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Αθήνα, 07/07/2017 
Α.Π.: Oικ. ΔΠΠ 2084 

 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  
Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, 
Υποδομών και Ελέγχου 

Προς: ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. 
ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ 
Τ.Κ. 57022 – Θεσ/νίκη 
 

 

 

Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας 
Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής 
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος 
ΤΚ:  101 81, Αθήνα 

Πληροφ.: Φ. Ματσούκης 
Τηλ.:  210 3893 190 

Fax:  210 3893 999 
e-mail: fmatsoukis@gge.gr 

ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην ελληνική αγορά των ταξιμέτρων P6C, της εταιρίας ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε., με 

δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές LP50F.» 

Σε απάντηση της από 09-05-2017 αιτήσεώς σας για διάθεση στην ελληνική αγορά τoυ ως άνω 

τύπου ταξιμέτρου και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ με αριθμό Τ10204, Revision 6, που εξέδωσε ο 

ολλανδικός κοινοποιημένος οργανισμός ΝΜi Certin B.V (αριθ. κοινοποίησης 0122), με 

ημερομηνία έκδοσης 03/05/2016 και 

 την έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή (παράρτημα D, της Οδηγίας 

2014/21/EU), που χορήγησε το NMi Certin B.V. (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. NB 

0122), με αριθμό CE-109, 

 την υπ’ αριθ. CPC-15200808-ΚΒ-01 / 14-04-2016 επιστολή του NMi Certin B.V., με την 

οποία δηλώνεται η δυνατότητα σύνδεσης του ταξιμέτρου P6C με τον εκτυπωτή LP50F, για 

ταξίμετρα με s/n ≥ 166000, 

 το υπόδειγμα της Δήλωσης Συμμόρφωσης, 

 την υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε., με την οποία δηλώνεται ότι το 

ταξίμετρο P6C δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει νέα μίσθωση πριν την ολοκλήρωση της 

εκτύπωσης της αμέσως προηγούμενης μίσθωσης και 

 το υπ’ αριθ. ΔΥΠΗΛΥ Ε 1099102 ΕΞ 2017 / 29-06-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τον κατάλογο εγκεκριμένων ταξιμέτρων σε συνδυασμό με 

ΑΔΗΜΕ-ταξιμέτρου. 

σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των ταξιμέτρων P6C, της 

εταιρίας ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε., τα οποία έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές LP50F και 

φέρουν τις σημάνσεις CE και M. 

H παρούσα ισχύει μέχρι την 08/12/2019. 
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Συνίσταται η αναγραφή στην πινακίδα σήμανσης των ανωτέρω ταξιμέτρων του αριθμού 

καταχώρησης ΔΠΠ 2084/2017, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της νόμιμης 

κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Κάθε ταξίμετρο, προτού διατεθεί στην αγορά, θα πρέπει να έχει ήδη υποστεί αρχική 

επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο κοινοποιημένο οργανισμό. 

 Με ευθύνη του κατασκευαστή (ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού ή εισαγωγέα), τα 

ταξίμετρα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης για την 

Οδηγία 2014/32/EU του οίκου κατασκευής, η οποία ισχύει για κάθε μεμονωμένο όργανο ή 

για κάθε παρτίδα. 

 Ο κατασκευαστής / εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / εισαγωγέας 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 ταξίμετρο, όπως επίσης και αντίγραφο του Πιστοποιητικού 

Εξέτασης Τύπου. 

 Η διάθεση στην ελληνική αγορά μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Δ/νσης Πολιτικής 

Ποιότητας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 της υπ’ 

αριθ. Οικ. ΔΠΠ 1418/2016 ΚΥΑ «Όργανα μέτρησης» (ΦΕΚ 1231/Β/27.04.2016). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Ταυτοποίηση λογισμικού: 

Έκδοση Λογισμικού Checksum 

1.2 8292 

1.3 AB27 

1.5x 944F 

1.6x D57B 

1.7x 755C 

 

Ανάκληση δεδομένων από το ταξίμετρο 

Ανάκληση του CRC (Checksum) 

Από τη θέση «ελεύθερο» πιέζουμε το πλήκτρο (4) μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη “info”. Στη 

συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο (3) μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη “cCRC” στη 

συμπληρωματική οθόνη. 

Ανάκληση της σταθεράς k της συσκευής 
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Από τη θέση «ελεύθερο» πιέζουμε το πλήκτρο (4) μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη “info”. Στη 

συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο (3) μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη “k” στη συμπληρωματική 

οθόνη. 

Περιφερειακές συσκευές 

Το ταξίμετρο P6C έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές LP50F. Η δυνατότητα σύνδεσης 

του ταξιμέτρου P6C με τον εκτυπωτή LP50F, ισχύει για ταξίμετρα με s/n ≥ 166000. 

Σήμανση και Σφράγιση 

Η σήμανση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, η οποία 

ενσωματώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. ΔΠΠ 1418/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1231/Β/2016). Ειδικότερα, θα 

πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον οι κάτωθι πληροφορίες: 

 Η σήμανση συμμόρφωσης CE και η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση «Μ». 

 Το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και 

η ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα. 

 Ο αριθμός του Κοινοποιημένου Οργανισμού. 

 Οι περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου. 

 Ο αριθμός του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ. 

 Ο αριθμός σειράς του ταξιμέτρου (s/n). 

H πινακίδα σήμανσης θα πρέπει να ασφαλίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να 

αποκολληθεί από το ταξίμετρο ή αν αποκολληθεί να καταστρέφεται. 

Για τη διασφάλιση των εξαρτημάτων του ταξιμέτρου καθώς και για την αποφυγή της 

αποσυναρμολόγησης και της ρύθμισης από το χρήστη, το ταξίμετρο θα πρέπει να ασφαλίζεται 

με κατάλληλο τρόπο, όπως περιγράφεται στο σχετικό Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ με 

αριθμό Τ10204, Revision 6. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

 

 

Βασ. Μανασής 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας 

 Γραφείο Γεν. Δ/ντή 

 Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας 
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