
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΝΟΜΟ 

--------------------------  

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

1(I) του 2007. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα 

Τεχνικού Ελέγχου) Νόμο του 2007 (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται 

ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός 

Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμοι του 2007. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση 

του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) αυτού, και την 

προσθήκη, στο τέλος του, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

  
 «  (2)  Στην περίπτωση αίτησης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

18, για άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. το οποίο κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διενεργεί τεχνικό έλεγχο 

σύμφωνα με το συμβόλαιο που σύνηψε με βάση την προσφορά 

1/2001/ΤΟΜ με το Τμήμα, και για το οποίο ο αιτητής έχει υποβάλει 

αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής για το 

υποστατικό ή έγκρισης που αναφέρεται στην επιφύλαξη της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 39, ή για νέο 

υποστατικό, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η διαδικασία έκδοσής τους 

μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο 

Έφορος εξετάζει την αίτηση και, εάν οι υπόλοιπες απαιτήσεις που 
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προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο τηρούνται, παραχωρεί στον 

αιτητή προσωρινή, μη ανανεώσιμη άδεια λειτουργίας δύο ετών, η 

οποία μετατρέπεται σε μόνιμη άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όταν ο 

αιτητής προσκομίσει στον Έφορο τις σχετικές άδειες ή έγκριση για το 

υποστατικό.  

  
   (3)  Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση για 

έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής για το υποστατικό ή 

έγκρισης, απορριφθεί, η προσωρινή άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 

παύει να ισχύει και το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να σταματήσει κάθε σχετική 

δραστηριότητα ενός δύο μηνών από την ημερομηνία που 

ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησής του.». 

  

 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.048.010-2007 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4136, 25/7/2007 106(I)/2007


