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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Aθήνα    09-11-2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,                                               Αρ. Πρωτ. Φ2-1973 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  

 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Κ. 57022  Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος   
Ταχ. Κώδικας :  10181 ΑΘΗΝΑ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Zαχ. Ρωμαίου   
ΤΗΛ: 213 15 14 230   
FAX: 210 33 01 789   
Email: zrom@gge.gr   

 
ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην ελληνική αγορά ταξιμέτρων τύπου P6F, P6S, P6C και P6L, 

εμπορικής ονομασίας «Πάνθηρας» με δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές LP45F, 

LP45N, LP46F ή LP46N της κατασκευάστριας εταιρίας ΣΕΜΗΤΡΟΝ  Α.Ε. με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη». 

 

Σε απάντηση της από 15/10/2012 αίτησης σας για διάθεση στην ελληνική αγορά  των ως άνω 

τύπου ταξιμέτρων, των από 08/11/2012 συμπληρωματικών δικαιολογητικών και λαμβάνοντας 

υπ’ όψη:  

α) Το με αριθμό Τ10204, Rev.5, Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου – ΕΚ του Ολλανδικού  

κοινοποιημένου φορέα Nmi Certin B.V. (αρ. κοινοποιημένου οργανισμού: 0122), για ταξίμετρα  

τύπου τύπου P6F, P6S, P6C και P6L, με δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές LP45F, LP45N, 

LP46F ή LP46N, της κατασκευάστριας εταιρίας ΣΕΜΗΤΡΟΝ  Α.Ε. με ημερομηνία ισχύος  έως 08 

Δεκεμβρίου 2019 και το συνοδευτικό αυτού τεχνικό φάκελο.    

β)  Το με αριθμό CE-109 και ημερομηνία έκδοσης 17/10/2010, πιστοποιητικό του Ολλανδικού  

κοινοποιημένου φορέα Nmi Certin B.V. (Πιστοποιητικό  Συμμόρφωσης, Annex D, 2004/22/EC, 

αρ. κοινοποιημένου οργανισμού: 0122) που αφορά στην αξιολόγηση και έγκριση της 

ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. για την Δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο με βάση την διασφάλιση 

ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής ταξιμέτρων και με  ημερομηνία λήξης: 18 Δεκεμβρίου 

2012, 

σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά  των ταξιμέτρων τύπου P6F, 

P6S, P6C και P6L, εμπορικής ονομασίας «Πάνθηρας» με δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές 

LP45F, LP45N, LP46F ή LP46N της κατασκευάστριας εταιρείας ΣΕΜΗΤΡΟΝ  Α.Ε. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι 08 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι τελούν σε ισχύ 

και εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στα α) και β). 
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Συστήνεται η αναγραφή στην πινακίδα σήμανσης των ανωτέρω ταξιμέτρων, του αριθμού 

καταχώρησης Φ2-1973/2012, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της νόμιμης 

κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Επισημαίνεται  ότι: 

 Κάθε όργανο μέτρησης που διατίθεται στην αγορά, πρέπει να συνοδεύεται με ευθύνη 

του κατασκευαστή (ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού), από αντίγραφο της 

Δήλωσης Συμμόρφωσης του κατασκευαστή, η οποία ισχύει για κάθε μεμονωμένο 

όργανο ή για κάθε παρτίδα. 

 Ο κατασκευαστής /εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να διατηρεί στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πέραν της 

ημερομηνίας κατασκευής του τελευταίου, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 

που αφορά στο συγκεκριμένο όργανο, όπως επίσης και αντίγραφο του Πιστοποιητικού 

Εξέτασης Τύπου.  

 Η διάθεση στην ελληνική αγορά μπορεί να ανακληθεί με απόφασή μας, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 της Υ.Α. Φ2-1393 

«Όργανα μέτρησης» (ΦΕΚ 521/Β/12.04.2007) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

2004/22/ΕΚ. 

 

 

 

 
Η Διευθύντρια 

           
 
  

  Σχοινά Μαρία 
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