του και να φέρει πιστοποιητικό ή άλλη 
βεβαίωση της εκάστοτε βαθµονόµησης του, καθώς και ένδειξη για τον χρόνο της 
επόµενης βαθµονόµησης του. Όταν οι καθορισµένες ηµεροµηνίες ελέγχου ή 
βαθµονόµησης του εξοπλισµού παρέλθουν, δεν επιτρέπεται η χρήση τους για 
ρύθµιση/έλεγχο ταχογράφου.  

• Πιστοποιητικά έγκρισης του εξοπλισµού (homologation certificates) γίνονται 
αποδεκτά αν έχουν παραχωρηθεί από αρµόδια αρχή πιστοποίησης κράτους 
µέλους.  

• Πιστοποιητικά βαθµονόµησης µπορεί να γίνονται, κατά περίπτωση, αποδεκτά και 
από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού, νοουµένου ότι το προσωπικό που 
διενεργεί τη βαθµονόµηση είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, εξουσιοδοτηµένο από 
τον κατασκευαστή για τη σχετική εργασία και είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τις 
δραστηριότητες πώλησης/εµπορίας του εξοπλισµού. 

• Η αρµόδια αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει να γίνονται έλεγχοι καλής 
λειτουργίας και βαθµονόµηση εξοπλισµού σε διαφορετικά διαστήµατα από αυτά 
που συστήνει ο κατασκευαστής.  

• Τα πιστοποιητικά ελέγχου και βαθµονόµησης πρέπει να δεικνύουν καθαρά τον 
οργανισµό και το όνοµα του φυσικού προσώπου που διεξήγαγε τη σχετική εργασία 
και να δεικνύουν την πραγµατική ακρίβεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού (δεν 
γίνονται αποδεκτές δηλώσεις του τύπου «είναι εντός των καθορισµένων ανοχών»). 
Όλα τα τρέχοντα πιστοποιητικά θα φυλάγονται στο συνεργείο και θα επιδεικνύονται 
στην αρµόδια αρχή όταν αυτό ζητηθεί.  

 

ΣΤ. Άλλες απαιτήσεις: 
3.18 Το συνεργείο που εγκρίνεται είναι εξ� ολοκλήρου υπεύθυνο και υπόλογο στην αρµόδια 

αρχή για τις πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται µε ταχογράφους και γίνονται εξ� 
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ονόµατος του, είτε από υπαλλήλους του είτε από τρίτους µετά από συµφωνία που 
συνάπτει µε αυτούς.  

3.19 Το συνεργείο δεν µπορεί να εκχωρήσει την έγκριση του σε άλλο συνεργείο ή σε άλλο 
τρίτο πρόσωπο.  

3.20 Αν στο συνεργείο διατίθενται προς πώληση καρτέλες ταχογράφου ή/και φύλλα 
καταγραφής/εκτύπωσης (ρολά), αυτά θα είναι εγκεκριµένου τύπου. 

3.21 Όταν ζητηθεί από το συνεργείο ή από εγκεκριµένο τεχνίτη να καταθέσει ή να µαρτυρήσει, 
στα πλαίσια διερεύνησης παρανοµίας που σχετίζεται µε τη νοµοθεσία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3.16.1 του παρόντος εγγράφου ή στα πλαίσια σχετικής δικαστικής 
διαδικασίας, οφείλουν να το πράξουν. 

3.22 Στην περίπτωση που εγκεκριµένος τεχνίτης, κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε 
όχηµα, διαπιστώνει επέµβαση στον ταχογράφο από µη εγκεκριµένο πρόσωπο ή στις 
σφραγίσεις του ή διαπιστώνει οποιαδήποτε άλλη παρανοµία οφείλει να εξαλείψει την 
παρανοµία αυτή, να ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη του οχήµατος για τα ευρήµατα και τις 
ενέργειες που έκανε και να καταγράψει το γεγονός στον πίνακα εργασιών του 
συνεργείου, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τον προϊστάµενο τεχνίτη του συνεργείου ή, στην 
απουσία αυτού, τον υπεύθυνο ή τον ιδιοκτήτη του συνεργείου.  

3.23 Το συνεργείο και οι εγκεκριµένοι τεχνίτες που εργάζονται σε αυτό δεν πρέπει να τελούν 
υπό πτώχευση ή υπό καταδίκη για σοβαρό ποινικό αδίκηµα, περιλαµβανοµένης κλοπής, 
υπεξαίρεσης χρηµάτων, κατάχρησης, δόλου ή άλλου θέµατος που σχετίζεται µε χρήµατα. 
Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να ενηµερώσουν την αρµόδια αρχή σε περίπτωση που 
έρθει σε γνώση τους ότι εγκεκριµένος τεχνίτης του συνεργείου, ιδιοκτήτης του 
συνεργείου, συνέταιρος, διευθυντής ή αξιωµατούχος του συνεργείου τελούν υπό την υπό 
αναφορά κατάσταση.  

3.24 Το συνεργείο πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού 
του καθώς και των προσώπων και περιουσίας που θα βρίσκονται ανά πάσα στιγµή 
στους χώρους του. Πρέπει να τηρεί τη νοµοθεσία που αφορά την ασφάλεια και υγεία 
στην εργασία. Οφείλει να επιδεικνύει στην αρµόδια αρχή έντυπα και πιστοποιητικά που 
απαιτούνται ή αποδεικνύουν ότι η σχετική νοµοθεσία τηρείται. Αποδέχεται απόφαση της 
αρµόδιας αρχής να παραπέµψει οχήµατα προς εξέταση σε άλλο εργαστήριο ή ακόµα και 
να διακόψει τις εξετάσεις οχηµάτων αν αυτή διαπιστώσει ότι τα πιο πάνω δεν τηρούνται ή 
ότι, στο εργαστήριο, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσώπων ή περιουσίας. Το 
συνεργείο είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα και περιουσία, 
περιλαµβανοµένου οχήµατος, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, για κάθε 
περίπτωση, περιλαµβανοµένων και των ελέγχων που γίνονται µε βάση τη νοµοθεσία 
που σχετίζεται µε τους ταχογράφους και την έγκριση που παραχωρείται µε βάση το 
παρόν έγγραφο.  

3.25 Το συνεργείο πρέπει να διατηρεί «σχέδιο διαδικασίας εκκένωσης σε περίπτωση 
σοβαρού και άµεσου κινδύνου» και «σχέδιο διαδικασίας σε περίπτωση τραυµατισµού 
προσώπου». Τα στοιχεία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή των 
διαδικασιών αυτών πρέπει να φαίνονται σε περίοπτη θέση σε κάθε ξεχωριστό χώρο του 
κτιρίου του εργαστηρίου. 
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3.26 Η διεύθυνση του συνεργείου οφείλει να βεβαιώνεται, µε τακτικούς ελέγχους, ότι τηρούνται 
οι κανονισµοί, για την ποιότητα των εργασιών που αναλαµβάνονται και ότι τα στοιχεία 
που τηρούνται για τις βαθµονοµήσεις είναι ολοκληρωµένα και ακριβή. 

3.27 Το συνεργείο δεν αναλαµβάνει άµεσα ή έµµεσα την εγκατάσταση, βαθµονόµηση, έλεγχο, 
επιθεώρηση, επιδιόρθωση, παροπλισµό και σφράγιση ταχογράφων όταν δεν κατέχει τα 
απαιτούµενα τεχνικά µέσα και την απαιτούµενη γνώση να το πράξει. Σε τέτοια 
περίπτωση, ενηµερώνει το πρόσωπο που προσκόµισε το όχηµα και τον παραπέµπει σε 
συνεργείο που διαθέτει τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο εχέγγυα. 

3.28 Το συνεργείο οφείλει να έχει αναρτηµένα, σε εµφανές σηµείο, τα πιστοποιητικά 
εκπαίδευσης, τυχόν προειδοποιήσεις και τις εγκρίσεις του. 

3.29 Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του συνεργείου για τήρηση αρχείου/πληροφοριών που 
αναφέρονται στον Κανονισµό 3821/85/EOK, όπως τροποποιείται, το συνεργείο οφείλει 
να συµπληρώνει καθηµερινά τα στοιχεία των οχηµάτων που διενήργησε ελέγχους σε 
Πίνακα εργασιών, όπως το υπόδειγµα του Παραρτήµατος V. Ο πίνακας αυτός θα 
πρέπει να φυλάσσεται για έξι συνεχή χρόνια και να είναι στη διάθεση των 
εξουσιοδοτηµένων λειτουργών της αρµόδιας αρχής όποτε ζητείται. 

3.30 Τηρουµένων των ειδικών απαιτήσεων για ψηφιακούς ταχογράφους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.35 πιο κάτω, το συνεργείο αναµένεται να παρέχει υπηρεσίες για τις 
οποίες εγκρίθηκε σε οποιονδήποτε αποτείνεται για το σκοπό αυτό κοντά του. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να διαθέτει τα τεχνικά µέσα και τεχνίτες µε τις απαραίτητες γνώσεις 
για να µπορεί να διεξάγει έλεγχο και βαθµονόµηση για όλους τους εγκεκριµένους τύπους 
ψηφιακού ταχογράφου των διαφόρων κατασκευαστών. Σε περίπτωση που, για 
οποιοδήποτε λόγο, το συνεργείο αρνείται να παράσχει τις υπηρεσίες του, παραχωρεί 
στον αιτητή γραπτή αιτιολόγηση, την οποία κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή.  

3.31 Η αρµόδια αρχή θα ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα εγκεκριµένα συνεργεία για να 
διαπιστώνει ότι ενεργούν στα πλαίσια της αρµοδιότητας που η ίδια τους εκχώρησε, κατά 
πόσον συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα κριτήρια και την επάρκεια τους να συνεχίζουν να 
διεξάγουν τις αναφερόµενες εργασίες και τηρούν τις απαιτούµενες από τον Κανονισµό 
3821/85/ΕΟΚ διαδικασίες ασφάλειας. Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί που ορίζονται από 
την αρµόδια αρχή να διενεργούν επιθεωρήσεις, δύνανται σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα να 
εισέρχονται στο χώρο ή το υποστατικό του συνεργείου και να διενεργούν επιθεωρήσεις 
και ελέγχους και ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο του συνεργείου οφείλει να τους 
βοηθήσει στο βαθµό που χρειάζεται. 

3.32 Με βάση το εδάφιο (5) του άρθρου 9 του νόµου Ν. 192(Ι)/2004 η αρµόδια αρχή δύναται 
να αναστείλει ή να ακυρώσει έγκριση που έχει δώσει όταν διαπιστώσει ότι δεν 
πληρούνται τα κριτήρια µε βάση τα οποία δόθηκε η έγκριση. 
Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της εξουσίας της, η αρµόδια αρχή θεωρεί, κατά σειρά 
σηµαντικότητας, τα καταγραφόµενα στο πιο κάτω µη εξαντλητικό κατάλογο, ως λόγους 
αναστολής ή ακύρωσης της έγκρισης: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ που αφορά τους εγκεκριµένους τεχνίτες 
• Καταδίκη του τεχνίτη για αδίκηµα που αναφέρεται στους νόµους Ν.137(Ι)/2004 και 

Ν.192(Ι)/2004 ή για σοβαρό ποινικό αδίκηµα (περιλαµβανοµένης κλοπής, 
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υπεξαίρεσης χρηµάτων, κατάχρησης ή άλλου θέµατος που σχετίζεται µε χρήµατα) 
ή για αδίκηµα που σχετίζεται µε βία ή εκφοβισµό το οποίο κάνει την αρµόδια αρχή 
να πιστεύει ότι πελάτες του συνεργείου ή εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί της αρµόδιας 
αρχής µπορεί να τίθενται σε κίνδυνο από το πρόσωπο αυτό. 

• Συστηµατική µη συµµόρφωση µε τα κριτήρια της έγκρισης του. 
• Πτώχευση του τεχνίτη 
• Αδράνεια του τεχνίτη ως προς την εκτέλεση εργασιών που εγκρίθηκε να εκτελεί, για 

περίοδο µεγαλύτερη από ένα χρόνο. (Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια αρχή 
δυνατόν να αναστείλει την έγκριση και να απαιτήσει επαναληπτική εκπαίδευση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.9 του παρόντος εγγράφου). 

• Μεµονωµένη περίπτωση σοβαρής παράλειψης ή αµέλειας, που οδηγεί σε 
λανθασµένες καταγραφές σε ταχογράφο µε αποτέλεσµα να προκαλείται παρανοµία 
ή που έχει ως αποτέλεσµα η συσκευή περιορισµού ταχύτητας που βρίσκεται στο 
όχηµα να λειτουργεί εκτός των νόµιµων απαιτήσεων ή που επηρεάζει την οδική 
ασφάλεια. (Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια αρχή δυνατόν να αναστείλει την 
έγκριση και να απαιτήσει επαναληπτική εκπαίδευση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.9 του παρόντος εγγράφου). 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ που αφορά τα εγκεκριµένα συνεργεία 
• Καταδίκη του συνεργείου (δηλαδή του φυσικού ή νοµικού προσώπου που το 

κατέχει) για αδίκηµα που αναφέρεται στους νόµους Ν.137(Ι)/2004 και Ν.192(Ι)/2004 
ή για σοβαρό ποινικό αδίκηµα (περιλαµβανοµένης κλοπής, υπεξαίρεσης χρηµάτων, 
κατάχρησης ή άλλου θέµατος που σχετίζεται µε χρήµατα). 

• Συστηµατική µη συµµόρφωση µε τα κριτήρια της έγκρισης του. 
• Αν παύσουν να εργοδοτούνται στο συνεργείο εγκεκριµένοι τεχνίτες. (Στην 

περίπτωση αυτή η έγκριση αναστέλλεται µέχρι να εργοδοτηθεί άλλος εγκεκριµένος 
τεχνίτης). 

• Αδράνεια του συνεργείου ως προς την εκτέλεση εργασιών που εγκρίθηκε να 
εκτελεί, για περίοδο µεγαλύτερη από ένα χρόνο. (Στην περίπτωση αυτή η έγκριση 
αναστέλλεται. Η αναστολή ακυρώνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και 
επαναεπιθεώρηση από την αρµόδια αρχή).  

• Μεµονωµένη περίπτωση σοβαρής παράλειψης ή αµέλειας, που οδηγεί σε 
λανθασµένες καταγραφές σε ταχογράφο µε αποτέλεσµα να προκαλείται παρανοµία 
ή που οδηγεί σε έκδοση λανθασµένων πιστοποιητικών ή πινακίδας στο όχηµα ή 
που έχει ως αποτέλεσµα η συσκευή περιορισµού ταχύτητας που βρίσκεται στο 
όχηµα να λειτουργεί εκτός των νόµιµων απαιτήσεων ή που επηρεάζει την οδική 
ασφάλεια. (Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια αρχή δυνατόν να αναστείλει την 
έγκριση και να την επαναφέρει όταν, µετά από επαναεπιθεώρηση διασφαλίσει ότι 
το επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών από το συνεργείο είναι σε αποδεκτά 
επίπεδα).  

3.33 Η έγκριση συνεργείου, παύει αυτόµατα να ισχύει στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
• Στην περίπτωση αυτοεργοδοτούµενου αν αυτός πεθάνει, απολέσει δυνάµει 

δικαστικής απόφασης τη δυνατότητα προς δικαιοπραξία ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή 
τεθεί, µε ∆ικαστικό διάταγµα, σε διαρκή νοσηλεία µε βάση τον περί Ψυχιατρικής 
Νοσηλείας Νόµο. 
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• Σε περίπτωση συνεταιρισµού, αν ο συνεταιρισµός διαλυθεί. 
• Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αν εκδοθεί για αυτήν διάταγµα ή 

απόφαση διάλυσης ή αν τερµατιστούν µε άλλο τρόπο οι δραστηριότητες της. 

3.34 Όταν η αρµόδια αρχή το ζητήσει, το συνεργείο οφείλει να την πληροφορεί για τα ποσά 
που χρεώνει (υπό τύπο τιµοκαταλόγου) για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

3.35 Το συνεργείο οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για οποιεσδήποτε από τις πιο 
κάτω αλλαγές, οι οποίες αποτελούν, η κάθε µία από αυτές, πράξη που χρειάζεται την 
αποδοχή της αρµόδιας αρχής:  
• Αλλαγή στους ιδιοκτήτες ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του συνεργείου. 
• Μετακίνηση σε νέα κτίρια. 
• Μετακίνηση του εξοπλισµού του συνεργείου µε τρόπο που να επηρεάζει τις 

αποστάσεις που απαιτούνται µεταξύ µηχανηµάτων και σταθερών αντικειµένων ή 
µερών του κτιρίου. 

3.36 Η αρµόδια αρχή µπορεί, στην έγκριση, να συµπεριλάβει και άλλους όρους που θα 
κριθούν αναγκαίοι για να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι διεξάγονται µε τον κατάλληλο τρόπο 
και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µέρους V και VI καθώς και των απαιτήσεων 
ασφάλειας του Προσαρτήµατος 10, του Παραρτήµατος 1Β του Κανονισµού 3821/85/EOK 
όπως τροποποιήθηκε. 

 

Ζ. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τον ψηφιακό ταχογράφο: 
3.37.1 Εγκεκριµένο συνεργείο για ψηφιακό ταχογράφο οφείλει να µην αρνείται να παρέχει τις 

πιο κάτω υπηρεσίες σε οποιονδήποτε αποτείνεται για το σκοπό αυτό στο εν λόγω 
συνεργείο:  
α. Εγκατάσταση (βλ. απαίτηση 239 του Παρ. 1Β)(1). 
β. Ενεργοποίηση (βλ. απαίτηση 243 του Παρ. 1Β) (1) 
γ. Βαθµονόµηση (βλ. απαίτηση 248 του Παρ. 1Β). 
δ. Τοποθέτηση πινακίδας ((βλ. απαίτηση 249 του Παρ. 1Β) και έκδοση σχετικού 

πιστοποιητικού. 
ε. Σφράγιση (βλ. απαίτηση 251 του Παρ. 1Β). 
στ. Περιοδικό έλεγχο (βλ. απαίτηση 256 του Παρ. 1Β). 
ζ. Τηλεφόρτωση (βλ. απαίτηση 260 του Παρ. 1Β). 
η. Πιστοποιητικό προς τον ιδιοκτήτη όταν λόγω βλάβης του ταχογράφου δεν είναι 

δυνατή η τελεφόρτωση (βλ. απαίτηση 261 του Παρ. 1Β) 
θ. Παροπλισµό 

 
3.37.2 Συνεργείο που θα αιτηθεί να εγκριθεί για εργασίες που σχετίζονται µε τον ψηφιακό 

ταχογράφο, θα πρέπει, κατ� ελάχιστο, να διαθέτει τα τεχνικά µέσα και τεχνίτες µε τις 
απαραίτητες γνώσεις για να µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα 
σηµεία γ µέχρι θ της πιο πάνω παραγράφου για όλους τους εγκεκριµένους τύπους 
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ψηφιακού ταχογράφου των διαφόρων κατασκευαστών. Η ειδική τεχνική εκπαίδευση του 
προσωπικού και ο ειδικός εξοπλισµός ελέγχου και ρύθµισης του συνεργείου θα πρέπει 
να έχουν δυνατότητα διαλειτουργικότητας µε τους διάφορους τύπους και µοντέλα 
ταχογράφων για να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται 
τα τεχνικά φυλλάδια, αναγγελίες ανάκλησης και άλλες τεχνικές πληροφορίες για τη 
λειτουργία των ψηφιακών ταχογράφων που εκδίδουν οι κατασκευαστές τους. 

3.37.3 Όταν προβαίνει σε επιδιόρθωση ή παροπλισµό (decommission) ταχογράφου, το 
συνεργείο και το προσωπικό του είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια, ακρίβεια και 
διαθεσιµότητα των δεδοµένων που καταγράφηκαν και φυλάσσονται από τον εν λόγω 
ταχογράφο. Όπου η τηλεφόρτωση δεν είναι δυνατή (λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας), το 
συνεργείο θα εκδίδει «Βεβαίωση Αδυναµίας Τηλεφόρτωσης» στον κάτοχο του σχετικού 
οχήµατος και θα διατηρεί αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής για περίοδο ενός (1) έτους.  

3.37.4 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το συνεργείο αρνείται να παράσχει τις 
υπηρεσίες του, παραχωρεί στον αιτητή γραπτή αιτιολόγηση, την οποία κοινοποιεί στην 
αρµόδια αρχή. 

3.37.5 Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να φυλάγονται από το συνεργείο, σε ηλεκτρονική 
µορφή, είναι οι ακόλουθες: 
• Πλήρεις λεπτοµέρειες για κάθε όχηµα και ταχογράφο στα οποία διεξάχθηκε σχετική 

εργασία για έξι συνεχή χρόνια. Για το σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες που 
βρίσκονται στην κάρτα συνεργείου θα τηλεφορτώνονται σε τοπικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή µετά από κάθε έλεγχο ή βαθµονόµηση, από τον τεχνίτη στον οποίο 
είναι χρεωµένη η κάρτα. 

• Πληροφορίες για όλους τους ταχογράφους που παροπλίστηκαν στο συνεργείο για 
έξι συνεχή χρόνια. 

• Όλες τις πληροφορίες που τηλεφορτώθηκαν κατά τον παροπλισµό ταχογράφου στο 
συνεργείο για δώδεκα µήνες. Με τη λήξη των δώδεκα µηνών για κάθε περίπτωση οι 
πληροφορίες αυτές καταστρέφονται από το συνεργείο. Θα πρέπει να τηρείται 
αρχείο στο οποίο να υπάρχουν πληροφορίες, για δύο χρόνια, για τις πληροφορίες 
που καταστράφηκαν, την ηµεροµηνία καταστροφής και την υπογραφή του 
προσώπου που τις κατάστρεψε.  

• πληροφορίες για όσες βεβαιώσεις αδυναµίες τηλεφόρτωσης έκδωσε, που να 
καθιστούν τον εντοπισµό τους εύκολο (όνοµα στο οποίο εκδόθηκε, ηµεροµηνία, 
αύξων αριθµός βεβαίωσης) για έξι συνεχή χρόνια. 

3.37.6 Το συνεργείο οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους και προϋποθέσεις που εκδίδει η 
αρµόδια αρχή για να του εκδοθεί «κάρτα συνεργείου» για τον ψηφιακό ταχογράφο. Η 
κάρτα συνεργείου είναι προσωποπαγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης του 
συνεργείου, ή σε περίπτωση που ο ειδικευµένος τεχνίτης φύγει από το συνεργείο ή δεν 
τηρηθούν ή δεν θα τηρηθούν τα καθορισµένα χρονικά περιθώρια για παρακολούθηση 
της επαναληπτικής εκπαίδευσης από τον ειδικευµένο τεχνίτη που εργοδοτεί, η αντίστοιχη 
κάρτα θα πρέπει να επιστραφεί αµέσως στην αρµόδια αρχή που εκδίδει τις κάρτες. 
Επίσης, όταν η κάρτα συνεργείου, η οποία έχει ισχύει ένα χρόνο, δεν ανανεωθεί, η 
έγκριση του συνεργείου σε σχέση µε τον ψηφιακό ταχογράφο θεωρείται ανασταλείσα, 
µέχρι που η εν λόγω κάρτα ανανεωθεί. Τούτο ισχύει και στις περιπτώσεις απώλειας ή 
καταστροφής της κάρτας συνεργείου.  

 



∆ιοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της Αρµόδιας Αρχής για σκοπούς εξουσιοδότησης συνεργείων για 
εγκατάσταση, βαθµονόµηση, έλεγχο, επιθεώρηση, επιδιόρθωση και παροπλισµό ταχογράφων σε οχήµατα 
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Η. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
επικίνδυνων εµπορευµάτων: 

3.38.1 Εγκεκριµένο συνεργείο οφείλει να γνωρίζει ότι, λόγω της φύσης ορισµένων επικίνδυνων 
εµπορευµάτων και της νοµοθεσίας που τα διέπει, τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για 
τη µεταφορά τους υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις σε σχέση µε τα ηλεκτρολογικά 
κυκλώµατα και εξοπλισµό τους. 

3.38.2 Το συνεργείο και κάθε τεχνίτης οφείλουν να ενηµερώνουν τον κάτοχο τέτοιου οχήµατος 
αν διαπιστώσουν ότι ταχογράφος ή εγκατάσταση του, που βρίσκεται σε όχηµα που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, δεν είναι κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό.  

3.38.3 Στην περίπτωση οχήµατος µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων ο τεχνίτης/συνεργείο 
εγκαθιστούν ταχογράφο που προορίζεται για τέτοιο σκοπό και διεξάγουν οποιαδήποτε 
άλλη σχετική εργασία µε βάση τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που εφαρµόζονται για 
τους ταχογράφους και το ηλεκτρικό κύκλωµα σε οχήµατα για µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων.  



  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ    
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ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ,,  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ,,  
ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟ,,  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ,,  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΙΙΟΟΡΡΘΘΩΩΣΣΗΗ,,  ΠΠΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΑΑΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  

((ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ))  ΣΣΕΕ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
((ΆΆρρθθρροο  33  ττοουυ  ππεερρίί  ΕΕξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ΣΣυυννεερργγεείίωωνν  κκααιι  ΈΈκκδδοοσσηηςς  ΚΚααρρττώώνν  ΣΣυυσσκκεευυήήςς  ΕΕλλέέγγχχοουυ  

ννόόµµοοςς  ττοουυ  22000044,,  ΝΝ..119922((II))//22000044))  
  

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΤΤΗΗ  
ΑΑ11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  ααιιττηηττήήςς  εείίννααιι  φφυυσσιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  δδηηλλώώννοοννττααιι::  

ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο::  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  
      ((ΕΕππίίθθεεττοο  µµεε  κκεεφφααλλααίίαα))      ((ΌΌννοοµµαα))      ((ΌΌννοοµµαα  ππααττέέρραα))  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ττααυυττόόττηηττααςς::  ........................................................................  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν((11))::  ������������....................  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  γγέέννννηησσηηςς::  ....................................................................  ΤΤόόπποοςς  γγέέννννηησσηηςς::  ������������........................................................................................  
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::  ..................................................................................................................................................................................................................................................  
        ((ΟΟδδόόςς))      ((ΑΑρριιθθµµόόςς))    ((ΤΤααχχ..  ΤΤοοµµέέααςς))  ((ΠΠεερριιοοχχήή  //ΠΠόόλληη))  

ΤΤηηλλέέφφωωνναα::  ............................................//..................................................    ΦΦααξξ::  ..................................................  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  δδννσσηη::  ........................................................  
    ((ΣΣττααθθεερρόό))    ((ΚΚιιννηηττόό))  

ΑΑ22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  ααιιττηηττήήςς  εείίννααιι  µµηη  φφυυσσιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  δδηηλλώώννοοννττααιι::  

ΌΌννοοµµαα  σσυυννεερργγεείίοουυ::  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  σσττοονν  ΈΈφφοορροο  ΕΕττααιιρρεειιώώνν((22))::..................................................................................................................................................  
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕρργγοοδδόόττηη  σσττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν((11))::  ..................................................................................................  
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  σσττοονν  ΈΈφφοορροο  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ::  ��..............................................................................................................................................................  
ΑΑρριιθθµµόόςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς::  ��..................................................................................................................................................................................................................  
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::  ..................................................................................................................................................................................................................................................  
        ((ΟΟδδόόςς))      ((ΑΑρριιθθµµόόςς))    ((ΤΤααχχ..  ΤΤοοµµέέααςς))  ((ΠΠεερριιοοχχήή  //ΠΠόόλληη))  

ΤΤηηλλέέφφωωνναα::  ............................................//..................................................    ΦΦααξξ::  ..................................................  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  δδννσσηη::  ........................................................  
    ((ΣΣττααθθεερρόό))    ((ΚΚιιννηηττόό))  

ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  δδιιεευυθθυυννττώώνν//µµεεττόόχχωωνν  ΙΙδδιιόόττηητταα  ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  &&  
ττόόπποοςς  γγεεννννήήσσεεωωςς  

ΑΑρριιθθµµόόςς  
ττααυυττόόττηηττααςς  

............................................................................................................................................  ......................................................  ............................................................  ������������������..  

............................................................................................................................................  ......................................................  ............................................................  ������������������..  

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  σσυυννεερργγεείίοουυ::  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  
        ((ΟΟδδόόςς))      ((ΑΑρριιθθµµόόςς))    ((ΤΤααχχ..  ΤΤοοµµέέααςς))  ((ΠΠεερριιοοχχήή  //ΠΠόόλληη))  

ΗΗ  έέγγκκρριισσηη  ζζηηττεείίττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ττααχχοογγρράάφφοουυςς  κκααιι  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ππιιοο  κκάάττωω::  

ΚΚαατταασσκκεευυήή  &&  ΤΤύύπποοςς//µµοοννττέέλλοο  ττααχχοογγρράάφφοουυ  ΕΕίίδδοοςς  εερργγαασσιιώώνν  

����������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������  

����������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������....  ��������������������������������������������������������������  

����������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������  



  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟ  

Τοµέας Νοµοθεσίας-ΤΗΜΥ 1η Έκδοση  ΜΚΚ 21

ΒΒ..  ΠΠρροοσσωωππιικκόό  σσυυννεερργγεείίοουυ  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
**  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  θθαα  δδηηλλώώσσεεττεε  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ττοουυ  εεννόόςς,,  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεεττεε  ααννττίίγγρρααφφοο  
ττηηςς  ίίδδιιααςς  σσεελλίίδδααςς  

ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο::  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  
      ((ΕΕππίίθθεεττοο  µµεε  κκεεφφααλλααίίαα))      ((ΌΌννοοµµαα))      ((ΌΌννοοµµαα  ππααττέέρραα))  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ττααυυττόόττηηττααςς::  ........................................................................  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν((11))::  ������������....................  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  γγέέννννηησσηηςς::  ....................................................................  ΤΤόόπποοςς  γγέέννννηησσηηςς::  ������������........................................................................................  
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::  ..................................................................................................................................................................................................................................................  
        ((ΟΟδδόόςς))      ((ΑΑρριιθθµµόόςς))    ((ΤΤααχχ..  ΤΤοοµµέέααςς))  ((ΠΠεερριιοοχχήή  //ΠΠόόλληη))  

ΤΤηηλλέέφφωωνναα::  ............................................//..................................................    ΦΦααξξ::  ..................................................  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  δδννσσηη::  ........................................................  
    ((ΣΣττααθθεερρόό))    ((ΚΚιιννηηττόό))  

ΙΙδδιιόόττηητταα::    ΥΥππάάλλλληηλλοοςς  //  ΑΑυυττοοεερργγοοδδοοττοούύµµεεννοοςς  ((σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  εείίννααιι  οο  ίίδδιιοοςς  οο  ααιιττηηττήήςς))  
((∆∆ιιααγγρράάψψεεττεε  όόττιι  δδεενν  ιισσχχύύεειι))  

ΠΠρροοσσόόνντταα  εειιδδιικκεευυµµέέννοουυ  ττεεχχννίίττηη((33++44))::  
ΑΑ..  ΠΠττυυχχίίοο  ππααννεεππιισσττηηµµίίοουυ//∆∆ίίππλλωωµµαα  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ//ΑΑπποολλυυττήήρριιοο  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς//ΠΠεείίρραα  

((∆∆ιιααγγρράάψψεεττεε  όόττιι  δδεενν  ιισσχχύύεειι))  

ΒΒ..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεκκππααιιδδεευυττήή  εειιδδιικκήήςς  ττεεχχννιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς::  ��������������������������������������..��������������  
                ((ΌΌννοοµµαα  εεκκππααιιδδεευυττήή  κκααιι  εεττααιιρρεείίααςς))  

ΤΤόόπποοςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ::  ������������������������������������������������������������������������������������������������..  
  

ΚΚαατταασσκκεευυήή  &&  ΤΤύύπποοςς//µµοοννττέέλλοο((55))  
ττααχχοογγρράάφφωωνν  πποουυ  κκάάλλυυψψεε  ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ∆∆ιιάάρρκκεειιαα  ΕΕίίδδοοςς  κκααιι  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο((66))  

............................................................................................................................................  ......................................................  ..................................................................................................................  

............................................................................................................................................  ......................................................  ..................................................................................................................  

............................................................................................................................................  ......................................................  ..................................................................................................................  

............................................................................................................................................  ......................................................  ..................................................................................................................  

ΓΓ..  ΚΚττίίρριιαα  κκααιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  σσυυννεερργγεείίοουυ((77))    

∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς  ωωφφέέλλιιµµοουυ  σσττεεγγαασσµµέέννοουυ  χχώώρροουυ  κκααιι  ππεερριιγγρρααφφήή::  ......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..  

∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς  χχώώρροουυ  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  εελλέέγγχχωωνν  κκααιι  ππεερριιγγρρααφφήή::  ����������������..............................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..  

∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς  χχώώρροουυ  υυπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  ααννααµµοοννήήςς  κκααιι  ππεερριιγγρρααφφήή::  ����������������������������������������������....  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  χχώώρροουυ  φφύύλλααξξηηςς  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ,,  σσφφρρααγγίίδδωωνν,,  κκααρρττώώνν  κκλλππ::  ��������������������......  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ΧΧώώρροοςς  υυγγιιεειιννήήςς::  ����������������������������������������������������������������������������������������������������......  
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∆∆..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεξξοοππλλιισσµµοούύ((88))::  
11..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
22..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
33..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
44..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
55..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
66..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
77..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
88..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ΕΕ..  ΆΆλλλλαα  ττεεχχννιικκάά  µµέέσσαα  κκααιι  έέγγγγρρααφφαα::  

11..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
22..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
33..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
44..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
55..  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

ΣΣττοονν  ττεεχχννιικκόό  φφάάκκεελλοο  νναα  εεππιισσυυννάάψψεεττεε  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  ((όόπποουυ  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι))::--  

((11))  ΑΑπποοδδεειικκττιικκόό  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  ππλληηρρωωµµήήςς  εειισσφφοορρώώνν  σσττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττοονν  
ττεεχχννίίττηη  ττααχχοογγρράάφφωωνν  πποουυ  εερργγοοδδοοττεείίττααιι  σσττοο  σσυυννεερργγεείίοο,,  

((22))  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  εεγγγγρρααφφήήςς  σσττοονν  ΈΈφφοορροο  ΕΕττααιιρρεειιώώνν,,  
((33))  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  ππττυυχχίίοουυ,,  δδιιππλλώώµµααττοοςς,,  ααπποολλυυττηηρρίίοουυ  κκααιι  ααπποοδδεειικκττιικκάά  ππεείίρρααςς  ((ββεεββααίίωωσσηη  ααππόό  ττοονν  

εερργγοοδδόόττηη//εεςς  κκλλππ)),,  
((44))  ΑΑννττίίγγρρααφφοο//αα  ττοουυ//ττωωνν  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ//ωωνν  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ  ττεεχχννίίττηη  ττααχχοογγρράάφφωωνν  ((αανν  δδεενν  

ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττοο  εείίδδοοςς  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  νναα  δδοοθθοούύνν  
λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς))  

((55))  ΣΣχχέέδδιιοο  κκάάττοοψψηηςς  υυπποοσσττααττιικκοούύ  κκααττάά  ππρροοττίίµµηησσηη  σσεε  κκλλίίµµαακκαα  11::110000  πποουυ  νναα  φφααίίννοοννττααιι  οοιι  ααππααιιττοούύµµεεννοοιι  
χχώώρροοιι  

((66))  ΠΠλλήήρρηη  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοονν  εεξξοοππλλιισσµµόό  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..1155  ττωωνν  ∆∆..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ΌΌπποουυ  
εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  νναα  εεππιισσυυννάάψψεεττεε  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ββααθθµµοοννόόµµηησσηηςς  κκααιι  κκααττάά  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  πποουυ  θθαα  δδιιεεννεερργγήήσσεειι  
ηη  ααρρµµόόδδιιαα  ααρρχχήή  νναα  δδεείίξξεεττεε  τταα    εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ..  

((77))  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλλαα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ∆∆..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ....  
  

ΓΓιιαα  υυππηηρρεεσσιιαακκήή  χχρρήήσσηη  

ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  λλεειιττοουυρργγοούύ  πποουυ  εεξξέέτταασσεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη::  ����............................................................................................................................................  
                ((ΕΕππίίθθεεττοο  µµεε  κκεεφφααλλααίίαα))    ((ΌΌννοοµµαα))  

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  
ΣΣύύσστταασσηη::  ΕΕγγκκρρίίννεεττααιι    //  ∆∆εενν  εεγγκκρρίίννεεττααιι    ......................................................................................................................................................................................................  

((∆∆ιιααγγρράάψψεεττεε  όόττιι  δδεενν  ιισσχχύύεειι))  ((ΣΣηηµµεειιώώσσττεε  αανν  υυππάάρρχχοουυνν  όόρροοιι  ήή  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς))  

ΥΥπποογγρρααφφήή::  ............................................................................  ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::  ........................................................................  ΑΑρρ..  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς::  ..........................  
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∆∆ήήλλωωσσηη  κκαατταασσκκεευυαασσττήή//εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοουυ  ααννττιιππρροοσσώώπποουυ  
((υυππόόδδεειιγγµµαα))  

ΕΕµµεείίςς  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..  
((όόννοοµµαα  εεττααιιρρεείίααςς))  

ωωςς  κκαατταασσκκεευυαασσττέέςς  ττααχχοογγρράάφφωωνν  δδηηλλώώννοουυµµεε  υυππεεύύθθυυνναα  ππρροοςς  ττηηνν  ΑΑρρµµόόδδιιαα  ΑΑρρχχήή  ττηηςς  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  
∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  σσυυννεερργγεείίωωνν  ττααχχοογγρράάφφοουυ  όόττιι  ττoo  σσυυννεερργγεείίοο  
��������������������������������������������������������������������������������������������������  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  

((ΌΌννοοµµαα  σσυυννεερργγεείίοουυ))  

��������������..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
    ((ΟΟδδόόςς))        ((ΑΑρριιθθµµόόςς))    ((ΤΤααχχ..  ΤΤοοµµέέααςς))  ((ΠΠεερριιοοχχήή  //ΠΠόόλληη))  

κκααιι  εερργγοοδδοοττεείί  ττοονν//ττηηνν  κκ..  ������������������������������������������������������������������������������������������..  
((όόννοοµµαα  ττεεχχννίίττηη))  

ωωςς  υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ,,  εείίννααιι  ιικκααννόό  νναα  δδιιεεξξάάγγεειι  ττιιςς  ππιιοο  κκάάττωω  
ααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  σσεε  ττααχχοογγρράάφφοουυςς  σσεε  ααπποοδδεεκκττόό  γγιιαα  εεµµάάςς  εεππίίππεεδδοο..  

ΤΤύύπποοςς//µµοοννττέέλλοο  σσυυσσκκεευυήήςς  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  εερργγαασσίίααςς**  
    
    
    
    
    

**  ΕΕππιιλλέέξξααττεε  όόττιι  ιισσχχύύεειι::  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη,,  ΒΒααθθµµοοννόόµµηησσηη,,  ΈΈλλεεγγχχοοςς,,  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη,,  ΠΠααρροοππλλιισσµµόόςς,,  ΕΕππιιδδιιόόρρθθωωσσηη  

ΥΥπποογγρρααφφήή  ΣΣφφρρααγγίίδδαα  
  

DDeeccllaarraattiioonn  ooff  AApppprroovvaall  
((SSaammppllee))  

WWee  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..  
((CCoommppaannyy  nnaammee))  

aass  ttaacchhooggrraapphh//vveehhiiccllee  uunniitt  mmaannuuffaaccttuurreerrss  wwee  hheerreebbyy  cceerrttiiffyy  ttoo  tthhee  CCoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ooff  
CCyypprruuss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  ttaacchhooggrraapphhss//vveehhiiccllee  uunniittss,,  tthhaatt  tthhee  
wwoorrkksshhoopp  nnaammeedd      ����������������������������������������������������������������..��,,  tthhaatt  iiss  ssiittuuaatteedd  iinn  
������������......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
    ((SSttrreeeett))        ((NNoo..))    ((PP..OO..BBooxx))    ((RReeggiioonn  //TToowwnn))  

aanndd  eemmppllooyyss  MMrr..����������������������������������������..��  aass  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  wwoorrkksshhoopp  
((NNaammee  ooff  tteecchhnniicciiaann))    

iiss  ccaappaabbllee  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ooppeerraattiioonnss  oonn  vveehhiiccllee  uunniittss  ttoo  aann  aacccceeppttaabbllee  lleevveell::  

TTyyppee//mmooddeell  ooff  ttaacchhooggrraapphh  OOppeerraattiioonnss**  
    
    
    
    

**  SSeelleecctt  aapppplliiccaabbllee  iitteemmss::  IInnssttaallllaattiioonn,,  CCaalliibbrraattiioonn,,  CChheecckkss,,  DDeeccoommmmiissssiioonniinngg,,  RReeppaaiirr  

SSiiggnnaattuurree  SSttaammpp  
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ΠΠρροοςς  

∆∆ιιεευυθθυυννττήή  ΤΤµµήήµµααττοοςς  

ΗΗλλεεκκττρροοµµηηχχααννοολλοογγιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  

11442266  ΛΛεευυκκωωσσίίαα..  

  

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  

  ΑΑννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  µµααςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  µµααςς  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  
������������������........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
    ((ΟΟδδόόςς))        ((ΑΑρριιθθµµόόςς))    ((ΤΤααχχ..  ΤΤοοµµέέααςς))  ((ΠΠεερριιοοχχήή  //ΠΠόόλληη))  

γγιιαα  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη,,  έέλλεεγγχχοο,,  εεππιιθθεεώώρρηησσηη,,  ββααθθµµοοννόόµµηησσηη,,  ππααρροοππλλιισσµµόό  κκααιι  εεππιιδδιιόόρρθθωωσσηη  

ττααχχοογγρράάφφωωνν  σσεε  οοχχήήµµαατταα  δδηηλλώώννοουυµµεε  όόττιι::  

((αα))  ΟΟ  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς//εεςς  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  εείίννααιι::--  

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ((ΕΕππώώννυυµµοο))  ((ΌΌννοοµµαα))  ((ΑΑρρ..  ττααυυττόόττηηττααςς))  

  ΟΟ  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  εείίννααιι::--  

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ((ΕΕππώώννυυµµοο))  ((ΌΌννοοµµαα))  ((ΑΑρρ..  ττααυυττόόττηηττααςς))  

((ββ))  ΟΟρρίίζζεεττααιι  οο  εειιδδιικκεευυµµέέννοοςς  ττεεχχννίίττηηςς::--  

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ((ΕΕππώώννυυµµοο))  ((ΌΌννοοµµαα))  ((ΑΑρρ..  ττααυυττόόττηηττααςς))  

  ωωςς  ττοο  υυππεεύύθθυυννοο  άάττοοµµοο  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  φφύύλλααξξηη,,  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  χχρρήήσσηη  ττωωνν  κκααρρττώώνν  µµννήήµµηηςς  

ψψηηφφιιαακκοούύ  ττααχχοογγρράάφφοουυ  πποουυ  θθαα  εεκκδδοοθθοούύνν  σσττοο  σσυυννεερργγεείίοο,,  θθαα  ττηηρροούύµµεε  ττιιςς  ππρρόόννοοιιεεςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  

ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ππρρόόννοοιιεεςς  ττοουυ  εευυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  33882211//8855//ΕΕΟΟΚΚ  

όόππωωςς  ααυυττόόςς  εεκκάάσσττοοττεε  ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι,,  κκααιι    

((γγ))  θθαα  σσυυµµµµοορρφφωωννόόµµαασσττεε  µµεε  ττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  ααρρχχήή,,  

((δδ))  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζοουυµµεε  όόττιι  οο  εειιδδιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  ττηη  ββααθθµµοοννόόµµηησσηη  ττωωνν  

ψψηηφφιιαακκώώνν  ττααχχοογγρράάφφωωνν  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  οορρθθάά  κκααιι  σσττιιςς  κκααθθοορριισσµµέέννεεςς  ααννοοχχέέςς,,  

((εε))  θθαα  ττηηρροούύµµεε  ααρρχχεείίοο  γγιιαα  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εείίννααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  

εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννωωνν  ααππόό  εεσσάάςς  λλεειιττοουυρργγώώνν  εελλέέγγχχοουυ,,  
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((σσττ))  δδεεσσµµεευυόόµµαασσττεε  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  κκααιι  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  

((εειιδδιικκόόττεερραα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς//ττωωνν  κκάάρρττααςς//ωωνν  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ))  κκααιι  όόττιι  οοιι  ππααρρααββάάσσεειιςς  θθαα  

κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  κκααιι  θθαα  κκααττααγγγγέέλλλλοοννττααιι,,  

((ζζ))  θθαα  ππρροοσσττααττεεύύοουυµµεε  τταα  ππρροοσσωωππιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα,,  ωωςς  εεκκττεελλώώνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππεερρίί  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ΧΧααρραακκττήήρραα  

((ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ΑΑττόόµµοουυ))    ΝΝόόµµοουυ  ττοουυ  22000011  ((ΝΝ..113388((ΙΙ))//22000011)),,  

((ηη))  θθαα  φφρροοννττίίζζοουυµµεε  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  µµααςς  σσεε  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  

εεππίίππεεδδοο  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  σσττοο  σσυυννεερργγεείίοο..  

((θθ))  θθαα  εεννηηµµεερρώώννοουυµµεε  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  ααρρχχήή  γγιιαα  κκάάθθεε  ααλλλλααγγήή  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  έέγγκκρριισσηηςς  µµααςς  

µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς,,  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  ααρρχχήήςς..  

  

  ....................................................................  

  ΥΥπποογγρρααφφήή  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::  ..................................................................................ΟΟ  ααιιττηηττήήςς  
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΛΛΕΕΥΥΚΚΩΩΣΣΙΙΑΑ  
  

ΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙ  ΕΕΞΞΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΡΡΤΤΩΩΝΝ  
ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  22000044  

  
ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΤΤΑΑΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ((ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ))  ΣΣΕΕ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
  

ΟΟρρίίζζεεττααιι  οο//ηη//ττοο  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

µµεε  ααρριιθθµµόό  ττααυυττόόττηηττααςς((11))//εεγγγγρρααφφήήςς((22))  ........................................................................................................................................................................................................................  

πποουυ  δδιιααµµέέννεειι((11))//εεδδρρεεύύεειι((22))  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ............................................................................................................................................................................................................  

κκααιι  δδιιααθθέέττεειι  σσυυννεερργγεείίοο  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ....................................................................................................................................................................................................................  

ωωςς  σσυυννεερργγεείίοο  ττααχχοογγρράάφφωωνν  σσεε  οοχχήήµµαατταα  µµεε  ααρριιθθµµόό  ............................................................................................................................................................................  

ΚΚαατταασσκκεευυαασσττήήςς  
ΤΤύύπποοςς//ΜΜοοννττέέλλοο  

ΣΣυυσσκκεευυήήςς  
ΕΕίίδδοοςς  εερργγαασσιιώώνν  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  

εεγγκκρρίίννεεττααιι  ττοο  σσυυννεερργγεείίοο  

................................................................  ....................................................................................................  ......................................................................................................................................  

................................................................  ....................................................................................................  ......................................................................................................................................  

................................................................  ....................................................................................................  ......................................................................................................................................  

................................................................  ....................................................................................................  ......................................................................................................................................  

................................................................  ....................................................................................................  ......................................................................................................................................  
((ΕΕίίδδηη  εερργγαασσιιώώνν::  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη,,  ΒΒααθθµµοοννόόµµηησσηη,,  ΈΈλλεεγγχχοοςς,,  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη,,  ΠΠααρροοππλλιισσµµόόςς,,  ΕΕππιιδδιιόόρρθθωωσσηη))  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  έέκκδδοοσσηηςς::  ������������������������������������..  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  εεκκππννοοήήςς::  ������������������������������������..  

  ΥΥπποογγρρααφφήή  
  

  ΣΣφφρρααγγίίδδαα  ........................................................................................................................  
  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  
  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΗΗλλεεκκττρροοµµηηχχααννοολλοογγιικκώώνν  
  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  
  
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  ((11))  ΓΓιιαα  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ,,  ((22))  ΓΓιιαα  µµηη  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα
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ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΑΑΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ��  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  
((υυππόόδδεειιγγµµαα))  

ΑΑρριιθθµµόόςς  έέγγκκρριισσηηςς::  ����������������������  
ΜΜήήννααςς::  ��������������������������..  ΈΈττοοςς::  ����������������������  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  οοχχήήµµααττοοςς  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττααχχοογγρράάφφοουυ  

ΑΑ//ΑΑ  ΗΗµµεερροο
--µµηηννίίαα  

ΜΜάάρρκκαα  ΑΑρρ..  
εεγγγγρρααφφήήςς  

ΤΤύύπποοςς    
ΦΦ  ==  φφοορρττηηγγόό,,  
ΕΕ  ==  εεππιιββααττιικκόό  

ΚΚαατταασσκκεευυήή
//  µµοοννττέέλλοο    

ΤΤύύπποοςς  
ΑΑ  ==  ΑΑννααλλοογγιικκόόςς,,    
ΗΗ  ==  ηηλλεεκκττρροοννιικκόόςς  
ΨΨ  ==  ψψηηφφιιαακκόόςς  µµεε    
              κκάάρρτταα  µµννήήµµηηςς  

ΑΑύύξξωωνν  
ααρριιθθµµόόςς    

((σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
ππρρώώττηηςς  

εεγγκκααττάάσστταασσηηςς))  

ΕΕίίδδοοςς  εερργγαασσίίααςς  
11  ==    ππρρώώττηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  

ββααθθµµοοννόόµµηησσηη..  
22  ==  εεππιιδδιιόόρρθθωωσσηη..  
33  ==  εεππααννααββααθθµµοοννόόµµηησσηη  
44  ==  δδιιεεττήήςς  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  
55  ==    εεξξααεεττήήςς  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  
66..  ==  ππααρροοππλλιισσµµόόςς  
77  ==  άάλλλληη  εερργγαασσίίαα  

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  

      
    

          

      
    

          

      
    

          

      
    

          

      
    

          

  
ΥΥπποογγρρααφφήή::  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ΣΣφφρρααγγίίδδαα  σσυυννεερργγεείίοουυ  ......................................................................................  
((ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  οολλοογγρράάφφωωςς))::  ����������������������������������������������������������������������������  
ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα::  ..................................................................................  ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  υυππεεύύθθυυννοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  ............................................................................................................................................................................  
 
Σηµ.: Χρησιµοποιούνται επιπρόσθετα φύλλα µέχρι να συµπληρωθεί ο µήνας.  


