
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΑΛΟΥΝ 
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΩΝ ΤΟΝΩΝ ΜΕΙΚΤΟΥ 

ΦΟΡΤΙΟΥ

Το Εγχειρίδιο αυτό δεν είναι νομικό κείμενο.

Ο σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για 
τον  Τεχνικό  Έλεγχο  Οχημάτων  τόσο  για  τους  Υπεύθυνους  Γραμμής  όπως 
καθορίζονται στο Συμβόλαιο Ανάθεσης Υπηρεσιών (Τ.Ο.Μ. 1/2001), όσο και για 
τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπόκεινται σε Τεχνικό Έλεγχο.

Ημερομηνία ΄Εκδοσης:  Οκτώβριος 2001

Το Εγχειρίδιο αυτό δυνατό να αναθεωρείται κατά διαστήματα.  Πληροφορίες για 
τέτοιες αλλαγές θα δίνονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                        

1. Αριθμός Εγγραφής και ΄Άδειας Κυκλοφορίας, Αριθμός πλαισίου και αριθμός μηχανής.

 2. Εκπομπές Εξάτμισης

 3. Χειρόφρενο

 4. Πέδηση

 5. Κάθισμα Οδηγού

 6. Οπτικό Πεδίο Οδηγού - Ορατότητα

 7. Κόρνα

 8. Υαλοπίνακες

 9. Ζώνες Ασφάλειας

10.  Σύστημα Διεύθυνσης (ΤΙΜΟΝΙ)

11.  Θύρες - Κλειδαριές

12.  Φώτα πέδησης

13.  Οπίσθια φώτα θέσεως και φώτα οπίσθιας πινακίδας

14.  Φώτα κατεύθυνσης – φώτα κινδύνου

15.  Φώτα πορείας (μεγάλα) και φώτα διασταύρωσης (μεσαία)

16.  Αμάξωμα

17.  Ελαστικά

18.  Ευθυγραμμία Τιμονιού

19.  Πλαίσιο (σκελετός – σασί)

20.  Ανάρτηση

21.  Ηλεκτρικό Σύστημα

22.  Σύστημα Καυσίμου

23.  Σύστημα εξάτμισης/ όχλησης
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ε            - Επανέλεγχος

Π            - Παρατήρηση

Ε/ΤΟΜ    - Παράπεμψη στα Κρατικά Κέντρα Επιθεώρησης
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1. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

1.1. Έλεγχος  αριθμού  εγγραφής  (πινακίδων)  και  άδειας  κυκλοφορίας  για  νομιμότητα 
εγκυρότητα και  ασφαλή τοποθέτηση τους.

1.2. ΄Ελεγχος  αριθμού  πλαισίου  και  αριθμοί  μηχανής  για  νομιμότητα,  εγκυρότητα  και 
ασφαλή στερέωση όπου υπάρχει πινακίδα κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πινακίδες 

(Κ.Δ.Π. 189/2000)

Αριθμός πλαισίου.

1α.  Απουσία 
1β.  Κακή στερέωση

2.  Απουσία ψηφίων

3.  Λανθασμένες διαστάσεις ή χρώματα
     (Σημ. 1)
4.  Διαφορά από τίτλο ιδιοκτησίας

5.  Δεν υπάρχει ή είναι διαφορετικός από 
     αυτόν που υπάρχει στον τίτλο 
     ιδιοκτησίας.

Ε
Π

Ε

Π

Ε/ΤΟΜ

Ε/ΤΟΜ

Αριθμός μηχανής 6.  Δεν υπάρχει ή είναι διαφορετικός από 
     αυτόν που  υπάρχει στον τίτλο 
     ιδιοκτησίας.

ΣΗΜ.:

Για οχήματα εγγραμμένα πριν από την 
1/1/78:-

(Oι πινακίδες με άσπρα ή ασημένια ψηφία 
σε  μαύρο φόντο.)

Ε/ΤΟΜ
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2. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

2.1. Εφαρμόστε τον επίσημο έλεγχο βάση της οδηγίας 96/96/ΕΟΚ.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1          Θόρυβος εξάτμισης -  Ασυνήθης θόρυβος 

ψηλής έντασης Ε
2          Εκπομπές εξάτμισης
2.1. Οχήματα με κινητήρα με επιβαλλόμενη 
            ανάφλεξη (βενζινοκινητήρα)

(α)  όταν οι εκπομπές δεν ρυθμίζονται από 
προηγμένο σύστημα ελέγχου εκπομπών, 
όπως τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα 
κλειστού κυκλώματος ελεγχόμενο με 
αισθητήρα λάμδα:

(i) οπτική εξέταση του 
συστήματος εξάτμισης, προκειμένου 
να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαρροές

(ii) οπτική εξέταση του 
συστήματος ελέγχου εκπομπών, αν η 
εξέταση αυτή είναι δυνατή, 
προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει 
εκεί ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός

Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για να φθάσει ο κινητήρας 
στην κανονική κατάσταση λειτουργίας 
(λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του 
κατασκευαστή), μετράται στην κατάσταση 
βραδυπορίας (ρελαντί) και με 
αποσυμπλεγμένο τον κινητήρα, η 
περιεκτικότητα των εκπομπών σε μονοξείδιο 
του άνθρακα (CO).

Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των 
καυσαερίων σε CO είναι εκείνη που 
καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.

Σε περίπτωση που το στοιχείο αυτό δεν είναι 
διαθέσιμο, η περιεκτικότητα των καυσαερίων 
σε CO δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- Όσον αφορά τα 
οχήματα που έχουν εγγραφεί ή τεθεί σε 
κυκλοφορία για πρώτη φορά μεταξύ της 
1ης Αυγούστου, 1975 και της 1ης 

Οκτωβρίου, 1986: CO – 4,5% κατ’ όγκο

-      Όσον αφορά 
οχήματα που έχουν εγγραφεί ή έχουν 
τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά 
μετά την 1η Οκτωβρίου 1986: CO – 
3,5% κατ’ όγκο.

1. Υπάρχουν διαρροές
    (π.χ. τρυπημένο)

2. Απουσία τεχνικού 
    εξοπλισμού (εξώστ)

3. Πάνω από το όριο που 
    καθορίζει ο 
    κατασκευαστής

4. Πάνω από 4,5% κατ’ 
    όγκο

5. Πάνω από 3,5% κατ’    
     όγκο

Ε

Ε

Ε

 
Ε



(β)  Όταν οι εκπομπές εξάτμισης 
ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα 
ελέγχου εκπομπών, όπως για παράδειγμα 
τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα κλειστού 
κυκλώματος ελεγχόμενο με αισθητήρα 
λάμδα:

(i)   οπτική εξέταση του 
συστήματος εξάτμισης, 
προκειμένου να ελεγχθεί αν 
υπάρχουν διαρροές και αν όλα τα 
μέρη είναι πλήρη

(ii)  οπτική εξέταση του 
συστήματος ελέγχου εκπομπών, 
προκειμένου να ελεγχθεί αν 
υπάρχει σε αυτό ο αναγκαίος 
τεχνικός εξοπλισμός

(iii)   προσδιορισμός της 
απόδοσης του συστήματος ελέγχου 
εκπομπών του οχήματος με 
μέτρηση της τιμής λάμδα και της 
περιεκτικότητας των καυσαερίων σε 
CO σύμφωνα με τις διατάξεις του 
σημείου (iv) πιο κάτω ή σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προτείνει ο 
κατασκευαστής. Για κάθε δοκιμή, ο 
κινητήρας του οχήματος πρέπει να 
φθάσει στην κανονική κατάσταση 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή.

(iv)   Εκπομπές στην 
απόληξη του συστήματος 
εξατμίσεων – οριακές τιμές:

-   μέτρηση με τον κινητήρα 
σε   

                         κατάσταση βραδυπορίας

η μέγιστη επιτρεπόμενη 
περιεκτικότητα των καυσαερίων CO 
είναι εκείνη που καθορίζει ο 
κατασκευαστής του οχήματος.   Σε 
περίπτωση που η τιμή αυτή δεν είναι 
γνωστή, η περιεκτικότητα σε  CO δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% κατ’ 
όγκο.

- μέτρηση κατά τη 
λειτουργία του αποσυμπλεγμένου 
κινητήρα σε επιταχυνόμενη (ρελαντί) 
βραδυπορία. Η ταχύτητα περιστροφής 
του κινητήρα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2000 στροφές ανά λεπτό:

-      περιεκτικότητα σε CO: 
όχι μεγαλύτερη    

6. Όταν υπάρχουν 
    διαρροές  ή τα μέρη δεν
    είναι πλήρη

7. Απουσία τεχνικού 
    εξοπλισμού

8. Πάνω από το όριο που 
    καθορίζει ο 
    κατασκευαστής ή
    πάνω από 0,5% κατ’  
    όγκο αναλόγως

 9. Πάνω από 0,3% κατ’ 
     όγκο

10. Εκτός του πεδίου 
      0,97–1,03 ή εκτός  του 

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε



                    από 0,3% κατ’ όγκο.

-         Λάμδα: 1±0,03 ή 
όπως προβλέπουν οι  

                    προδιαγραφές του κατασκευαστή.

      πεδίου που καθορίζει 
      ο  κατασκευαστής

Σημεία ελέγχου Αιτίες αστοχίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2.2. Οχήματα με κινητήρα ντίζελ (ανάφλεξη 
με συμπίεση)
Μέτρηση της θολερότητας των 
καυσαερίων κατά την ελεύθερη 
επιτάχυνση του αποσυμπλεγμένου 
κινητήρα από την ταχύτητα βραδυπορείας 
μέχρι το 70% της ταχύτητας στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή καυσίμου.  Η 
συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα 
του κατασκευαστή.  Σε περίπτωση που το 
στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο, ως 
οριακές τιμές για το μέγιστο συντελεστή 
απορρόφησης, λαμβάνονται:

κινητήρες ντίζελ με φυσική 
                        απορρόφηση:2,5m-1

- κινητήρες ντίζελ με 
υπερπλήρωση: 3,0m-1,

Για τα οχήματα που έχουν εγγραφεί ή 
τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.

11. Πάνω από την 
συγκέντρωση που 
αναγράφεται στην πινακίδα 
του κατασκευαστή

12. Πάνω από 2,5m-1

13. Πάνω από 3,0m-1

14. Αναδύεται ορατός 
μαύρος καπνός ή ορατό 
καυσαέριο

Ε

Ε

Ε

Ε



3. ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

3.1. Ελέγξτε την κατάσταση του μοχλού εφαρμογής του χειροφρένου για 
τζόγο και αν ασφαλίζει όταν αυτός εφαρμοστεί.

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ)

3.2. Ελέγξτε  ότι  το  χειρόφρενο  ασφαλίζει  τουλάχιστον  δύο  τροχούς  και 
μετρήστε την απόδοση του.

(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ)

3.3 Στις  περιπτώσεις  όπου  δεν  εφαρμόζεται  το  μηχάνημα  ελέγχου 
απόδοσης πέδησης ο έλεγχος γίνεται με τον μετρητή επιβράδυνσης 
φρενάροντας  το  όχημα  με  το  χειρόφρενο  από  ταχύτητα  25 
χιλιομέτρων.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ENEΡΓΕΙΑ

Μοχλός χειρόφρενου 1.  Απουσιάζει, είναι ραγισμένος, ή μη 
     ασφαλής.

Ε

2.  Διαγράφει μεγάλη διαδρομή. Π

Μηχανισμός με γρανάζια, 
ασφάλιση

1.  Απουσιάζει ή είναι φθαρμένος. Ε

2.  Δεν ασφαλίζει. Ε

Απόδοση/Επιδόσεις
(roller tester)

1. O λόγος της πέδησης ανά μάζα του 
    οχήματος παρουσιάζεται.  Κατώτερος 12%

Ε

2. Διαφορά απόδοσης δεξιού-αριστερού 
    φρένου πάνω από 30%

Ε



4. ΠΕΔΗΣΗ

4.1. Ελέγξτε τα σημεία του πιο κάτω πίνακα όπου εφαρμόζονται

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μηχανική κατάσταση και 
λειτουργία.
Άξονες κέντρου της 
πέδης, μοχλός πέδησης.

1. Δυσχέρειες στην ενεργοποίηση

2. Εκτροπή της φωλεάς

3. Υπερβολική φθορά / τζόγος(λάσκο)

Ε

Ε

Ε

Κατάσταση και διαδρομή 
του ποδοστηρίου του 
μηχανισμού πέδησης. 

1. Υπερβολική ή ανεπαρκής ελεύθερη 
διαδρομή

2. Η πέδηση δεν διακόπτεται σωστά μετά την 
παύση της επενέργειας στο σύστημα

3. Δεν υπάρχει, είναι χαλαρό ή έχει υποστεί 
λείανση λόγω φθοράς στο αντιολισθητικό 
κάλυμμα του ποδοστηρίου.

Ε

Ε

Π

Σύστημα υποβοήθησης 
της πέδησης 
(σερβομηχανισμοί), 
κεντρικός κύλινδρος 
(υδραυλικά συστήματα).

1. Βλάβη ή κακή λειτουργία του 
σερβομηχανισμού.

2. Βλάβη ή διαρροή κεντρικού κυλίνδρου.

3. Ανεπαρκής στερέωση του κεντρικού 
κυλίνδρου

4. Ανεπαρκής ποσότητα του υγρού πέδησης

5. Δεν υπάρχει κάλυμμα στο δοχείο του 
κεντρικού κυλίνδρου

6. Το υγρό πέδησης είναι πολύ λερωμένο ή 
μολυσμένο

7. Η ενδεικτική λυχνία υγρού πέδησης 
παραμένει συνεχώς αναμμένη ή έχει 
υποστεί βλάβη.

8. Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα προειδο-
ποίησης για την πτώση της στάθμης του 
υγρού πέδησης.

Ε

Ε

Ε

Π

Π

Ε

Ε

Ε

Άκαμπτοι σωλήνες 
συστήματος πέδησης.

1. Κίνδυνος βλάβης ή θραύσης (Ραγισμένα 
Χαλαρά)

2. Διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις 
(ρακόρ).

3. Βλάβες ή υπερβολική διάβρωση

4. Εσφαλμένη τοποθέτηση.

Ε

Ε

Ε

Ε



Εύκαμπτοι σωλήνες 
συστήματος πέδησης.

1. Κίνδυνος βλάβης ή θραύσης 
(σκουριασμένοι)

2. Φθορά, σημεία τριβής, ανεπαρκές μήκος 
σωλήνων πέδησης, συστροφή.

3. Διαρροές από τους εύκαμπτους σωλήνες ή 
από τις συνδέσεις τους.

4. Εμφάνιση πόρων.

Ε
Ε

Ε

Ε
Επιφάνειες τριβής 
συστήματος πέδησης 
(επενδύσεις σιαγόνων–
τακάκια)

1. Υπερβολική φθορά
2. Λάδια, γράσο που προσβάλλουν τις 

επιφάνειες τριβής.

Ε

Ε

Τύμπανα, δίσκοι 1. Υπερβολική  φθορά,  χαραγές,  ρωγμές  ή 
θραύσεις ή άλλα ελαττώματα που μειώνουν 
την ασφάλεια.

2. Τύμπανα ή δίσκοι λερωμένοι από λάδια, 
γράσο κλπ.

3. Κακή στερέωση της πλάκας στήριξης

Ε
Ε
Ε

Καλώδια στελέχη και 
ράβδοι (ντίζες) 
συστήματος πέδησης.

1. Φθαρμένα καλώδια, λυγισμός
2. Υπερβολική φθορά ή διάβρωση
3. Ασφάλειες που λείπουν στις συνδέσεις των 

καλωδίων ή των ράβδων
4. Ανεπαρκής στερέωση των καλωδίων
5. Περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης του 

συστήματος πέδησης
6. Μη κανονική κίνηση ράβδων / αρθρώσεων 

οφειλόμενη σε κακή ρύθμιση
7. Υπερβολική φθορά

Π
Ε

Ε
Π

Ε

Π
Ε

Κύλινδροι πέδησης 
(περιλαμβάνονται τα 
συστήματα πέδησης με 
ελατήρια και υδραυλικοί 
κύλινδροι).

1. Βλάβες ή ρωγμές
2. Διαρροές
3. Ελαττωματική συναρμολόγηση
4. Υπερβολική διάβρωση
5. Υπερβολική διαδρομή του κυλίνδρου
6. Λείπει ή παρουσιάζει υπερβολική φθορά το 

προστατευτικό κάλυμμα για τη σκόνη

Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

Π
Βαλβίδα αυτόματης 
προσαρμογής της 
πέδησης στο φορτίο.

1. Κακή σύνδεση
2. Εσφαλμένη ρύθμιση
3. Δεν λειτουργεί (κολλημένη)
4. Λείπει

Ε
Ε
Ε
Ε

Αυτόματοι – έκκεντροι 
μοχλοί

1. Δεν λειτουργούν, κολλημένοι, με ασυνήθη 
ελευθερία κίνησης που δείχνει υπερβολική 
φθορά ή εσφαλμένη ρύθμιση

2. Ελαττωματική λειτουργία

Ε

Ε
Σύστημα επιβράδυνσης 
(όπου υπάρχει)

1. Κακή προσαρμογή ή σύνδεση
2. Ελαττωματική λειτουργία

Ε
Ε

Λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα 
κύριου συστήματος 
πέδησης
Επιδόσεις (αυξάνονται 
σταδιακά μέχρι τη μέγιστη 
τιμή)

1. Ανεπαρκής προσπάθεια πέδησης σε έναν 
ή περισσότερους τροχούς

2. Η προσπάθεια πέδησης σε κάποιο τροχό 
είναι μικρότερη από το 70% της 

Ε



υψηλότερης καταγραφόμενης 
προσπάθειας που ασκείται σε άλλο τροχό 
του ίδιου άξονα. Σε περίπτωση που ο 
διεξάγων τον τεχνικό έλεγχο κρίνει ότι 
χρειάζεται επιπρόσθετη δοκιμή της 
πέδησης σε πορεία, και διαπιστώσει ότι η 
απόκλιση του οχήματος από την ευθεία 
είναι υπέρμετρη.

3. Μη βαθμιαία μεταβολή της προσπάθειας 
πέδησης (απότομη εμπλοκή)

4. Ανώμαλη καθυστέρηση στη λειτουργία της 
πέδησης σε κάποιο τροχό.

5. Υπέρμετρη διακύμανση της προσπάθειας 
πέδησης λόγω παραμόρφωσης των 
δίσκων ή ελλειψοειδούς μορφής τυμπάνων

Ε

Ε

Ε

Ε

Απόδοση Λόγος της προσπάθειας πέδησης ανά μάζα 
του οχήματος που παρουσιάζεται για έλεγχο 
κατώτερος του 50% Ε

Επιδόσεις και απόδοση 
της βοηθητικής πέδησης 
(εφόσον υπάρχει σαν 
ξεχωριστό σύστημα)
Επιδόσεις 1. Μονόπλευρη λειτουργία

2. Οι δυνάμεις πέδησης σε κάποιον τροχό 
είναι μικρότερες από το 70% των 
υψηλότερων καταγραφόμενων δυνάμεων 
που ασκούνται σε άλλο τροχό του ίδιου 
άξονα.

3. Η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν 
μεταβάλλεται προοδευτικά (μπλοκάρισμα)

Ε

Ε

Ε

Απόδοση 1. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, 
ελάχιστος λόγος πέδησης μικρότερος του 
50% της δυνατότητας της πέδησης που 
αναφέρεται στο σημείο 4.2.2 σε σχέση με 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα.

2. Για τα οχήματα της κατηγορίας 5 οι 
ελάχιστες επιδόσεις της δευτερεύουσας 
πέδησης είναι 2.2 m/s2

Ε

Ε

Επιδόσεις του συστήματος 
επιβράδυνσης ή της 
πέδησης με ανάσχεση 
των καυσαερίων

1. Η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν 
μεταβάλλεται προοδευτικά (επιβραδυντής)

2. Βλάβες

Ε

Ε

Πέδηση με σύστημα 
αντιμπλοκής

1. Κακή λειτουργία του ενδεικτικού 
συστήματος

2. Ελαττωματική.

Π

Ε

ΣΗΜ.:

Σε περίπτωση ελλειψοειδούς μορφής των τυμπάνων δίσκων (ovality) το όχημα δεν 
απορρίπτεται εκτός και αν το όχημα κατά το φρενάρισμα μετακινείται στη μία πλευρά ή 
είναι αισθητή η παραμόρφωση από το ποδοστήριο.



5. ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

5.1. Παρατηρήστε τη στερέωση του καθίσματος για τυχόν αδικαιολόγητη κίνηση  και την 
γενική κατάσταση του καθίσματος.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κάθισμα οδηγού 1.  Χαλαρό, ανασφαλές. Π
2.  Μηχανισμός ρύθμισης χαλασμένος. Π
3.  Υπερβολικά φθαρμένο/ καθιστά 
     επικίνδυνη την οδήγηση. Ε



6. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

6.1. Θέσατε σε λειτουργία του υαλοκαθαριστήρες και παρατηρήστε αν το οπτικό πεδίο που 
παρέχουν είναι επαρκές.

6.2. Ελέγξτε τους πίδακες νερού για καλή λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οπτικό πεδίο 1. Υπάρχει οτιδήποτε που περιορίζει το οπτικό 
πεδίο πέραν από την άδεια κυκλοφορίας   Π

Κάτοπτρα 
(Δύο ή περισσότερα)

2. Ραγισμένα
3. Σπασμένα ή απουσιάζουν

Π

Ε
4. Κακή στερέωση Π

Υαλοκαθαριστήρες 5. Φθαρμένα λάστιχα ή απουσιάζουν
6. Στρεβλωμένο στέλεχος

Π
Π

7. Δεν παρέχουν επαρκή καθαρισμό στους 
υαλοπίνακες Ε

Πίδακες καθαρισμού 8. Δεν βγάζουν καθόλου νερό ή η ποσότητα του 
νερού δεν είναι ικανοποιητική

9. Δεν είναι ρυθμισμένοι σωστά για να παρέχουν 
το νερό στη σωστή κατεύθυνση

Π

Π

10. Φθαρμένα λάστιχα για την παροχή νερού
11. Κακή εφαρμογή λαστίχων στα σημεία 

εφαρμογής

Π

Π



7. ΚΟΡΝΑ

7.1. Ελέγξτε ότι το χειριστήριο για την κόρνα είναι κοντά στον οδηγό.

7.2. Ελέγξτε για καλή στερέωση της κόρνας και του χειριστηρίου.

7.3. Λειτουργήστε την κόρνα και ελέγξτε ότι ο ήχος της είναι συνεχής και έχει ικανοποιητική 
ένταση.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κόρνα 1.  Δεν λειτουργεί ή δεν υπάρχει. Ε
2.  Δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Π
3.  Χαλαρή στερέωση κόρνας. Π
4.  Χειριστήριο εκτός πεδίου οδηγού. Π
5.  Χαλαρή στερέωση χειριστηρίου. Π



8. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

8.1. Ελέγξτε την κατάσταση όλων των υαλοπινάκων.

8.2. Ελέγξτε ότι οι υαλοπίνακες είναι από γυαλί ασφαλείας.

8.3 Ελέγξτε ότι παρέχουν ικανοποιητικό οπτικό πεδίο στον οδηγό.

8.4 Λαμινεϊτ (Laminated after 1.1.86.)

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.  Ανεμοθώρακας 1.  Δεν είναι από γυαλί ασφαλείας. Ε

2.  Υπόλοιποι υαλοπίνακες 2.  Δεν είναι από γυαλί ασφαλείας 
    (όλες οι εγγραφές μετά το 1964).

Ε

3.  Περιορισμένη ορατότητα. Ε

4.  Το παράθυρο του οδηγού δεν ανοίγει. Π

5.  Ανεμοθώρακας ραγισμένος στο πεδίο 
     ορατότητας του οδηγού (πάνω από   
      20mm)

Ε

6. Απουσία παραθύρων.

7.    Δεν είναι Λαμινεϊτ μετα την 1/1/86

Ε

Π



9. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9.1. Ελέγξτε ότι υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός και τύπος ζωνών ασφαλείας.
(BS3254, DIN75400, JIS D4604, 77/541/EOK, UN-ECE R16+R44, 8853/98FIA, 
8854/98FIA)

9.2. Ελέγξτε ότι είναι σωστά τοποθετημένες και σε καλή κατάσταση.

9.3 Ελέγξτε ότι ασφαλίζουν/ απασφαλίζουν και ότι λειτουργούν σωστά.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βάσεις ζωνών ασφαλείας. 1.  Απουσία των βάσεων. Ε
2.  Χαλαρή στερέωση των βάσεων Ε

Ζώνες ασφαλείας. 1.  Απουσία ζωνών. Ε
2.  Κακή κατάσταση ζωνών. Ε
3.  Ελαττωματική λειτουργία. Ε
4.  Δεν συνάδουν με τα προβλεπόμενα 
     πρότυπα. Π



10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΙΜΟΝΙ)

10.1. Ελέγξτε στρίβοντας δεξιά-αριστερά το τιμόνι αν έχει παίξιμο σε σχέση με τους 
τροχούς.

10.2. Ελέγξτε αν υπάρχει παίξιμο σε κάθετο άξονα σε σχέση με το τιμόνι τραβώντας και 
σπρώχνοντας το τιμόνι ελαφρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.  ΄Αν το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει ελαστική σύνδεση (flexible coupling), βεβαιωθείτε 
ότι το 
      παίξιμο, δεν οφείλεται στην κατασκευή αυτή, οπόταν και είναι αναμενόμενο.

2.  Συγκολλήσεις άλλες από αυτές του κατασκευαστή θεωρούνται αιτία αστοχίας.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μηχανική κατάσταση

Παίξιμο (τζόγος ή λάσκο) 
τιμονιού

1. Υπερβολικό περιστροφικό παίξιμο / τζόγος/ 
λάσκο: 20Ο ή περισσότερο του τιμονιού

2. Υπερβολικό περιστροφικό παίξιμο / τζόγος/ 
λάσκο: 5Ο ή περισσότερο στον οδοντωτό 
τροχό(/Rack & Pinion)

Ε

Ε

3. Το σύστημα τιμονιού (τροχός/δοκός/άξονας) 
έχει υπερβολικό παίξιμο/τζόγο/λάσκο σε 
οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση ή είναι 
ανασφαλές ή σπασμένο. Ε

Στήριξη συστήματος 
διεύθυνσης 

4. Τα σημεία στήριξης - αντιτριβικοί 
δακτύλιοι(πους)/ μπρακέττα στήριξης - στον 
τροχό/δοκό/άξονας του τιμονιού είναι 
φθαρμένα, σπασμένα, ανασφαλή ή 
απουσιάζουν.

5. Η περόνη στην τηλεσκοπική δοκό είναι 
σπασμένη.

Ε

Ε

6. Ο αρθρωτός σύνδεσμος του τιμονιού 
είναι σπασμένος, φθαρμένος, ανασφαλής ή 
κατεστραμμένος.

7. Κάποιος από τους μηχανισμούς 
συγκράτησης ή κλειδώματος είναι 
ανασφαλής ή απουσιάζει.

Ε

Ε

’Ενσφαιροι τριβείς 
(ρουλεμάν)

8. Τα ρουλεμάν φθαρμένα, σπασμένα, 
ανασφαλή ή απουσιάζουν. Ε



11. ΘΥΡΕΣ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

11.1. Ανοίξτε τις πόρτες και υψώστε τις για να ελέγξετε το παίξιμο στους μεντεσέδες.

11.2. Κλείστε  τις  πόρτες  ελέγχοντας  να  ασφαλίζουν/  απασφαλίζουν  και  δεν  υπάρχει 
κίνδυνος να ανοίξουν απρόοπτα.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΡΤΕΣ 1.  Οι πόρτες απουσιάζουν. Ε

2.  Χαλασμένοι μεντεσέδες. Ε

3.  Φθαρμένες κλειδαριές. Π

4.  Οι πόρτες δεν ασφαλίζουν/ απασφαλίζουν
     ή ανοίγουν απρόοπτα. Ε

5.  Απουσία χερουλιών μέσα ή έξω
    (δεν ανοίγει η πόρτα). Ε



12. ΦΩΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

12.1. ΄Εχοντας ανοικτό το διακόπτη και πατώντας το ποδοστήριο πέδησης παρατηρήστε 
τη λειτουργία των φώτων πέδησης.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φώτα πέδησης. 1.  Απουσιάζουν. Ε

2.  Δεν λειτουργούν. Ε

3.  Δεν είναι πιο φωτεινά από τα φώτα 
     θέσεως (μικρά).

Π

4.  Δεν έχουν κόκκινο χρώμα. Π

5.  Είναι σπασμένα ή πολύ ραγισμένα. Ε

6.  Δεν φαίνεται το 50% του φωτός 
     βλέποντας από το πίσω μέρος του 
     οχήματος. Ε



13. ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΩΤΑ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

13.1. Ελέγξτε ότι τα οπίσθια φώτα θέσεως έχουν κόκκινο χρώμα και είναι ορατά από 
κάποια λογική απόσταση.

13.2. Ελέγξτε  ότι  το  φως  (τα  φώτα)  της  οπίσθιας  πινακίδας  είναι  λευκά  και  φωτίζουν 
ικανοποιητικά την πινακίδα κυκλοφορίας.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Οπίσθια φώτα θέσεως 1.  Δεν λειτουργούν. Ε

2.  Απουσιάζουν ή είναι σπασμένα. Ε

3.  Δεν έχουν κόκκινο χρώμα. Π

4.  Δεν βρίσκονται σε συμμετρικά σημεία. Π

2. Φώτα οπίσθιας πινακίδας 5.  Η πινακίδα δεν είναι ορατή στο σκοτάδι. Π

6.  Δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Ε

7.  Δεν φωτίζουν με λευκό φως την πινακίδα. Π



14. ΦΩΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΦΩΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

14.1. Θέσατε σε λειτουργία τα φώτα κατεύθυνσης και ελέγξτε ότι:

14.1.1. Λειτουργούν σε λογική συχνότητα (60-120 φορές/ λεπτό)

14.2.2. ΄Εχουν κίτρινο χρώμα.

14.2.3. Υπάρχει ένδειξη ώστε ο οδηγός να γνωρίζει ότι λειτουργούν.

14.2. Θέσατε  σε  λειτουργία  τα  φώτα  κινδύνου  και  ελέγξτε  ότι  λειτουργούν  με  τον 
διακόπτη κλειστό ή ανοικτό.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

΄Ενα ή περισσότερα:
1. Φώτα κατεύθυνσης 1.  Απουσιάζουν ή δεν είναι εμφανή. Ε

2.  Δεν λειτουργούν. Ε
3.  Δεν λειτουργούν σε συχνότητα 60-120 
     φορές/ το λεπτό. Π

4.  Η λειτουργία τους επηρεάζεται από τη 
     λειτουργία άλλου συστήματος. Π

2. Φώτα κινδύνου 5.  Δεν λειτουργούν όλα ταυτόχρονα σε 
     συχνότητα 60-120 φορές/ το λεπτό. Π



15. ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΑ) ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ (ΜΕΣΑΙΑ)

15.1. Ελέγξτε διαδοχικά ότι τα φώτα πορείας και τα φώτα διασταύρωσης αντίστοιχα, 
εκπέμπουν ικανοποιητικό φως με το ίδιο χρώμα (άσπρο ή κίτρινο).

15.2. Τοποθετήστε το μηχάνημα ελέγχου ρύθμισης φώτων μπροστά από κάθε φως 
και ελέγξτε την κλίση της φωτεινής δέσμης.

ΣΗΜ.:

1.  Για είδη άλλα από τα αναφερόμενα ακολουθήστε οδηγίες του κατασκευαστή.  

2.  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών για ακριβή αποτελέσματα.

3.   ΄Αν υπάρχει επιπρόσθετος φωτισμός δεν θεωρείται μέρος του ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φώτα πορείας (μεγάλα) και 
διασταύρωσης (μεσαία)

1. Δεν ανάβουν Ε

2. Στην ένδειξη φλας τα φώτα πορείας δεν 
ανάβουν ταυτόχρονα Π

Κατάσταση και   λειτουργία 3. Παραμορφωμένο ή σπασμένο

4. Το φανάρι απουσιάζει

Ε

Ε

5. Υπερβολική ακαθαρσία στο φανάρι ή 
διάβρωση Π

Ευθυγράμμιση 6. Υπερβολική απόκλιση της δέσμης φωτός 
από την ευθεία όπως φαίνεται στα 15Α, 
15Β, 15Γ Π

Διακόπτες (μεταγωγοί) 7. Σπασμένοι 

8. Φθαρμένοι

Π

Π

Χρώμα 9. Δεν έχουν άσπρο ή κίτρινο χρώμα Π



15.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ "Ε" ΤΥΠΟΣ (ΦΩΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ)

ΑΙΤΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.  Οι φακοί είναι τοποθετημένοι αντίστροφα (δεξιά – αριστερά) Ε

2.  Για φακούς με κέντρο όχι πιο πάνω από 850 mm από το έδαφος η 
     οριζόντια γραμμή (cut – off) είναι εκτός των (κόκκινων) γραμμών 
     (0.5% - 2%) Ε

3.  Για φακούς με κέντρο πιο πάνω από 850 mm και από το έδαφος η 
     οριζόντια γραμμή (cut – off) είναι εκτός των (γαλάζιων) γραμμών
    (1.25% - 2.75%) Ε

4.  Το σημείο ένωσης οριζόντιας και επικλινούς γραμμής (break point) είναι:
• Πιο δεξιά από την κατακόρυφη διακεκομμένη (0%) Π
• Πιο αριστερά από την κατακόρυφη διακεκομμένη (2%) Π



15.Β. ΑΓΓΛΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΦΩΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ)

ΑΙΤΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.  Οι φακοί είναι τοποθετημένοι αντίστροφα (δεξιός – αριστερός). Ε

2.  Η πάνω άκρη της κεντρικής δεσμίδας φωτός (hot spot) είναι πιο πάνω 
     από την οριζόντια διακεκομμένη (0%) Ε

3.  Η πάνω άκρη της κεντρικής δεσμίδας φωτός (hot spot) είναι πιο κάτω 
      από την οριζόντια γραμμή (2.75%) Π

4.  Η δεξιά άκρη της κεντρικής δεσμίδας φωτός (hot spot) είναι:-
• Πιο δεξιά από την κατακόρυφη διακεκομμένη (0%) Π
• Πιο αριστερά από την κατακόρυφη διακεκομμένη (2%) Π



15.Γ. ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΨΗΛΑ/ΜΕΓΑΛΑ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το κέντρο της κεντρικής δεσμίδας φώτων (hot spot) είναι:

1. Πάνω από την οριζόντια διακεκομμένη γραμμή 0% Π

2. Πιο δεξιά από την κατακόρυφη διακεκομμένη γραμμή 0% Π
3. Πιο αριστερά από την κατακόρυφη διακεκομμένη γραμμή 2% Π
4. Για φακούς με κέντρο όχι πάνω από 850 mm από το έδαφος το κέντρο 
    της κεντρικής δεσμίδας φώτων (hot spot) είναι πιο κάτω από την 
    οριζόντια γραμμή 2%.

Π

5. Για φακούς με κέντρο πιο πάνω από 850 mm από το έδαφος το κέντρο 
    της κεντρικής δεσμ. φώτων (hot spot) είναι πιο κάτω από την οριζόντια
    γραμμή 2.75%. Π



16. ΑΜΑΞΩΜΑ

Ελέγξετε  το  αμάξωμα  για  σκουριά  προχωρημένου  βαθμού,  για  προεξέχοντα 
αιχμηρά  σημεία  που  δυνατό  να  προκαλέσουν  τραυματισμό.   Ελέγξτε  ότι  τα 
καυσαέρια δεν είναι δυνατό να εισέλθουν στην καμπίνα. Ελέγξτε ότι το αμάξωμα 
είναι σωστά τοποθετημένο στον σκελετό (σασί).

ΣΗΜΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γενική κατάσταση 1. Ραγίσματα, αισθητή απόκληση από την 
ευθυγράμμιση, προχωρημένη διάβρωση ή άλλη 
κύρια ζημιά που επηρεάζει την ασφάλεια του 
οχήματος

Ε/ΤΟΜ

Δεξαμενές και 
σωληνώσεις 
καυσίμου

2. Διαρροές, διάβρωση, χαλαρές συνδέσεις, 
εκτεταμένες ζημιές ή στρεβλώσεις λόγω 
κτυπήματος Ε

Υποδοχή 
εφεδρικού τροχού 
(ρεζέρβα)

3. Η ρεζέρβα δεν μπορεί να στερεωθεί με ασφάλεια Ε

Ασφάλεια του 
μηχανισμού 
ζεύξεως (εάν 
υπάρχει)

4. Απουσιάζει Ε

Αμάξωμα 5. Τα αρχικά κατασκευαστικά τεμάχια του 
αμαξώματος είναι σπασμένα, ραγισμένα, 
ανασφαλή ή σκουριασμένα σε προχωρημένο 
βαθμό

6. Δυο μισά τεμάχια αμαξώματος από διαφορετικά 
οχήματα έχουν ενωθεί μαζί.

Ε

Ε/ΤΟΜ

Γενική κατάσταση 7. Προχωρημένη διάβρωση

8. Εμφανής αλλοίωση της γεωμετρίας του οχήματος 
(το αμάξωμα δεν ευθυγραμμίζει

Ε

Ε

Πόρτες και 
κλειδαριές

9. Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή απασφαλίζουν 
από μόνες τους

10. Ο χώρος γύρω από τα σημεία στήριξης είναι 
διαβρωμένος σε σημείο που καθιστούν την 
στήριξη ανασφαλή

Ε

Ε



17. ΕΛΑΣΤΙΚΑ

17.1 Ελέγξτε αν τα ελαστικά ή μέρος του πέλματος έχει αποκοπεί.

17.2 Εξετάστε τα ελαστικά για:
α. Εκκοπή ή σκάσιμο στην ύφανση.
β. Εξογκώματα ή παραμορφώσεις.
γ. Αποκάλυψη του υφάσματος ή του σκελετού.

ΣΗΜ.:

Πρόβλημα στο επιπλέον ελαστικό δεν είναι αιτία αστοχίας.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τροχοί και ελαστικά 1. Ένδειξη αποκοπής μέρους του Ε

2. Το ελαστικό δεν εφαρμόζει καλά στη στεφάνη 
του τροχού(rim)

Ε

3. Η στεφάνη είναι κτυπημένη ή παραμορφωμένη 
ελαφρά

Π

4. Διαφορά στις διαστάσεις των ελαστικών Ε

5. Διαφορά στον τύπο του ελαστικού (π.χ. 
διαφορετικός τύπος πέλματος)

E

6. Υπάρχουν σχισμές στο λάστιχο μεγαλύτερες 
των 25 χιλιοστών ή μεγαλύτερο του 10% του 
πλάτους του τροχού που είναι αρκετά βαθιές 
ώστε να φθάνουν στην εσωτερική ενίσχυση του 
ελαστικού(μουσαμάδες)

Ε

7. Σκάσιμο της εσωτερικής ενίσχυσης, ή όταν 
αυτό φαίνεται με γυμνό μάτι, ανύψωση του 
πέλματος ή διόγκωση που προκλήθηκε από 
τον διαχωρισμό του εξωτερικού λάστιχου από 
την ενίσχυση, αδυνάτισμα της ενίσχυσης, 
πέλμα παραμορφωμένο ή σπασμένο.

Ε

8. Ορατή παραμόρφωση ή σπάσιμο στο στέλεχος 
της βαλβίδας

Ε

9. Το στέλεχος της βαλβίδας είναι εμφανώς 
φθαρμένο

Ε

10. Φάγωμα του πέλματος σε βάθος λιγότερο των 
1.6 χιλ.,   μετριέται σε απόσταση ¾ από το 
κέντρο του πέλματος

Ε

11. Φάγωμα του πέλματος σε βάθος λιγότερο από 
αυτό που δεικνύετε στο ίδιο το ελαστικό

Ε



18. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

18.1. Ελέγξτε τους εμπρόσθιους τροχούς για τυχόν γωνιακή απόκλιση.

18.2. Ελέγξτε για τυχόν τάση παρέκκλισης πορείας κάποιου τροχού σε σχέση με τον 
απέναντι αντίστοιχο του.

18.3 Ελέγξτε για ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά.

Σημ.   Ελέξτε τις τιμές του κατασκευαστή (camber etc.)

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ευθυγραμμία τιμονιού Ένδειξη ευθυγραμμίας (side slip) μεταξύ 

+/- 5 - 10mm/m

Π

Ένδειξη ευθυγραμμίας (side slip) μεγαλύτερη
από +/- 10mm/m

Ε



19. ΠΛΑΙΣΙΟ (Σκελετός – Σασί)

19.1. Ελέγξτε τα μέλη του πλαισίου για τυχόν παραμορφώσεις, ρωγμές ή 
προχωρημένη διάβρωση.

19.2. Ελέγξτε τις συγκολλήσεις/ βίδες ασφαλείας/ καρφιά αν στερεώνουν τα μέλη με 
ασφάλεια.

19.3 Παρατηρήστε για τυχόν μετακινήσεις στις ενώσεις των μελών του πλαισίου.

ΣΗΜ.:     

α.  Ο έλεγχος επεκτείνεται μόνο στα μέρη που είναι ορατά χωρίς να είναι απαραίτητη η 
      αποσυναρμολόγηση μερών του οχήματος.

β.  Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα μέρη που είναι καλυμμένα με λάσπη.

γ.  Αν υπάρχουν στρεβλώσεις ελέγξτε ότι εμπίπτουν στις προδιαγραφές του   
     κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποτελείται από 2 ή περισσότερα
    συγκολλημένα μέρη Ε/ΤΟΜ

Σασί, σκελετός 2. Συγκολλήσεις που αποκολλούνται. Ε

3. Ρωγμές, ανασφαλής συγκράτηση των 
    μελών.

Ε

4. Χαλαρά καρφιά/ βίδες. Ε



20. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

20.1. Ανάρτηση

20.1.1 Για ανάρτηση όπως το σχ. 1 ανασηκώστε την εμπρός/ πίσω ανάρτηση ώστε 
οι τροχοί να μην ακουμπούν το έδαφος και ελέξτε την κίνηση των αρθρωτών 
συνδέσμων (swivel joints)

20.1.2 Για ανάρτηση όπως το σχ. 2 και 3 ανασηκώστε την εμπρός/ πίσω ανάρτηση 
ώστε οι τροχοί να μην ακουμπούν το έδαφος και ταρακουνήσετε τους τροχούς 
για να προσδιορίσετε την κατάσταση των σφαιρικών αρθρώσεων (ball joints)

20.1.3 Για ανάρτηση όπως το σχ. 4 ανασηκώστε την εμπρός/ πίσω ανάρτηση ώστε 
οι τροχοί να μην ακουμπούν το έδαφος και ταρακουνήστε τους τροχούς για να 
προσδιορίσετε  την  κατάσταση  των  κυλιόμενων  δακτύλων  και  κολλάρου 
(gland), καθώς και του άνω αντιτριβικού δακτύλου.

Ελέξτε  την  περιοχή  στήριξης  (strut casing)  και  τις  εξωτερικές  σφαιρικές 
αρθρώσεις για παραμορφώσεις ή υπερβολική φθορά.

20.4 Γενικά ελέξτε  την  κατάσταση  όλων  των  συνδέσμων  και  αντιτριβικών 
δακτύλων, τα ακραξόνια, τα ψαλίδια, τις ράβδους ανάρτησης, τις σφαιρικές 
αρθρώσεις,  τις ράβδους ευστάθειας, το υποπλαίσιο (τραβέρσα),  τον άξονα 
για προχωρημένη διάβρωση, παραμόρφωση, ρωγμές/ σπασίματα ή μεγάλο 
τζόγο.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

΄Αξονας, ψαλίδι, κεντρικός   
  βραχίονας

1. Εκτός ευθείας. Ε

2. Χαλαρές ενώσεις. Ε

3. Ρωγμές ή παραμορφώσεις. Ε

Ράβδος ευστάθειας, ράβδος 
ανάρτησης

4. Ρωγμές/ σπασίματα Ε

Αντιτριβικοί δακτύλιοι, σφαιρικές 
αρθρώσεις, κυλιόμενοι δακτύλιοι 
ή ενώσεις αντίστρεψης

5. Υπερβολικός τζόγος

6. Φθαρμένα ή σκουριασμένα σε
    ψηλό βαθμό

Ε

Ε



20.2 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Ελέξτε τα πιο κάτω:
20.2.1 Ελατήριο με λάμες των λαμών

20.2.2 Ελικοϊδές ελατήριο

20.2.3 Ανάρτηση με πιεσμένο αέρα

20.2.4 Μπάρα στρέψης

20.2.5 Λαμάκια στήριξης ή δαγκάνες

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙ
Α

Ελατήριο 1. Φαγωμένο/ εξαντλημένο/ σπασμένο. Ε
(λάμες/ ελικοϊδές)

2. Σπασμένη λάμα, υπάρχει κόλληση ή
    απουσιάζει λάμα.

Ε

3. Δαγκάνες του ελικοϊδούς ελατηρίου
    χαλαρές ή απουσιάζουν. Ε

4. Βίδες στήριξης (U-bolts) χαλαρές ή
    απουσιάζουν Ε

Στήριγμα ελατηρίου 
μπάρα στρέψης

5. Χαλαρό/ απουσιάζει Ε

Κεντρική βίδα 6. Απουσιάζει/ σπασμένη Ε

Ανάρτηση με αέριο ή υδρο- 
πνευματική ανάρτηση

7. ΄Εχει διαρροές Ε

8.  Ελαττωματική βαλβίδα ροής Ε

9.  Μη ικανοποιητική κίνηση Ε



20.3 Αποσβεστήρας κραδασμών (κόντρα σούστα)

20.3.1 Ελέξτε για τυχόν διαρροές

20.3.2 Ελέξτε τις στερεώσεις

20.3.3 Ελέξτε την αποτελεσματικότητα απόσβεσης κραδασμών

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Ανάρτηση 1. Ο άξονας(axle beam) είναι εμφανώς εκτός 
ευθείας

Ε

2. Σε σχέση με τα σημεία στήριξης  των 
wishbones, swinging arm, track control arm, 
suspension strut είναι εμφανώς χαλαρά ή 
φθαρμένα, ραγισμένα, σπασμένα ή 
παραμορφωμένα

Ε

3. Σε σχέση με τα σημεία anti-roll bar, torque 
arm/rod, radius rod/link απουσιάζουν ή η 
στήριξης των είναι χαλαρή, ραγισμένα, 
σπασμένα ή παραμορφωμένα

Ε

4. Οι αντιτριβικοί δακτύλιοι, σύνδεσμοι με 
μπήλιες, κυλιόμενοι δακτύλιοι ή αρθρωτοί 
σύνδεσμοι έχουν υπερβολική φθορά ή είναι 
ανασφαλή ή η περιοχή στήριξης των είναι 
παραμορφωμένη ή διαβρωμένη σε τέτοιο 
βαθμό που να επηρεάζεται η ευθυγράμμιση 
τους ή η ασφάλεια στη στήριξη τους.

Ε

 Κόντρα σούστες 
 (shock absorbers)

5. Απουσιάζουν Ε

6. Εξωτερικό κτύπημα ή σκουριά στο 
περίβλημα σε σημείο που η κόντρα σούστα 
να μην λειτουργεί  

Ε

7. Απώλεια υγρού που να δείχνει ότι το seal 
είναι χαλασμένο

Ε

8. Εκτεταμένη φθορά στο μοχλό, στον άξονα ή 
τον δακτύλιο (πους)

Ε

9. Αναποτελεσματική απόσβεση κραδασμού

(Ολική απόδοση κάτω από 50%) Ε



21. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

21.1. Ελέξτε το συσσωρευτή για καλή στερέωση.

21.2 Ελέξτε την κατάσταση των ενώσεων και των εμφανών καλωδίων.

21.3 Ελέξτε τον ιμάντα του αεριστήρα/ εναλλάκτη (alternator)/ δυναμό

ΣΗΜ.:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Ελέξτε ότι οι πόλοι του συσσωρευτή δεν έρχονται σε επαφή με το καπώ όταν αυτό είναι 
κλειστό.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συσσωρευτές 1. Μη ικανοποιητική στερέωση Π

2. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος Ε

3. Διαρροή Π

Καλώδια και ενώσεις 4. Χαλαρές ενώσεις Π

5. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος Ε

Εναλλάκτης/ δυναμό 6. Χαλαρός Π

7. Δεν φορτίζει Π

8. Δεν λειτουργεί Π

Ιμάντας αεριστήρα 9. Χαλαρός, φαγωμένος Π



22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

22.1 Ελέξτε τη δεξαμενή καυσίμου για καλή στερέωση.

22.2 Ελέξτε ότι υπάρχει ασφάλεια (καπάκι) στο στόμιο και ότι ασφαλίζει τη 
δεξαμενή.

22.3 Ελέξτε ότι δεν υπάρχουν καθόλου διαρροές καυσίμου

22.4 Ελέξτε τις σωληνώσεις καυσίμου.  Δεν πρέπει να έχουν διάβρωση, χαλαρές 
ενώσεις ή μεγάλες στρεβλώσεις.

22.5 Καθισμένοι  στη  θέση  του  οδηγού  ελέξτε  ότι  ο  ρυθμιστής  (πατίδι) 
επιτάχυνσης λειτουργεί  κανονικά, δεν είναι χαλαρό ή διαβρωμένο και δεν 
εμποδίζεται η πορεία του από άλλα εξαρτήματα/ αντικείμενα.

22.6 Ελέξτε ότι το κομβίο διακοπής του κινητήρα στα πετρελαιοκίνητα λειτουργεί 
κανονικά.

22.7 Ελέξτε ότι το φίλτρο αέρα υπάρχει και είναι καλά στερεωμένο.

ΣΗΜ.:   

Ο έλεγχος περιορίζεται στα εμφανή σημεία και η αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων δεν 
είναι αναγκαία.

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δεξαμενή καυσίμων, φίλτρα 
καυσίμου και σωληνώσεις

1. Χαλαρές ενώσεις ή στερέωση Ε

2. Διάβρωση, στρεβλώσεις, κτυπήματα Ε

3. Διαρροή Ε

4. Απουσία ασφάλειας (καπάκι) Π

Φίλτρα αέρα 5. Χαλαρή στερέωση ή απουσιάζει Π

Ρυθμιστής επιτάχυνσης 
(πατίδι)

6. Εμποδίζεται η πορεία του Ε

7. Χαλαρό ή διαβρωμένο Π

Διακόπτης κινητήρα 8. Απουσιάζει ή δεν λειτουργεί Ε



23. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ/ ΟΧΛΗΣΕΙΣ

23.1 Ελέξτε την κατάσταση της εξάτμισης και των σιγαστήρων

23.2 Βεβαιωθείτε ότι οι σιγαστήρες μειώνουν, σε λογικό βαθμό, το θόρυβο από 
τον κινητήρα

ΣΗΜΕΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξάτμιση 1.  Χαλαρές συνδέσεις, ενώσεις Π

2.  Διαρροές καυσαερίου/ Θορύβου Ε

Σιγαστήρες 3.  Απουσιάζει, δεν λειτουργεί Ε

4.  Χαλαρές συνδέσεις, ενώσεις Π

5.  Διαρροές καυσαερίου/ Θορύβου Ε

Γενικά 6. Κίνδυνος φωτιάς λόγω διαρροής ή
    εκτεταμένων βλαβών

Ε
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