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29 Ιαλνπαξίνπ 2013 
 
 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Αρ. 1/2013 
 
Ιδησηηθά Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ, 
Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ  
Διέγρνπ Ορεκάησλ. 
 
 
Θέμα: ΕΚΠΟΜΠΕ ΕΞΑΣΜΙΗ - ΗΜΕΙΟ 2 - ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ. 

 

Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξώ όηη ζην ζεκείν 2.1 ηεο ζειίδαο 5-7 ηνπ 
Δγρεηξηδίνπ Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ πξνζηίζεηαη κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (β), ην ζεκείν (γ) 
σο εμήο: 

 
«(γ) Γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα δηάγλσζεο (On Board 

Diagnostic – OBD) ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 70/220/ΔΟΚ κπνξεί, εναλλακτικά πξνο ηε 
δνθηκή πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν (β) πην πάλσ, λα πξνζδηνξηζηεί ή νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο εθπνκπώλ, κε θαηάιιειε αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο ΟΒD θαη ηαπηόρξνλν 
έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΟΒD.  Ο νπηηθόο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 
εμάηκηζεο ζπλερίδεη λα είλαη ππνρξεσηηθόο όπσο ζηα ζεκεία 2.1 (β)(η) θαη 2.1 (β)(ηη) πην 
πάλσ κε ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο λα έρεη θηάζεη ζηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο ηνπ.» 

 
2. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο αθνύ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηε κεραλή ηνπ νρήκαηνο λα 

ειέγρεηε πξώηα αλ αλάβεη ε ιπρλία έλδεημεο ειέγρνπ ηεο κεραλήο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ 
νρήκαηνο.  ηελ πεξίπησζε όπνπ ε ελ ιόγσ ιπρλία έλδεημεο αλάβεη, ηόηε ην απνηέιεζκα ηνπ 
ειέγρνπ είλαη αποτυχία κε ηελ επηινγή θαη θαηαρώξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεκείνπ απνηπρίαο  
από ηνλ πίλαθα ηνπ νπηηθνύ ειέγρνπ, θαηά ηελ επηζεώξεζε.   

 
3. Αλ ε ιπρλία δελ αλάβεη πξέπεη λα πξνρσξείηε ζε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ 

ηνπ νρήκαηνο κέζσ ηνπ εηδηθνύ κεραλήκαηνο δηάγλσζεο ΟΒD.  Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ 
σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΟΒD είλαη αξλεηηθό, δειαδή κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο 
δηάηαμεο OBD ππάξρνπλ ιάζε, ηόηε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ θαπζαεξίσλ ζεσξείηαη 
απνηπρία. 

 
4. ηελ πεξίπησζε όπνπ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθό, δειαδή δελ ππάξρεη θαλέλα ιάζνο, κεηά από 

ηελ αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο OBD, ν έιεγρνο είλαη επηηπρήο.   
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5. Σνλίδεηαη όηη ε ρξήζε ηεο δηάηαμεο OBD επηηξέπεηαη κόλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαπζαεξίσλ θαη ν 
Τπεύζπλνο Γξακκήο δελ κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε, π.ρ. λα δηαγξάςεη από 
ηε κλήκε ηνπ OBD πηζαλέο ελδείμεηο ζθαικάησλ.   

 
6. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα απνζεθεύεηαη απηόκαηα ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηεο 

γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ, όπσο γίλεηαη θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαπζαεξίσλ.  
ε πεξίπησζε κε επηηπρνύο ειέγρνπ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 
αληίγξαθν ηνπ απνηειέζκαηνο, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη αζηνρίεο ηνπ νρήκαηνο. 

 
 
Με ηηκή, 

 
(σηήξεο Κνιέηηαο) 
Γηεπζπληήο 
Σκήκαηνο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ 


