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ΘΕΜΑ  : Το τεχνικό Αρχείο οχηµάτων στο διαδίκτυο.  
 
 
Οι ∆/νσεις Τεχνολογίας Οχηµάτων και Οργάνωσης και Πληροφορικής, συνδιαµόρφωσαν µε τη βοήθεια του 

Ινστιτούτου (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα για τις εγκρίσεις τύπου οχηµάτων. 
 
Ο νέος µηχανογραφικός τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εγκρίσεων τύπου είναι εξαιρετικά επωφελής τόσο για τους 

πολίτες όσο και για τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αφού 
εξασφαλίζει την εύρυθµη και οικονοµικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την άµεση ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων πολιτών 
και εταιρειών σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τύπων οχηµάτων και τη δυνατότητα ταξινόµησης τους στη χώρα µας. 

Σηµειώνεται επίσης, πως µετά από έρευνα µας σε δικτυακούς τόπους, η παροχή επίσηµων στοιχείων εγκρίσεων τύπου 
(Ε.Τ.) οχηµάτων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποτελεί καινοτοµία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι: 

• Πληρότητα των πληροφοριών Ε.Τ. που παρέχονται ηλεκτρονικά προς τις Ν.Υ.Μ.Ε. 

• ∆υνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις εµπορίας οχηµάτων µέσω  διαδικτύου  να προσπελαύνουν όλες τις εγκρίσεις 
τύπου µειώνοντας το φόρτο εργασίας των ∆/νσεων Μεταφορών των ΝΑ από σχετικά ερωτήµατα.  

• Οι ∆/νσεις Μεταφορών και τα ΚΤΕΟ των ΝΑ δεν θα χρειάζεται να τηρούν τεράστιο έντυπο αρχείο µε στοιχεία Ε.Τ. 

• Άµεση πληροφόρηση στους αρµοδίους υπαλλήλους των ΝΑ για περιπτώσεις όπου οι τεχνικές οδηγίες της Ε.Ε. δεν 
καλύπτουν τον τύπο του προς ταξινόµηση οχήµατος.  

• Μείωση της  ποσότητας του χρησιµοποιούµενου χαρτιού, µελανιού εκτύπωσης και απαιτούµενης εργασίας, επιφέροντας 
οικονοµία στη λειτουργία του Υπουργείο. 

• Το Υπουργείο θα παρέχει ακόµα µια υπηρεσία µε ηλεκτρονικό τρόπο σύµφωνα µε τις οδηγίες για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση (e-government). Σηµειώνεται πως η παροχή πληροφορικού περιεχοµένου  της Υπηρεσίας µας µέσω 
διαδικτύου, προς φορείς του ∆ηµοσίου (ΝΑ), συµβάλει στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων των Υπηρεσιών.  

Η πρόσβαση στο Πληροφορικό Σύστηµα Εγκρίσεων Τύπων Οχηµάτων θα γίνεται µέσω του διαδικτύου (internet) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  http://webtao.yme.gov.gr:16004/ . Συνηµµένα δίνονται οδηγίες χρήσης του συστήµατος. 

Στη βάση δεδοµένων, του συστήµατος έχουν εισαχθεί τα στοιχεία που αφορούν επιβατηγά και φορτηγά 
οχήµατα δελτίων κοινοποίησης και εγκρίσεων τύπου οχηµάτων που εκδόθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 
2003.Σύντοµα θα αρχίσουν να εισάγονται και τα αντίστοιχα δελτία και εγκρίσεις των µοτοποδηλάτων µοτοσικλετών 
και λεωφορείων. 

 Μέχρι την 31/12/2004 τα δελτία κοινοποίησης των επιβατηγών και οι εγκρίσεις τύπου των φορτηγών θα 
συνεχίσουν να κοινοποιούνται σε έντυπη µορφή, από 1/1/2005 η ανωτέρω κοινοποίηση θα περιορισθεί στις 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις λοιπές θα 
κοινοποιείται µόνο µία ανακοίνωση της έκδοσης της έγκρισης τύπου και θα έχουν πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία 
µόνο µέσω διαδικτύου. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία οι Ν.Υ.Μ.Ε. που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
παρακαλούνται να µας  ενηµερώσουν σχετικά ώστε να σταµατήσουµε την κοινοποίηση των τεχνικών στοιχείων των 
ανωτέρω εγκρίσεων.  

Όσες Ν.Υ.Μ.Ε. δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο παρακαλούνται για τις ενέργειες τους ώστε να 
προµηθευτούν µέσω των Ν.Α. τον κατάλληλο εξοπλισµό ενηµερώνοντας µας όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αυτή.  
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Οι κ.κ. Νοµάρχες προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα παρακαλούνται για τον εφοδιασµό των 

αρµοδίων Υπηρεσιών (∆/νσεις Μ.Ε. και ΚΤΕΟ) µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και τη σύνδεση τους µε το διαδίκτυο. 

Οι Ν.Υ.Μ.Ε µε τον κωδικό έγκρισης που θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό ταξινόµησης από τον εισαγωγέα θα 
βρίσκουν µέσω του νέου Πληροφορικού Συστήµατος Εγκρίσεων Τύπων Οχηµάτων τα τεχνικά στοιχεία του οχήµατος. Το 
δείγµα υπογραφής του υπογράφοντος το πιστοποιητικό συµµόρφωσης (µόνο για τα επιβατηγά) θα το βρίσκουν στην  
ανακοίνωση της έκδοσης της έγκρισης τύπου, που θα τους κοινοποιείται. Οι Ν.Υ.Μ.Ε δεν χρειάζεται πλέον να 
περιµένουν την κοινοποίηση της έγκρισης τύπου για την ταξινόµηση των επιβατηγών και φορτηγών εφόσον τα 
τεχνικά στοιχεία των προς ταξινόµηση οχηµάτων προκύπτουν από νέο Πληροφορικό Σύστηµα Εγκρίσεων Τύπων 
Οχηµάτων και ειδικότερα για τα επιβατηγά όταν  το δείγµα της υπογραφής του C.O.C. ταυτίζεται µε αυτό της αµέσως 
προηγούµενης ανακοίνωσης της έγκρισης τύπου έχει στο αρχείο της η υπηρεσία. 

Για την σωστή και επιτυχηµένη λειτουργία του νέου συστήµατος θα θέλαµε την συνεργασία σας  και τις παρατηρήσεις σας. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο Γενικός Γραµµατέας 

 
Ιωάννης  Γκόλιας 

    Ν.Α.  του  Κράτους 
    1/ Γραφεία Νοµαρχών 
    2/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών 
    3/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΜΕ 
     α. Σ.Ε.Ε.-ΥΜΕ  
     β. ∆/νση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

∆. Κονδύλης 

     γ. ∆/νση Επιβατηγών Μεταφορών 
     δ. ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών 
     ε. Τµήµα Στατιστικής 
2. ΥΠΕΣ∆Α 

Α/ Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
    και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Β/ Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
    και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
    Γενική ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών 
    ∆/νση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και Παραγωγικότητας 
    Βας. Σοφίας 15 
    10674 Αθήνα 

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) 
4. ΣΕΑΑ  
    Λ. Κηφισίας 294 
    15232  Χαλάνδρι (fax 6859022) 
5.ΣΕΕΑ 
   Ελ. Βενιζέλου 248 
   17674 Καλλιθέα 
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1/∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (15 να κοινοποιηθεί στους τεχνικούς υπαλλήλους) 
2/∆/νση Οργάνωση και Πληροφορικής (3 αντίγραφα) 
IV ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
13 φύλλα 
 


