
Π Ρ Ο  Υ Ε Δ Ι Ο 

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝΟΥΗΜΑΣΩΝ (ΣΕΥΝΙΚΟ 

ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ) ΝΟΜΟ 

Σπλνπηηθόο ηίηινο. 

 

1(Ι) ηνπ 2007 

106(Ι) ηνπ 2007 

83(Ι) ηνπ 2009 

56(Ι) ηνπ 2010 

109(Ι) ηνπ 2011 

82(Ι) ηνπ 2012 

62(Ι) ηνπ 2013 

70(Ι) ηνπ 2013 

93(Ι) ηνπ 2014. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Μεραλνθηλήησλ 

Ορεκάησλ (Τερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Τερληθνύ Ειέγρνπ) 

(Τξνπνπνηεηηθόο) (αξ. 1) Νόκνο ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδεηαη κε 

ηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Τερληθόο Έιεγρνο θαη 

Κέληξα Τερληθνύ Ειέγρνπ) Νόκνπο ηνπ 2007 έσο 2014 (νη νπνίνη 

ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο "ν βαζηθόο λόκνο") θαη ν βαζηθόο 

λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 

Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Τερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 

Τερληθνύ Ειέγρνπ) Νόκνη ηνπ 2007 έσο (αξ. 1) ηνπ 2017. 

  

Τξνπνπνίεζε ηνπ  

άξζξνπ 26 ηνπ 

βαζηθνύ λόκνπ. 

2. Τν άξζξν 26 ηνπ βαζηθνύ Νόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3) κεηά από ην ηέινο 

ηνπ εδαθίνπ (2): 

 

Καζήθνληα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ Ο.Δ.Ε.. 

3.(1). Ο Ο.Δ.Ε. σο επνπηηθόο θνξέαο έρεη ηα αθόινπζα θαζήθνληα 

θαη δξαζηεξηόηεηεο: 

 (α) ηελ επνπηεία ησλ θέληξσλ ηερληθνύ ειέγρνπ: 

(η) ειέγρεη εάλ πιεξνύληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπο, 

(ηη) ειέγρεη ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

θέληξνπ· 

 (β) ηνλ έιεγρν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ ππεπζύλσλ 

γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ:  

(η) ειέγρεη ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ ππεπζύλσλ γξακκήο 

ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ, 

(ηη) ειέγρεη ηελ πεξηνδηθή επαλεθπαίδεπζε ησλ ππεύζπλσλ 

γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ, 
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(ηηη) δηεμάγεη ηελ πεξηνδηθή επαλεθπαίδεπζε ησλ εμεηαζηώλ ηνπ 

επνπηηθνύ θνξέα, 

(ηv)  δηεμάγεη ή επνπηεύεη ηελ εμέηαζε· 

 

 (γ) ινγηζηηθνύο ειέγρνπο: 

(η)   ειέγρεη ην θέληξν ηερληθνύ ειέγρνπ πξηλ απηό εμνπζηνδνηεζεί, 

(ηη)  εθηειεί πεξηνδηθό επαλέιεγρν ηνπ θέληξνπ, 

(ηηη) εθηειεί εηδηθό έιεγρν ζε πεξίπησζε παξαηππηώλ, 

(ηv) ειέγρεη ηελ εθπαίδεπζε/εμέηαζε ηνπ θέληξνπ· 

 

 (δ) ηελ παξαθνινύζεζε, κε ηε ρξήζε κέηξσλ όπσο ηα αθόινπζα: 

(η)   επαλειέγρεη έγθπξν ζηαηηζηηθά πνζνζηό ησλ ειεγκέλσλ  

νρεκάησλ, 

(ηη)  εθηειεί έιεγρν πειαηεηαθήο εμππεξέηεζεο (κε πξναηξεηηθή 

ρξήζε αθαηάιιεινπ νρήκαηνο), 

(ηηη)  αλαιύεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηερληθώλ ειέγρσλ (κε 

ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο), 

(ηv)  εθηειεί επαλαιεπηηθνύο ειέγρνπο, 

(v)  δηεξεπλά ηηο θαηαγγειίεο· 

 

 (ε)  ηελ επηθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ κέηξεζεο ησλ ηερληθώλ 

ειέγρσλ· 

 (ζη) ηελ ππνβνιή πξόηαζεο απόζπξζεο ή αλαζηνιήο ηεο 

εμνπζηνδόηεζεο θέληξσλ ηερληθνύ ειέγρνπ ή/θαη ηεο 

εμνπζηνδόηεζεο ππεπζύλσλ γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ 

νρεκάησλ: 

(η)   ζε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θέληξν ή ν ππεύζπλνο γξακκήο 

ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε 

ζεκαληηθή απαίηεζε γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε, 

(ηη)  ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κείδνλσλ παξαηππηώλ, 

(ηηη) ζε πεξίπησζε ζπλερώλ αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζηνλ 

ινγηζηηθό έιεγρν, 

(ηv)  ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ελ ιόγσ θέληξνπ ή ν ελ ιόγσ 
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ππεύζπλνο γξακκήο ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ ράλνπλ ηα 

ερέγγπα αμηνπηζηίαο· 

  

 (2) Τν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη από ηνλ επνπηηθό θνξέα 

Ο.Δ.Ε. απαηηείηαη όπσο θαιύπηεη ηα θάησζη πεδία: 

(α) ηερληθή ηθαλόηεηα,  

(β) ακεξνιεςία,  

(γ) πξόηππα πξνζόλησλ θαη εθπαίδεπζεο. 

 
 
 


