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ΟΘ ΠΕΡΘ ΕΓΚΡΘΗ ΣΤΠΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 2005 ΚΑΘ 2010 

________________ 
 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12(β) 
 

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

«Οδεγία 76/762/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Θνπιίνπ 1976 γηα ηελ πξνζέγγηζε ηωλ 
λνκνζεζηώλ ηωλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηνπο εκπξόζζηνπο θαλνύο νκίριεο ηωλ 
κεραλνθίλεηωλ νρεκάηωλ όπωο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη ηελ Οδεγία 
2013/15/ΕE ηεο Επηηξνπήο ηεο 13εο Μαΐνπ 2013». 
 
 
 
 
 
 
Ο Τπνπξγόο πγθνηλωληώλ θαη Έξγωλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη από ην 
άξζξν 12(β) ηωλ πεξί Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάηωλ Νόκωλ ηνπ 2005 θαη 2010, εθδίδεη ην 
αθόινπζν Δηάηαγκα. 
 
1. Σν παξόλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Έγθξηζεο ΕΚ Σύπνπ (Φαλνί 

Οκίριεο) ηωλ Μεραλνθίλεηωλ Ορεκάηωλ Δηάηαγκα ηνπ 2014. 
 
2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο, εθηόο αλ από ην θείκελν 

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

.
 

 
«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Έγθξηζεο Σύπνπ Ορεκάηωλ (Καηεγνξίεο Μ, 
Ν θαη Ο), ηωλ Καηαζθεπαζηηθώλ ηνηρείωλ, πζηεκάηωλ θαη Υωξηζηώλ 
Σερληθώλ Μνλάδωλ ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ 2010, όπωο απηνί ηξνπνπνηνύληαη 
ή αληηθαζίζηαληαη

. 

 

«Οδεγία 76/762/ΕΟΚ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 76/762/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
27εο Θνπιίνπ 1976 γηα ηελ πξνζέγγηζε ηωλ λνκνζεζηώλ ηωλ θξαηώλ κειώλ 
ζρεηηθά κε ηνπο εκπξόζζηνπο θαλνύο νκίριεο ηωλ κεραλνθίλεηωλ νρεκάηωλ 
όπωο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη ηελ Οδεγία 2013/15/ΕE ηεο 
Επηηξνπήο ηεο 13εο Μαΐνπ 2013 γηα ηελ πξνζαξκνγή νξηζκέλωλ νδεγηώλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ηωλ εκπνξεπκάηωλ, ιόγω ηεο 
πξνζρώξεζεο ηεο Δεκνθξαηίαο ηεο Κξναηίαο. 
 
(2) Όξνη, ε έλλνηα ηωλ νπνίωλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζην παξόλ Δηάηαγκα, 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 ηνπο θαλνύο νκίριεο ηωλ 
κεραλνθίλεηωλ νρεκάηωλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο, είλαη απηέο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 76/762/ΕΟΚ. 

 
4. Σν πεξί Έγθξηζεο ΕΚ Σύπνπ (Φαλνί Οκίριεο Πξόζζηνη) Δηάηαγκα ηνπ 2007 

θαηαξγείηαη από ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 
 

________________ 
 

Έγηλε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2014. 
     ΣΑΟ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ, 

     Τπνπξγόο πγθνηλωληώλ θαη Έξγωλ.  

61(Θ) ηνπ 2005 
45(Θ) ηνπ 2010. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 

Εξκελεία. 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 
Παξάξηεκα ΘΘΘ(Θ): 
21.5.2010. 

Έγθξηζε ηύπνπ ζε ζρέζε µε 
ηνπο θαλνύο νκίριεο ηωλ 
κεραλνθίλεηωλ νρεκάηωλ. 

Επίζεκε 
Εθεκεξίδα 
ηεο Ε.Ε.:  
L 262, 
27.9.1976, 
ζ.122. 
L158, 
10.6.2013, 
ζ.172. 

Καηάξγεζε. 
Επίζεκε Εθεκεξίδα 
Παξάξηεκα ΘΘΘ(Θ): 
23.11.2007. 
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