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ΘΕΜΑ    :    Ενεργοποίηση Ψηφιακού ταχογράφου 

ΣΧΕΤ     : 24/10.1.2006 έγγραφο της Γ.∆/ντριας Μεταφορών 
 

 
Σε συνέχεια του σχετικού οπως γνωρίζετε από 1/5/2006 όλα τα καινουργή 

οχήµατα (που υποχρεούνται να φέρουν ταχογράφο) πρέπει να είναι εξοπλισµένα 
µε ψηφιακό ταχογράφο (ΨΤ).  

 
Αναφορικά µε την απαίτηση αυτή σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
 
1.Παρατηρήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις να ταξινοµούνται και να 

καταγράφονται ως οχήµατα µε ΨΤ οχήµατα που δεν φέρουν ψηφιακό αλλά 
ηλεκτρονικό ταχογράφο. Για την αποφυγή παρανοήσεων, στο συνηµµένο 
Παράρτηµα 1, δίνονται διευκρινήσεις - οδηγίες στις υπηρεσίες για την εύκολη 
διάκριση και ανίχνευση των διαφορών µεταξύ ηλεκτρονικών και ψηφιακών 
ταχογράφων.    

 
2. Τα οχήµατα µε ΨΤ επιτρέπεται να ταξινοµούνται ΜΟΝΟ εφόσον ο 

ταχογράφος είναι εγκεκριµένος και ενεργοποιηµένος. Η διαδικασία της 
ενεργοποίησης (activation) εµπίπτει στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή του 
οχήµατος. Επισυνάπτεται Παράρτηµα 2 µε οδηγίες που δίνουν τη δυνατότητα να 
διαπιστώθεί – αλλά και να τεκµηριωθεί κατάλληλα ότι ο ήδη εγκατεστηµένος 
ψηφιακός ταχογράφος είναι ενεργοποιηµένος . 

 
3.Σε κάθε περίπτωση για την πλήρη λειτουργία του ΨΤ, εκτός του ότι αυτός 

πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος (activated) , πρέπει να είναι και βαθµονοµηµένος 
(calibrated). Παράλληλα ο οδηγός πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε κάρτα οδηγού. 
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Αυτές οι διαδικασίες και ο εφοδιασµός των χρηστών (µεταξύ των οποίων και του 
οδηγού) µε τις απαραίτητες κάρτες δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Συνεπώς σε 
τυχόν ελέγχους Ελληνικών οχηµάτων µε ΨΤ που κινούνται σε άλλα κράτη (στα 
οποία ισχύει το σύστηµα του ΨΤ)  ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα. 
Για αυτό το λόγο σε κάθε όχηµα που ταξινοµείται στην υπηρεσία σας και 
διενεργεί (ή δύναται να διενεργεί) διεθνείς µεταφορές θα πρέπει να ενηµερώνεται 
ο ενδιαφερόµενος για τα παραπάνω προβλήµατα που ενδέχόµενα θα συναντήσει. 

 
Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας.      

 
                                                                                    Ε.Υ. 
                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                                                                          ∆ΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
 
 
 

 
  Συνηµµένα 
Παραρτήµατα 1 και   2                                                                         
                                                                                                            
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.Α.  του  Κράτους 

∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών                                                       Ακριβές  Αντίγραφο  

 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                             Α.  Τριανταφύλου 
1. ΥΜΕ 

     α. Γεν. ∆/ντρια Μεταφορών 

     β. ∆/νση Α.Χ.Μ. 

     γ. ∆/νση Επιβ. Μεταφορών 

     δ. ∆/νση Εµπ. Μεταφορών 

     ε. Σ.Ε.Ε.-ΥΜΕ 

2. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

    Τροχαία Αττικής 

3. Υπουργείο Οικονοµικών – Γεν. ∆/νση Τελωνείων & ΕΦΚ 

    ∆/νση ΕΦΚ -  Τµήµα Αυτ/των 

    Λεωφ. Αµαλίας 40, 105 58 Αθήνα  

    (µε την παράκληση για την κοινοποίηση στα αρµόδια  

     Τελωνεία) 
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4. ΝΑ της χώρας 

   ∆/νσεις και Τµήµατα ΚΤΕΟ 

5.ΣΕΑΕ 

  Λεωφ. Κηφισίας 294 

  152 32 Χαλάνδρι 

6. ΣΕΕΑΕ 

   Ελ. Βενιζέλου 294 

  152 32 Αθήνα   

7. Σύλλογος Τεχνιτών  

   Ταξιµέτρων – Ταχογράφων κ.λ.π. οργάνων 

   Κένεντυ 10 

   181 23 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1.∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 15 (για ενηµέρωση 

τεχνικών υπαλλήλων) 

2. ∆Εµ.Μ 

3. ∆.Επ.Μ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Οι ψηφιακοί ταχογράφοι:  
o είναι εξοπλισµένοι µε δυο 
σχισµές (συνήθως 
οριζόντιες) που 
τοποθετούνται οι έξυπνες 
κάρτες 

o είναι εξοπλισµένοι µε 
εκτυπωτή (συνήθως στο δεξί 
τµήµα του) 

o δεν δέχονται τον «κλασσικό» 
δίσκο καταγραφής. 

 
2.Οι ηλεκτρονικοί ταχογράφοι είναι 
η τελευταία «γενιά» αναλογικών 
ταχογράφων παρότι διαθέτουν 
οθόνη απεικόνισης  : 

o δεν έχουν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά ενώ  

o δέχονται τον «κλασσικό» 
δίσκο καταγραφής, είτε µε 
συρόµενο συρτάρι (σύνηθες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 

 
Α. Ελέγχεται πέραν του ότι η συσκευή του ΨΤ  είναι 
εγκεκριµµένη (ύπαρξη έγκρισης τύπου, που 
τεκµαίρεται από σχετική σήµανση σαν την 
παραπλεύρη συνήθως πίσω από την θέση που 
τοποθετείται το χαρτί του εκτυπωτή), ότι ο 
ταχογράφος είναι ενεργοποιηµένος. 
Τα οχήµατα µε ΨΤ που είναι ενεργοποιηµένα θα 
υπάγονται σε κάποια από τις δύο πιο κάτω 
περιπτώσεις: 
 
1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - ∆ιαθέτουν πινακίδα τοποθέτησης 
Αποδεικτικό στοιχείο για την ενεργοποίηση είναι η ύπαρξη πινακίδας 
τοποθέτησης .  
Η πινακίδα τοποθέτησης του ταχογράφου τοποθετείται πάνω, µέσα ή δίπλα από τη 
συσκευή ελέγχου, ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιµη (σηµειώνεται ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις τοποθετείται στην πόρτα του οδηγού ή αλλού). Η πινακίδα 
τοποθέτησης περιλαµβάνει : 

• όνοµα, διεύθυνση ή εµπορική επωνυµία του εγκεκριµένου τεχνίτη ή συνεργείου, (του 
κατασκευαστή ή άλλου) 

• χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήµατος που ορίζεται από την σχέση «w = … παλµός / km», 
• σταθερά της συσκευής ελέγχου που ορίζεται από την σχέση «k = … παλµός / km», 
• πραγµατική περιφέρεια ελαστικών των τροχών που ορίζεται από την σχέση «l = … mm» 
• µέγεθος ελαστικών, 
• την ηµεροµηνία καθορισµού του χαρακτηριστικού συντελεστή του οχήµατος και µέτρησης της 

πραγµατικής περιφέρειας ελαστικών των τροχών, 
• τον αριθµό αναγνώρισης του οχήµατος (αριθµός σειράς αµαξώµατος ή αριθµός πλαισίου - VIN). 
 
Ενέργεια : 
Στο πρακτικό επιθεώρησης θα αναφέρεται η θέση της πινακίδας. 

 
2Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - ∆εν διαθέτουν πινακίδα τοποθέτησης 
∆εδοµένου ότι ενδέχεται σε κάποια οχήµατα, παρότι είναι ενεργοποιηµένος ο ΨΤ, 
να µην έχει τεθεί πινακίδα τοποθέτησης, σε αυτά τα οχήµατα θα διαπιστώνεται η 
ενεργοποίηση λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω. 
 
Ο ενεργοποιηµένος ΨΤ πέραν των λοιπών διαφορών µε τον αντίστοιχο µη 
ενεργοποιηµένο, παράγει εκτύπωµα στον υπάρχοντα εκτυπωτή (ενώ ο µη 
ενεργοποιηµένος δεν επιτρέπει τέτοια εκτύπωση) . 
 
Κατα την επιθεώρηση του οχήµατος (πριν την ταξινόµηση του) θα τυπώνεται 
εκτύπωµα µε τα δεδοµένα σύµφωνα µε τα  παρακάτω .  σηµειώνεται ότι στο 
κεφάλαιο Γ του Παραρτήµατος δίνονται λεπτοµέρειες – επεξηγήσεις του 
εκτυπώµατος 
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Το παραγόµενο εκτύπωµα αποτυπώνει 
δεδοµένα µεταξύ των οποίων και ο  
αριθµός πλαισίου του οχήµατος (στο 
οποίο έχει εγκατασταθεί ο ταχογράφος). 
 
Ενέργεια : 
Στο σχετικό πρακτικό επιθεώρησης θα 
επισυνάπτεται το εκτύπωµα του ΨΤ. 

 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
Για την πληρέστερη ενηµέρωση  σας, 
γνωρίζουµε άλλες διαφορές µεταξύ 
ενεργοποιηµένων και µη ταχογράφων , 
που όµως δεν κρίνετε σκόπιµο να 
ελέγχεται δεδοµένου ότι διατηρούνται 
ακόµα επιφυλάξεις για την γενική 
αποδοχή – εφαρµογή τους: 
Σε µη ενεργοποιηµένους ΨΤ : 
- δεν είναι δυνατή η είσοδος σε επιµέρους 
µενού. 
- στη συντριπτική πλειοψηφία των ΨΤ 
στην εισαγωγική οθόνη εµφανίζεται το 

σύµβολο  σύµφωνα και µε το 
παράπλευρο σχήµα (που δεν υπάρχει 
µετά την ενεργοποίηση του). 
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 Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

 
Ο ενεργοποιηµένος ταχογράφος, πέραν των
λοιπών διαφορών µε τον αντίστοιχο µη
ενεργοποιηµένο, καταγράφει τις
δραστηριότητες του οδηγού του οχήµατος, 
ενώ ο µη ενεργοποιηµένος δεν καταγράφει
τις δραστηριότητες του οδηγού του
οχήµατος. 
 
Ο έλεγχος για την καταγραφή των
δραστηριοτήτων του οδηγού από την
συσκευή µπορεί να γίνει µέσω του
εκτυπώµατος «∆ραστηριότητες οδηγού από
το ηµερήσιο εκτύπωµα της συσκευής» 
(«Driver activities from VU daily printout»). 
Σηµειωτέον ότι υπάρχουν έξι διαφορετικές
κατηγορίες εκτυπωµάτων. Παράδειγµα
εκτυπώµατος «∆ραστηριότητες οδηγού από
το ηµερήσιο εκτύπωµα της συσκευής»
δίνεται παραπλεύρως. 
 
Ο έλεγχος έγκειται στα εξής σηµεία: 
• Το εικονόγραµµα στο σηµείο (1) δείχνει
την κατηγορία του εκτυπώµατος (στην
συγκεκριµένη περίπτωση το
εικονόγραµµα υποδηλώνει την
κατηγορία «∆ραστηριότητες οδηγού από
το ηµερήσιο εκτύπωµα της συσκευής»). 

• Στο σηµείο (2) αναγράφεται ο
αναγνωριστικός αριθµός του οχήµατος
(VIN - αριθµός πλαισίου). 

• Το εικονόγραµµα στο σηµείο (3) σηµαίνει
ότι ακολουθεί η καταγραφή των
δραστηριοτήτων οδηγού και συνοδηγού.
Ο οδηγός συµβολίζεται µε «1» (σηµείο 4),
ενώ ο συνοδηγός µε «2» (σηµείο 6). Εάν η
συσκευή έχει καταγράψει
δραστηριότητες για τον οδηγό όπως στο
παράπλευρο δείγµα, και το αντίστοιχο
τµήµα (σηµείο 5) δεν είναι κενό, τότε η
συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. 


