
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ON-LINE ΑΙΤΗΣΗ  
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Με την αίτηση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ   

1. Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 300 ευρώ (Κωδ. 0042)   

2. Ψηφιοποιημένη φωτογραφία τεχνίτη σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory). Το 
αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα είναι μορφότυπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, 
όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου 
μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 1200Χ800 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα 
σε αναλογία 6:4.  

 

3. Ψηφιοποιημένη υπογραφή τεχνίτη σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory). Το 
αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα είναι μορφότυπου xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, 
όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου 
μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 280Χ700 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε 
αναλογία 2:5. 

 

4. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Τεχνίτη  

5. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου του Συνεργείου  

6. Φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας ή Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου  

7. Φωτοαντίγραφο έγκρισης Τεχνίτη Ψηφιακού Ταχογράφου  

8. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την 
απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 

 

9. Φωτοαντίγραφο του τεύχους ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή 
διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα 

 

10. Φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας Συνεργείου, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

11. Σε περίπτωση κατάθεσης των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής  ή πληρεξούσιο ή Απόφαση Δ.Σ. κατά περίπτωση. 

 

12. Βεβαίωση Εγγραφής (για πολίτες κράτους μέλους  της Ε.Ε.)  

13. Άδεια Παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.)  

 
Επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση  
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

1. Αντίγραφο υφιστάμενης κάρτας  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ  

1.  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της κάρτας, αυτή θα προσκομιστεί στη 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Αχαΐας 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ 

1.  Αντίγραφο δήλωσης κλοπής από Αστυνομική Αρχή  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της κάρτας, αυτή θα προσκομιστεί στη 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Αχαΐας 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.  Η ισχύουσα κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης  

T24 



 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.  Η ισχύουσα κάρτα επιδεικνύεται κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται με την 
παραλαβή της νέας κάρτας  

 

2. Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων  

 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Η αίτηση γίνεται online στην Υπηρεσία με την παρουσία του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου 
προσώπου. 

2. Η κάρτα έχει ισχύ ένα (1) έτος. 
3. Αντικατάσταση ελαττωματικής κάρτας (εντός 6μήνου από την έναρξη λειτουργίας της), της οποίας η 

βλάβη δεν έχει προέλθει από υπαιτιότητα του κατόχου αντικαθίσταται χωρίς χρέωση. 
4. Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας για δεύτερη ή περισσότερες φορές απαιτεί την καταβολή του 

διπλάσιου αντίτιμου (Ηλεκτρονικό παράβολο Κωδ. 0046) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα επεξεργαστούν τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για 
την εξέταση και την ικανοποίηση του αιτήματος που υποβάλλετε.  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
των προσωπικών σας δεδομένων.  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλους δημόσιους φορείς, μόνο εφόσον 
είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή για την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων της Περιφέρειας ή του δημοσίου 
φορέα στον οποίο χρειάζεται να διαβιβαστούν, πάντα βάσει των νόμιμων προϋποθέσεων.  Για κάθε ζήτημα αναφορικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.pde.gov.gr.  Για να ασκήσετε κάποιο από τα 
δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO της Περιφέρειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pde.gov.gr. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
Έλληνες πολίτες:  Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο  
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη 
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και άδεια παραμονής 
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή 
από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.  
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται: 
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 
και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία 
τροποποίηση. 
 

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 

https://www.pde.gov.gr/ι
mailto:dpo@pde.gov.gr

