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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο –  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  

L 263,  

9.10.2007, 

σ. 1. 

«Οδηγία 2007/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου 

για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για 

τα οχήματα αυτά», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

61(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έγκρισης Τύπου 

Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο του 2005 (που 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμοι του 2005 και 2010. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «έγκριση ΕΚ 

τύπου» από τον πιο κάτω όρο και ορισμό: 

   

  «“έγκριση ΕΚ τύπου” σημαίνει την έγκριση που 

παραχωρείται από κράτος μέλος, αφού τηρηθεί η διαδικασία 

με την οποία το κράτος μέλος πιστοποιεί ότι τύπος 

οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή 
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χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις απαιτήσεις των 

Οδηγιών πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου οχημάτων, καθώς 

και των επιμέρους τεχνικών Οδηγιών ή Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών ή διεθνών τεχνικών κανονισμών ή προτύπων 

που εφαρμόζονται σε αυτά.». 

   

 (β) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «κράτος μέλος», 

μετά τη λέξη «Ένωσης», της φράσης «και περιλαμβάνει κάθε 

χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον 

Ε.Ο.Χ.»˙ 

   

 (γ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «μεμονωμένο 

όχημα», μετά τη λέξη «οχήματος» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «ή έγκρισης μεμονωμένου οχήματος,». 

   

 

 

(δ) 

 

 

με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του ορισμού του 

όρου «Οδηγίες πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου οχημάτων» 

από την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

    

   «Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: 

L263, 

9.10.2007, 

σ.1. 

(α)  Την Οδηγία 2007/46/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για 

τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των 

μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως 

αυτή εκάστοτε τροποποιείται,»˙ και 

    

 (ε) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και ορισμού: 
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  «“Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ.” σημαίνει τη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο 

Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως αυτή προσαρμόστηκε από 

το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η 

Μαρτίου 1993 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

μετά τη λέξη «τύπου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή 

μεμονωμένη έγκριση,» και μετά τη λέξη «μονάδας» (τρίτη γραμμή), 

της φράσης «ή το όχημα». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, μετά τη λέξη «τύπου» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «ή μεμονωμένες εγκρίσεις» και μετά τη λέξη «μονάδες» 

(τρίτη γραμμή), της φράσης «καθώς και για εξαρτήματα ή 

εξοπλισμό». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, μετά τη λέξη «τύπου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή 

μεμονωμένης έγκρισης». 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 

αυτού, μετά τη λέξη «μονάδα» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «ή σχετικό εξάρτημα ή εξοπλισμός». 

   

 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) 

αυτού, μετά τη λέξη «μονάδα» (τέταρτη γραμμή), της φράσης 

«ή σχετικό εξάρτημα ή εξοπλισμός», μετά τη λέξη «τύπου» 

(πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή μεμονωμένη έγκριση» και 
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μετά τη λέξη «τύπου» (έκτη γραμμή), της φράσης «ή 

μεμονωμένης έγκρισης». 

   

 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, μετά τη λέξη 

«μονάδα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή σχετικό 

εξάρτημα ή εξοπλισμός». 

   

 (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, μετά τη λέξη 

«μονάδα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή σχετικό 

εξάρτημα ή εξοπλισμός» και με τη διαγραφή του κόμματος 

μετά τη λέξη «χρήστη» (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της φράσης «ή τη δημόσια υγεία ή την 

προστασία του περιβάλλοντος»· και 

   

 (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) 

αυτού, μετά τη λέξη «τύπου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«ή μεμονωμένη έγκριση,», μετά τη λέξη «του» (τέταρτη 

γραμμή) της φράσης «ή πρόσωπο που η ίδια έχει εγκρίνει, 

δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου» και μετά τη 

λέξη «διαταγμάτων» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή 

σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή τεχνικών, διοικητικών 

ή άλλων απαιτήσεων που αυτή καθορίζει, δυνάμει του 

εδαφίου (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου για 

πρόσωπα που η ίδια εγκρίνει, δυνάμει του εν λόγω άρθρου». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

  «Η αρμόδια αρχή ορίζει τεχνικές υπηρεσίες και εργαστήρια, 
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καθώς και φυσικά πρόσωπα, που ικανοποιούν τις τεχνικές, 

διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της, καθώς και προϋποθέσεις 

που προβλέπονται σε Κανονισμούς και έχει δικαίωμα να 

αναστείλει ή να ακυρώσει τον ορισμό αυτό, όταν διαπιστώσει 

ότι έπαυσαν να τηρούνται οι απαιτήσεις της ή οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται σε Κανονισμούς.»˙ 

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, μετά τη λέξη «ρητά» 

(δεύτερη γραμμή) της φράσης «σε κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,». 

   

 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, μετά τη λέξη 

«οχημάτων» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή μεμονωμένης 

έγκρισης». και 

   

 (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

   

   «(7) Φυσικό πρόσωπο πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους, 

δοκιμές, επαληθεύσεις και οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους 

που του ανατίθενται από την αρμόδια αρχή, εφόσον αυτοί 

εμπίπτουν στο πλαίσιο των εργασιών, για τη διενέργεια των 

οποίων έχει οριστεί.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, μετά τη λέξη 

«μονάδων» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «καθώς και για τη 

χορήγηση έγκρισης μεμονωμένου οχήματος». 

   

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, από την 
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ακόλουθη νέα παράγραφο (β):    

   

  «καθορίζει τον αριθμό, τίτλο, πεδίο και ημερομηνίες 

εφαρμογής Ευρωπαϊκών Κανονισμών, επιμέρους τεχνικών 

Οδηγιών, η συμμόρφωση προς τις οποίες θεωρείται ότι 

ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κατασκευαστικές 

απαιτήσεις, τη διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου και 

θεωρείται επαρκής για σκοπούς χορήγησης έγκρισης τύπου 

οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων, καθώς και για τη χορήγηση 

έγκρισης μεμονωμένου οχήματος˙»˙  

   

 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, μετά τη λέξη 

«μονάδων» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «καθώς και για τη 

χορήγηση έγκρισης μεμονωμένου οχήματος». 

   

 

 

(δ)   

 

με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, από την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: 

L184, 

17.07.1999, 

σ. 23. 

« (δ)  τροποποιεί Παραρτήματα 

Κανονισμών για σκοπούς προσαρμογής 

στην τεχνική πρόοδο συγκεκριμένων 

τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν σε 

όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα 

και χωριστή τεχνική μονάδα ή για σκοπούς 

υιοθέτησης τροποποίησης που επιφέρει 

σε αυτά πράξη, η οποία εκδίδεται με βάση 

την Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης 

Ιουνίου 1999 με αρ. 1999/468/ΕΚ για τον 

καθορισμό των όρων άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή.»˙ και  
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 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (ε) και (στ): 

   

  «(ε)  καθορίζει, σε κατάλογο, εξαρτήματα ή εξοπλισμό που 

μπορούν να παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή 

λειτουργία συστημάτων, τα οποία έχουν ουσιώδη σημασία 

για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις του, και καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, 

κατασκευαστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία δοκιμής και 

τεχνικού ελέγχου, τη σήμανση που θα πρέπει να φέρουν, τα 

έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται για τους 

σκοπούς χορήγησης έγκρισης για τα εν λόγω εξαρτήματα ή 

για εξοπλισμό, καθώς και το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται, 

ώστε να επιτρέπεται η πώληση, η προσφορά προς πώληση 

ή η θέση τους σε κυκλοφορία. 

   

  (στ)  καθορίζει οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, για τα 

οποία θα πρέπει να εκδοθεί έγκριση μεμονωμένου οχήματος, 

όταν αυτά υποστούν αλλαγές ή μετατροπές, που 

καθορίζονται στο ίδιο διάταγμα, καθώς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, κατασκευαστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία 

δοκιμής και τεχνικού ελέγχου, καθώς και τα έντυπα που θα 

πρέπει να συμπληρώνονται για τους σκοπούς αυτούς.». 

 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.051.061-2010 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4242, 21/5/2010 45(I)/2010


