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Απιθμόρ 133 

 
Ο ΠΕΡΙ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (ΣΕΥΝΙΚΟ ΈΛΕΓΥΟ  

ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2007 
___________________ 

Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31(β) 

Η παξνύζα Γλσζηνπνίεζε αληηθαζηζηά ηε Γλσζηνπνίεζε κε αξηζκό Κ.Δ.Π. 251/2016 πνπ δεκνζηεύζεθε ζην 
Παξάξηεκα ΙΙΙ, Μέξνο Ι ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηηο 2.9.2016. 

___________________ 

Έγηλε ζηηο 20 Απξηιίνπ, 2017. 

 ΜΑΡΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ, 

Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ,  
Επηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. 

  

 
  

Επίζεκε Εθεκεξίδα 
ηεο Ε.Ε.: L 127, 
29.04.2014, ζ.51. 
 

Γηα ζθνπνύο κεξηθήο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν -  

«Οδεγία 2014/45/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Απξηιίνπ 
2014, γηα ηνλ πεξηνδηθό ηερληθό έιεγρν ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ 
ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2009/40/ΕΚ». 

 

 
1(Ι) ηνπ 2007  

106(Ι) ηνπ 2007  
83(Ι) ηνπ 2009 
56(Ι) ηνπ 2010 

109(I) ηνπ 2011 
82(Ι) ηνπ 2012 
62(Ι) ηνπ 2013 
70(Ι) ηνπ 2013 

93(Ι) ηνπ 2014. 

Ο Έθνξνο Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ' απηόλ από 
ην άξζξν 31(β) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ 
Ειέγρνπ) Νόκνπ ηνπ 2007 έσο 2014 θαζνξίδεη ζην Παξάξηεκα 1 ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα 
ηηο ηθαλόηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ππεύζπλνπ γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ 
νρεκάησλ θαη ζην Παξάξηεκα 2 ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο 
πνπ ρνξεγείηαη ζε απηόλ, κε ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη λα εθηειεί ηερληθνύο ειέγρνπο ζε 
κεραλνθίλεηα νρήκαηα.  
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Παπάπηημα 1 

Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηιρ ικανόηηηερ, ηην εκπαίδεςζη και ηην πιζηοποίηζη ηων ςπεύθςνων γπαμμήρ 

ηεσνικού ελέγσος οσημάηων 

___________________________________ 

1. Ικανόηηηερ 

Πξηλ εμνπζηνδνηεζεί ππνςήθηνο λα εθηειεί πεξηνδηθνύο ηερληθνύο ειέγρνπο νρεκάησλ, ζα πξέπεη λα: 

(α) έρεη πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο θαη αληίιεςε όζνλ αθνξά ζηα νδηθά νρήκαηα ζηα εμήο πεδία: 

 κεραλνινγία, 

 δπλακηθή, 

 δπλακηθή νρεκάησλ, 

 θηλεηήξεο θαύζεο, 

 πιηθά θαη επεμεξγαζία πιηθώλ, 

 ειεθηξνληθή, 

 ειεθηξνινγία, 

 ειεθηξνληθόο εμνπιηζκό νρεκάησλ, 

 εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο (ΣΠ) 

(β) ηα αλαγθαία πξνζόληα ηνπ ππεύζπλνπ γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ δύλαηαη λα είλαη ηα αθνινύζα: 

 

Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ θαη έλα (1) ρξόλν πείξα ζηε κεραληθή απηνθηλήησλ  
ή 
Δίπισκα Κνιεγίνπ Μεραληθνύ Απηνθηλήησλ θαη έλα ρξόλν (1) πείξα ζηε κεραληθή απηνθηλήησλ 
ή 
Δίπισκα Α.Σ.Ι. ή ηζνδύλακν πξνζόλ ζηνλ Κιάδν Μεραλνινγίαο θαη δύν (2) ρξόληα πείξα ζηε κεραληθή 
απηνθηλήησλ 
ή  
Δίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ δηάξθεηαο ελόο έηνπο ζηε κεραληθή/ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε 
απηνθηλήησλ θαη ηξία (3) ρξόληα πείξαο ζηε κεραληθή απηνθηλήησλ  
ή 
Απνιπηήξην Σερληθήο ρνιήο ζηνλ Κιάδν ηεο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ θαη ηξία (3) ρξόληα πείξαο ζηε κεραληθή 
απηνθηλήησλ  
ή  
Πηζηνπνηεηηθό πζηήκαηνο Μαζεηείαο ζηε Μεραληθή ησλ Απηνθηλήησλ θαη πέληε (5) ρξόληα πείξαο ζηε κεραληθή 
απηνθηλήησλ 
ή 
Απνιπηήξην Εμαηάμηαο ρνιήο Μέζεο Εθπαίδεπζεο θαη νθηώ (8) ρξόληα πείξαο ζηε κεραληθή απηνθηλήησλ. 
ή 
Εμ επαγγέικαηνο ηερλίηεο νρεκάησλ, απόθνηηνο ηνπ δεκνηηθνύ κε ηνπιάρηζην δεθαπέληε (15) ρξόληα πείξα 
ζηελ κεραληθή απηνθηλήησλ. 

 

(γ) Γηα ηνπο ζθνπνύο ζηνπ ζεκείνπ (1)(β) «πείξα» ζεκαίλεη ηηο εηδηθέο γλώζεηο ή εκπεηξίεο ζηε κεραληθή 
απηνθηλήησλ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ ή απνθηώληαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζόληνο πνπ 
απαηηείηαη είηε πξηλ είηε κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη 
Κέληξα Σερληθνύ Ειέγρνπ Ορεκάησλ) Νόκνπ ηνπ 2007. 

(δ) Επηπξόζζεηα θαη αλεμάξηεηα από ηα πην πάλσ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηζρύνπζαο άδεηαο 
νδήγεζεο γηα ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ ζα εμνπζηνδνηεζεί λα εθηειεί πεξηνδηθνύο 
ηερληθνύο ειέγρνπο. 
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2. Απσική εκπαίδεςζη και επανεκπαίδεςζη 

Οη ππεύζπλνη γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ παξαθνινπζνύλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα αξρηθήο εθπαίδεπζεο 
θαη επαλεθπαίδεπζεο ή ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειεο εμεηάζεηο, κε πξαθηηθό θαη ζεσξεηηθό πεξηερόκελν, ώζηε λα 
κπνξέζνπλ λα εμνπζηνδνηεζνύλ γηα ηε δηελέξγεηα ηερληθώλ ειέγρσλ. 

ην ειάρηζην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο ή ησλ θαηάιιεισλ 
εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζέκαηα: 

 

α)  Απσική εκπαίδεςζη ή καηάλληλερ εξεηάζειρ 

ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη από ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ή εμνπζηνδνηεκέλα εθπαηδεπηηθά 
θέληξα θαιύπηνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζέκαηα: 

(i) ηερλνινγία νρεκάησλ: 

 ζπζηήκαηα πέδεζεο, 

 ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο, 

 νπηηθά πεδία, 

 εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκόο θαη ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θσηηζκνύ, 

 άμνλεο, ηξνρνί θαη ειαζηηθά, 

 πιαίζην θαη ακάμσκα, 

 νριήζεηο θαη εθπνκπέο, 

 πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα εηδηθά νρήκαηα· 

 

(ηi)κέζνδνη ειέγρνπ· 

(iii) αμηνιόγεζε αζηνρηώλ· 

(iv) λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο νρήκαηνο· 

(v) λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηερληθό έιεγρν· 

(vi) δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ έγθξηζε, ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηνλ ηερληθό έιεγρν νρήκαηνο· 

(vii) εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε. 

 

β) Επανεκπαίδεςζη ή καηάλληλερ εξεηάζειρ 

Οη ππεύζπλνη γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά πξνγξάκκαηα επαλεθπαίδεπζεο 

παξερόκελα από ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ή από εμνπζηνδνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ή ππνβάιινληαη 

ζε εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνύληαη  ή θαζνξίδνληαη από ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα 

εθπαηδεπηηθά θέληξα. 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο ζηνηρείνπ ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ επαλεθπαίδεπζεο ή ησλ 

θαηάιιεισλ εμεηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο ππεύζπλνπο γξακκήο 

ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ λα δηαηεξνύλ θαη λα αλαλεώλνπλ ηηο αλαγθαίεο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπο ζηα 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν 2.(α) ζεκεία(i) έσο (vii). 
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          Παπάπηημα 2 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
 

ΣΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
 

Δπλάκεη ηνπ πεξί Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ  (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Ειέγρνπ) Νόκνπ ηνπ 2007 
            

 
Με ην παξόλ πηζηνπνηείηαη όηη ε/ν «ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ» κε αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο «Α.Δ.Σ.» είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε/νο γηα ηε δηελέξγεηα ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ ζε Ι.Κ.Σ.Ε.Ο. θαη έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξών 

Τπεύζπλσλ Γξακκήο Σερληθνύ Ειέγρνπ Ορεκάησλ πνπ ηεξείηαη από ηνλ Έθνξν Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ, γηα ηηο 

αθόινπζεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ: 

 «θαηεγνξία/ εο νρεκάησλ» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  .…..…….………………   

                   Δηεπζπληήο 
      Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ  

 
 

            
Αξηζκόο Εγγξαθήο «#»    Λεπθσζία, «Ημεπομηνία» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 

 
 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
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