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Αριθμός 415 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΓΚΡΗΖ ΣΤΠΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2005 ΚΑΗ 2010 
______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12(β) 
 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν – 
 

«Οδεγία 2009/67/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 
Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε δηαηάμεσλ θσηηζκνύ θαη θσηεηλήο 
ζεκαηνδόηεζεο ζηα δίθπθια θαη ηξίθπθια κεραλνθίλεηα νρήκαηα όπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη ηελ Οδεγία 2013/60/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 
2013». 
 
 
 
 
Ο Τπνπξγόο πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη από 
ην άξζξν 12(β) ησλ πεξί Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάησλ Νόκσλ ηνπ 2005 θαη 2010, 
εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 
 
1. Σν παξόλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Έγθξηζεο ΔΚ Σύπνπ 

(Σνπνζέηεζε Γηαηάμεσλ Φσηηζκνύ θαη Φσηεηλήο εκαηνδόηεζεο) ησλ 
Ορεκάησλ L1e κέρξη L7e Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

 
2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, εθηόο αλ από ην θείκελν 

πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
 
«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάησλ Νόκνπο ηνπ 2005 
θαη 2010, όπσο απηνί ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη από άιιν λόκν

.
 

«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίεο 
L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθώλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη 
Υσξηζηώλ Σερληθώλ Μνλάδσλ Καλνληζκνύο ηνπ 2005 κέρξη 2014, όπσο 
απηνί ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη

. 

«Οδεγία 2009/67/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2009/67/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
 Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζεηεζε ησλ δηαηάμεσλ θσηηζκνύ θαη θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηα 
δίθπθια θαη ηξίθπθια κεραλνθίλεηα νρήκαηα όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί 
κέρξη θαη ηελ Οδεγία 2013/60/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2013 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν, ηεο 
νδεγίαο 97/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δίθπθισλ ή ηξίθπθισλ 
νρεκάησλ κε θηλεηήξα, ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηύπνπ δηθύθισλ ή 
ηξηθύθισλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ηεο νδεγίαο 2009/67/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
δηαηάμεσλ θσηηζκνύ θαη θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηα δίθπθια θαη ηξίθπθια 
κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

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

3. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, ε δηαδηθαζία 
δνθηκήο θαη ηερληθνύ ειέγρνπ θαζώο θαη ην πεδίν θαη εκεξνκελίεο 
εθαξκνγήο γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ηύπνπ ζε ζρέζε µε ηελ ηνπνζέηεζε 
ησλ δηαηάμεσλ θσηηζκνύ θαη θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ησλ νρεκάησλ 
θαηεγνξίαο L1e κέρξη L7e, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο, είλαη 
απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 2009/67/ΔΚ. 
 

4. Σν πεξί Έγθξηζεο ΔΚ Σύπνπ (Σνπνζέηεζε Γηαηάμεσλ Φσηηζκνύ θαη 
Φσηεηλήο εκαηνδόηεζεο) ησλ Ορεκάησλ L1e κέρξη L7e Γηάηαγκα ηνπ 
2010 θαηαξγείηαη από ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 

______________ 

Έγηλε ζηηο 28 Απγνύζηνπ 2014. 

ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 
Τπνπξγόο πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. 

61(Η) ηνπ 2005 
45(Η) ηνπ 2010. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 

Δξκελεία. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.:  
L222, 
25.8.2009 
ζ.1. 
L329, 
10.12.2013 
ζ.15. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα Σξίηνλ (Η): 
16.6.2005 
25.7.2008 
15.4.2014. 

Έγθξηζε ηύπνπ ζε ζρέζε 
µε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
δηαηάμεσλ θσηηζκνύ θαη 
θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο 
ησλ νρεκάησλ θαηεγνξίαο 
L1e κέρξη L7e. 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα Σξίηνλ (Η): 
12.2.2010. 
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