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     Ννεκβξίνπ 2008 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Απ.4/2008 
 

Ιδηωηηθά Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, 
Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ  
Διέγρνπ Ορεκάηωλ 
 
 
Θέμα: Δπηζεώξεζε Μεραλνθίλεηωλ Ορεκάηωλ  
 
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλω ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξώ όηη από ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2008, ε 
δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ηωλ νρεκάηωλ πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηερληθό έιεγρν ζηα ζπλεξγεία 
ζαο κεηά από νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο αιιαγέο, ζα είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη 
αληίζηνηρα πην θάηω:  
 
A. Αλλαγή κινηηήπα 
 

α) Κινηηήπαρ ίδιων ηεσνικών σαπακηηπιζηικών (Κηλεηήξαο ίδηωλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
ζεκαίλεη παλνκνηόηππνο θηλεηήξαο κε απηό πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πθηζηάκελν θαη 
επνκέλωο πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: (η) Ίδην θωδηθό κνληέινπ θηλεηήξα, (ηη) 
Ίδην θπβηζκό, (ηηη) Ίδηα ηζρύ, (ηλ) Ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ηξόπν ζηήξημεο / εθαξκνγήο.) 

 
Γηαδηθαζία επηζεώξεζεο νρήκαηνο 

(i) Αθνύ αληηθαηαζηαζεί ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο, ην όρεκα κεηαθέξεηαη ζε Ιδηωηηθό Κέληξν 
Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ (ΙΚΣΔΟ) γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ επηηπρνύο 
ηερληθνύ ειέγρνπ. Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί 
Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 
2007 (Ν.1(Ι)/2007). Καηά ηνλ ηερληθό έιεγρν, ειέγρνληαη ηδηαίηεξα ηα αθόινπζα ζεκεία: 

 Ο λένο αξηζκόο ηνπ θηλεηήξα θαη επηβεβαηώλεηαη όηη θέξεη ηνλ ίδην θωδηθό 
θαηαζθεπαζηή (κνληέιν κεραλήο) κε ηνλ αξρηθό θηλεηήξα όπωο απηόο αλαγξάθεηαη 
πάλω ζην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Η θαηαιιειόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θηλεηήξα ζην όρεκα (βάζεηο θηλεηήξα ζην 
πιαίζην, ζύλδεζε θηλεηήξα κε θηβώηην ηαρπηήηωλ-άμνλεο, εθαξκνγέο/ζπλδέζεηο 
εμώζη, ιάζηηρωλ, καξθνπηζηώλ, θαιωδίωλ θιπ).  

 Ο παξαγόκελνο ήρνο κέζω ηεο ερνκέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(ζη) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηνπ Δγρεηξηδίνπ αιιαγώλ, κεηαηξνπώλ θαη 
πξνζαξκνγώλ γηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο Μ1. 
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(ii) Αθνινύζωο, ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν αιιαγήο θηλεηήξα ίδηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ (έληππν 
ΣΟΜ141) θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηνπ νρήκαηνο θαη από ηνλ 
Τπεύζπλν Γξακκήο ηνπ ΙΚΣΔΟ.  

 
 

β) Κινηηήπαρ διαθοπεηικών ηεσνικών σαπακηηπιζηικών 
 

Γηαδηθαζία επηζεώξεζεο νρήκαηνο 

(i) Αθνύ αληηθαηαζηαζεί ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο, ην όρεκα κεηαθέξεηαη ζε Ιδηωηηθό Κέληξν 
Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ (ΙΚΣΔΟ) γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ επηηπρνύο 
ηερληθνύ ειέγρνπ. Γηα λα ειεγρηεί ην όρεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα αθόινπζα 
έγγξαθα: 

 Τθηζηάκελν Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Έθζεζε (έληππα ΣΟΜ 142Α & 142Β), ππνγξακκέλε από κεραλνιόγν κεραληθό πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών κεραλνιόγωλ κεραληθώλ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ 
Μεηαθνξώλ γηα εηνηκαζία ηερληθώλ εθζέζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο / έγθξηζεο γηα αιιαγέο, κεηαηξνπέο ή πξνζαξκνγέο. 

 Έγθξηζε Σύπνπ Μεκνλωκέλνπ Ορήκαηνο, γηα ην όρεκα κε ην λέν θηλεηήξα, εθόζνλ 
απαηηείηαη (βι. Δγρεηξίδην  αιιαγώλ,  κεηαηξνπώλ  θαη  πξνζαξκνγώλ  γηα  νρήκαηα  
θαηεγνξίαο  Μ1). 

(ii) Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ 
Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007). 
Καηά ηνλ ηερληθό έιεγρν, ειέγρνληαη ηδηαίηεξα ηα αθόινπζα ζεκεία: 

 Ο λένο αξηζκόο θαη κνληέιν ηνπ θηλεηήξα. 

 Η θαηαιιειόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θηλεηήξα ζην όρεκα (βάζεηο θηλεηήξα κε 
πιαίζην, ζύλδεζε θηλεηήξα κε θηβώηην ηαρπηήηωλ-άμνλεο, εθαξκνγέο/ ζπλδέζεηο  
εμάηκηζεο (εμώζη), ιάζηηρωλ, καξθνπηζηώλ, θαιωδίωλ θιπ). 

 Ο παξαγόκελνο ήρνο κέζω ηεο ερνκέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(ζη) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηνπ Δγρεηξηδίνπ αιιαγώλ, κεηαηξνπώλ θαη 
πξνζαξκνγώλ γηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο Μ1. 

(iii) Αθνινύζωο, ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν αιιαγήο θηλεηήξα δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
(έληππν ΣΟΜ140) θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηνπ νρήκαηνο θαη από ηνλ 
Τπεύζπλν Γξακκήο ηνπ ΙΚΣΔΟ.  

 
B. Αλλαγή ζςμπιεζηή – ςπεπζςμπιεζηή, ζςζηήμαηορ εξάημιζηρ πος δεν πποζθέπεηαι εκ 

καηαζκεςήρ, ζςζηήμαηορ ειζαγωγήρ κπύος αέπα πος δεν πποζθέπεηαι εκ καηαζκεςήρ, 
κιβωηίος ηασςηήηων ή διαθοπικού 

 
Γηαδηθαζία επηζεώξεζεο νρήκαηνο 

(i) Αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή, ην όρεκα κεηαθέξεηαη ζε Ιδηωηηθό Κέληξν Σερληθνύ 
Διέγρνπ Ορεκάηωλ (ΙΚΣΔΟ) γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ επηηπρνύο ηερληθνύ 
ειέγρνπ. Γηα λα ειεγρηεί ην όρεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 Τθηζηάκελν Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Έθζεζε (έληππα ΣΟΜ 142Α & 142Β), ππνγξακκέλε από κεραλνιόγν κεραληθό πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών κεραλνιόγωλ κεραληθώλ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ 
Μεηαθνξώλ γηα εηνηκαζία ηερληθώλ εθζέζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο / έγθξηζεο γηα αιιαγέο, κεηαηξνπέο ή πξνζαξκνγέο. 

(ii) Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ 
Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007). 
Καηά ηνλ ηερληθό έιεγρν, ειέγρεηαη ηδηαίηεξα ν παξαγόκελνο ήρνο κέζω ηεο ερνκέηξεζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (ζη) ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηνπ Δγρεηξηδίνπ αιιαγώλ, 
κεηαηξνπώλ θαη πξνζαξκνγώλ γηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο Μ1. 
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(iii) Αθνινύζωο, ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν Αιιαγήο / Μεηαηξνπήο / Πξνζαξκνγήο 
ραξαθηεξηζηηθνύ πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο θαηά ην 
πξόηππν ηωλ πεξηερνκέλωλ ζην έληππν ΣΟΜ 143 θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 
νρήκαηνο θαη ηνλ Τπεύζπλν Γξακκήο ηνπ ΙΚΣΔΟ πνπ δηεμήγαγε ηνλ έιεγρν.  

 
Γ.  Αλλαγή αμαξώμαηορ ή πλαιζίος (αναλόγωρ καηαζκεςήρ) 
 

Γηαδηθαζία επηζεώξεζεο νρήκαηνο 

(i) Αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή, ην όρεκα κεηαθέξεηαη ζε Ιδηωηηθό Κέληξν Σερληθνύ 
Διέγρνπ Ορεκάηωλ (ΙΚΣΔΟ) γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ επηηπρνύο ηερληθνύ 
ειέγρνπ. Γηα λα ειεγρηεί ην όρεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 Τθηζηάκελν Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Έθζεζε (έληππα ΣΟΜ 142Α & 142Β), ππνγξακκέλε από κεραλνιόγν κεραληθό πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών κεραλνιόγωλ κεραληθώλ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ 
Μεηαθνξώλ γηα εηνηκαζία ηερληθώλ εθζέζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο / έγθξηζεο γηα αιιαγέο, κεηαηξνπέο ή πξνζαξκνγέο. 

 Έγθξηζε Σύπνπ Μεκνλωκέλνπ Ορήκαηνο, γηα ην όρεκα κε ην λέν θηλεηήξα, εθόζνλ 
απαηηείηαη (βι. Δγρεηξίδην  αιιαγώλ,  κεηαηξνπώλ  θαη  πξνζαξκνγώλ  γηα  νρήκαηα  
θαηεγνξίαο  Μ1). 

(ii) Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ 
Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007). 

 
Γ.  Αλλαγή καηηγοπίαρ οσήμαηορ 
 

Γηαδηθαζία επηζεώξεζεο νρήκαηνο 

(i) Αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή, ην όρεκα κεηαθέξεηαη ζε Ιδηωηηθό Κέληξν Σερληθνύ 
Διέγρνπ Ορεκάηωλ (ΙΚΣΔΟ) γηα ηερληθό έιεγρν γηα έθδνζε δειηίνπ επηηπρνύο ηερληθνύ 
ειέγρνπ. Γηα λα ειεγρηεί ην όρεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 Τθηζηάκελν Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

 Έθζεζε (έληππα ΣΟΜ 142Α & 142Β), ππνγξακκέλε από κεραλνιόγν κεραληθό πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών κεραλνιόγωλ κεραληθώλ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθώλ 
Μεηαθνξώλ γηα εηνηκαζία ηερληθώλ εθζέζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο / έγθξηζεο γηα αιιαγέο, κεηαηξνπέο ή πξνζαξκνγέο. 

(ii) Γηελεξγείηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο, όπωο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ 
Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007 (Ν.1(Ι)/2007). 

 
 
2.  Οη ηερληθέο νδεγίεο 5 θαη 10 θαηαξγνύληαη ζην κέξνο πνπ αθνξά ηα νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ1. 
 
3.  Σν  «Δγρεηξίδην  αιιαγώλ,  κεηαηξνπώλ  θαη  πξνζαξκνγώλ  γηα  νρήκαηα  θαηεγνξίαο  Μ1», 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα, θαζώο θαη πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ηωλ 
κεραλνιόγωλ κεραληθώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό κεηξών ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο 
ππνγξαθέο ηνπο, επηζπλάπηνληαη. 

 
 
 
 
. Κνιέηηαο 
Γηεπζπληήο 
 
 
 
 

……. 


