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Αξ. θαθ.: TOM 16.11.026.04 

 ΣΟΜ 02.10.004 
Σει.: 22 807002 
Φαμ.: 22 354030 
e-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy 
 

 

Οθησβξίνπ, 2009. 
 
 
Τετνική Οδηγία Αρ. 2009 - 5 
 
 
Ιδησηηθά Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ 
Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ, 
 
 
Θέμα:  Τετνικός Έλεγτος – Μέηρηζη ζηάθμης θορύβοσ. 
 
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξώ ηα αθόινπζα: 
 
1. Με Γηάηαγκα ηνπ Δθόξνπ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ ην νπνίν δεκνζηεύζεθε ζηελ επίζεκε 

εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 18.9.2009 (επηζπλάπηεηαη) θαζνξίζηεθε ην αλώηαην 
επηηξεπόκελν όξην ζνξύβνπ ζε db(A) θαζώο θαη ν ηξόπνο ειέγρνπ γηα νρήκαηα θαηεγνξίαο 
Μ1. 
 

2. Η κέηξεζε ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη έλα όρεκα ζα απνηειεί πιένλ ππνρξεσηηθό ζεκείν ηερληθνύ 
ειέγρνπ θαηά ηνλ πεξηνδηθό ηερληθό έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζηα νρήκαηα γηα ζθνπνύο έθδνζεο 
πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηόζν από ηα Ιδησηηθά Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ 
(Ι.Κ.Σ.Δ.Ο.) όζν θαη από ηα Κέληξα Διέγρνπ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Κ.Δ.Μ.Ο.) ηνπ 
Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 

 
3. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη σο αθνινύζσο: 
 

3.1. ην όρεκα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα εμάηκηζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη 
ζηγαζηήξα εμάηκηζεο.  Σα αέξηα θαύζεο ηνπ νρήκαηνο δελ πξέπεη λα δύλαληαη λα 
δηαθεύγνπλ ζηελ αηκόζθαηξα πξηλ λα πεξάζνπλ αξρηθά από ηνλ ππό αλαθνξά ζηγαζηήξα 
εμάηκηζεο. 

 
3.2. Καηά ηε κέηξεζε ηνπ ήρνπ ην όρεκα πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξό ζε επίπεδε επηθάλεηα 

ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη θαλέλα εκπόδην ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κέηξσλ 
γύξσ από ην όρεκα.  Η κεραλή ηνπ νρήκαηνο επξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ηαρύηεηα 
πεξηζηξνθήο ¾ S θαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. 

 
3.3. Ο ζόξπβνο πνπ κεηξηέηαη ζηα 50 εθαηνζηόκεηξα από ην ζηόκην εμαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμάηκηζεο, ζην ύςνο ηνπ ζηνκίνπ εμαγσγήο ή ζε ύςνο 20 εθαηνζηόκεηξα (όπνην από ηα 
δύν είλαη ην ςειόηεξν), ζε γσλία 45 κνηξώλ από ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα εμαγσγήο ζε 

 

 

                 

 

                 
              Βραβείο Καινοτομίας 
                  Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 2007 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

              ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  
    ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΔΡΓΩΝ 

  
ΣΜΗΜΑ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

                       ΛΔΤΚΩΙΑ 1425 
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νξηδόληην επίπεδν, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 101 db(A) ή ηα db(A) πνπ πξνβιέπνπλ νη 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  ε αληίζεηε πεξίπησζε ην όρεκα ζα θξίλεηαη 
ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ θαη ζα εθδίδεηαη δειηίν αλεπηηπρνύο ηερληθνύ ειέγρνπ. 

 
3.4. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ειεθηξνληθά θαη απηόκαηα. 

 
4. εκεηώλεηαη όηη –  
 

4.1. ε πεξίπησζε όπνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα ζηόκηα εμαγσγήο αθνινπζείηαη ε ίδηα 
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ (παξ. 3) γηα ην θάζε έλα μερσξηζηά. 

 
4.2. Ο ζόξπβνο ζα κεηξηέηαη κε ζπζθεπή ερόκεηξν ην νπνίν πιεξνί ην Πξόηππν ΔΝ 61672 –1 

:2002 (Κιάζεο 1) θαη γεληθά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε πνπ 
έθδσζε ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ζρεηηθά κε ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό πνπ πξέπεη λα 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα Ι.Κ.Σ.Δ.Ο..   

 
4.3. «S» ζεκαίλεη ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ζηελ νπνία παξάγεηαη ε κέγηζηε ηζρύο ηεο 

κεραλήο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

4.4. «db(A)» ζεκαίλεη Νηεζηκπέι (Decibel), δειαδή ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ήρνπ. 
 
 

 
 

. Κνιέηηαο 
Γηεπζπληήο 
 
 
 

Κνηλ.: - ΚΔΜΟ Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ, Λάξλαθαο, Πάθνπ. 
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