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Στο φάκελο που λάβατε από τη ΓΕΠΟΕΤ περιλαμβάνονται:



Ετικέτα Σήματος RFID
Οδηγίες Επικόλλησης & Χρήσης

Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012 και την Υπουργική Απόφαση Αριθ.
Γ456/οικ.34722/2689/14 (Β’ 1782) Όλα τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ υποχρεούνται
να φέρουν Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα (ΗΑΣ)
Το ΗΑΣ είναι μια ειδική αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα (tag), με μοναδικό αναλλοίωτο
κωδικό ταυτότητας, που τοποθετείται σε σταθερό σημείο – χαμηλά στο ύψος του χεριού –
εντός του οχήματος, στο τζάμι της πόρτας του οδηγού ή των επιβατών κάθε λεωφορείου,
ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή της από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η ειδική αυτή
ετικέτα περιέχει ένα microchip τεχνολογίας RFID (Radio Frequency Identification) και δεν
παρέχει τη δυνατότητα αντιγραφής της. Η χωρητικότητα της είναι ικανή να συμπεριλάβει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του και η καταχώρηση αυτών
όπως και η έκδοση της ετικέτας γίνεται μόνο από τη ΓΕΠΟΕΤ.
Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου και δικαιούχος του σήματος είναι υπεύθυνος για τη
διατήρησή του σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ετικέτας,
είτε αλλαγής βασικών χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας του ειδικού Τουριστικού
Λεωφορείου ΔΧ η υφιστάμενη ετικέτα θεωρείται ΑΚΥΡΗ, οπότε ο ιδιοκτήτης υποχρεούται
να δηλώσει την απώλεια, καταστροφή της στην οικεία αστυνομική Αρχή και σε κάθε
περίπτωση να προσέλθει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στη ΓΕΠΟΕΤ προκειμένου να
χορηγηθεί νέα ηλεκτρονική ετικέτα. Το κόστος του αρχικού αντιτίμου επιβαρύνει τον
Ιδιοκτήτη του Τουριστικού Λεωφορείου εκ νέου και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση
αντικατάστασης ή ανανέωσης.
Η βεβαίωση που σας έχει χορηγηθεί από τη ΓΕΠΟΕΤ είναι αορίστου διάρκειας και σε
συνδυασμό με το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα σε ισχύ, διασφαλίζει τη νομιμότητα
κυκλοφορίας του λεωφορείου σας.

Μέλη Ομοσπονδίας:
Σωματείο Τουριστικών Μεταφορών Πούλμαν Αττικής / Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ρόδου / Σύνδεσμος
Τουριστικών Γραφείων Κρήτης (ACTTA) / Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης / Σύνδεσμος
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας (ΑΟCTA) / Ένωση Τουριστικών Λεωφορείων Ελλάδος /Σύνδεσμος Τουριστικών
Γραφείων Κω/ Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Πιερίας / Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών
(Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α) / Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών άνευ πληρώματος / Σύνδεσμος
Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν / Ένωση Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν /
Ένωση Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ρεθύμνης «Ο Πρέβελης» / Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών
Λεωφορείων Κέρκυρας / Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων / Παν-δωδεκανησιακό Σωματείο Ιδιοκτητών
Τουριστικών Λεωφορείων / Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής ΜΑΚ-ΘΡ / Σύλλογος Μεταφορέων
Τουριστικών Λεωφορείων Δυτικής Κρήτης /

Ο έλεγχος των στοιχείων που εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική ετικέτα πραγματοποιείται
από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου (Τροχαία, Λιμενικό, Αστυνομία) και τα ΚΤΕΟ. Το smart
phone με το οποίο θα εφοδιαστούν οι αρχές σαρώνει την ετικέτα, διαβάζει τα στοιχεία και
τα συγκρίνει με αυτά της βάσης δεδομένων στην κεντρική μονάδα του συστήματος στα
γραφεία της ΓΕΠΟΕΤ και του Υπουργείου Μεταφορών.
Εάν σε περίπτωση ελέγχου, 1 έτος μετά την έναρξη χορήγησης του σήματος δηλαδή μετά
τις 30/6/2015 διαπιστωθεί από φορέα ελέγχου η μη ύπαρξη ή αλλοίωση του Ηλεκτρονικά
Αναγνώσιμου Σήματος, τότε, πέραν άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο
500 Ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου (άδεια
κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου. Τα στοιχεία
κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το
ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω λεωφορείο ή προσκομίσει την βεβαίωση (α)
του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου
επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών,
κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα.
Η ύπαρξη ΗΑΣ σε ισχύ, θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων από τα Κ.Τ.Ε.Ο, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας χορήγησής του – ήτοι στις 30/6/2015 – και πέραν των διοικητικών κυρώσεων,
αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, τα οποία επιστρέφονται εφόσον ο
ιδιοκτήτης προσκομίσει βεβαίωση της ΓΕΠΟΕΤ ότι εγκαταστάθηκε στο όχημα το σήμα.
Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο ΗΑΣ:
Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο Ιδιοκτήτη / Επωνυμία Εταιρείας
Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης
ΑΦΜ & ΔΟΥ
Αριθμός κυκλοφορίας & Αριθμός Πλαισίου Οχήματος
Εργοστάσιο κατασκευής & τύπος οχήματος
Οποιαδήποτε μεταβολή τους θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στη ΓΕΠΟΕΤ.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ



Η ετικέτα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο – χαμηλά στο ύψος του
χεριού – εντός του οχήματος, στο τζάμι της πόρτας του οδηγού ή των επιβατών
κάθε λεωφορείου, όπου δεν θα υπάρχουν άλλα αντικείμενα ή έγγραφα.



Πριν την τοποθέτησή της, καθαρίστε με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί το σημείο και
περιμένετε να στεγνώσει η επιφάνεια.



Ξεκολλήστε το αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος της ετικέτας και κολλήστε την με
προσοχή στο παρμπρίζ.



Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής ετικέτας στο όχημα κάθε προσπάθεια
αποκόλλησης προκαλεί την καταστροφή της.

Απαιτείται προσοχή να μην πέσει νερό πάνω
στην ετικέτα ή άλλο υγρό καθώς θα την
καταστρέψει!!

Η Ομοσπονδία δεν ευθύνεται για καμία πράξη ή παράλειψη αυτού του είδους.
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