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1. Συνοπτική περιγραφή 
 
Με τη διαδικτυακή εφαρµογή του Τ.Α.Ο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν συγκεκριµένες εγκρίσεις τύπου που βρίσκονται αποθηκευµένες στο 

Τ.Α.Ο (στην κεντρική βάση δεδοµένων του Υπουργείου µεταφορών) και που 

αφορούν είτε σε επιβατικά είτε σε φορτηγά οχήµατα.  Η εφαρµογή αποτελείται από 

µία κεντρική φόρµα αναζήτησης, µέσω της οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το 

είδος των εγκρίσεων τύπου που τον ενδιαφέρουν (επιβατικά ή φορτηγά) και να 

καθορίσει τα κριτήρια που αυτές θα πρέπει να πληρούν.  Μετά την ολοκλήρωση της 

αναζήτησης, ο χρήστης µπορεί είτε να κάνει προεπισκόπηση των επιµέρους 

στοιχείων των εγκρίσεων τύπου που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης του, είτε να τα 

αποθηκεύσει σε αρχείο pdf µορφής (Acrobat Reader).    

 
2. Φόρµα αναζήτησης των δεδοµένων του Τ.Α.Ο 
 
Η φόρµα αναζήτησης (Εικόνα 1) δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει τα 

κριτήρια της αναζήτησης που θέλει να κάνει στο Τ.Α.Ο.  Το πρώτο κριτήριο που 

πρέπει να καθορίσει είναι ο τύπος των οχηµάτων που τον ενδιαφέρουν. 

 

 

Ενεργοποίηση αναζήτησης 

Επιµέρους Κριτήρια (1η Οµάδα) 

Καθορισµός Οµάδας 
Κριτηρίων 

Αρχικό Κριτήριο 

 
Εικόνα 1 

 
 



Μπορεί να επιλέξει να πραγµατοποιήσει αναζήτηση που αφορά είτε σε επιβατικά 

οχήµατα είτε σε φορτηγά. (Εικόνα 2).  Η κεντρική φόρµα αναζήτησης 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το ποια θα είναι η επιλογή του.  Πιο συγκεκριµένα, 

διαφοροποιούνται τα επιµέρους κριτήρια αναζήτησης που έχει στη διάθεση του ο 

χρήστης. 

 
 

 

Αρχικό Κριτήριο 

 
Εικόνα 2 

 
 
2.1 Αναζήτηση επιβατικών οχηµάτων   
 
Αν ο χρήστης επιλέξει να κάνει αναζήτηση εγκρίσεων τύπου που αφορούν σε 

επιβατικά οχήµατα τότε του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την αναζήτηση του µε 

τρεις διαφορετικούς τρόπους.   

 

2.1.1 1η Οµάδα κριτηρίων αναζήτησης 
 
Ο πρώτος τρόπος αναζήτησης περιέχει τα παρακάτω κριτήρια: 

- Κωδικός Οχήµατος.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει τον 

κωδικό οχήµατος των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη  

(Πιθανές τιµές: �3 � Επιβατικά� και �4 � Μικτής χρήσης�) 



- Κωδικός Εργοστασίου.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει το 

εργοστάσιο που έχει εκδώσει τις εγκρίσεις τύπου που ενδιαφέρουν το 

χρήστη. (Πιθανές τιµές: 6005 έως 6134) 

- Κωδικός τύπου. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει τον 

κωδικό τύπου των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη (Πιθανές 

τιµές: �000� εως �ΖΖΖ�) 

 
Στην εικόνα 3 φαίνεται η φόρµα κριτηρίων του 1ου τρόπου αναζήτησης των 

επιβατικών οχηµάτων. 

 

 

ριτηρίων1η Οµάδα Κ

 
Εικόνα 3 

 
2.1.2 2η Οµάδα κριτηρίων αναζήτησης 
 
  Ο δεύτερος τρόπος  περιέχει τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: 

- Κατηγορία Οχήµατος.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει την 

κατηγορία των επιβατικών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεις τύπου που 

ενδιαφέρουν το χρήστη  (Πιθανές τιµές: �Μ1�,�Μ1 + Μ.Χ�, �Μ1G� και �Μ1G 

+ M.X�) 



- Τύπος.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει το εργοστασιακό 

τύπο των επιβατικών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεις τύπου που 

ενδιαφέρουν το χρήστη.  

- Εµπορική Ονοµασία Οχήµατος. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης 

καθορίζει την εµπορική ονοµασία των επιβατικών στα οποία αφορούν οι 

εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη. 

- Παραλλαγή. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει την 

παραλλαγή των επιβατικών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεων τύπου που 

ενδιαφέρουν το χρήστη. 

- Έκδοση. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει την έκδοση των 

επιβατικών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το 

χρήστη. 

- Αριθµός Έγκρισης ΕΕ. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει των 

ευρωπαϊκό αριθµό των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη. 

 

Στην εικόνα 4 φαίνεται η φόρµα του 2ου τρόπου αναζήτησης των επιβατικών 

οχηµάτων 

.  

2η Οµάδα Κριτηρίων

 
Εικόνα 4 

 
 
 



2.1.3 3η Οµάδα κριτηρίων αναζήτησης 
 
 
  Ο τρίτος τρόπος αναζήτησης (Εικόνα 5) περιέχει τα παρακάτω κριτήρια: 

- Αριθµός Πρωτοκόλλου.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει 

τον αριθµό πρωτοκόλλου των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη  

- Κωδικός οχήµατος.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει τον 

κωδικό οχήµατος των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη  

(Πιθανές τιµές: �3 � Επιβατικά� και �4 � Μικτής χρήσης� 

 

 

3η Οµάδα Κριτηρίων

 
Εικόνα 5 

 
 
2.2 Αναζήτηση φορτηγών οχηµάτων   
 
Αν ο χρήστης επιλέξει να κάνει αναζήτηση εγκρίσεων τύπου που αφορούν σε 

φορτηγά οχήµατα τότε του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει την αναζήτηση του µε 

τρεις διαφορετικούς τρόπους.   

 
 
 
 
 



2.2.1 1η Οµάδα κριτηρίων αναζήτησης 
 
Ο πρώτος τρόπος αναζήτησης (Εικόνα 6) περιέχει τα παρακάτω κριτήρια: 

 

- Κωδικός Οχήµατος.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει τον 

κωδικό οχήµατος των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη  

(Πιθανές τιµές: �5 � Φορτηγά� και �4 � Μικτής χρήσης� 

- Κωδικός Εργοστασίου.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει το 

εργοστάσιο που έχει εκδώσει τις εγκρίσεις τύπου που ενδιαφέρουν το 

χρήστη. (Πιθανές τιµές: 6005 έως 6134) 

- Κωδικός τύπου. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει τον 

κωδικό τύπου των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη (Πιθανές 

τιµές: �000� έως �ΖΖΖ�) 

-  

 

ριτηρίων1η Οµάδα Κ

 
 

Εικόνα 6 
 
 
 
 
 



2.2.2 2η Οµάδα κριτηρίων αναζήτησης 
 
  Ο δεύτερος τρόπος αναζήτησης (Εικόνα 7) περιέχει τα παρακάτω κριτήρια: 

 

- Εµπορική Ονοµασία Πλήρους Οχήµατος µε Αµάξωµα.  Το συγκεκριµένο 

κριτήριο αναζήτησης καθορίζει την εµπορική ονοµασία πλήρους οχήµατος 

µε αµάξωµα των φορτηγών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεις τύπου που 

ενδιαφέρουν το χρήστη 

- Εµπορική Ονοµασία Πλαισίου. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης 

καθορίζει την εµπορική ονοµασία πλαισίου των φορτηγών στα οποία 

αφορούν οι εγκρίσεις τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη. 

- Παραλλαγή. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει την 

παραλλαγή των φορτηγών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεις τύπου που 

ενδιαφέρουν το χρήστη. 

- Έκδοση. Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει την έκδοση των 

φορτηγών στα οποία αφορούν οι εγκρίσεις τύπου που ενδιαφέρουν το 

χρήστη. 

 
 

 

2η Οµάδα Κριτηρίων 

 
Εικόνα 7 

 



2.2.3 3η Οµάδα κριτηρίων αναζήτησης 
 
  Ο τρίτος τρόπος αναζήτησης (Εικόνα 8) περιέχει τα παρακάτω κριτήρια: 

 

- Αριθµός Πρωτοκόλλου.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει 

τον αριθµό πρωτοκόλλου των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη  

- Κωδικός Οχήµατος.  Το συγκεκριµένο κριτήριο αναζήτησης καθορίζει τον 

κωδικό οχήµατος των εγκρίσεων τύπου που ενδιαφέρουν το χρήστη  

(Πιθανές τιµές: �5 � Φορτηγά� και �4 � Μικτής χρήσης� 

 
 

 

3η Οµάδα Κριτηρίων

 
 

Εικόνα 8 



 
3. Φόρµα επισκόπησης δεδοµένων 
 
Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση από την εφαρµογή σύµφωνα µε τα κριτήρια που 

έχουν καθοριστεί από το χρήστη, τότε εµφανίζονται υπό τη µορφή λίστας όλες οι 

εγκρίσεις τύπου που περιέχονται στο Τ.Α.Ο και πληρούν αυτά τα κριτήρια.  Π.χ στην 

Εικόνα 9 φαίνονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης όλων των εγκρίσεων τύπου µε 

Κωδικό Εργοστασίου = 6009 (AUDI A.G)  και που αφορούν σε επιβατικά οχήµατα.  

Το κριτήριο του Κωδικού Τύπου δεν έχει συµπληρωθεί. 

 

 

Πλοήγηση στις 
εγκρίσεις τύπου 

Τιµές των πεδίων 
σύµφωνα µε τα οποία 
έγινε η αναζήτηση 

Εγκρίσεις τύπου που πληρούν τα 
κριτήρια  που έχει ορίσει ο 

χρήστης 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9 
 



Μόλις εµφανιστούν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 

το κουµπί �Προβολή� που βρίσκεται δίπλα από κάθε έγκριση τύπου για να δει τις 

επιµέρους πληροφορίες που αυτή περιλαµβάνει. (Εικόνα 10) 

 
 
 
 
 
 

 

Επιστροφή στην 
προηγούµενη φόρµα Επιµέρους πληροφορίες  

Εξαγωγή της 
έγκρισης τύπου σε 

µορφή pdf 

 
Εικόνα 10 

 
Οι επιµέρους πληροφορίες της κάθε έγκρισης τύπου εµφανίζονται οµαδοποιηµένες.  

Πιο συγκεκριµένα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

- Επιβατικά Οχήµατα 

- Βασικά Χαρακτηριστικά 

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

- Εκποµπές καυσαερίων - θόρυβος � κατανάλωση 



- Οδηγίες 

 

- Φορτηγά Οχήµατα 

- Βασικά Χαρακτηριστικά 

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

- Εκποµπές καυσαερίων - Θόρυβος � Κατανάλωση 

- ∆ιαστάσεις - Μάζα 

- Οδηγίες 

 

Ο χρήστης, τέλος,  έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τη συγκεκριµένη έγκριση 

τύπου ή να την εκτυπώσει σε µορφή αρχείου pdf (Εικόνα 11).   

 
 

 
 

Εικόνα 11 
 


	Συνοπτική περιγραφή
	Φόρμα αναζήτησης των δεδομένων του Τ.Α.Ο
	Αναζήτηση επιβατικών οχημάτων
	1η Ομάδα κριτηρίων αναζήτησης
	Εικόνα 3

	2η Ομάδα κριτηρίων αναζήτησης
	3η Ομάδα κριτηρίων αναζήτησης

	Αναζήτηση φορτηγών οχημάτων
	1η Ομάδα κριτηρίων αναζήτησης
	Εικόνα 6

	2η Ομάδα κριτηρίων αναζήτησης
	3η Ομάδα κριτηρίων αναζήτησης


	Φόρμα επισκόπησης δεδομένων
	Εικόνα 9


