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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, που κατ’ εξοχή οφείλονται στην αλματώδη αύξηση του 
αριθμού των αυτοκινήτων, είναι σημαντικό για την χώρα μας. Το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την αντιμετώπιση των 
παραπάνω προβλημάτων, τα οποία έχουν τεράστιες κοινωνικές 
διαστάσεις, δημιούργησε τα ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.), συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην 
ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής. Το 1983 για πρώτη φορά στην χώρα μας, 
καθιερώθηκε ο Υποχρεωτικός Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων 
με το Ν.1350/83 ο οποίος έτυχε της έγκρισης όλων των πολιτικών 
κομμάτων στη Βουλή. Το γεγονός αυτό δείχνει τη χρησιμότητα του 
θεσμού αλλά και την πλήρη και συνολική αποδοχή του προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. 
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1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 

1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το  ΚΤΕΟ  είναι  ένα  συγκρότημα  το οποίο αποτελείται από το 
υπόστεγο δοκιμών, το κτίριο διοίκησης και τους χώρους αναμονής. 

Βασική μονάδα σε ένα ΚΤΕΟ είναι ο διάδρομος ελέγχου. 
Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι διαδρόμων ελέγχου: 

Ο διάδρομος ελέγχου μοτοσυκλετών. 

Ο διάδρομος επιβατικών και μικρών φορτηγών. 

Ο διάδρομος μεγάλων φορτηγών και λεωφορείων. 

Το βασικότερο μέρος αλλά και εκεί που δίνεται το μεγαλύτερο βάρος 
είναι ο εξοπλισμός του ΚΤΕΟ ο οποίος αποτελείται απότα παρακάτω 
διαγνωστικά μηχανήματα: 

1.Αναλυτής καυσαερίων 

2.Συγκλισιόμετρο 

3.Αμορτισερόμετρο 

4.Φρενόμετρο 

5.Φωτόμετρο 

6. Νεφελόμετρο 

7. Διαγνωστικό βλαβών 

8. Αερόμετρο 

9. Ηχόμετρο 

10. Αεροσυμπιεστής 

11. Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου 

12. Βοηθητικός γρύλλος για λάκκο 

13. Τζογόμετρο 
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14. Μετρητής βάθους πέλματος ελαστικών 

15. Καθρέπτης – κάτοπτρο 
 
 

1.2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

To μηχανογραφικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο, εγγυάται την 
αδιάλειπτη επικοινωνία του ΚΤΕΟ με τις βάσεις δεδομένων του 
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών επίσης ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός ελέγχεται σε 6μηνιαία βάση από ειδικό φορέα διακρίβωσης, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων. 

 
 
 
 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τα τρία βασικά είδη τεχνικού 
ελέγχου. 

 
 

1.3.1 Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος 

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τα καινούργια επιβατικά ιδιωτικής 
χρήσης (ΙΧ) και φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους 
διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία 
εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Για τα 
βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5Τ ο πρώτος τεχνικός έλεγχος 
διεξάγεται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία 
εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Για τα 
μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες ο πρώτος τεχνικός έλεγχος 
διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία 
εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. 

 
 

1.3.2 Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος 

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής 
χρήσης καθώς και τα φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, 
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πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2)χρόνια 
με περιθώριο είκοσι (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. Μετά  
τον αρχικό έλεγχο όλα τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες πρέπει να 
υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2)χρόνια με 
περιθώριο είκοσι (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. Μετά τον 
αρχικό έλεγχο όλα τα βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων 
πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1)χρόνο 
με περιθώριο είκοσι (20) μέρες πριν και μια (1) εβδομάδα μετά. 

 
 

1.3.3 Επανέλεγχος 

Εάν σε ένα όχημα παρατηρηθούν σοβαρές ελλείψεις κατά τον 
τεχνικό έλεγχο τότε θα λάβει προσωρινό δελτίο διάρκειας είκοσι (20) 
ημερών όπου στο διάστημα αυτό θα πρέπει να διορθώσει τις ελλείψεις 
που Παρατηρήθηκαν στο όχημα και να επανέλθει στο ΚΤΕΟ για 
επανέλεγχο Ώστε να λάβει το δελτίο τεχνικού ελέγχου διάρκειας δύο (2) 
ετών. 

 
 

1.3.4 Εκούσιος περιοδικός τεχνικός έλεγχος 

Υπάρχει όμως και ένας τέταρτος νέος τύπος ελέγχου, ο οποίος 
ονομάζεται εκούσιος περιοδικός τεχνικός έλεγχος. 

Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιοδικού τεχνικού 
ελέγχου (πρώτου ή διετίας κ.τ.λ.) πριν από την ημερομηνία που 
προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία ή το αντίστοιχο πρόγραμμα του 
ΥΜΕ ή της νομαρχίας. Με την απόφαση του ΥΜΕ, αλλάζει το καθεστώς 
αυτό και δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων να ζητήσουν  
με αίτησή τους προς ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), τη διενέργεια 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται: 

α. Για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη 
φορά 
β. Για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου βάσει του 
κατεχόμενου ΔΤΕ (έλεγχος διετίας, τριετίας κ.τ.λ.) 
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γ. Για την διενέργεια στα βαρέα οχήματα ελέγχου εγκατάστασης 
συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS). 

 
 

1.4 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον καλύτερο 
έλεγχο τον οχημάτων έχει δημιουργήσει κάποιον πίνακα με τα σημεία 
προς έλεγχο και με διαβάθμιση των ελλείψεων του. Οι ελλείψεις 
διαβαθμίζονται σε τριών ειδών : 

• Δευτερεύουσες ελλείψεις (Δ.Ε) Διαπίστωση δευτερεύουσας 
έλλειψης δεν υποχρεώνει τον κάτοχο του για επανέλεγχο του 
οχήματος από το ΚΤΕΟ. 

• Σοβαρές ελλείψεις (Σ.Ε) Διαπίστωση σοβαρής έλλειψης 
συνεπάγεται σε υποχρέωση του κατόχου του οχήματος σε 
επανέλεγχο μέσα σε 20 – 30 ημερών. 

• Επικίνδυνες ελλείψεις (Ε.Ε) Διαπίστωση επικίνδυνης έλλειψης 
του οχήματος συνεπάγεται σε αφαίρεση της άδειας και των 
πινακίδων κυκλοφορίας. Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
δηλώνει αν το όχημα είναι ικανό για την κυκλοφορία του και 
περαιτέρω την οδική ασφάλεια που προσφέρει στους επιβάτες του. 
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1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 

Όταν το όχημα εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ, ο πελάτης 
αφήνει το όχημα του σεσυγκεκριμένο χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τον 
σκοπό αυτό και εισέρχεται εντός του χώρου των κυρίων εγκαταστάσεων 
του ΚΤΕΟ. Κατά την είσοδο του στο χώρο της γραμματείας πρέπει να 
φέρει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κλειδιά του οχήματος.Ο 
πελάτης προσκομίζει στην γραμματεία τα αναγκαία δικαιολογητικά 
ελέγχουόπως Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος, έγγραφο ταυτοποίησης 
(ταυτότητα ή διαβατήριο του προσκομίζοντα το όχημα και όχι του 
ιδιοκτήτη), το προηγούμενο Δ.Τ.Ε και την Κ.Ε.Κ (εάν υπάρχουν) 
προκειμένου ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος να εισάγει στο ΜΣ τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος ή τον χαρακτηριστικό αριθμό ελέγχου. Ο 
Υπάλληλος της γραμματείας με βάση τα στοιχείαάδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος εισάγει στο τερματικό της γραμματείας τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής του και τον τύπο 
του. Το ΜΣ καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα, καθώς 
και τον αύξοντα αριθμό του εισερχόμενου οχήματος τη συγκεκριμένη 
μέρα. Μετά την εισαγωγή στο Μ.Σ. του Κ.Τ.Ε.Ο των παραπάνω 
στοιχείων του οχήματος εκτυπώνεται εις διπλούν ο αύξων αριθμός του 
εισερχομένου οχήματος που αποτελεί και τον χαρακτηριστικό αριθμό 
ελέγχου του οχήματος. Κάτω από τον παραπάνω αριθμό εκτυπώνεται ο 
αριθμόςκυκλοφορίας και η ημερομηνία του ελέγχου. Το ένα αντίτυπο 
φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ και το άλλο, μαζί με τα κλειδιά του αυτοκινήτου 
παραδίδονται στον ελεγκτή που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο.Γίνεται 
λήψη των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας από το μηχανογραφικό 
σύστημα του ΥΜΕ. Γίνεται αντιπαραβολή τους με τα στοιχεία της 
προσκομιζόμενης άδειας και αποστέλλονται στο ΥΜΕ ηλεκτρονικά μόνο 
οι διαφορές. Γίνεται αυτόματη άντληση και εμφάνιση στην οθόνη του 
τερματικού των «τεχνικών στοιχείων του οχήματος» από το «Αρχείο 
Εγκρίσεων Τύπου(ΑΕΤ)» 

Μετά τον έλεγχο των «τεχνικών στοιχείων του οχήματος» και 
αφού δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη εμφανίζεται στην οθόνη 
κατάλογος με τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου και δίπλα σε κάθε ένα 
από αυτά θέση επιβεβαίωσης. Ο υπάλληλος της γραμματείας ελέγχει τις 
θέσεις επιβεβαίωσης με βάση τα παραδοθέντα από τον πολίτη έγκυρα 
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δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης από τον υπάλληλο νέων 
δικαιολογητικών καθώς και σημειώσεων ή τυχόν παρατηρήσεων (εάν για 
παράδειγμα το συγκεκριμένο όχημα έχει υποβληθεί και παλιότερα σε 
έλεγχο εξετάζεται προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το όχημα δεν έχει 
προσκομισθεί προς έλεγχο εκπρόθεσμα). Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
λειτουργία της γραμματείας θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί όλες οι θέσεις 
επιβεβαίωσης. Στη συνέχεια εμφανίζεται αυτόματα το παράβολο που 
πρέπει να καταβληθεί με ανάλυση του κόστους του τυχόν εκπρόθεσμου 
ελέγχου, του κόστους της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), εφ΄ όσον 
εκδίδεται, και του συνολικού ποσού. Κατόπιν ολοκλήρωσης των 
ανωτέρω ο περαιτέρω έλεγχος του οχήματος ανατίθεται σε συγκεκριμένο 
ελεγκτή, ο οποίος έχει δικαίωμα υπογραφής του Ε 140 «Δελτίο 
ΤεχνικούΕλέγχου» που θα αποδοθεί τελικά στον κάτοχο του οχήματος 
με τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.Η γραμματεία παραδίδει σε 
συγκεκριμένο ελεγκτή, τα κλειδιά του οχήματος, συνοδευμένα με 
φάκελοπου περιέχει το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων στο 
ΚΤΕΟ. Για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων, το 
όχημα εισάγεται σε συγκεκριμένο διάδρομο, ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα ελεγκτή και γραμμής ελέγχου, όπου διαδοχικά υφίσταται 
τον έλεγχο των σημείων που αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. Μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου στη Γραμματεία 
αυτομάτως εκτυπώνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όπου θα υπάρχουν 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
Παράλληλα εκτυπώνεται το κοστολόγιο,σφραγίζονται και υπογράφονται 
τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ελεγκτής επιστρέφει στην γραμματεία το 
φάκελο του οχήματος, όπως παρελήφθη αρχικά από αυτόν. 

Μέγιστος αριθμός ελεγχόμενων οχημάτων ανά ελεγκτή: Για την 
εξασφάλιση της αξιοπιστίας των τεχνικών ελέγχων καθορίζεται ο 
μέγιστος αριθμός των οχημάτων που μπορεί να ελέγξει καθένας που έχει 
την κατάλληλη εξουσιοδότηση εντός του ωραρίου εργασίας που 
καθορίζεται στις 8 ώρες. Για τους υπεύθυνους γραμμής και ελεγκτές ο 
μέγιστος αυτός αριθμός ορίζεται να είναι 25 οχήματα. Για τον τεχνικό 
υπεύθυνο ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 οχήματα. Σε 
περίπτωση παράτασης του ωραρίου εργασίας ο ανωτέρω αριθμός 
προσαρμόζεται αναλογικά για τους υπεύθυνους γραμμής και τους 
ελεγκτές, ενώ παραμένει ο ίδιος για τον Τεχνικό Υπεύθυνο. 
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ Η ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 
 

2.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΕΟ 

Για τη διενέργεια του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (αρχικού ή 
επανελέγχου) απαιτούνται τα εξής στοιχεία: 

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, για μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο 
που είναι ταξινομημένο και εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα 
κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που προσκομιστεί άδεια μοτοποδηλάτου 
από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, θα πρέπει να ελέγχεται η ισχύς της 
άδειας αυτής, μιας και η άδεια αυτή ανανεώνεται ετησίως 

2. Στην περίπτωση επανελέγχου μετά από σοβαρές ή επικίνδυνες 
ελλείψεις, το ΔελτίοΤεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο καταγράφονται 
οι ελλείψεις αυτές. 

3. Η αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντα το όχημα ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο πουεναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

4. Προκειμένου για εκπαιδευτικό, την άδεια λειτουργίας της Σχολής 
(εξαιρουμένης της φάσηςένταξης του οχήματος στο έργο της 
εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών). 

5. Προκειμένου για ανάριθμο μεταχειρισμένο δίκυκλο (πριν από την 
ταξινόμηση του γιαέκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα) 
επιδεικνύεται ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι: 

α. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μεταχειρισμένα 
εισαγωγής οχήματα και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή 

β. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ)ή τα Τελωνεία, προκειμένου για εκποιούμενα 
από τους φορείς αυτούς οχήματα).Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο 
για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος 
του εργοστασίου κατασκευής. 
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Κατά την άφιξη της μοτοσικλέτας στη γραμμή ελέγχου ο διαθέσιμος 
ελεγκτής αναλαμβάνει τον έλεγχο της εξολοκλήρου και σύμφωνα με τη 
νέα νομοθεσία φωτογραφίζει τη μοτοσικλέτα η ημερομηνία και η ώρα 
της φωτογραφίας καταγράφονται και ο ελεγκτής δεν έχει τη δυνατότητα 
να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να εκτυπώσει δελτίο αν δεν έχουν 
περάσει τουλάχιστον 15 λεπτά. 

Moτoπoδήλατo: To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ 
κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h και, εάν είναι 
εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν 
υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. 

Moτoσικλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του 
οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 
km/h είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο 
κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών 
εκατοστών. 

 
 
 
 
 

2.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Έλεγχος ταυτότητας οχήματος(ταυτοποίηση) : Το πρώτο στάδιο και 
ίσως το σημαντικότερο είναι η ταυτοποίηση κατά την οποία ελέγχεται η 
ταυτότητα του οχήματος 

Αριθμός Πλαισίου. Γίνεται έλεγχος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου 
στο όχημα. Ο αριθμός πλαισίου είναι ένας και μοναδικός για κάθε 
μοτοσυκλέτα και είναι χαραγμένος έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστος 
πάνω σε εμφανές σημείο στο πλαίσιο. Στην περίπτωση που υπάρχει 
διαφορά στα γράμματα ή τους αριθμούς που αποτελούν τους χαρακτήρες 
του Αριθμού Πλαισίου, σε σχέση με τα αναγραφόμενα στην άδεια 
κυκλοφορίας, και ο ελεγκτής κρίνει ότι οφείλεται σε κάποιο τυπογραφικό 
λάθος στην αναγραφή των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας και όχι σε 
ενδεχόμενη παρέμβαση ή σε επέμβαση στο χαραγμένο αριθμό, τότε 
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καταχωρείται δευτερεύουσα έλλειψη άν ο ελεγκτής έχει σαφή 
αμφιβολία για την ταυτότητα του οχήματος τότε καταχωρείται 
επικίνδυνη έλλειψη (1101) 

Στη συνέχεια ελέγχεται η Πινακίδα εργοστασίου (ταμπελάκι) ο αριθμός 
κινητήρα. Γίνεται έλεγχος του χαραγμένου αριθμού κινητήρα στο 
όχημα.Στην περίπτωση που ο αριθμός κινητήρα λείπει ή είναι 
παραποιημένος ή δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας ως προς τον 
τύπο, τότε θα σημειώνεται σοβαρή έλλειψη. Ο έλεγχος του χαραγμένου 
κωδικού του τύπου του κινητήρα και του χαραγμένου αριθμού πλαισίου, 
θα πρέπει να γίνονται με τη δέουσα προσοχή, όταν ο κινητήρας είναι 
εκτός λειτουργίας με τη χρήση όλων των απαιτούμενων μέσων 
προστασίας και του εξοπλισμού που παρέχονται από το ΚΤΕΟ. 

Επίσης σημαντικό είναι και ο έλεγχος της Πινακίδας κυκλοφορίας: 
Ελέγχεται η ύπαρξη της οπίσθιας πινακίδας, η τοποθέτηση αυτών καθώς 
και η γενική κατάσταση. Αλλά και το χρώμα του οχήματος πρέπει να 
συμφωνεί με ότι αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας. 

Αφού ολοκληρωθεί και το στάδιο της ταυτοποίησης περνάμε στη 
 
 
 
 

2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 
 

Η μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων, υλοποιείται με τον Αναλυτή 
Καυσαερίων Βενζίνης. Η μέτρηση καυσαερίων έχει εφαρμογή στις 
μοτοσικλέτες και δεν έχει εφαρμογή στα μοτοποδήλατα. 

Προτού ξεκινήσουμε την διαδικασία μέτρησης θα πρέπει Ο 
κινητήρας και ο καταλύτης να βρίσκονται σε κανονική θερμοκρασία 
λειτουργίας. Ως κανονική θερμοκρασίας λειτουργίας θεωρείται ότι έχει 
επιτευχθεί αν ο κινητήρας λειτουργεί για τουλάχιστο 10 λεπτά, πριν τη 
διενέργεια της μέτρησης.Επίσης ελέγχεται το σύστημα εξαγωγής 
καυσαερίων για τυχόν διαρροές. 
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Εικόνα 2.1 Μέτρηση καυσαερίων. 
 
 

Η μέτρηση γίνεται με τον Αναλυτή Καυσαερίων ο  οποίος 
διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης καυσαερίων μήκους πλέον των 
6m, με ειδικό στέλεχος δειγματοληψίας, το οποίο εισέρχεται μέσα στο 
σωλήνα της εξάτμισης του ελεγχομένου οχήματος, σε βάθος πλέον των 
30cm. 

Η παραπάνω συσκευή μετρά 

1. Το διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ) 

2. Τούς Υδρογονάνθρακες ( HC ) 

3. Το Μονοξείδιο του άνθρακα ( CO ) 

4. Το Οξυγόνο ( Ο2 ) 

5. Το συντελεστή «λ» 

6. Το διορθωμένο μονοξείδιο του άνθρακα (CO cor). Η τιμή του CO cor 
εμφανίζεται ψηφιακά στην οθόνη ενδείξεων και εκτυπώνεται στο 
πρωτόκολλο μετρήσεων. 
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7. Τις στροφές του κινητήρα RPM από την μπαταρία του οχήματος ή από 
τον κορμό του κινητήρα με ένα μαγνητικό αισθητήριο. 

8. Τη θερμοκρασία του κινητήρα σε βαθμούς Κελσίου. 

Η συσκευή δεν μετρά κατά την διάρκεια της προθέρμανσης της, η οποία 
διαρκεί δύο (2) λεπτά, εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία στην οποία 
βρίσκεται η συσκευή 

Το λογισμικό του κεντρικού υπολογιστή του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου 
αξιολογεί, σε σχέση με τα αποτελέσματα των τιμών του ελέγχου 
Καυσαερίων, τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει το 
όχημα. 

Για να ξεκινήσει ο αναλυτής την μέτρηση χρειάζεται πρώτα να 
επιλέξουμε το μετρούμενο όχημαπατώντας το αντίστοιχο κουμπί του 
προγράμματος. Εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο απεικονίζονται τα 
οχήματα που έχει καταχωρήσει η γραμματεία στην συγκεκριμένη γραμμή 
ελέγχου ο ελεγκτής επιλέγει το σωστό όχημα και στη συνέχεια βάζει τον 
λήπτη στην εξάτμιση της μοτοσυκλέτας , για τις μοτοσικλέτες και τα 
τρίκυκλα με χειροκίνητο ή ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, οι μετρήσεις 
διεξάγονται με το κιβώτιο ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον κινητήρα 
συμπλεγμένο. Για τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα με αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων, η δοκιμή διεξάγεται με τον επιλογέα στη θέση «μηδέν» ή 
«στάθμευση». Η έξοδος της εξάτμισης είναι εφοδιασμένη με προέκταση 
αρκετά στεγανή ώστε ο δειγματολήπτης των καυσαερίων να μπορεί να 
εισέρχεται τουλάχιστον 60 cm και χωρίς την διαταραχή της λειτουργίας 
της μοτοσικλέτας ή του τρικύκλου. Το σχήμα της προέκτασης έχει τέτοια 
μορφή έτσι ώστε να αποφεύγεται, στη θέση όπου βρίσκεται ο 
δειγματολήπτης, αισθητή αραίωση των καυσαερίων. 

Οι μετρήσεις γίνονται στις στροφές που προβλέπει ο κατασκευαστής του 
οχήματος, αν αυτές δεν είναι γνωστές η μέτρηση στο ρελαντί 
πραγματοποιείται στις 800 - 1200 στροφές ανά λεπτό. 

Με τις στροφές σταθερές, εντός των προαναφερθέντων ορίων, όταν 
σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις του αναλυτή ή μετά το πέρας 30 
δευτερολέπτων (όποιο συμβεί πρώτο) καταγράφονται οι ενδείξεις του 
αναλυτή. 
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Έλεγχος και καταχώρηση αποτελεσμάτων: Αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι μετρήσεις εμφανίζεται η συγκεντρωτική οθόνη 
των αποτελεσμάτων που απεικονίζει όλες τις τιμές που έχει καταγράψει 
στο φάσμα του ρελαντί και των υψηλών στροφών. Όποια τιμή δεν είναι 
μέσα στα νόμιμα όρια ανάλογα με τον τύπο καυσίμου του οχήματος 
εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Αντίθετα οι τιμές που είναι μέσα στα 
νόμιμα όρια εμφανίζονται με πράσινο χρώμα. Μόλις ολοκληρωθεί ο 
έλεγχος, ο ελεγκτής καταχωρεί τις μετρήσεις στην γραμμή ελέγχου. 
Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και μόλις ο ελεγκτής το 
χρησιμοποιήσει, το σύστημα στέλνει στο κεντρικό υπολογιστή τις τιμές 
που μετρήθηκαν για το συγκεκριμένο όχημα. Ο ελεγκτής αφαιρεί από το 
όχημα τον λήπτη καυσαερίων. 

Όρια Αποδοχής / Απόρριψης 

Μοτοσυκλέτα που έχει χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά πριν τις 
17.6.2003 Η διορθωμένη συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα 
(Cco corr) ≤ 5,4 

Μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τις 
17.6.2003 και μετά. Η διορθωμένη συγκέντρωση του μονοξειδίου του 
άνθρακα (Cco corr) ≤ 4,5 

Μοτοσυκλέτες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί πριν τις 17.6.1999. 
απαλλάσσονται από την μέτρηση 

 
 
 
 
 

2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ 
 
 

Το Φρενόμετρο της γραμμής αποτελείται από ένα (1) ζεύγος 
περιστρεφόμενων κυλίνδρων, ένα κύλινδρο για κάθε τροχό του ιδίου 
άξονα. Το Φρενόμετρο είναι κατάλληλο για τον έλεγχο δικύκλων 
μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών 
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Εικόνα 2.2 Μέτρηση με το φρενόμετρο. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ο ελεγκτής προχωράει το δίκυκλο έως ότου ο εμπρόσθιος τροχός να  
πέσει στο ράουλο του φρενομέτρου. Ασφαλίζεται ο οπίσθιος τροχός με 
την υπάρχουσα διάταξη και ξεκινά η διαδικασία φρενομέτρησης του 
εμπρόσθιου τροχού.Κατόπιν, χρησιμοποιώντας το μπροστινό φρένο 
μετρά τις δυνάμεις πέδησης του εμπρόσθιου τροχού. Στην συνέχεια 
απασφαλίζεται ο οπίσθιος τροχός, ο ελεγκτής προχωράει το δίκυκλο έως 
ότου πέσει ο οπίσθιος τροχός στο ράουλο του φρενομέτρου. Ασφαλίζεται 
ο εμπρόσθιος τροχός με την υπάρχουσα διάταξη και ξεκινά η διαδικασία 
φρενομέτρησης του οπίσθιου τροχού. 
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ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

-Απόδοση πέδησης μικρότερη από 15%, (< 15%), Επικίνδυνη 
έλλειψη.(για τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα) 

- Συνολική απόδοση των δυνάμεων πέδησης του δικύκλου, (15% ≤ 
απόδοση < 42%),Σοβαρή έλλειψη. (για τα μοτοποδήλατα) 

- Συνολική απόδοση των δυνάμεων πέδησης του δικύκλου, (15% ≤ 
απόδοση < 50%), Σοβαρή έλλειψη. (για τις μοτοσικλέτες) 

- Η απόδοση πέδησης του οπίσθιου τροχού του δικύκλου 
(μοτοποδήλατου ή μοτοσικλέτας)είναι μικρότερη από 25% (< 25%), 

- Απόδοση πέδης στάθμευσης μικρότερη από 12%, (< 12%),Σοβαρή 
έλλειψη 

Οι τιμές αυτές προκύπτουν από τον τύπο ο οποίος υπολογίζεται και 
εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή αυτόματα 

 
 
 

O τύπος είναι : A= ∑ �
 

� � ×� 
× 100 

 

Όπου : 

Α= Απόδοση πέδησης (%) 

ΣF= Άθροισμα των δυνάμεων πέδησης (Ν), που αναπτύσσονται από το 
ένα ή τα δύο συστήματαπέδησης του δικύκλου που επενεργούν στον 
οπίσθιο τροχό του 

ΠΜ: Προσκομιζόμενη μάζα δικύκλου και του αναβάτη (άθροισμα σε kg) 

g = επιτάχυνση της βαρύτητας (g=9,80665 m/s2) 
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2.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2.3 Μέτρηση με το φωτόμετρο. 

Καθορισμός της μεθόδου που ακολουθείται για τη μέτρηση των φώτων 
πορείας και διασταύρωσης του ελεγχόμενου οχήματος με τη βοήθεια του 
φωτομέτρου της αυτόματης γραμμής τεχνικού ελέγχου δικύκλων του 
ΙΚΤΕΟ 

 
 
Το φωτόμετρο της γραμμής, αποτελείται από την κυρίως συσκευή 
ελέγχου των φώτων διασταύρωσης και πορείας του οχήματος και 
κατάλληλη βάση της συσκευής, η οποία μετακινείται με τη βοήθεια 
τροχών. Το Φωτόμετρο ελέγχει ηλεκτρονικά τη φωτεινή δέσμη των 
φώτων διασταύρωσης και πορείας του ελεγχόμενου οχήματος. Το 
Φωτόμετρο ελέγχει, ξεχωριστά για τους αριστερούς και δεξιούς (άνω και 
κάτω) φανούς (όπου αφορά), την απόκλιση και την ένταση (όπου αφορά) 
της φωτεινής δέσμης δεξιά ή αριστερά, άνω ή κάτω, των φώτων πορείας 
και διασταύρωσης. Η συσκευή διαθέτει τροχούς οι οποίοι κάνουν δυνατή 
την μετακίνησή της εγκάρσια στον άξονα κίνησης του οχήματος. Με τον 
ειδικό laser (δέσμη) κεντράρεται και ευθυγραμμίζεται με το σύστημα 
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φανών του οχήματος και συγκεκριμένα στο κέντρο του λαμπτήρα.Οι 
αποκλίσεις της δέσμης αναφέρονται στην επί τοις % απόκλιση για δέσμες 
μήκους 25m. Το Φωτόμετρο έχει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 
λουξόμετρο το οποίο μετρά την ένταση της φωτεινής δέσμης σε LUX (το 
οποίο μετράει από 0 έως 240 LUX). Τα αποτελέσματα της απόκλισης και 
της έντασης της φωτεινής δέσμης, μεταφέρονται στον υπολογιστή. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Εξασφαλίζουμε ότι το όχημα βρίσκεται σε οριζόντια θέση ή τουλάχιστον 
σε ανωφερική κλίση <0,5% (στο χώρο ελέγχων του ΙΚΤΕΟ το όχημα 
θεωρείται ότι βρίσκεται πάντα σε οριζόντια θέση και έτοιμο προς 
μέτρηση) Καθαρίζεται με πανί η επιφάνεια τόσο του φανού, όσο και του 
φωτόμετρου. Το όχημα τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε ο φανός να 
απέχει από το φωτόμετρο 25-30 cm σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Η απόσταση επιβεβαιώνεται με τη χρήση μετροταινίας. 
Ευθυγραμμίζω με το όχημα από τον καθρέπτη του φωτομέτρου. Το ύψος 
ρυθμίζεται από το μοχλό του φωτομέτρου ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια 
της μέτρησης των φώτων, βρίσκεται ως αναβάτης επί του δικύκλου. Σε 
όλη την διαδικασία ο ελεγκτής έχει το όχημα σε θέση 
ισορροπίας.Θέτουμε σε λειτουργία το φωτόμετρο, θέτοντας σε 
λειτουργία το πλήκτρο ON/OFF. Στην συνέχεια ενεργοποιώντας τη 
σκάλα διασταύρωσης του οχήματος, καταχωρούμε τις τιμές της φωτεινής 
έντασης και κλίσης, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER. Ενεργοποιούμε τα 
φώτα πορείας του οχήματος και καταχωρούμε τις τιμές της φωτεινής 
έντασης και κλίσης, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER. 

ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Εάν στην οθόνη του φωτόμετρου εμφανιστούν οι παρακάτω ενδείξεις 
(< , > , ^, v) η στόχευση δεν είναι σωστή για τα φώτα διασταύρωσης 
(Σοβαρή έλλειψη). 

 
Επαρκής ένταση φωτεινής δέσμης (φώτα πορείας): 
- για μοτοσικλέτες 32 ≤ΕΦΔ ≤ 240 
- για μοτοποδήλατα ΕΦΔ ≥ 8 Lux (αν διαθέτουν φώτα πορείας) 
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2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 

 
Εικόνα 2.4 Οπτικός έλεγχος. 

 
Έλεγχοι που διενεργούνται στο Ανυψωτικόπου αφορούν τα παρακάτω 
σημεία ελέγχου: 
1) Ρουλεμάν εμπρός τροχού (ανοχές) 
2) Ρουλεμάν πίσω τροχού (ανοχές) 
3) Πίσω ψαλίδι 
4) Πίσω ανάρτηση 
5) Αμορτισέρ 
6) Μπουκάλες 
7) Μπράτσα, πύροι και δαχτυλίδια ( ανοχές) 
8) Διπλό στάντ 
9) Αλυσίδα, γρανάζια 
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10) Βίδες – Βάσεις στήριξης μοτέρ στο πλαίσιο (Βίδες περαστές ή 
βάσεις) 
11) Διαρροές κινητήρα (από την κάτω πλευρά) 
12) Βαλβίδα νεκρού (ύπαρξη, στερέωση, κατάσταση) 
13) Πλαστικά καλύμματα κινητήρα (Έλεγχος στερέωσης των 
καλυμμάτων στο κάτω μέρος). 

 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Ελέγχεται το σύστημα πέδησης του οχήματος, ως προς τη μηχανική 
κατάσταση και λειτουργία. Ο ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο του 
οχήματος, με απλή παρατήρηση και χρήση των οργάνων 
και εργαλείων που του παρέχονται και αξιολογεί με βάση την κρίση και 
την εμπειρία του, την κατάσταση των ακολούθων τμημάτων του 
οχήματος 

 
ΧΕΙΡΟΜΟΧΛΟΣ (ΜΑΝΕΤΑ) – ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ (ΠΕΝΤΑΛ) 
Ελέγχεται ο χειρομοχλός και ο ποδομοχλός, ως προς τα ακόλουθα σημεία 
- Ελαττωματική στερέωση 
- Μη σωστή επαναφορά μετά την παύση της επενέργειας 
- Υπερβολική ελεύθερη διαδρομή 
- Ανεπαρκής ελεύθερη διαδρομή 
- Ο χειρομοχλός (μανέτα) είναι ραγισμένος ή σπασμένος και εμποδίζεται 
ο χειρισμός 
- Ο χειρομοχλός (μανέτα) είναι ραγισμένος ή σπασμένος στην άκρη 

 
ΤΑΜΠΟΥΡΑ – ΔΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Ελέγχονται οι δίσκοι ως προς υπερβολική φθορά, χαραγές, ρωγμές, 
διαβρώσεις, θραύσεις ή άλλα ελαττώματα που μειώνουν την ασφάλεια. 
Για τον έλεγχο της φθοράς των δίσκων, ελέγχουμε τη σήμανση που 
υπάρχει πάνω στο δίσκο, σχετικά με το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος που 
μπορεί να έχει. Οι επενδύσεις σε σιαγόνες ταμπούρων ή τακάκια 
δισκοφρένων έχουν υπερβολική φθορά 

 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Άκαμπτες σωληνώσεις: Γίνεται έλεγχος όλων των σωληνώσεων που 
μεταφέρουν το υγρό των υδραυλικών φρένων στα συστήματα πέδησης 
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του οχήματος, για κίνδυνο αποσύνδεσης, διαρροές υγρού από σημεία 
στήριξης, σύνδεσης, θραύσης ή διάβρωσης, σωστής επανατοποθέτησης 
τους ύστερα από επισκευή του οχήματος και 
φθορές. 

 
Εύκαμπτες σωληνώσεις: Γίνεται έλεγχος όλων των σωληνώσεων που 
μεταφέρουν το υγρό των υδραυλικών φρένων στα συστήματα πέδησης 
του οχήματος, για φθορές, συστροφή και σημεία τριβής, διαρροές, 
εμφάνιση πόρων, διόγκωση και κίνδυνος θραύσης. 

 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΙΜΟΝΙ–ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ–ΠΙΡΟΥΝΙΑ) 

 
Γίνεται έλεγχος αν υπάρχει απόκλιση του τιμονιού σε σχέση με τον 
εμπρόσθιο τροχό. Στρίβουμεμε το τιμόνι για να διαπιστώσουμε τυχόν μη 
συγχρονισμένη στροφή (ύπαρξη σημαντικής ανοχής) με τον τροχό, 
αντίσταση στην περιστροφή. Οι χειρολαβές τιμονιού ελέγχονται ως προς 
την κατάστασή τους και η περιστρεφόμενη χειρολαβή του επιταχυντήρα 
(γκαζιού) για  υπερβολική  ανοχή, έλλειψη  επαναφοράς καθώς  και 
δυσκολία   στην  περιστροφή.Τέλος    τα   πιρούνια  του 
συστήματοςδιεύθυνσης ελέγχονται ως προς την κατάστασή τους, για 
τυχόν παραμορφώσεις  και  στρεβλώσεις,  για κακή στερέωση,  ή 
υπερβολική ανοχήκαθώς και  κατά  την περιστροφή του τιμονιού 
ελέγχονται τα καλώδια (συρματόσχοινα) του συστήματος πέδησης και 
του κινητήρα  που συνδέονται στις  χειρολαβές του τιμονιού αν 
εφελκύονται υπερβολικά ή εμπλέκονται (μαγκώνουν) σε προεξοχές 
Επίσης ελέγχεται η ύπαρξη αναδιπλούμενου στηρίγματος (στάντ) καθώς 
απαιτείται τουλάχιστο ένα (πλευρικό ή κεντρικό). Γίνεται έλεγχος ως 
προς την ύπαρξή του, την στήριξή του στο σκελετό, τη λειτουργικότητά 
του, την κατάστασή του 

 
 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ : Ελέγχεται η στερέωση και η κατάστασή τους 

 
 ΚΟΡΝΑ: Πρέπει να λειτουργεί και ο ήχος της να είναι επιτρεπόμενος 

 
 ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ: γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη του και την λειτουργία 
του 
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 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 
Καθρέπτες : Ελέγχεται η στερέωση τους, η κατάσταση των κρυστάλλων 
και η ορατότητα. Ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικός αριθμός καθρεπτών 
είναι για τα μοτοποδήλατα ένας (1) καθρέπτης, για τις μοτοσυκλέτες και 
τα τρίκυκλα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δύο (2) καθρέπτες. Στην 
περίπτωση που είναι στερεωμένος ένας καθρέπτης, αυτός θα πρέπει να 
βρίσκεται στηναριστερή πλευρά του οχήματος. 

 
 ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Ελέγχονται οι τροχοί ως προς την κατάσταση των ζαντών, των 
ελαστικών και των εδράνων περιστροφής (ρουλεμάν). Ο ελεγκτής 
εξετάζει με απλή παρατήρηση και με χρήση των οργάνων και εργαλείων 
που του παρέχονται και αξιολογεί με βάση την κρίση και την εμπειρία 
του την κατάσταση των ελαστικών (βαθουλώματα, οπές, εξογκώματα, 
γήρανση κλπ) τις ζάντες και τα ρουλεμάν. Γίνεται έλεγχος της πίεσης των 
ελαστικών και πλήρωσή τους με αέρα μέχρι τηνπροδιαγραφόμενη από 
τον κατασκευαστή πίεση. 

Ελέγχονται οι τροχοί του οχήματος για πιθανές ρωγμές, φθορές, 
παραμορφώσεις, για την ύπαρξη και τη κατάσταση των ακτίνων, καθώς 
και τη λειτουργία των ρουλεμάν. Γίνεται έλεγχος για την τοποθέτηση των 
ελαστικών στο κατάλληλο τροχό (π.χ. ελαστικά γιαεμπρός τροχό ή για 
οπίσθιο με ανάλογο σύμβολο). 

 
 
Ελαστικά (Σημεία ελέγχου): 
- Ζάντες-Ακτίνες: Ελέγχονται για θραύσεις, παραμορφώσεις και τοπικές 
φθορές. 
-Ρουλεμάν:Ελέγχονται για ανοχές 
- Φθορές: τοπικά εξογκώματα και παραμορφώσεις, σχισίματα ή 
αποκολλήσεις τόσο στο πέλμα όσον και στα πλαϊνά αυτών 
- Σημεία γήρανσης: σκασίματα και ρωγμές στα πλαϊνά ή το πέλμα, λόγω 
μακροχρόνιας έκθεσης του ελαστικού σε καιρικά φαινόμενα 
- Βάθος αυλακώσεων πέλματος. Για τη μέτρηση του βάθους πέλματος 
των ελαστικών χρησιμοποιείται το όργανο μέτρησης βάθους πέλματος 
ελαστικού.Το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος αυλακώσεων πέλματος είναι 
εκείνη που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος. Σε περίπτωση που 
αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος 
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αυλακώσεων πέλματος δεν μπορεί μικρότερο από ένα χιλιοστό του 
μέτρου (1 mm). 
- Πέλμα: Μη ομοιόμορφη φθορά ελαστικών 
- Ανάμιξη ελαστικών: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ελαστικών με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά με την προϋπόθεση ότι τα 
εμπρόσθια με τα οπίσθια ελαστικά διαφέρον μόνον ως προς τον τύπο και 
τον τρόπο κατασκευής, όχι όμως ως προς τις διαστάσεις. 
- Χρονολογία ελαστικού: Η ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού δεν 
αποτελεί σημείο ελέγχου. Παρόλα αυτά λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση του ελαστικού ως προς την γήρανση του. 

 
 
Ανάρτηση (Ελατήρια) 
Ελέγχεται η γενική κατάσταση των αναρτήσεων όλων των τροχών και 
των αξόνων, ως προς τη στερέωσή τους στο πλαίσιο, τυχόν θραύσεις, 
παραμορφώσεις, χτυπήματα διαβρώσεις, ύπαρξη υπερβολικών τζόγων, 
κίνδυνο λύσης συνδέσμου και πιθανές μη εγκεκριμένες επεμβάσεις (π.χ. 
κομμένα ελατήρια) 

 
Ανάρτηση – Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 
Ελέγχεται η ύπαρξη τους και η εμφάνιση τυχόν διαρροών. 
Το αμορτισέρ εφαρμόζεται στην ανάρτηση για να ελέγχει και να 
περιορίζει τις κινήσεις που προκαλεί το ελατήριο. 

 
Τα αμορτισέρ ξηράς τριβής χρησιμοποιούνται σήμερα μόνο στα 
μοτοποδήλατα. Η μορφή τους είναι ίδια με τα υδραυλικά. Στο εσωτερικό 
το αξονάκι του εμβόλου ολισθαίνει πάνω σε ένα 
δακτύλιο από συνθετικό υλικό στερεωμένο στο σώμα του αμορτισέρ και 
με τον τρόπο αυτό παρέχει απόσβεση στο ομοαξονικό του ελατήριο της 
ανάρτησης. 

 
Το υδραυλικό αμορτισέρ λειτουργεί με τελείως αντίθετο τρόπο, 

καθώς η αντίσταση στην κίνηση του εμβόλου μέσα στο ρευστό αυξάνει 
μαζί με την ταχύτητα της ροής του λαδιού μέσω των βαλβίδων. Τα 
υδραυλικά αμορτισέρ μπορεί να είναι απλής ενέργειας (με απόσβεση 
μόνο στην έκταση του ελατηρίου ή την επαναφορά του) διπλής 
συμμετρικής ενέργειας (με απόσβεση ίση καιστις δύο φάσεις) και διπλής 



23 
 

ασύμμετρης ενέργειας (με μεγαλύτερη απόσβεση σε μια από τις δύο 
φάσεις). Τα τελευταία είναι αυτά που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη χρήση. 

 
ΦΩΤΑ – ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ελέγχεται ο εξοπλισμός φωτισμού του οχήματος. Πραγματοποιείται 
έλεγχος με απλή παρατήρηση των ακολούθων τμημάτων του συστήματος 
φωτισμού: 

 
Φωτιστικά στοιχεία(Φώτα θέσης- Φώτα διασταύρωσης-Φώτα πορείας): 
Ελέγχονται για την ύπαρξη και κατάσταση των προστατευτικών 
κρυστάλλων, τη στερέωσή τους, τον αριθμό τους, το χρώμα του 
εκπεμπόμενου φωτός και για τη λειτουργία τους (ανάβουν όλα). Επίσης 
ελέγχεται η λειτουργία των ενδεικτικών λυχνιών και η λειτουργία των 
αντίστοιχων διακοπτών. Για τον έλεγχο των φωτιστικών στοιχείων 
χρησιμοποιείται το φωτόμετρο. 

 
 
 
Φώτα πέδησης: Ελέγχονται για την ύπαρξη και κατάσταση των 
προστατευτικών κρυστάλλων, τη στερέωσή τους, τον αριθμό τους, (1 
ή2), για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα)το χρώμα του εκπεμπόμενου 
φωτός και για τη λειτουργία τους (ανάβουν όλα). Πρέπει να 
υπάρχουνφωτιστικά στοιχεία ερυθρού χρώματος στο οπίσθιο μέρος του 
οχήματος, η ένταση των οποίων να είναι σημαντικά μεγαλύτερη αυτής 
των οπίσθιων φώτων θέσης. Ο έλεγχος που γίνεται είναι οπτικός 

 
 
Φώτα Δεικτών κατεύθυνσης (φλας)-Φώτα ανάγκης (αλάρμ): 
Ελέγχονται για την ύπαρξη και κατάσταση των προστατευτικών 
κρυστάλλων, τη στερέωσή τους, τον αριθμό τους, (2σε κάθε πλευρά για 
τις μοτοσυκλέτες, προαιρετικά για μοτοποδήλατα), το χρώμα του 
εκπεμπόμενου φωτός και για τη λειτουργία τους. Επίσης ελέγχεται η 
λειτουργία του διακόπτη και της ενδεικτικής λυχνίας στοπίνακα των 
οργάνων.Ο έλεγχος που γίνεται είναι οπτικός. 
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Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας: 
Ελέγχεται η ύπαρξη και η λειτουργία των φωτιστικών στοιχείων της 
οπίσθιας πινακίδας, ώστε αυτά να παρέχουν επαρκή φωτισμό, ώστε ο 
αριθμός κυκλοφορίας να είναι ευδιάκριτος από απόσταση 20 
τουλάχιστον μέτρων. 

 
Ανακλαστήρες: Πρέπει να υπάρχει ένας ή δύο (1 ή 2) σε κάθε πλευρά 
στο πίσω μέρος, κόκκινου χρώματος και να έχει οποιοσδήποτε σχήμα 
εκτός από το τριγωνικό. Διαφορετικά φώτα και ανακλαστήρες μπορούν 
να βρίσκονται στην ίδια συσκευή. 

 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΕΞΑΤΜΙΣΗ 
Γίνεται έλεγχος του κινητήρα για τυχόν απώλειες λαδιού, για τυχόν 
ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο (σκελετός) και ελαττωματική 
κατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

 
Γίνεται έλεγχος στο σύστημα μετάδοσης κίνησης που περιλαμβάνει την 
αλυσίδα μετάδοσης κίνησης, τα γρανάζια μετάδοσης κίνησης καθώς και 
το προστατευτικό κάλυμμα. Στα γρανάζια μετάδοσης κίνησης ελέγχουμε 
τα δόντια . Ο έλεγχος της αλυσίδας γίνεται στο ανυψωτικό τοποθετώντας 
το δίκυκλο είτε στο διπλό στάντ είτε ασφαλίζοντάς το με το ειδικό δίχαλο 
που διαθέτει το ανυψωτικό. Η αλυσίδα μπορεί να παρουσιάζει ανοχές. Ο 
έλεγχος των ανοχών γίνεται κατά την περιστροφή του τροχού στο σημείο 
που η αλυσίδα φαίνεται περισσότερο τεντωμένη. Αποδεκτό θεωρείται το 
όριο που δίνεται από τον κατασκευαστή. 
Ο άξονας μετάδοσης κίνησης ελέγχεται για τυχόν απώλεια λιπαντικού 
(διαρροή), για υπερβολικές ανοχές στα στοιχεία της μετάδοσης κίνησης 
και ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο. 

 
Δεξαμενή και σωληνώσεις καυσίμου: Γίνεται έλεγχος στις δεξαμενές και 
σωληνώσεις καυσίμου για οξειδώσεις ή διαβρώσεις ήπαραμορφώσεις,  
για κακή στερέωση και για διαρροή καυσίμου. 
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Εξάτμιση: 
Ο ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο του οχήματος, με απλή 
παρατήρηση σημείων του οχήματος. Ο έλεγχος της στεγανότητας 
πραγματοποιείται με τη χρήση μέσου που εμποδίζει την έξοδο 
καυσαερίων από την εξάτμιση Στην περίπτωση όπου ανιχνευθεί διαρροή 
καυσαερίων, τότε σημειώνονται οι αντίστοιχες ελλείψεις και κατά τον 
επανέλεγχο επαναλαμβάνεται η μέτρηση τωνκαυσαερίων. Για την 
εξάτμιση, γίνεται έλεγχος στεγανότητας, παρουσίας χτυπημάτων ή 
διαβρώσεων και της στερέωσής της 

 
Για την εύρεση του εκπεμπομένου θορύβου, κατ` αρχή αυτό αποτελεί 
στοιχείο, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Αν δεν αναγράφεται 
στην άδεια κυκλοφορίας τότε λαμβάνεταιεναλλακτικά από 
- το πινακίδιο του κατασκευαστή εφόσον είναι τοποθετημένο επί του 
δικύκλου 
- την έγκριση τύπου του δικύκλου 
Εκπεμπόμενος θόρυβος από την εξάτμιση του δικύκλου, σύμφωνα με την 
«εν` στάσει» μέθοδο, υψηλότερο της αναγραφόμενης στάθμης θορύβου 
στην άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου 
- Άνω των 3 και μέχρι και 6 db (3<Διαφορά≤6 db), σοβαρή έλλειψη (Σ) 
(κωδ. 
9101.α) 
- Άνω των 6 db (Διαφορά>6db), επικίνδυνη έλλειψη (Ε), (κωδ. 9101.β) 

 
Εκπεμπόμενος θόρυβος από την εξάτμιση του δικύκλου, σύμφωνα με την 
«εν` στάσει» μέθοδο, υψηλότερο των 105 db (για τις περιπτώσεις που η 
στάθμη θορύβου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημείο ελέγχου 9101 ή όποιας μεγαλύτερης τιμής 
βεβαιώνει η επίσημη αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το 
εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος. Αν δεν αναγράφεται στην άδεια 
κυκλοφορίας, στο πινακίδιο του κατασκευαστή και την έγκριση τύπου 
του δικύκλου 
- Άνω των 105db, επικίνδυνη έλλειψη (Ε), (κωδ. 9102) 

 
Η μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου των ελεγχόμενων οχημάτων 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ψηφιακού ηχομέτρου. Οι στροφές του 
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κινητήρα προσδιορίζονται με στροφόμετρο ακριβείας τουλάχιστον 3%. 
Τέτοιο στροφόμετρο διαθέτουν οι αναλυτές καυσαερίων 

 
 
 

2.7 ΔΙΑΚΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Mετά την ολοκλήρωση του Tεχνικού Eλέγχου εκδίδεται για το 
όχημα Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), που υπογράφεται από τον 
ελεγκτή του ΚΤΕΟ που διενήργησε τον έλεγχο και σφραγίζεται με την 
σφραγίδα του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που 
προσκόμισε το όχημα για έλεγχο, γεγονός το οποίο δεσμεύει τον 
ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο ελεγκτής ενημερώνει τον πελάτη για τα 
ευρήματα που σημειώθηκαν κατά τον Τεχνικό έλεγχο, με εκτενή 
αναφορά στις καταγεγραμμένες ελλείψεις, υπογράφει και σφραγίζει το 
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, οδηγεί το όχημα σε ειδικό διαμορφωμένο 
χώρο στάθμευσης των ελεγχθέντων οχημάτων από όπου ο πελάτης 
παραλαμβάνει το όχημα του.Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν 
αποδέχεται τα ευρήματα ή επιθυμεί περαιτέρω διευκρινήσεις, τότε ο 
ελεγκτής τον παραπέμπει στον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΤΕΟ. 

Προσκολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος 
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ). Το ΕΣΤΕ αποτελεί μόνο  
ένα μέσο μακροσκοπικού ελέγχου από τα αρμόδια κρατικά όργανα ότι το 
όχημα υποβλήθηκε στον κατά το νόμο έλεγχο, κατά τον οποίο δε 
διαπιστώθηκαν σε αυτό σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το οποίο δεν 
συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού. Στο 
σήμα αυτό αναγράφεται το έτος και προσδιορίζεται ο μήνας κατά τον 
οποίο πρέπει το όχημα να προσκομιστεί για τον επόμενο περιοδικό 
έλεγχο. Επικολλάται, μετά το τέλος του ελέγχου, από αρμόδιο υπάλληλο 
του ΚΤΕΟ, κατά τρόπο ώστε ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει να 
προσέλθει το όχημα για τον επόμενο έλεγχο να βρίσκεται στο άνω μέρος 
αυτού. Το προηγούμενο ΕΣΤΕ του οχήματος, εφ’ όσον υπάρχει, 
αφαιρείται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ, πριν την έναρξη του ελέγχου. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΧ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
3,5 ΤΟΝΩΝ 

 
 

3.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
 

Για τη διενέργεια του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (αρχικού ή 
επανελέγχου) απαιτούνται τα εξής στοιχεία: 

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που είναιταξινομημένο και 
εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα κυκλοφορίας 

2. Στην περίπτωση επανελέγχου μετά από σοβαρές ή επικίνδυνες 
ελλείψεις, το ΔελτίοΤεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο καταγράφονται 
οι ελλείψεις αυτές. 

3. Η αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντα το όχημα ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Προκειμένου για εκπαιδευτικό, την άδεια λειτουργίας της Σχολής 
(εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της 
εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών). 

5. Προκειμένου για ανάριθμο μεταχειρισμένο (πριν από την ταξινόμηση 
του για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα) επιδεικνύεται 
ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι: 

α. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μεταχειρισμένα 
εισαγωγής οχήματα και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή 

β. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ)ή τα Τελωνεία, προκειμένου για εκποιούμενα 
από τους φορείς αυτούς οχήματα).Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο 



28 
 

για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος 
του εργοστασίου κατασκευής. 

 
 
Κατά την άφιξη του οχήματοςστη γραμμή ελέγχου ο διαθέσιμος ελεγκτής 
αναλαμβάνει τον έλεγχο εξολοκλήρου, φωτογραφίζει το όχημα η 
ημερομηνία και η ώρα της φωτογραφίας καταγράφονται και ο ελεγκτής 
δεν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να εκτυπώσει 
δελτίο αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 20 λεπτά και 25 λεπτά για ταξί 
η εκπαιδευτικά οχήματα.Για τον ειδικό έλεγχο για την εγκατάσταση 
υγραερίου δεν υφίσταται ελάχιστη διάρκεια ελέγχου 

 
 
 
 

3.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Στη συνέχεια ελέγχεται η ταυτότητα του οχήματος: 

Πραγματοποιείται έλεγχος με παρατήρηση των ακολούθων τμημάτων 
του οχήματος 

Αριθμός Πλαισίου. Γίνεται έλεγχος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου 
στο όχημα. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά στα γράμματα ή τους 
αριθμούς που αποτελούν τους χαρακτήρες του Αριθμού Πλαισίου, σε 
σχέση με τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας, και ο ελεγκτής 
κρίνει ότι οφείλεται σε κάποιο τυπογραφικό λάθος στην αναγραφή των 
στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας και όχι σε ενδεχόμενη παρέμβαση ή 
σε επέμβαση στο χαραγμένο αριθμό, τότε καταχωρείται σοβαρή έλλειψη 
(κωδ 1404). Η καταχώρηση των κωδικών (1100) και οι οποίες αφορούν 
όλες επικίνδυνες ελλείψεις, γίνεται όταν ο ελεγκτής έχει σαφή αμφιβολία 
για την ταυτότητα του οχήματος. 

 
 
Αριθμός κινητήρα: Γίνεται έλεγχος του χαραγμένου αριθμού κινητήρα 
στο όχημα. Ο έλεγχος του χαραγμένου κωδικού του τύπου του κινητήρα 
και του χαραγμένου αριθμού πλαισίου, θα πρέπει να γίνονται με τη 
δέουσα προσοχή, όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας με τη χρήση 
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όλων των απαιτούμενων μέσων προστασίας και του εξοπλισμού που 
παρέχονται από το ΚΤΕΟ. 

Επίσης σημαντικός είναι και ο έλεγχος της Πινακίδας κυκλοφορίας: 

Ελέγχεται η ύπαρξή τoυς, η τοποθέτηση αυτών καθώς και η γενική 
κατάσταση. Αλλά και το χρώμα του οχήματος πρέπει να συμφωνεί με ότι 
αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας. 

 
 
 
 

3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 

Το πρώτο και ίσως ένα από τα βασικότερα σημεία ελέγχου σε ένα 
όχημα είναι τα καυσαέρια και αυτό γιατί το ζήτημα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι τόσο σοβαρό που εδώ και χρόνια η πολιτεία έχει θεσπίσει 
όρια  εκπομπής  ρύπων  για  κάθε  κατηγορία  οχήματος   που 
κυκλοφορεί και μάλιστα υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να ελέγχει 
εξαμηνιαίως ή ετησίως το όχημα του και να φέρει σε αυτό την Κάρτα 
Ελέγχου Καυσαερίων. 

Οι κυριότεροι ρυπαντές που προκύπτουν από την καύση των 
υγρών καυσίμων των οχημάτων και ελέγχονται από τα Κ.Τ.Ε.Ο. είναι το 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι υδρογονάνθρακες (HC) στα 
βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα και η αιθάλη (κάπνα) στα 
πετρελαιοκίνητα.Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη βοήθεια του αναλυτή 
καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα-υγραεριοκίνητα οχήματα και του 
αιθαλόμετρου για τα πετρελαιοκίνητα. 

Κατά τη διαδικασία της μέτρησης των καυσαερίων ενός οχήματος 
ο κινητήρας έρχεται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας όπως επίσης 
και ο καταλύτης, αν πρόκειται για  όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
Η εξάτμιση του οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές. 
Στα βενζινοκίνητα οχήματα ο νομοθέτης προβλέπει δύο μετρήσεις, μία 
στις 2500rpm και μία στο ρελαντί, ενώ στα πετρελαιοκίνητα πέντε (5) 
διαδοχικές μετρήσεις στο ανώτατο όριο των στροφών του 
κινητήρα(κόφτη). 
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Εικόνα 3.1 Έλεγχος καυσαερίων. 
 
 
Μέτρηση καυσαερίων σε βενζινοκίνητα- υγραεριοκίνητα οχήματα 

Ο ελεγκτής ενεργοποιεί τον αναλυτή ο οποίος μπαίνει σε 
κατάσταση αυτομηδενισμού τραβώντας καθαρό αέρα από την αντίστοιχη 
είσοδο, κατόπιν βάζει τον λήπτη στην εξάτμιση του οχήματος.Για να 
ξεκινήσει ο αναλυτής την μέτρηση χρειάζεται πρώτα να επιλέξουμε το 
μετρούμενο όχημα στην οθόνη του υπολογιστή. Ο ελεγκτής για τον 
προσδιορισμό των στροφών του κινητήρα χρησιμοποιεί το στροφόμετρο 
του οχήματος. Στην περίπτωση που αυτό δεν διατίθεται, τοποθετεί το 
μετρητή στροφών του αναλυτή. Είναι ένα μαγνητικό αισθητήριο το οποίο 
τοποθετείται στον κορμό του κινητήρα. Μόλις πάρει το στροφόμετρο 
τάση τροφοδοσίας αρχίζει και απεικονίζει τις στροφές του κινητήρα που 
είναι συνδεδεμένος ο μαγνητικός αισθητήρας. 

Ακολουθεί μια μέτρηση στο ρελαντί (800-1200 rpm) και μια στις 
2.500 στροφές ανά λεπτό, ο χρόνος μέτρησης για την κάθε φάση διαρκεί 
30 δευτερόλεπτα κατόπιν τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
καταγράφονται και αποστέλλονται στον κεντρικό υπολογιστή του ΚΤΕΟ 
και ο ελεγκτής αφαιρεί από το όχημα τον λήπτη καυσαερίων. 
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ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες για τα βενζινοκίνητα- υγραεριοκίνητα 
οχήματα : 

1)Συμβατικά που έχουν ταξινομηθεί πρίν την 01/10/1986 τα οποία κατά 
την μέτρηση στο ρελαντί δεν θα πρέπει η συγκέντρωση μονοξειδίου του 
άνθρακα (CO) να ξεπερνά το 4,5 και οι υδρογονάνθρακες (HC) τους 800 
ενώ στις υψηλές στροφές (2.500 rpm) δεν λαμβάνεται υπόψη η 
συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οι υδρογονάνθρακες 
(HC) δεν πρέπει να ξεπερνάνε τους 700 

2) Συμβατικά που έχουν ταξινομηθεί μετά την 01/10/1986 σε αυτή την 
κατηγορία στο ρελαντί το μονοξειδίου του άνθρακα (CO) θα πρέπει να 
είναι έως 3,5 και οι υδρογονάνθρακες (HC) να μην ξεπερνούν τους 500. 
Στις υψηλές στροφές (2.500 rpm) πάλι δεν λαμβάνεται υπόψη η 
συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οι υδρογονάνθρακες 
(HC) δεν πρέπει να ξεπερνάνε τους 400 

3)Ρυθμιζόμενος καταλυτικός μετατροπέας μέχρι την 01/07/2001 ρελαντί: 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) έως και 0,5 και υδρογονάνθρακες (HC) ≤ 
120 

υψηλές στροφές (2.500 rpm): μονοξείδιο του άνθρακα (CO) έως 0,3 και 
υδρογονάνθρακες (HC) ≤ 100 

4) Ρυθμιζόμενος καταλυτικός μετατροπέας μετά την 01/07/2001 σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν τα πιο σύγχρονα οχήματα τα όρια των οποίων 
είναι ρελαντί:μονοξείδιο του άνθρακα (CO) έως και 0,3 και 
υδρογονάνθρακες (HC) ≤ 120 και υψηλές στροφές (2.500 rpm): διοξείδιο 
του άνθρακα (CO) έως και 0,2 και υδρογονάνθρακες (HC) ≤100. 

Ο αναλυτής καυσαερίων μετρά εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα 
(CO) και τους υδρογονάνθρακες (HC), και το λόγο λ που δεν αποτελεί 
ρυπαντή, αλλά είναι μια ένδειξη της σωστής λειτουργίας του κινητήρα 
και του καταλύτη του αυτοκίνητου μας. Ο λόγος αυτός στις πρώτες δύο 
κατηγορίες δεν λαμβάνεται υπόψη ενώ για τις υπόλοιπες θα πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 0,97 και 1,03. 
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Μέτρηση καυσαερίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα 

Σε περίπτωση Τεχνικού Ελέγχου Πετρελαιοκίνητου οχήματος, η 
θολερότητα των καυσαερίων που προέρχεται από τον περιεχόμενο 
καπνό, μετριέται με το Νεφελόμετρο. 

Ο ελεγκτής προσαρμόζει τον αναλυτή και τον λήπτη του στην 
εξάτμιση του μετρούμενου οχήματος. Μόλις ο ελεγκτής είναι έτοιμος 
πατάει το πλήκτρο επιβεβαίωσης και το πρόγραμμα δίδει χρονικό 
περιθώριο δεκαπέντε δευτερόλεπτα για να τοποθετηθεί ο ελεγκτής στο 
όχημα και να ξεκινήσει την διαδικασία ελεύθερης επιτάχυνσης. Μόλις 
περάσει το χρονικό περιθώριο των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων 
εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης ο αριθμός της πρώτης 
επιτάχυνσης (1).Ο κινητήρας πρέπει να είναι σε κατάσταση βραδυπορίας 
πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Ο ελεγκτής θα 
πρέπει στη συνέχεια, με τον κινητήρα να λειτουργεί σε κατάσταση 
ρελαντί, να πατήσει το γκάζι του οχήματος πλήρως και γρήγορα (σε 
χρόνο κάτω του 1 sec) βαθμιαία και όχι απότομα, ώστε να επιτευχθεί η 
μέγιστη παροχή της αντλίας εγχύσεως. Η θέση αυτή διατηρείται μέχρις 
ότου επιτευχθεί η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα του κινητήρα και μέχρι 
επέμβαση του ρυθμιστήρα(κόφτη).Μόλις εμφανισθεί ο δεύτερος αριθμός 
επιτάχυνσης ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Αυτή 

Αυτή επαναλαμβάνεται για πέντε (5) φορές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στο τέλος και της πέμπτης επιτάχυνσης 
καταγράφονται οι μέγιστες τιμές του συντελεστή απορρόφησης «Κ» που 
επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της κάθε επιτάχυνσης.Κατόπιν 
εμφανίζεται συνολικός πίνακας με τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
καθώς και ο μέσος όρος του συντελεστή θολερότητας Κ. Ο τελευταίος 
υπολογίζεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα (ΜΣ) 
(απορρίπτεται η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή και ο μέσος όρος 
υπολογίζεται από τις υπόλοιπες τρεις). 

Όρια Αποδοχής /  Απόρριψης : Για οχήματα με φυσική αναρρόφηση ο 
συντελεστή απορρόφησης Κ ≤ 2,5 

Για οχήματα με υπερπλήρωση(turbo) ο συντελεστή απορρόφησης 

Κ ≤ 3 
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Στις μέρες μας μεγάλη άνθηση και ειδικότερα λόγο τις κρίσης 
αλλά και της υψηλής τιμής της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου 
γνωρίζουν το Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου ή LPG(ονομάζεται επίσης 
Autogas) αλλά και το Συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή CNG (Compressed 
Natural Gas) 

Το LPG αποτελείται κυρίως από προπάνιο, προπυλένιο, βουτάνιο, 
και βουτυλένιο σε διάφορα μίγματα. Παράγεται ως παραπροϊόν της 
επεξεργασίας του φυσικού αερίου και της διύλισης πετρελαίου. Τα 
συστατικά του LPG είναι αέρια σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. 
Εξαιτίας αυτού, το υγραέριο αποθηκεύεται σε φιάλες χάλυβα (υπό 
πίεση). Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο, το υγραέριο είναι βαρύτερο από 
τον αέρα. 

Το CNG είναι σχετικά μια πιο νέα τεχνολογία όχι τόσο 
διαδεδομένη, αποθηκεύεται στο όχημα σε δεξαμενές υψηλής πίεσης 20 
έως 25 ΜΡa (200 έως 250 bar, ή 3000 έως 3600 psi). ). Το φυσικό αέριο 
αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και έλκεται από φρεάτια αερίου ή σε 
συνδυασμό με παραγωγή αργού πετρελαίου. Προστίθεται ουσία με οσμή 
με βάση το θείο να διευκολυνθεί η ανίχνευση διαρροών.Το CNG 
χαρακτηρίζεται από υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης σε σχέση με το 
πετρέλαιο ή τη βενζίνη πράγμα που το καθιστά ασφαλέστερο από τα 
υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. 

Ο έλεγχος για την  εγκατάσταση του συστήματος διπλού καυσίμου από 
το ΚΤΕΟ είναι ο ίδιος και για το LPG και το CNG. 

Ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να προσκομίσει στο ΚΤΕΟ: 

-Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 

-Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) 

-Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του 
συστήματος υγραεριοκίνησης όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης 
υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.. Από τα 
παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα 
και υλικά είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται ο 
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ. 
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Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος με την 
εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ 
οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

-Έλεγχος καυσαερίων δύο φορές μια με τον κινητήρα να δουλεύει με 
βενζίνη και μια με υγραέριο.Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων 
αναγράφονται στο «πρακτικό» έγκρισης της διασκευής που συντάσσεται 
από το ΚΤΕΟ. 

-Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της 
εγκατάστασης.Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα είναι αυτά που ορίζονται από 
την νομοθεσία(όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι 
εγκεκριμένου τύπου).Ο ελεγκτής ελέγχει αμέσως ή εμμέσως (με χρήση 
κατόπτρου) οπτικά προσπελάσιμα χωρίς τη χρήση εργαλείων για την 
αποσυναρμολόγηση ή την αφαίρεση μέρους του οχήματος.Ελέγχεται αν 
τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση, του 
διενεργήσαντος τη μετασκευή (διασκευή) του οχήματος υπευθύνου 
τεχνικού: 

Τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείτε ένα πλήρες σύστημα είναι: 

Η Δεξαμενή ή φιάλη καυσίμου.Εξετάζεται αν η δεξαμενή πρέπει να 
αντικατασταθεί λόγω παρόδου εικοσαετίας προ του χρόνου του επόμενου 
τεχνικού ελέγχου. Σε τέτοια περίπτωση σημειώνεται στο δελτίο ελέγχου 
ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να 
έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή. 

Η βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80% τοις εκατό της χωρητικότητας 

Ο δείκτης στάθμης 

Η βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης 

Η αντλία καυσίμου 

Το αεροστεγές περίβλημα της δεξαμενής 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής 

Η βαλβίδα διακοπής παροχής 
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εύκαμπτοι σωλήνες του συστήματος 

Η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (εγκέφαλος) 
 
 

Προϋπόθεση για τον έλεγχο των διαρροών αποτελεί η προσέλευση 
του οχήματος στο ΚΤΕΟ με δεξαμενή/νές πλήρης καυσίμου (δείκτης 
πίεσης στην πίεση λειτουργίας ή δείκτης στάθμης καυσίμου στη μέγιστη 
ένδειξη).Με έναν ανιχνευτή αερίου ελέγχονται όλες οι συναρμογές και οι 
συνδέσεις του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του οργάνου. Οι βαλβίδες θα πρέπει να βρίσκονται στην ανοικτή θέση 
ώστε να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία του συστήματος στην πίεση 
λειτουργίας. Καμία ένδειξη διαρροής δεν επιτρέπεται. 

Στη συνέχεια γίνεται Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης 
της διασκευής οχήματος εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή 
επικίνδυνες ελλείψεις.Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον 
κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια 
κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. 

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με την 
αναγραφή: χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το υγραέριο LPG  
αφορά διασκευασμένο όχημα LPG δύο καυσίμων (bi−fuel) αφορά 
διασκευασμένο όχημα LPG διπλού καυσίμου (dual−fuel) εφόσον με το 
πρακτικό που της απέστειλε το ΚΤΕΟ εγκρίνεται η διασκευή. 

Στην περίπτωση ελέγχου για CNG : Η αρμόδια Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην 
οποία αποστέλλεται το πρακτικό μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του 
αδειούχου εγκαταστάτη της προηγουμένης παραγράφου, εκδίδει νέα 
άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή: χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι 
και/ή το CNG, αφορά μετασκευασμένο όχημα CNG. 
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3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ 

 
 

Η μέτρηση της σύγκλισης – απόκλισης του υπό έλεγχο οχήματος 
πραγματοποιείται με το αποκλισιόμετρο. Πρόκειται για μια επίπεδη 
πλάκα μήκους ενός μέτρου πάνω απο την οποία διέρχεται ο εμπρόσθιος 
αριστερός τροχός του οχήματος. 

 
 
 

 

Εικόνα 3.2 Έλεγχος με το αποκλισιόμετρο. 
 
 

Αν το όχημα αποκλίνει της πορείας του στον δρόμο, τότε θα 
ασκήσει μια εγκάρσια δύναμη στην πλάκα ωθώντας την είτε αριστερά 
είτε δεξιά κάποια χιλιοστά. Αν για παράδειγμα ένα όχημα μετακινεί την 
πλάκα κατά 10 χιλιοστά στο ένα μέτρο του μήκους της, τότε θα 
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αποκλίνει της ευθύγραμμης πορείας 10 μέτρα ανά διανυθέν χιλιόμετρο. 
Το τελευταίο μέγεθος (m/km) είναι και η μονάδα στην οποία εκφράζεται 
το αποτέλεσμα της μέτρησης. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την μέθοδο αυτή δεν 
ελέγχουμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διεύθυνσης 
και ανάρτησης ενός οχήματος, αλλά εξετάζουμε το μέγεθος της 
απόκλισης του από την ευθύγραμμη πορεία μακροσκοπικά. 

 
 
 

 
 

Εικόνα 3.3 Τρόπος μέτρησης με το αποκλισιόμετρο. 
 
 
Όρια Αποδοχής / Απόρριψης 

- Πλευρική σύγκλιση- απόκλιση του διευθυντηρίου άξονα στο διάστημα 
(3-10] m/km. (Δευτερεύουσα Έλλειψη). 
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- Πλευρική σύγκλιση- απόκλιση του(ων) διευθυντηρίου(ων) άξονα(ων) > 
±10 m/km. (Σοβαρή Έλλειψη). 

 
 
 
 

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ 
 
 

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο  
του αυτοκινήτου με τους τροχούς. Σκοπός της ύπαρξης της ανάρτησης 
είναι να εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες, συνεχή επαφή των τροχών με 
το δρόμο,ευστάθεια κατά την πορεία και να περιορίζει τις καταπονήσεις 
των διαφόρων μερών του αυτοκινήτου από τους κραδασμούς μέσω της 
απόσβεσης των ταλαντώσεων από τις ανωμαλίες του εδάφους. 

 
 
 

 
 

Εικόνα 3.4 Έλεγχος με το αμορτισερόμετρο. 
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Τα αμορτισέρ και τα ελατήρια είναι βασικά συστατικά μίας 
ανάρτησης. Τα αμορτισέρ φροντίζουν στην απόσβεση των ταλαντώσεων 
του αμαξώματος, ενώ τα ελατήρια στην στήριξη. Η ανάρτηση μπορεί 
στην πιο απλή της μορφή να αποτελείται από έναν άξονα με βραχίονες να 
στηρίζονται στο αμάξωμα έως και πολύ πιο πολύπλοκες κατασκευές, 
ανάλογα με την σχεδίαση και τον τύπο του αυτοκινήτου.Μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 τα περισσότερα αυτοκίνητα διέθεταν μη 
ανεξάρτητη  ανάρτηση,  ειδικά  στον  πίσω  άξονα.  Βασικά,   υπήρχε 
ένας άκαμπτος άξονας με φύλλα σούστας ή ελατήρια για να στηρίζεται 
το αμάξωμα και ονομάζεται μη ανεξάρτητη καθώς οποιαδήποτε 
μεταβολή στον έναν τροχό, μεταφέρονταν στον άλλο. 

Από πολύ παλιά έγινε φανερή λοιπόν η ανάγκη απόσβεσης με 
κάποιο τρόπο των ταλαντώσεων και των συντονισμών των ελατηρίων. 
Τα πρωτόγονα συστήματα τριβής έδωσαν σιγά-σιγά τη θέση τους στα 
σημερινά αμορτισέρ. Την «ψυχή» ενός αμορτισέρ (στην απλούστερη 
μορφή του) αποτελεί ένα έμβολο που κινείται μέσα σ' έναν κύλινδρο 
γεμάτο λάδι ο κύλινδρος είναι συνδεδεμένος με τους τροχούς, το έμβολο 
με το σασί. Κατά την κίνηση του εμβόλου το λάδι εξαναγκάζεται να 
περάσει από τη μία πλευρά του στην άλλη μέσω μικροσκοπικών 
βαλβίδων. Στις αργές κινήσεις το πέρασμα αυτό γίνεται χωρίς δυσκολία, 
στις γρήγορες όμως η αντίσταση στην κίνηση του εμβόλου είναι 
σημαντικότατη. Με τον τρόπο αυτό και με προσεκτική επιλογή της 
ρευστότητας του λαδιού και των διαμέτρων των βαλβίδων, που κατά 
κανόνα είναι διαφορετικές για τη συμπίεση και διαφορετικές για την 
αποσυμπίεση, σε συνδυασμό με τη σκληρότητα των ελατηρίων, μπορεί 
να επιτευχθεί αρκετά αποτελεσματική απόσβεση των ταλαντώσεων και 
των αναπηδήσεων των τροχών. Τονίζουμε και πάλι ότι τα αμορτισέρ δεν 
στηρίζουν το αυτοκίνητο (αυτό είναι καθήκον αποκλειστικά και μόνον 
των ελατηρίων). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο ελεγκτής ανεβάζει τον πρώτο άξονα του οχήματος στο 
αμορτισερόμετρο έτσι ώστε οι δύο ρόδες να είναι η καθεμία στο κέντρο 
της πλάκας ταλάντωσης, στη συνέχεια ενεργοποιεί το μηχάνημα το οποίο 
πραγματοποιεί μια κατακόρυφη κίνηση με βάση το οριζόντιο επίπεδο με 
πολύ μεγάλη συχνότητα, στη συνέχεια σταματάει και αφήνεται ελεύθερη 
έτσι ώστε να απορροφήσει την ταλάντωση που έχει αναπτύξει το 
σύστημα ανάρτησης (αμορτισέρ-ελατήριο) ωσότου σταματήσει 
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πλήρως.Αυτό επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές μια για κάθε τροχό 
ξεχωριστά, οι μετρήσεις μεταφέρονται στον υπολογιστή όπου 
εμφανίζονται στην οθόνη σε μορφή ποσοστών . Μεγάλο ρόλο στις 
μετρήσεις παίζει η πίεση των ελαστικών και μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά το αποτέλεσμα των μετρήσεων γι αυτό και πριν ελέγχεται η 
πίεση αυτών και ρυθμίζεται κατάλληλα. 

Όρια Αποδοχής / Απόρριψης: 

Η πρόσφυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 21% για τον κάθε τροχό 
ξεχωριστά και δεν θα πρέπει να υπάρχει απόκλιση ανά άξονα μεγαλύτερη 
του 30%. 

Απόδοση ανά τροχό < 21% Σοβαρή έλλειψη 

21% ≤ Απόδοση ανά τροχό < 50% Δευτερεύουσα έλλειψη 

Απόκληση ανα άξονα > 30% Σοβαρή έλλειψη 

30% ≤ Απόκληση ανα άξονα < 15% Δευτερεύουσα έλλειψη 
 
 

3.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ 
 
 

Το φρενόμετρο έχει τη δυνατότητα μέτρησης: των δυνάμεων 
πέδησης των τροχών μπροστινού και πίσω άξονα, την επί τοις % διαφορά 
των δυνάμεων πέδησης των τροχών του ίδιου άξονα, των δυνάμεων 
πέδησης των τροχών του χειρόφρενου, του συντελεστή πέδησης επί τοις 
% του ποδόφρενου, του συντελεστή πέδησης επί τοις %  του 
χειρόφρενου. Τη διαβάθμιση των δυνάμεων πέδησης σε ένα τροχό λόγω 
παραμόρφωσης του δίσκου ή ελλείψεων της μορφής (oval) των 
ταμπούρων. 

Το Φρενόμετρο γραμμής αποτελείται από δύο (2) ζεύγη 
περιστρεφόμενων κυλίνδρων, ένα ζεύγος για κάθε τροχό του ιδίου άξονα. 
Το Φρενόμετρο είναι κατάλληλο για τον έλεγχο επιβατηγών οχημάτων, 
των οποίων το μέγιστο φορτίο φόρτισης των κυλίνδρων είναι 15 tn ανά 
άξονα ή 7,5 tn ανά τροχό. Το ελάχιστο μετατρόχιο είναι 1.0 m και το 
μέγιστο μετατρόχιο είναι 3.0m. 
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Εικόνα 3.5 Έλεγχος με το φρενόμετρο. 
 
 

Οι κύλινδροι είναι επικαλυμμένοι εξωτερικά με ειδική επικάλυψη 
από εποξειδική σιλικόνη, ώστε να επιτυγχάνεταιυψηλός συντελεστής 
τριβής.Διαθέτει διπλό σύστημα διακοπτών προστασίας και δεν είναι 
δυνατή η λειτουργία του μηχανήματος, εάν δεν πατούν στα ράουλα 
(κυλίνδρους) οι τροχοί του άξονα. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα, τονάξονα στον 
οποίο επενεργεί το χειρόφρενο. Η πληροφόρηση αυτή λαμβάνεται κατά 
κύριο λόγο από πληροφόρηση που παρέχεται από τον οδηγό του 
οχήματος προς έλεγχο. Επιλέγεται ο άξονας μέτρησης ξεκινώντας από 
τον 1ο. Πιέζουμε το κουμπί για ποδόφρενο η χειρόφρενο. Τα 
αποτελέσματα αποθηκεύονται αυτόματα όταν μπλοκάρουν η τροχοί. Οι 
μετρήσεις του συστήματος είναι ορατές σε πραγματικό χρόνο κατά την 
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διάρκεια της μέτρησης στον υπολογιστή της γραμμής ελέγχου και 
απεικονίζονται και σε ψηφιακή μορφή 

 
ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: 

 
ΠΕΔΗ ΠΟΡΕΙΑΣ(φρένα) 

 
Απόδοση πέδησης μικρότερη από 25%, (< 25%), Επικίνδυνη έλλειψη 

 
Απόδοση των δυνάμεων πέδησης του συνόλου των τροχών, 
(25% ≤απόδοση <50%), Σοβαρή έλλειψη 

 
Απόδοση πέδησης > 50%  αποδεκτή τιμή 

 
Επί τοις % διαφορά των δυνάμεων πέδησης των τροχών του ίδιου άξονα, 
(>30%), Σοβαρή έλλειψη. 

 
Επί τοις % διαφορά των δυνάμεων πέδησης των τροχών του ίδιου άξονα, 
(15% <διαφορά ≤ 30%), Δευτερεύουσα έλλειψη. 

 
 
ΠΕΔΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ(χειρόφρενο) 

 
Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, λόγος πέδησης μικρότερος του 16% 
σε σχέση με τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα,σοβαρή έλλειψη 

 
Μονόπλευρη αλλά επαρκής πέδη στάθμευσης, (>30%), Δευτερεύουσα 
έλλειψη. 

 
Εάν το προσκομιζόμενο όχημα άφορτο ή με μερικό φορτίο 

καλύπτει κατά την μέτρηση στο φρενόμετρο (για το λόγο πέδησης των 
φρένων στάθμευσης) το όριο του 16% τότε δεν υπάρχει έλλειψη. 

Εάν όμως το προσκομιζόμενο όχημα δεν καλύπτει το όριο του 
16% τότε ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα να φορτώσει το όχημα με το 
μέγιστο φορτίο του και μετά να γίνει η μέτρηση για τον έλεγχο των 
φρένων στάθμευσης για να διαπιστωθεί εάν ο λόγος πέδησης 
είναιμικρότερος ή μεγαλύτερος από το όριο του 16%. 
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Μετά το πέρας της μέτρησης στο φρενόμετρο ο ελεγκτής με την 
φορητή κάμερα φωτογραφίζει την εμπρός μεριά του αυτοκινήτου είναι η 
δεύτερη από τις τρείς φωτογραφίες που πρέπει να βγάλει. 

 
 
 

3.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 
 

Τα πρώτα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν λάμπες ασετιλίνης, τις 
οποίες μάλιστα άναβε ο ίδιος ο οδηγός, με στόχο όχι τόσο να φωτίζουν 
τον δρόμο αλλά για να μπορούν να γίνονται αντιληπτά από άλλα 
αυτοκίνητα και από πεζούς. Οι πρώτες προσπάθειες για ηλεκτρικά φώτα 
ήταν μάλλον αποτυχημένες καθώς οι λάμπες καίγοντας πολύ γρήγορα 
ενώ και οι λάμπες ήταν πολύ χαμηλής έντασης. 

 
 
 

 
Εικόνα 3.5 Έλεγχος με το φωτόμετρο. 

 
 
 

Η Cadillac ήταν η πρώτη εταιρία που παρουσίασε ηλεκτρικές 
λάμπες στα αυτοκίνητά της το 1912, ενώ αργότερα το 1924 
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τοποθετήθηκε το σύστημα με την μεσαία και την μεγάλη σκάλα για 
κοντινές και μακρινές αποστάσεις. Όμως η πραγματικά σημαντική 
στιγμή στην εξέλιξη των φωτιστικών σωμάτων ήταν η ενσωμάτωση της 
λάμπας αλογόνου το 1962. 

Αυτή την τεχνολογία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πολλά 
αυτοκίνητα και σήμερα, όμως σιγά-σιγά δίνουν την θέση τους στα Xenon 
και τελευταία στα LED, τα οποία έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη 
ικανότητα φωτισμού ενώ διαρκούν και περισσότερο. 

Το φωτόμετρο της γραμμής, αποτελείται από την κυρίως συσκευή 
ελέγχου των φώτων διασταύρωσης και πορείας του οχήματος και 
κατάλληλη βάση της συσκευής, η οποία μετακινείται με τη βοήθεια 
τροχών. Το Φωτόμετρο ελέγχει ηλεκτρονικά τη φωτεινή δέσμη των 
φώτων διασταύρωσης και πορείας του ελεγχόμενου αυτοκινήτου. Το 
Φωτόμετρο ελέγχει, ξεχωριστά για τους αριστερούς και δεξιούς φανούς, 
την απόκλιση της φωτεινής δέσμης δεξιά ή αριστερά, άνω ή κάτω, των 
φώτων πορείας και διασταύρωσης. Η συσκευή διαθέτει τροχούς οι οποίοι 
κάνουν δυνατή την μετακίνησή της εγκάρσια στον άξονακίνησης του 
οχήματος. Με τον ειδικό περιστρεφόμενο και καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο 
laser κεντράρεται και ευθυγραμμίζεται με το σύστημα φανών του 
οχήματος και συγκεκριμένα στο κέντρο του λαμπτήρα. Οι αποκλίσεις της 
δέσμης αναφέρονται στην επί τοις % απόκλιση για δέσμες μήκους 25m. 
Το Φωτόμετρο έχει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό λουξόμετρο το οποίο 
μετρά την ένταση της φωτεινής δέσμης σε LUX (το οποίο μετράει από 0 
έως 240 LUX). 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Εξασφαλίζουμε ότι το όχημα βρίσκεται σε οριζόντια θέση.Το 
όχημα τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε ο φανός να απέχει από το 
φωτόμετρο 20±10cm σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η 
απόσταση επιβεβαιώνεται με τη χρήση μετροταινίας. Ευθυγραμμίζουμε 
το όχημα με τη βοήθεια της συσκευής laser στο όργανο. Τοποθετούμε το 
φωτόμετρο πάντα πρώτα μπροστά από το δεξιό φανό του οχήματος και 
ρυθμίζουμε τον τροχό επιλογής της κλίσης δέσμης στο μηδέν, ώστε να 
εμφανιστεί η δέσμη laser που θα μας βοηθήσει να κεντράρουμε.Στη 
συνέχεια γίνεται η μέτρηση της φωτεινής ισχύς καθώς και η απόκλιση 
της δέσμης των φώτων διασταύρωσης, η οποία καταχωρείται πατώντας 
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το enter. Ακολουθεί η καταχώρηση της μέτρησης της φωτεινής ισχύς 
καθώς και της απόκλισης της δέσμης των φώτων πορείας.Η μέτρηση 
συνεχίζεται για τα φώτα διασταύρωσης και πορείας και του αριστερού 
φανού του οχήματος. 

 
 
ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: 

 
ΦΩΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ: Επαρκής ένταση φωτεινής δέσμης πάνω από 
12 Lux (≥12 Lux) 

 
Ανεπαρκής ένταση φωτεινής δέσμης : 

 
Δευτερεύουσα έλλειψη: από 6 ως και κάτω από 12 [6,12) Lux. 
Σοβαρή έλλειψη: κάτω από 6, (<6 Lux). 

 
Εάν στην οθόνη του φωτόμετρου εμφανιστούν οι παρακάτω ενδείξεις 
(<,> ,^ , v) η στόχευση δεν είναι σωστή για τα φώτα διασταύρωσης 
(Σοβαρή έλλειψη). 

 
ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: Επαρκής ένταση φωτεινής δέσμης πάνω από 32 Lux, 
(≥ 32 Lux). 

 
Ανεπαρκής ένταση φωτεινής δέσμης (φώτα πορείας) : 

 
Δευτερεύουσα έλλειψη: από 10 ως και κάτω από 32, [10,32) Lux. 
Σοβαρή έλλειψη: κάτω από 10, (<10 Lux). 

 
Εάν στην οθόνη του φωτόμετρου εμφανιστούν οι παρακάτω ενδείξεις 
(<,> ,^ , v) η στόχευση δεν είναι σωστή για τα φώτα πορείας (Σοβαρή 
έλλειψη). 
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3.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Εν συνεχεία το όχημα μας οδηγείται στον λάκκο όπου εκεί 
διενεργείται Ο αποκαλούμενος Οπτικός έλεγχος. 

 
 

 

Εικόνα 3.6 Οπτικός έλεγχος. 
 
 
 

Οι οπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με σκοπό την εκτίμηση της 
κατάστασης των διαφόρων μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου. 
Διενεργούνται με παρατήρηση, μόνο από εκπαιδευμένους ελεγκτές δίχως 
τη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος. 

Περιγραφή μεθόδου: 

Πραγματοποιείται έλεγχος με απλή παρατήρηση των ακολούθων 
τμημάτων του οχήματος. 
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Πινακίδα κυκλοφορίας (Μπρος – Πίσω). Ελέγχεται η ύπαρξη της 
εμπρόσθιας και οπίσθιας πινακίδας, η τοποθέτηση αυτών καθώς και η 
γενική κατάσταση. 

Καθρέφτης εσωτερικός – εξωτερικός 

Δείκτες πορείας (φλας): λειτουργία, διακόπτης . Δείκτες πορείας: Χρώμα, 
γυαλί, διαφάνεια 

Δείκτες πορείας-συχνότητα αναλαμπής 

Φώτα προειδοποίησης κινδύνου (Αλάρμ) 

Υαλοκαθαριστήρας – Πίδακες καθαρισμού Παρμπρίζ – δεξαμενή νερού 
καθαρισμού 

Κόρνα Προειδοποιητικό τρίγωνο – φωτισμός προειδοποίηση. Γίνεται 
έλεγχος της ανακλαστικής επιφάνειας του καθώς και της δυνατότητας 
στήριξής του 

Κιβώτιο και υλικό πρώτων βοηθειών Όλα τα οχήματα ανεξαρτήτου 
κατηγορίας, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κιβώτιο Α` Bοηθειών. Το 
περιεχόμενο του κιβωτίου Α Βοηθειών θα πρέπει να έχει: 

- ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100g. 

- Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες γάζες 

- Ένα καρούλι λευκοπλάστη 

- Τέσσερις ατομικούς επιδέσμους 

- Δύο αιματοστατικούς επιδέσμους 

- Ένα φιαλίδιο με τουλάχιστον 200 g οινόπνευμα 

- Ένα φιαλίδιο με 50 g τουλάχιστον, MERCUROCHROME. 

Ζώνες Ασφαλείας – αριθμός, εγκεκριμένου τύπου, αγκύρωση, ασφάλεια 
τοποθέτησης 

Ηλιοροφές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ2/52559/245, η ύπαρξη 
διασκευής ηλιοροφής στα οχήματα πρέπει να σημειώνεται στην άδεια 
κυκλοφορίας τους. Η διαπίστωση της μη καταγραφής της θα σημειώνεται 
ως σοβαρή έλλειψη. 
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Υαλοπίνακες – ακεραιότητα, ύπαρξη μεμβρανών 

Κατά την επικόλληση μεμβράνης σε υαλοπίνακα τοποθετείται 
μεταξύ του υαλοπίνακα και της μεμβράνης αυτοκόλλητο σήμα 
πιστοποίησης της μεμβράνης. Το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στον 
υαλοπίνακα του οχήματος και ακριβώς το ίδιο στην πρωτότυπη 
Βεβαίωση Τοποθέτησης Μεμβράνης, η οποία συνοδεύει κάθε τύπο 
επικολληθείσας μεμβράνης και η οποία παραδίδεται συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη στον κάτοχο του οχήματος. 

Χρώμα: Το χρώμα του οχήματος πρέπει να συμφωνεί με ότι 
αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση μη ενιαίου χρωματισμού 
του οχήματος, βασικό χρώμα θεωρείται το χρώμα του τμήματος του 
αμαξώματος κάτω από τις βάσεις των παραθύρων. Στην περίπτωση που 
σ’ αυτό το τμήμα υπάρχουν περισσότερα χρώματα, βασικό θεωρείται 
αυτό που καλύπτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ SMART: Στην περίπτωση των αυτοκινήτων μάρκας 
Smart ο κατασκευαστής του οχήματος έχει επιλέξει να αναγράφει στο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το χρώμα του μεταλλικού πλαισίου και όχι 
το χρώμα των πλαστικών στοιχείων που βρίσκεται στο τμήμα κάτω από 
τα παράθυρα. 

Καλωδιώσεις 

Φωτιστικά στοιχεία: Ελέγχονται για την κατάσταση των κρυστάλλων, τη 
στερέωσή τους και για τη λειτουργία τους (ανάβουν όλα) 

Ελέγχεται ο εξοπλισμός του συστήματος διεύθυνσης του οχήματος 

Πραγματοποιείται έλεγχος από τον ελεγκτή στον λάκκο, με απλή 
παρατήρηση των ακολούθων τμημάτων του οχήματος. 

Όρια τιμονιού 

Ο τεχνικός υπάλληλος βρίσκεται στον λάκκο, όπου και ελέγχει 
χρησιμοποιώντας το τζογόμετρο, τις ανοχές τιμονιού, την στερέωση του 
ατέρμονα κοχλία, κλπ. Ανοχές τιμονιού, Αρθρώσεις 

Βαρύ τιμόνι 

Πηδάλιο (μέγεθος, κατάσταση) 
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Άξονας – Έδρανο κεφαλής άξονας 

Μοχλός – Ράβδοι σύνδεσης 

Απορροφητήρας Κραδασμών – Σύστημα υποβοήθησης 

Τα σημεία Ανοχές τιμονιού, Ατέρμονας κοχλίας: Στερέωση και 
Αρθρώσεις, απαιτούν τη συσκευή τζογομέτρου. 

Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός: Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είναι 
το τζογόμετρο, το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα πλακών, πάνω στις 
οποίες «κάθονται» οι τροχοί του οχήματος και τον φακό ο οποίος 
λειτουργεί και σαν χειριστήριο για την ενεργοποίηση της κίνησης των 
πλακών. 

 
 
 

 
 
 

Εικόνα 3.7 Το τζογόμετρο. 
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Ελέγχεται το σύστημα πέδησης του οχήματος. Ο οπτικός έλεγχος 
των σωληνώσεων των φρένων γίνεται με το κινητήρα σε λειτουργία. 
Πραγματοποιείται έλεγχος με απλή παρατήρηση των ακολούθων 
τμημάτων του οχήματος. 

Σωληνώσεις: Μπροστά, Αριστερά, Δεξιά Πίσω, Αριστερά, δεξιά: 
Διαρροές, κίνδυνος θραύσης, διάβρωση.υπερβολική διόγκωση, πόροι. 

Δοχείο υγρών φρένων. 

Ποδόφρενο: Διαδρομή μοχλού, υπερβολική ή ανεπαρκής ελεύθερη 
διαδρομή 

Φρένο στάθμευσης: Διαδρομή μοχλού, καστάνια. 

Έλεγχος Ελαστικών: 

ο έλεγχος των ελαστικών ξεκινάει από τον έλεγχο της πίεσης των 
ελαστικών και την πλήρωσή τους με αέρα μέχρι την προδιαγραφόμενη 
από τον κατασκευαστή πίεση. 

Ο ελεγκτής εξετάζει με απλή παρατήρηση την κατάσταση των ελαστικών 
(βαθουλώματα, οπές, εξογκώματα, κλπ) και τις ζάντες ,μη ομοιόμορφη 
φθορά ελαστικών (πέλματος) αλλά και τις διαστάσεις του ελαστικού εάν 
είναι οι προβλεπόμενες. 

Ρεζέρβα – Στερέωση – κατάσταση: Τα επιβατηγά οχήματα εκτός 
δίτροχων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων επιβάλλεται να είναι 
εφοδιασμένα με έναν εφεδρικό τροχό. Τα οχήματα στα οποία υφίσταται 
εκ κατασκευής χώρος για την τοποθέτηση εφεδρικούτροχού είναι 
εφοδιασμένα με εφεδρικό τροχό προσωρινής χρήσης ή κανονικών 
διαστάσεων ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμος προς 
χρήση.Τα επιβατικά οχήματα που δε φέρουν εκ κατασκευής χώρο για την 
τοποθέτηση εφεδρικού τροχούδύνανται να είναι εφοδιασμένα με Κιβώτιο 
Επισκευής Ελαστικού ή με ειδικά συστήματα συνέχισης οδήγησης 
(σύστημα τύπου Run Flat). 
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Πυρασφάλεια 

Ελέγχονται το σύστημα καυσίμων, η εξάτμιση κινητήρα και ο 
πυροσβεστήρας. Eιδικά για τον πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένος στο θάλαμο οδήγησης και εφόσον είναι δυνατό δίπλα 
στην θέση του οδηγού και είναι κατάλληλα στηριγμένοι.Οι φορητοί 
πυροσβεστήρες, θα πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση και ορθά 
συντηρημένοι, για να είναι αποτελεσματική η χρησιμοποίησή τους, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 

Στα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κάτω από 3,5 τόνους 
πρέπει να αναγράφονται και στις δύο πλευρές του οχήματος ο αριθμός 
κυκλοφορίας, η έδρα, τα βάρη (μικτό, απόβαρο, ωφέλιμο), η χρήση και 
ονοματεπώνυμοιδιοκτήτη/ τίτλος επιχείρησης. Στο οπίσθιο μέρος του 
οχήματος πρέπει να φέρει σήμανση μέγιστης ταχύτητας. 

Μετά το πέρας του οπτικού ελέγχου ο ελεγκτής βγάζει και την 
τρίτη φωτογραφία που χρειάζεται και στη συνέχεια ολοκληρώνει τον 
έλεγχο και όπως και τη περίπτωση των δίκυκλων προχωράει στην έκδοση 
του δελτίου τεχνικού ελέγχου 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΧ ΚΑΙ ΔΧ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ 

 
 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης: To αυτοκίνητο όχημα με τooπoίo 
εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με ολική ή 
μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά επιβάτη 

Αυτοκίνητο λεωφορείο: To αυτoκίνητo όχημα πoυ προορίζεται κυρίως 
για τη μεταφορά προσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένης 
και της θέσης τoυ oδηγoύ. 

-Aυτoκίνητo φoρτηγό: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για 
τη μεταφoρά πραγμάτων. 

-Hμιρυμoυλκoύμενo (επικαθήμενo): To ρυμoυλκoύμενo είναι 
κατασκευασμένo για σύνδεση με ρυμoυλκό όχημα κατά τρόπoν ώστε 
τμήμα αυτoύ να στηρίζεται επί τoυ ρυμoυλκoύ, επί τoυ oπoίoυ επιπίπτει 
μεγάλo μέρoς τoυ βάρoυς και τoυ φoρτίoυ τoυ. 

-Pυμoυλκό: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ χρησιμoπoιείται μόνo για την 
έλξη άλλων oχημάτων. 

-Pυμoυλκoύμενo: To όχημα πoυ στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και 
είναι κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλo 
μηχανoκίνητo όχημα. 
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Η παρουσία βοηθού κατά την διάρκεια των ελέγχων βαρέων οχημάτων 
είναι υποχρεωτική. 

 
 
Εδώ ο χρόνος διενέργειας τεχνικού ελέγχουποικίλει ανάλογα τον τύπο 
του οχήματος και τις ιδιαιτερότητες του. Οι κατηγορίες τεχνικού ελέγχου 
επίσης αλλάζουν. 

 
 

Πίνακας 4.1 Κατηγορίες οχημάτων άνω των 3,5 τόνων 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ (min) 

 

ΦΟΡΤΗΓΟ > 3,5 tn 2 αξονικο 30 
ΦΟΡΤΗΓΟ 3 αξονικο 35 
ΦΟΡΤΗΓΟ 4 αξονικο 40 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ≤ 10μετρων 35 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ>10μετρα 
ΠΛΗΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ 

 
50 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΑΡΘΡΩΤΟ) 80 
ΣΥΡΜΟΣ 3αξονικος 50 
ΣΥΡΜΟΣ 4αξονικος 55 
ΣΥΡΜΟΣ 5αξονικος 60 
ΣΥΡΜΟΣ 6αξονικος 65 
ΡΥΜ/ΝΟ−ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟ 
2 αξονικο 

 
25 

ΡΥΜ/ΝΟ−ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟ 
3 αξονικο 

 
30 

 

Aρχικός Έλεγχος Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια., Λεωφορεία, 
Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, 
διενεργείται σε ένα (1) έτος μετά την έκδοση της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας. 
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Περιοδικός τεχνικός έλεγχος:Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, 
πραγματοποιούνται κάθε (1) ένα έτος μετά τη διενέργεια του αρχικού 
τεχνικού ελέγχου και η κάρτα καυσαερίων (ΚΕΚ) εκδίδεται κάθε έξι (6) 
μήνες. 

Ο επανέλεγχος διενεργείται στην περίπτωση που κατά τον αρχικό ή 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. 

 
 
 
 

4.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα 
πρέπει να προσκομίσει ο πελάτης στη γραμματεία 

Άδεια κυκλοφορίας 

Αστυνομική ταυτότητα 

Προηγούμενο ΔΤΕ (αν υπάρχει) 

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (κεκ) – (αν υπάρχει) 

Πιστοποιητικό ταχογράφου (πλην ρυμουλκομένων) 

βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας 

Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος πρέπει να προσκομιστούν τα εξής: 

-Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από 
εξωτερικό) 

-Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή Επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από την χώρα την οποία έχει 
εισαχθεί το όχημα. 

-Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από 
τον Ο.Δ.Δ.Υ) 
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Για τα Φ.Δ.Χ: Πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου Φ.Δ.Χ. οχήματος 
εκτός των προβλεπόμενων απαραιτήτων δικαιολογητικών προαπαιτείται 
Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος 
(ΗΣΑ) που χορηγείται από την Π.Σ.Χ.Ε.Μ. 

Για τα Οχήματα που φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό: 

Στην άδεια κυκλοφορίας, αναγράφεται είτε «γερονοφόρο» είτε «κοινό μη 
ανατρεπόμενο», ανάλογα με τον τύπο της αμάξης, με την συμπλήρωση 
της αντίστοιχης παρατήρησης. Γίνεται έλεγχος στο πινακιδάκι του 
ανυψωτικού μηχανισμού και τα στοιχεία αντιπαραβάλλονται με το 
πιστοποιητικό από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Επίσης γίνεται 
έλεγχος της πρόσδεσης του μηχανισμού στο όχημα και έλεγχος τυχόν 
διαρροών από το μηχανισμό. 

 
 
 
 
 

4.3 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι ακριβώς η ίδια όπως και στα ΙΧ. 
Δίνεται μεγάλη προσοχή στον αριθμό πλαισίου την πινακίδα τον αριθμό 
κινητήρα και το χρώμα. 

 
 
 
 
 

4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Επίσης ο έλεγχος των καυσαερίων είναι ο ίδιος όπως σε όλα τα 
πετρελαιοκίνητα οχήματα όπου κρίνεται με βάση τον συντελεστή Κ όπως 
αναφέραμε παραπάνω. 
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4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και εδώ όπως και στα επιβατηγά ΙΧ. 
 
 
 
 
 

4.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 
 
 

Εδώ ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται είναι ο ίδιος και για τα ΙΧ 
αλλά και για τα βαρέα οχήματα. 

 
 
 

 
 
 

Εικόνα 4.1 Έλεγχος πέδησης. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η γραμματεία έχει επιλέξει τον αριθμό των αξόνων του οχήματος, βάσει 
της άδειας κυκλοφορίας. Ο ελεγκτής θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα, 
τον άξονα ή τους άξονες (ως συνδυασμό) στους οποίους επενεργεί το 
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χειρόφρενο. Επιλέγεται ο άξονας μέτρησης ξεκινώντας από τον 1ο. 
Πιέζουμε το κουμπί για ποδόφρενο η χειρόφρενο. Τα αποτελέσματα 
αποθηκεύονται αυτόματα όταν μπλοκάρουν η τροχοί. 

ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΠΕΔΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 

-Απόδοση πέδησης μικρότερη από 25%, (< 25%), Επικίνδυνη 
έλλειψη.Για το σύνολο των κατηγοριών. 

-Απόδοση των δυνάμεων πέδησης του συνόλου των τροχών, (25% ≤ 
απόδοση < 50%), Σοβαρή έλλειψη 

-Την επί τοις % διαφορά των δυνάμεων πέδησης των τροχών του ίδιου 
άξονα, (> 30%), Σοβαρή έλλειψη 

-Την επί τοις % διαφορά των δυνάμεων πέδησης των τροχών του ίδιου 
άξονα, (15% < διαφορά ≤ 30%), Δευτερεύουσα έλλειψη. 

-Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης, ( > 20%), Σοβαρή έλλειψη. 

-Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης, (10% < διακύμανση ≤ 20%), 
Δευτερεύουσα έλλειψη 

ΠΕΔΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (χειρόφρενο) 

Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, λόγος πέδησης μικρότερος του 16% 
σε σχέση με τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζασοβαρή έλλειψη.Μονόπλευρη 
αλλά επαρκής πέδη στάθμευσης, (>30%), Δευτερεύουσα έλλειψη. Για το 
σύνολο των κατηγοριών.Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο μετρηθεί η 
απόδοση και βρεθεί μεγαλύτερη του 16% δεν υφίσταται έλλειψη και δεν 
σημειώνεται τίποτα. 

Εάν όμως το προσκομιζόμενο όχημα δεν καλύπτει το όριο του 16% (ή 
12% για συρμούς), τότε ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα να φορτώσει το 
όχημα με το μέγιστο φορτίο του και μετά να γίνει η μέτρηση για τον 
έλεγχο των φρένων στάθμευσης για να διαπιστωθεί εάν ο λόγος πέδησης 
είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από το όριο του 16%(ή 12% για 
συρμούς). Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσομοιωτή βάρους για φορτηγά. 
Η συσκευή αποτελείται από δύο υδραυλικές μπουκάλες τοποθετημένες 
στην βάση του λάκκου κατόπτευσης με δυνατότητα κίνησης επάνω σε 
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ράγες με στόχο την προσημείωση του μέγιστου φορτίου το φορτηγού. Η 
χρήση του προσομοιωτή βάρους απαιτείται όταν στο ελεγχόμενο όχημα 
δεν επιτυγχάνεται ο συντελεστής πέδησης του χειρόφρενου όταν το 
όχημα είναι άφορτο και δεν χρησιμοποιείται για την μέτρηση του 
συντελεστού πέδης πορείας (φρένα). 

 
 
 
 
 

4.7 EIΔΗ ΦΡΕΝΩΝ 
 
 

Τα φρένα είναι μηχανισμοί για να περιορίζουν ή να σταματούν την 
κίνηση μηχανής, εφαρμόζοντας τριβή στο κινούμενο μέρος, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε μέρος της κινητικής ενέργειας να μετατραπεί σε θερμότητα, 
οπότε μειώνεται και η ταχύτητα. Τα φρένα είναι δύο ειδών δισκόφρενα 
και ταμπούρο.Δύο εντελώς διαφορετικές υλοποιήσεις μιας κοινής 
ιδέας.Χωρίζονται σε δύο επίσης κατηγορίες τα υδραυλικά φρένα αλλά 
και τα αερόφρενα. 

Το υδραυλικό σύστημα φρένων, σε σύγκριση με τα αερόφρενα, 
είναι πιο απλό στην κατασκευή και έχει μικρότερο όγκο και βάρος. Σε 
περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες απαιτείται απότομο φρενάρισμα, ο 
οδηγός είναι υποχρεωμένος να πατήσει με μεγάλη δύναμη το πεντάλ του 
φρένου. Γι αυτό το υδραυλικό σύστημα χρησιμοποιείται στα ελαφρά 
αυτοκίνητα ή σε φορτηγά βάρους μέχρι 5-6 τόνων. 

Σε αυτοκίνητα με βάρος μεγαλύτερο των 8 τόνων, συνήθως 
τοποθετούνται αερόφρενα. Τα αερόφρενα είναι πιο πολύπλοκα στην 
κατασκευή τους και πιο δαπανηρά από τα υδραυλικά, είναι όμως 
αποτελεσματικότερα, αφού η δύναμη της πέδησης, που δημιουργείται με 
τη βοήθεια πιεσμένου αέρα, είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη που μπορεί 
να εξασκήσει ο οδηγός. Οι κατασκευαστές σχεδίασαν τα αερόφρενα στα 
οποία το υγρό των φρένων αντικαταστάθηκε από τον πιεσμένο αέρα, που 
χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Έτσι, το μόνο που απαιτείται από τον 
οδηγό είναι να ανοίξει μία βαλβίδα, που επιτρέπει στον πιεσμένο αέρα να 
εισαχθεί στο σύστημα (έτσι εξηγείται και ο χαρακτηριστικός 
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θόρυβος εξαγωγής πιεσμένου αέρα, που ακούγεται κάθε φορά που ο 
οδηγός αφήνει το πεντάλ των φρένων). 

Το τύμπανο πέδης (φρένου) ή ταμπούρο είναι ένα μηχανικό 
κυλινδρικό εξάρτημα, οριζόντιας μηχανικής διάταξης, μικρού μήκους και 
διάφορης διαμέτρου, στερεωμένο άλλοτε σε πλήμνη τροχού, ή σε 
έλικτρο.Στην κυλινδρική επιφάνεια αυτού εφαρμόζουν ειδικές 
μεταλλικές σιαγόνες που φέρουν εσωτερική επένδυση με υλικό υψηλού 
συντελεστή τριβής προκειμένου να επιτύχουν την πέδηση του 
περιστρεφόμενου τυμπάνου. 

 

 
Εικόνα 4.2 Υδραυλικά φρένα τεχνολογίας ταμπούρου 

 
 

Τα τακάκια φρένων είναι μέρος του δισκόφρενου το οποίο 
χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλες εφαρμογές. Τα 
τακάκια φρένων αποτελούνται από μια ατσάλινη επιφάνεια, η οποία έχει 
υλικό τριβής στη μεριά η οποία εφάπτεται με το δίσκο φρένων.Υπάρχουν 
δύο τακάκια φρένων μέσα στη δαγκάνα φρένων, των οποίων η πλευρές 
του υλικού τριβής κοιτάζουν προς το δίσκο. Όταν εφαρμόζεται 
υδραυλική πίεση στα φρένα η εναλλακτικά πίεση αέρος, η  δαγκάνα 
πιέζει τα δύο τακάκια να ακουμπήσουν το δίσκο που γυρνάει και αυτό 
επιβραδύνει ή σταματά το όχημα. 



 

 
 

 

Εικόνα 4.3 Αερόφρενα τεχνολογίας ταμπούρου
 
 

Πλεονεκτήματα δισκόφρενου
επιδόσεις σταματήματος σε σύγκριση με τα ταμπούρα και αυτό 
περιλαμβάνει την αντίσταση στην «απώλεια φρεναρίσματος» που 
προκαλείται από την υπερθέρμανση των εξαρτημάτων των φρένων και 
έχουν την ικανότητα να επανέρχονται γρήγο
με υγρά (τα βρεγμένα φρένα είναι λιγότερο αποδοτικά). Αντίθετα με τα 
ταμπούρα, τα δισκόφρενα δεν έχουν αυτο
φρεναρίσματος είναι πάντα ανάλογη της πίεσης που εφαρμόζεται στο 
πεντάλ ή στη μανέτα του φρένου) α
έχουν υποβοήθηση, με σκοπό να μειώσουν την πίεση του οδηγού στο 
πεντάλ. 
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Εικόνα 4.3 Αερόφρενα τεχνολογίας ταμπούρου 

Πλεονεκτήματα δισκόφρενου Τα δισκόφρενα δίνουν καλύτερες 
επιδόσεις σταματήματος σε σύγκριση με τα ταμπούρα και αυτό 
περιλαμβάνει την αντίσταση στην «απώλεια φρεναρίσματος» που 
προκαλείται από την υπερθέρμανση των εξαρτημάτων των φρένων και 
έχουν την ικανότητα να επανέρχονται γρήγορα όταν έρχονται σε επαφή 
με υγρά (τα βρεγμένα φρένα είναι λιγότερο αποδοτικά). Αντίθετα με τα 
ταμπούρα, τα δισκόφρενα δεν έχουν αυτο-βοηθητική δράση (η ισχύ 
φρεναρίσματος είναι πάντα ανάλογη της πίεσης που εφαρμόζεται στο 
πεντάλ ή στη μανέτα του φρένου) αλλά πολλά συστήματα δισκόφρενου 
έχουν υποβοήθηση, με σκοπό να μειώσουν την πίεση του οδηγού στο 

 

Τα δισκόφρενα δίνουν καλύτερες 
επιδόσεις σταματήματος σε σύγκριση με τα ταμπούρα και αυτό 
περιλαμβάνει την αντίσταση στην «απώλεια φρεναρίσματος» που 
προκαλείται από την υπερθέρμανση των εξαρτημάτων των φρένων και 

ρα όταν έρχονται σε επαφή 
με υγρά (τα βρεγμένα φρένα είναι λιγότερο αποδοτικά). Αντίθετα με τα 

βοηθητική δράση (η ισχύ 
φρεναρίσματος είναι πάντα ανάλογη της πίεσης που εφαρμόζεται στο 

λλά πολλά συστήματα δισκόφρενου 
έχουν υποβοήθηση, με σκοπό να μειώσουν την πίεση του οδηγού στο 
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Εικόνα 4.4 Υδραυλικά δισκόφρενα 
 
 
 

 

Εικόνα 4.5 Δισκόφρενα αέρος 
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4.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 

Ακολουθεί η μέτρηση των φώτων πορείας και διασταύρωσης του 
ελεγχόμενου οχήματος με τη βοήθεια του φωτομέτρου της αυτόματης 
γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων του ΚΤΕΟ η διαδικασία αλλά και 
τα όρια αποδοχής-απόρριψης παραμένουν ίδια όπως και στα ΙΧ οχήματα. 

 
 
 
 
 

4.9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Εν συνεχεία το όχημα μας οδηγείται στον λάκκο όπου εκεί 
διενεργείται Ο αποκαλούμενος Οπτικός έλεγχος 

 
 

 
 
 

Εικόνα 4.6 Οπτικός έλεγχος. 
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Ελέγχονται και ισχύουν όλα όσα αναφέραμε κατά τον οπτικό έλεγχο των 
ΙΧ συμπληρωματικά ελέγχονται και τα εξής : 

Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ): 

Κάθε Φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ) φέρει ειδικό 
ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας 
(ηλεκτρονική ετικέτα). Η ηλεκτρονική ετικέτα κατά την εγκατάστασή  
της επικολλάται εντός του οχήματος και επί του εμπρόσθιου 
ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).Το ΚΤΕΟ διαθέτει ηλεκτρονική συσκευή 
ανάγνωσης (reader), με την οποία ελέγχεται το Η.Α.Σ. Οι πληροφορίες 
που λαμβάνει αφορούν στον Ιδιοκτήτη του οχήματος (Επίθετο, Όνομα, 
Πατρώνυμο, ΑΦΜ), στονΑριθμό Κυκλοφορίας του οχήματος, τον Τύπο, 
την Έδρα καθώς και τον Αριθμό Πλαισίου του οχήματος, τον Κωδικό 
Περιοχής, τον Τύπο Μεταφοράς, τον Κωδικό εργοστασίου και τη 
Διεύθυνση και Πόλη στην οποία είναι εγγεγραμμένο το όχημα. 

Επίσης στα οχήματα με αερόφρενα ελέγχονται τα εξής : 

Χρόνος για την ανάπτυξη υποπίεσης (κενού) ή υπερπίεσης αέρα που 
απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος πέδησης. 

Στεγανότητα : Διαρροή αέρα που προκαλεί σημαντική πτώση πίεσης ή 
αισθητές διαρροές αέρα ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος και ο 
χρόνος πλήρωσης των δοχείων. 

Διαστάσεις αμάξης:Γίνεται μέτρηση των διαστάσεων της αμάξης και 
ελέγχονται αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας. Επιτρέπονται 
μικρές αποκλίσεις. Στην μέτρηση του μεταξονίου για διευθυντήριους 
τροχούς αν υπάρχει απόκλιση από το μήκος που αναγράφεται στην άδεια 
κυκλοφορίας. 

Γίνεται έλεγχος της διάταξης ζεύξης για πιθανές φθορές ανοχές και 
πιθανή ελαττωματική στερέωση. Υπάρχουν δύο είδη ζεύξεως 

1. Ζεύξη αρθρωτού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) 

2. Ζεύξη ρυμουλκού με ρυμουλκούμενου (συρμος) 
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Λασπωτήρες: Tα φoρτηγά όλων των κατηγoριών, τα λεωφoρεία, ως και 
τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να φέρoυν λασπωτήρες στoυς τρoχoύς 
τoυ πίσω τελευταίoυ άξoνα 

Φώτα όγκου: Τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα με πλάτος που 
υπερβαίνει τα 2,10 μ υποχρεούνται να έχουν δύο τουλάχιστον φώτα 
όγκου τα οποία να εκπέμπουν λευκό ή ειδικό κίτρινο χρώμα προς τα 
εμπρός και ερυθρό προς τα πίσω. 

Ανακλαστήρες: Ελέγχονται για την ύπαρξη, τη λειτουργία τους, τον 
αριθμό τους, το σχήμα, τη θέση και το χρωματισμό τους. Τα αυτοκίνητα 
οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν στο πίσω μέρος 
τους δύο τουλάχιστον ερυθρούς αντανακλαστήρες σχήματος ισόπλευρου 
τριγώνου. 

Οχήματα οδικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, τα οποία έχουν 
ταξινομηθεί στην Ελλάδα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με 
συσκευή ελέγχου (ταχογράφο). Αφορά οχήματα με μικτό βάρος 
μεγαλύτερο των 3500 Kg. Η συσκευή ελέγχου είναι η συσκευή που 
τοποθετείται στα οχήματα για να δεικνύει και να καταγράφει αυτόματα ή 
ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών και 
τις περιόδους εργασίας των οδηγών τους.Ο ελεγκτής οφείλει να 
διαπιστώσει μόνο το ότι ο ταχογράφος είναι εγκεκριμένου τύπου και όχι 
να εξακριβώσει την ορθή λειτουργία του. (Οι βεβαιώσεις για τον 
ταχογράφο, δίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία) 

Σφήνες Ασφάλισης (Τάκοι) Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα 
ρυμoυλκoύμενα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μεγαλύτερoυ των 3.500 
χιλιoγράμμων, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με κατάλληλες σφήνες 
αναστoλής κύλισης (τάκoι), δύο ανά όχημα. 

Τα Ι.Χ φορτηγά οχήματα που προσδιορίζονται για εμπορευματικές 
μεταφορές πρέπει και στις δύο πλευρές του αμαξώματος τα εξής 
στοιχεία: 

- Χρήση οχήματος (Ιδιωτική ή Δημόσια) 

- Αριθμός κυκλοφορίας 

- Ονοματεπώνυμο και τίτλος επιχείρησης 
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- Έδρα επιχείρησης 

- Βάρη (Μικτό, Απόβαρο, Ωφέλιμο) 

Στα Δ.Χ φορτηγά οχήματα τα προβλεπόμενα στοιχεία αναγράφονται στη 
δεξιά πλευρά του οχήματος. 

Πινακίδες σήμανσης βαρέως ή μεγάλου μήκους οχήματος Στο οπίσθιο 
μέρος του οχήματος πρέπει να υπάρχει πινακίδα σήμανσης βαρέως ή 
μεγάλου μήκους οχήματος. Tα oχήματα ή oι συνδυασμoί oχημάτων 
μήκoυς 13 μέτρων και άνω, επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή 
τoυς, στην πίσω πλευρά τoυς 

 
 
 

 
 
 

Εικόνα 4.7 Ένωση τράκτορα με ρυμουλκούμενο. 
 
 
Έλεγχος συνδέσμων συστήματος πέδησης του ρυμουλκούμενου: 
Τραβάμε τους συνδέσμους του συστήματος πέδησης (παρακάτω εικόνα) 
προς τα πάνω. Η πιο συνήθης βλάβη είναι η φθορά των ελαστικών 
δακτυλιδιών (Ο-ring). Μόλις αποσυνδεθούν και οι δύο σύνδεσμοι θα 
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πρέπει στο ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο να επενεργήσει η πέδη 
στάθμευσης. 

 
 
 

4.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ABS ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ιδιαίτερη βάση δίνεται στονέλεγχο της λειτουργίας του 
συστήματος αντιεμπλοκής (ABS), καθώς και της λειτουργίας της 
ενδεικτικής λυχνίας του ABS που βρίσκεται στο πίνακα οργάνων του 
οχήματος. Ο έλεγχος του ABS γίνεται μέσω της ενδεικτικής λυχνίας, 
αφού το σύστημα ABS δεν τίθεται σε λειτουργία στις μικρές ταχύτητες 
που κινούνται οι τροχοί στους κυλίνδρους του φρενόμετρου (< 7km/h). 
Οι ενδεικτικές λυχνίες ABS (εφόσον υπάρχει) και στάθμης φρένων κατά 
την εκκίνηση του κινητήρα πρέπει να ανάβουν και στην συνέχεια να 
σβήνουν. Στην περίπτωση που η ενδεικτική λυχνία του ABS παραμείνει 
αναμμένη, τότε υπάρχει πιθανή δυσλειτουργία του ABS. 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ABS 

Όλα τα κυκλοφορούντα φορτηγά με ΜΒ>3,5 τόνους, τα λεωφορεία και 
τα ρυμουλκούμενα είναι υποχρεωμένα από 1/4/2015 να φέρουν ΑΒS. 
Aπό 1/4/2015 απαγορεύεται η κυκλοφορία των μεταχειρισμένων 
οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3, O4, που δεν φέρουν 
σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης ABS τα οχήματα με αμιγώς υδραυλικό 
σύστημα πέδησης και αυτή η παρατήρηση θα αναγράφεται στο ΔΤΕ. 

Το ΚΤΕΟ εκδίδει βεβαιώσεις 

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ 
ΠΕΔΗΣΗΣ ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΕΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ) 

Όταν το όχημα διαθέτει ισχύον ΔΤΕ, στο οποίο δεν έχουν 
σημειωθεί     σοβαρές     ή     επικίνδυνες     ελλείψεις,     προκειμένου     να 
εγκατασταθεί   εκ   των   υστέρων   ΣΑΠ.      Εξουσιοδοτημένος   τεχνίτης 
τοποθετεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο το ΣΑΠ. Το ΣΑΠ πρέπει να 
είναι εγκεκριμένο σαν ολότητα και καινούργιο (τιμολόγιο αγοράς, δελτίο 
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αποστολής) Εκδίδεται ηβεβαίωση καλής τοποθέτησης (ΒΚΤ) και 
υπογράφεται από τον τεχνίτη και τον υπεύθυνο 
συνεργείου.Εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής της κατασκευάστριας 
εταιρείας ελέγχει όλη την διάταξη του ΣΑΠ, της συμβατότητας, των 
ρυθμίσεων και της καλής λειτουργίας του ΣΑΠ και εκδίδεται η βεβαίωση 
καλής λειτουργίας (ΒΚΛ) η οποία υπογράφεται από τον επιθεωρητή. Το 
όχημα προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ για να διενεργηθεί ειδικός έλεγχος 
διασκευής. Κατά την διάρκεια αυτού του ελέγχου ενεργείται τεχνικός 
έλεγχος μόνο του συστήµατος πέδησης αλλά και έλεγχος επαλήθευσης 
ότι το ελεγχόµενο όχηµα είναι το περιγραφόµενοοτι το ΣΑΠ που 
περιγράφεται και απεικονίζεται στις ΒΚΤ, ΒΚΛ, στο αναλυτικό 
Σχεδιάγραµµα και την έγκριση τύπου έχει τοποθετηθεί στο Όχηµα, οτι τα 
δοµικά του στοιχεία (όσα είναι οπτικά προσπελάσιµα) αναγνωρίζονται 
στο όχηµα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν µε τον τρόπο 
που δηλώνεται στη ΒΚΤ για κανονική λειτουργία του 
συστήµατος.Εκδίδεται η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΕΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΑΠ σε 
τριπλούν, στην άδεια κυκλοφορίας θα αναγράφεται: εγκεκριμένη 
διασκευή-τοποθέτηση ABS. 

ΟΣΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓIA ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 01/01/2004 ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΠ, ΟΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΑ 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΥΤΕ Η 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 

Όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων και αφού έχει 
περάσει ο ενδεδειγμένος χρόνος μετά την ολοκλήρωση του Tεχνικού 
Eλέγχου εκδίδεται για το όχημα Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), που 
υπογράφεται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ που διενήργησε τον έλεγχο και 
σφραγίζεται με την σφραγίδα του ΚΤΕΟ. 
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5.ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν αντικείμενο την αναλυτική 
παρουσίαση των διαδικασιών που ακολουθούνται στα Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων 
προσφέρει πάρα πολλά οφέλη όπως: 

· Πρόληψη ζημιών και φθορών 
· Οικονομία αφού με την έγκαιρη πρόληψη μειώνεται το κόστος της 

επισκευής 
· Ασφάλεια στο δρόμο και μείωση ατυχημάτων 
· Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης 
· Οικονομία στα καύσιμα μέσω της εξασφάλισης της καλής 

λειτουργίας των κινητήρων 

Τέλος κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποκτήθηκαν από τον 
φοιτητή γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τη μηχανολογία των οχημάτων 
και τους σχετικούς τεχνικούς ελέγχους. 
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