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ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΓΚΡΗΖ ΣΤΠΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2005 ΚΑΗ 2010 

_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12(β) 
 

                    Γηα ηνπο ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν – 
 

«Οδεγία 97/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 
Γεθεκβξίνπ 1997 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε 
ηα ιεπηέα κέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ απφ θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά κεραλήκαηα, φπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ Οδεγία 2012/46/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6

εο
 Γεθεκβξίνπ 

2012». 
 
 
 
 
Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 
ην άξζξν 12(β) ησλ πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2005 θαη 2010, 
εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 
 

1. Σν παξφλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δθπνκπήο Αεξίσλ θαη 
σκαηηδηαθψλ Ρχπσλ Πξνεξρνκέλσλ απφ Κηλεηήξεο Δζσηεξηθήο Καχζεο 
πνπ Σνπνζεηνχληαη ζε Με Οδηθά Κηλεηά Μεραλήκαηα Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

 
2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν 

πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκνπο ηνπ 2005 
θαη 2010, φπσο απηνί ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη απφ άιιν λφκν

.
 

 
«Οδεγία 97/68/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 97/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 1997 γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα ιεπηέα 
κέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ απφ θηλεηήξεο 
εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά κεραλήκαηα, φπσο 
απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ Οδεγία 2012/46/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
6

εο
 Γεθεκβξίνπ 2012. 

  
(2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα, 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν.    

3. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, ε δηαδηθαζία 
δνθηκήο θαη ηερληθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ην πεδίν θαη εκεξνκελίεο 
εθαξκνγήο γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ηχπνπ θαη ηε ζέζε ζηελ αγνξά ζε 
ζρέζε κε ηελ εθπνκπή αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ πξνεξρνκέλσλ 
απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά 
κεραλήκαηα, είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 97/68/ΔΚ. 

 

 

4. Σν πεξί ηεο Δθπνκπήο Αεξίσλ θαη σκαηηδηαθψλ Ρχπσλ Πξνεξρνκέλσλ 
απφ Κηλεηήξεο Δζσηεξηθήο Καχζεο πνπ Σνπνζεηνχληαη ζε Με Οδηθά 
Κηλεηά Μεραλήκαηα Γηάηαγκα ηνπ 2012 θαηαξγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

         _______________ 

          Έγηλε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2014. 

 
ΣΑΟ ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ, 

Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.  
 
 
 

61(Η) ηνπ 2005 
45(Η) ηνπ 2010. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 

Δξκελεία. 

 

Έγθξηζε ηχπνπ ζε ζρέζε 
κε ηελ εθπνκπή αεξίσλ 
θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ 
πξνεξρνκέλσλ απφ 
θηλεηήξεο εζσηεξηθήο 
θαχζεο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη ζε κε 
νδηθά κεραλήκαηα. 
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