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Μέξνο Α – Σερληθό Μέξνο 

 

εκεηώζεηο/Οδεγίεο πξνο εμεηαδόκελνπο: 
 

1. Διέγμεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ.  Δθηφο απφ ηε ζειίδα κε 
ηηο παξνχζεο νδεγίεο, ην εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ ηξηάληα (30) ζειίδεο.  
Βεβαησζείηε φηη ην ρξψκα ησλ ζειίδσλ ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ είλαη ην ίδην κε ην 
ρξψκα ηνπ θχιινπ απαληήζεσλ.  

 

2. Όιν ην εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηε απφ 60 εξσηήζεηο θαη ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε.  
Τν Μέξνο Α (Τερληθφ Μέξνο), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 40 εξσηήζεηο, θαη ην Μέξνο Β 
(Ννκνζεζία), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο.  

 

3. Η επηηπρία ζηελ εμέηαζε εμαζθαιίδεηαη εθφζνλ έλαο ππνςήθηνο ζπγθεληξψζεη 
ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ κνλάδσλ φιεο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ 
θάζε κέξνπο ηεο (40 βαζκνχο ζην Μέξνο Α θαη 20 βαζκνχο ζην Μέξνο Β).  

 

4. Σε θάζε κηα απφ ηηο πην θάησ εξσηήζεηο ππάξρεη κφλν κία ζσζηή απάληεζε. 
 

5. Κάζε ζσζηή απάληεζε ιακβάλεη δχν (2) βαζκνχο. 
 

6. Απφ ηηο πην θάησ εξσηήζεηο, επηιέμεηε ηελ απάληεζε πνπ πηζηεχεηε φηη είλαη ε ζσζηή 
θαη ζεκεηψζηε ηελ ζην μερσξηζηφ θχιν απαληήζεσλ πνπ ζαο έρεη δνζεί, ζην 
αληίζηνηρν κέξνο (Μέξνο Α ή Μέξνο Β). 

 

7. ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ε αλαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζαο ζην εμεηαζηηθφ δνθίκην. 
 

8. Η δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ απηψλ είλαη κία (1) ψξα θαη ηξηάληα (30) ιεπηά.  
 

         
 

εκαληηθέο εκεηώζεηο:   
 
1. Η αλαθνξά ζην «εγρεηξίδην» θαη ζηηο «νδεγίεο» ζηηο αθόινπζεο εξωηήζεηο 

ινγίδεηαη όηη είλαη αλαθνξά ζην «ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 
ΣΤΠΟΤ ΑΛΟΤΝ ΚΑΙ ΔΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΜΔΥΡΙ ΣΡΙΩΝ ΣΟΝΩΝ ΜΔΙΚΣΟΤ 
ΦΟΡΣΙΟΤ» θαη ζηηο ηζρύνπζεο Σερληθέο Οδεγίεο, πνπ εθδόζεθαλ από ην Σκήκα 
Οδηθώλ Μεηαθνξώλ θαηά θαηξνύο θαη ηζρύνπλ γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ πεξί 
Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ Διέγρνπ) 
Νόκνπ ηνπ 2007. 

 

2. Η αλαθνξά ζην «Νόκν» ζηηο αθόινπζεο εξωηήζεηο ινγίδεηαη όηη είλαη αλαθνξά 
ζηνλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα Σερληθνύ 
Διέγρνπ) Νόκν ηνπ 2007, ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη όιεο νη εξωηήζεηο ηνπ παξόληνο 
Μέξνπο. 
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Δξώηεζε 1 Μέξνπο Α 

Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην ζπλνπηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλεο 
ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ηχπνπ Μνηξφληθ (Motronic).  Πνηά επηινγή 
εμαξηεκάησλ αληηζηνηρεί κε ηνπο αξηζκνχο 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11;  

 

(α) (1) Ηιεθηξηθή αληιία θαπζίκνπ – (3) Αηζζεηήξαο ζέζεο ζηξνθαινθφξνπ άμνλα 
– (4) Αηζζεηήξαο «ι» – (5) Πνιιαπιαζηαζηήο – (6) Γηαλνκέαο – (11) 
Αηζζεηήξαο ζέζεο πεηαινχδαο. 

(β) (1) Ηιεθηξηθή αληιία θαπζίκνπ – (3) Αηζζεηήξαο «ι» – (4) Αηζζεηήξαο ζέζεο 
ζηξνθαινθφξνπ άμνλα – (5) Πνιιαπιαζηαζηήο – (6) Γηαλνκέαο – (11) 
Αηζζεηήξαο ζέζεο πεηαινχδαο. 

(γ) (1) Γηαλνκέαο – (3) Αηζζεηήξαο ζέζεο ζηξνθαινθφξνπ άμνλα – (4) 
Αηζζεηήξαο «ι» – (5) Πνιιαπιαζηαζηήο – (6) Ηιεθηξηθή αληιία θαπζίκνπ – 
(11) Αηζζεηήξαο ζέζεο πεηαινχδαο. 

(δ) (1) Ηιεθηξηθή αληιία θαπζίκνπ – (3) Αηζζεηήξαο ζέζεο ζηξνθαινθφξνπ άμνλα 
– (4) Αηζζεηήξαο ζέζεο πεηαινχδαο – (5) Πνιιαπιαζηαζηήο – (6) Γηαλνκέαο 
– (11) Αηζζεηήξαο «ι». 

 

Δξώηεζε 2 Μέξνπο Α 

Πνην ζχζηεκα ή ζηνηρείν απφ ηα παξαθάησ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηηθήο 
αζθάιεηαο ελφο νρήκαηνο; 

(α) Σπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο θαη δψλεο αζθαιείαο. 

(β) Δληζρπηηθνί δνθνί ζηηο πφξηεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

(γ) Καζξεθηάθηα. 

(δ) Θξπκκαηηδφκελε δνθφο ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 
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Δξώηεζε 3 Μέξνπο Α 

Σην δηπιαλφ ζρεδηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ζε 
ηνκή έλα θίιηξν ζσκαηηδίσλ.  Τν θίιηξν 
ηνπνζεηείηαη; – 

(α) Σε βελδηλνθηλεηήξεο ζην ζχζηεκα 
ηξνθνδνζίαο κείγκαηνο αέξα θαπζίκνπ. 

(β) Σε πεηξειαηνθηλεηήξεο ζην ζχζηεκα 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ. 

(γ) Σην ζχζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 
πεηξειαηνθηλεηήξσλ. 

(δ) Σην ζχζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 
βελδηλνθηλεηήξσλ γηα λα θαηαθξαηεί ηα 
ζσκαηίδηα. 

 

 

Δξώηεζε 4 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο γηα ζθνπνχο θαηαιιειφηεηαο, ν 
ππεχζπλνο γξακκήο δηαπηζηψλεη φηη, αλ θαη ην βάζνο ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθψλ 
δελ έρεη θηάζεη ζην ειάρηζην επηηξεπηφ, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο είλαη 
κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εηψλ.  Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ. 2/2012 ζα πξέπεη –  

(α) Να πξνβεί ζε παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ ειαζηηθψλ. 

(β) Να θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν ιφγσ ηεο ειηθίαο ησλ ειαζηηθψλ. 

(γ) Να θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν αλ θαη εθφζνλ θαηά ηνλ νπηηθφ έιεγρν 
δηαπηζησζεί φηη ηα ειαζηηθά είλαη δηαβξσκέλα (ζθνπξηαζκέλα). 

(δ) Καλέλα απφ ηα πην πάλσ. 
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Δξώηεζε 5 Μέξνπο Α 

Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο ελφο νρήκαηνο.  Πνηα 
επηινγή αληηζηνηρεί ζηελ νξζή ζεηξά ησλ εμαξηεκάησλ; 

 

(α) (1) Γηζθφθξελα – (2) Φεηξφθξελν – (3) Διαζηηθφο Σσιήλαο (καξθνχηζη) – (4) 
Σεξβνκεραληζκφο – (5) Τπκπαλφθξελα – (6) Αληιία Φξέλσλ – (7) Πεληάι 
(παηίδη) – (8) Γηαθνξηθή Βαιβίδα Αζθαιείαο. 

(β) (1) Γηζθφθξελα – (2) Φεηξφθξελν – (3) Διαζηηθφο Σσιήλαο (καξθνχηζη) – (4) 
Αληιία Φξέλσλ – (5) Γηαθνξηθή Βαιβίδα Αζθαιείαο – (6) Τπκπαλφθξελα – (7) 
Πεληάι (παηίδη) – (8) Σεξβνκεραληζκφο. 

(γ) (1) Τπκπαλφθξελα – (2) Φεηξφθξελν – (3) Διαζηηθφο Σσιήλαο (καξθνχηζη) – 
(4) Γηαθνξηθή Βαιβίδα Αζθαιείαο – (5) Γηζθφθξελα – (6) Πεληάι (παηίδη) – (7) 
Σεξβνκεραληζκφο – (8) Αληιία Φξέλσλ. 

(δ) (1) Γηζθφθξελα – (2) Φεηξφθξελν – (3) Διαζηηθφο Σσιήλαο (καξθνχηζη) – (4) 
Γηαθνξηθή Βαιβίδα Αζθαιείαο – (5) Τπκπαλφθξελα – (6) Πεληάι (παηίδη) – (7) 
Σεξβνκεραληζκφο – (8) Αληιία Φξέλσλ. 

 

Δξώηεζε 6 Μέξνπο Α 

Η βαιβίδα δηαθπγήο ησλ θαπζαεξίσλ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζηε ζήθε ηνπ -  

(α) νγθνκεηξηθνχ ππεξζπκπηεζηή (Supercharger). 

(β) ζηξνβίινπ ζην θπγνθεληξηθφ ππεξζπκπηεζηή. 

(γ) θπγνθεληξηθνχ ππεξζπκπηεζηή κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο. 

(δ) ζπκπηεζηή ζην θπγνθεληξηθφ ππεξζπκπηεζηή. 
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Δξώηεζε 7 Μέξνπο Α 

Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα, θαίλεηαη έλα ζχζηεκα αλάξηεζεο κε ζηξεπηηθέο 
ξάβδνπο. Πνηά επηινγή εμαξηεκάησλ αληηζηνηρεί κε ηνπο αξηζκνχο 1-3-4-5; – 

(α) (1) Σηξεπηηθή ξάβδνο – 
(3) θάησ ςαιίδη – (4) 
αληηζηξεπηηθή ξάβδνο – 
(5) απνζβεζηήξαο 
ηαιαληψζεσλ. 

(β) (1) αληηζηξεπηηθή ξάβδνο 
– (3) θάησ ςαιίδη – (4) 
Σηξεπηηθή ξάβδνο – (5) 
απνζβεζηήξαο 
ηαιαληψζεσλ. 

(γ) (1) αληηζηξεπηηθή ξάβδνο 
– (3) απνζβεζηήξαο 
ηαιαληψζεσλ – (4) 
Σηξεπηηθή ξάβδνο – (5) 
θάησ ςαιίδη. 

(δ) (1) αληηζηξεπηηθή ξάβδνο 
– (3) Σηξεπηηθή ξάβδνο – 
(4) θάησ ςαιίδη – (5) 
απνζβεζηήξαο  
ηαιαληψζεσλ. 

 

 

Δξώηεζε 8 Μέξνπο Α 

Πνηφ απφ ηα πην θάησ δελ ζεσξείηαη απνηέιεζκα ζηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
απηνθηλήηνπ ιφγσ ζηξέβισζεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ; – 

(α) Κιίζε ηνπ νρήκαηνο θαη θαθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νδήγεζε θαη ην 
θξελάξηζκα. 

(β) Μείσζε ηεο απμεκέλεο δχλακεο πνπ επηβάιιεηαη λα εμαζθεί ν νδεγφο ζην 
πεληάι (παηίδη) θαηά ηελ πέδεζε. 

(γ) Γξήγνξε θζνξά ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 

(δ) Αλνκνηφκνξθε θζνξά ειαζηηθψλ.  
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Δξώηεζε 9 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη, ν αξηζκφο ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ έθεξε ην 
φρεκα ζε πξνεγνχκελε επηζεψξεζε ηνπ, είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ έλδεημε ηνπ 
νδνκέηξνπ πνπ θέξεη ην φρεκα.  Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία 1/2015 –  

(α) εθφζνλ ν κεηξεηήο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ (νδφκεηξν) δελ είλαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο ηφηε ν ππεχζπλνο γξακκήο θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν. 

(β) εθφζνλ ν κεηξεηήο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ (νδφκεηξν) δελ είλαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο ηφηε ν ππεχζπλνο γξακκήο θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν αιιά 
πξνβαίλεη ζε παξαηήξεζε. 

(γ) ζεσξείηαη παξέκβαζε ζην κεηξεηή ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ θαη ν 
ππεχζπλνο γξακκήο θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν. 

(δ) εθφζνλ ε δηαθνξά ζηελ έλδεημε είλαη κηθξφηεξε ησλ 10.000 ρηιηνκέηξσλ ηφηε ε 
παξέκβαζε ζην κεηξεηή ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ (νδφκεηξν) δελ ζεσξείηαη 
ζνβαξή θαη ν ππεχζπλνο γξακκήο θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν αιιά πξνβαίλεη 
ζε παξαηήξεζε.  

 

 

Δξώηεζε 10 Μέξνπο Α 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απόδνζεο (efficiency) ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο (θξέλα – 
ζηφπεξ) ην φξην πνπ ζεσξείηαη ζαλ αηηία αζηνρίαο πνπ νδεγεί ζε επαλέιεγρν, 
ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην, είλαη: 

(α) Λφγνο ηεο πξνζπάζεηαο πέδεζεο αλά κάδα ηνπ νρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη 
γηα έιεγρν θαηψηεξνο ηνπ 50%. 

(β) Λφγνο ηεο πξνζπάζεηαο πέδεζεο αλά κάδα ηνπ νρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη 
γηα έιεγρν θαηψηεξνο ηνπ 70%. 

(γ) Λφγνο ηεο πξνζπάζεηαο πέδεζεο αλά κάδα ηνπ νρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη 
γηα έιεγρν αλψηεξνο ηνπ 70%. 

(δ) Λφγνο ηεο πξνζπάζεηαο πέδεζεο αλά κάδα ηνπ νρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη 
γηα έιεγρν αλψηεξνο ηνπ 50%. 
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Δξώηεζε 11 Μέξνπο Α 

Με βάζε ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεηξάρξνλεο 
βελδηλνκεραλήο, πνηα επηινγή αληηζηνηρεί κε ηνπο αξηζκνχο 1-2-3-4; – 

 

(α) Δμαγσγή – Σπκπίεζε – Δηζαγσγή – Αλάθιεμε, Δθηφλσζε. 

(β) Σπκπίεζε – Δμαγσγή – Δηζαγσγή – Αλάθιεμε, Δθηφλσζε. 

(γ) Δμαγσγή – Σπκπίεζε – Αλάθιεμε, Δθηφλσζε – Δηζαγσγή. 

(δ) Δηζαγσγή – Σπκπίεζε – Δμαγσγή – Αλάθιεμε, Δθηφλσζε. 

 

 

Δξώηεζε 12 Μέξνπο Α 

Σθνπφο ηνπ ηξηνδηθνχ θαηαιχηε είλαη ε κεηαηξνπή ησλ πξσηνγελψλ ξχπσλ ζε 
δεπηεξνγελείο.  Οη ηξείο πξσηνγελείο ξχπνη είλαη: 

(α) O2, N2, CO 

(β) HC, NOx, CO 

(γ) HC, N2, CO2 

(δ) H2O, HC, CO2. 
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Δξώηεζε 13 Μέξνπο Α 

Τν ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζθπζεο (TCS – Traction control) –  

(α) είλαη ζχζηεκα ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο πνπ ελεξγνπνηεί ηα θξέλα ή κεηψλεη ην 
εηζεξρφκελν θαχζηκν (κείσζε throttle) γηα λα επαλαθέξεη ηελ πξφζθπζε, φηαλ 
νη νδεγνχκελνη ηξνρνί (driven wheels) αξρίδνπλ λα ζπηλάξνπλ. 

(β) είλαη ζχζηεκα παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ κεηψλεη ην εηζεξρφκελν θαχζηκν 
(κείσζε throttle), γηα λα επαλαθέξεη ηελ πξφζθπζε φηαλ νη νδεγνχκελνη 
ηξνρνί (driven wheels) αξρίδνπλ λα ζπηλάξνπλ. 

(γ) είλαη ζχζηεκα παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ ελεξγνπνηεί ηα θξέλα γηα λα 
επαλαθέξεη ηελ πξφζθπζε, φηαλ νη νδεγνχκελνη ηξνρνί (driven wheels) 
αξρίδνπλ λα ζπηλάξνπλ. 

(δ) είλαη ζχζηεκα παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ ελεξγνπνηεί ηα θξέλα ή κεηψλεη ην 
εηζεξρφκελν θαχζηκν (κείσζε throttle) γηα λα επαλαθέξεη ηελ πξφζθπζε, φηαλ 
νη νδεγνχκελνη ηξνρνί (driven wheels) αξρίδνπλ λα ζπηλάξνπλ. 

 

 

Δξώηεζε 14 Μέξνπο Α 

Ο ιφγνο ι είλαη –  

(α) ν ιφγνο αέξα/βελδίλεο δηαηξεκέλν δηά ηνπ 14.7. 

(β) ν ιφγνο αέξα/βελδίλεο, δειαδή 14.7. 

(γ) 1 ± 0.03. 

(δ) απφ 8:1 κέρξη 12:1 γηα βελδηλνθηλεηήξεο. 
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Δξώηεζε 15 Μέξνπο Α 

Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ, ζπλερνχο θαη 
ζπγρξνληζκέλεο εκπινθήο.  Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ πνπ 
θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα; 

(α) έμη κπξνζηηλέο ηαρχηεηεο θαη κηα 
πηζηλή. 

(β) πέληε κπξνζηηλέο ηαρχηεηεο θαη 
κηα πηζηλή. 

(γ) ηέζζεξεηο κπξνζηηλέο ηαρχηεηεο 
θαη κηα πηζηλή. 

(δ) Καλέλα απφ ηα πην πάλσ. 

  

 

Δξώηεζε 16 Μέξνπο Α 

Η δηαθνξά ελφο ππεξζπκπηεζηή ηχπνπ «turbocharger» κε έλα ππεξζπκπηεζηή ηχπνπ 
«supercharger» είλαη φηη –  

(α) Ο supercharger είλαη δηπιφο turbocharger, δειαδή δχν turbochargers 
ηνπνζεηεκέλνη ζε ζεηξά ακέζσο κεηά ηελ εμαγσγή (ν δεχηεξνο είλαη θαηά 
θαλφλα κεγαιχηεξεο δηαηνκήο). 

(β) Ο turbocharger ιακβάλεη θίλεζε απφ ηα αέξηα εμάηκηζεο ελψ ν supercharger 
ιακβάλεη θίλεζε απφ ηκάληα (θνιάλη). 

(γ) Ο supercharger ιακβάλεη θίλεζε απφ ηα αέξηα εμάηκηζεο ελψ ν turbocharger 
ιακβάλεη θίλεζε απφ ηκάληα (θνιάλη). 

(δ) Ο supercharger είλαη πην απνδνηηθφο, δηφηη ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα πνπ έρεη ήδε 
ζπαηαιεζεί, αιιά δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππνπίεζεο (back pressure) θαη 
ζπλήζσο παξάγεη ιηγφηεξε ηζρχ κέρξη ε κεραλή λα θηάζεη ζε ςειέο ζηξνθέο. 
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Δξώηεζε 17 Μέξνπο Α 

Τν ζχζηεκα θίλεζεο ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο (κε θεληξηθφ δηαθνξηθφ) (AWD) έρεη, 
ζπλνιηθά, ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε έλα φρεκα κε κπξνζηηλή 
θίλεζε:  

(α) Η δηαλνκή ηεο ηζρχνο ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 
ζπηλαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ.  

(β) Μεηψλνληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ππεξζηξνθή (oversteer – νη πίζσ 
ηξνρνί δελ αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ κπξνζηηλψλ αιιά ηείλνπλ πξνο ηα έμσ 
κηαο ζηξνθήο) θαη ππνζηξνθή (understeer – νη κπξνζηηλνί ηξνρνί δελ 
αθνινπζνχλ ηελ πνξεία πνπ πξνζπαζεί λα θαζνξίδεη ν νδεγφο θαηά ηελ 
ζηξνθή, αιιά ηείλνπλ γηα κηα πην επζεία ηξνρηά). 

(γ) Όζα αλαθέξνληαη ζην (α) θαη ζην (β) ηεο παξνχζαο εξψηεζεο εθηφο απφ ηελ 
ππνζηξνθή πνπ αλαθέξεηαη ζην (β), δηφηη απηφ ζα ίζρπε κφλν γηα νρήκαηα κε 
πίζσ θίλεζε. 

(δ) Όζα αλαθέξνληαη ζην (α) θαη ζην (β) ηεο παξνχζαο εξψηεζεο. 

 

 

Δξώηεζε 18 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ κνρινχ ρεηξνθξέλνπ, ν κνριφο είλαη ζηε ζέζε ηνπ, είλαη 
αζθαιήο, δελ είλαη ξαγηζκέλνο θαη, θαηά ηε ρξήζε ηνπ, δηαγξάθεη ιίγν παξαπάλσ 
απφ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δηαδξνκή.  
Δπίζεο ν ιφγνο ηεο πέδεζεο αλά κάδα ηνπ νρήκαηνο είλαη 20% θαη ε δηαθνξά 
απφδνζεο δεμηνχ-αξηζηεξνχ θξέλνπ είλαη αθξηβψο 12%.  
Ο ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ πξέπεη, κε βάζε ην εγρεηξίδην, –  

(α) λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

(β) λα ζεσξήζεη φηη απηφ ην ζεκείν πεξλά επηηπρψο ηνλ έιεγρν αιιά λα θάλεη 
παξαηήξεζε γηα ηε δηαδξνκή. 

(γ) λα ζεσξήζεη φηη απηφ ην ζεκείν πεξλά επηηπρψο ηνλ έιεγρν αιιά λα θάλεη 
παξαηήξεζε γηα ηε δηαδξνκή θαη ζχζηαζε γηα ην γεγνλφο φηη ην ζεκείν πεξλά 
κελ ηνλ έιεγρν αιιά βξίζθεηαη ζην φξην (12%). 

(δ) λα απνξξίςεη ην φρεκα θαη λα ζεκεηψζεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ζην δειηίν 
αθαηαιιειφηεηαο πνπ ζα παξαδψζεη ζηνλ πνιίηε. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oversteer
http://en.wikipedia.org/wiki/Understeer
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Δξώηεζε 19 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνήζεζεο ηεο πέδεζεο (ζεξβνκεραληζκνί), πην 
απφ ηα παξαθάησ απνηειεί, κε βάζε ην εγρεηξίδην, αηηία αζηνρίαο πνπ νδεγεί ζε 
παξαηήξεζε θαη φρη επαλέιεγρν; 

(α) Αλεπαξθήο πνζφηεηα ηνπ πγξνχ πέδεζεο. 

(β) Τν πγξφ πέδεζεο είλαη πνιχ ιεξσκέλν. 

(γ) Γελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ πηψζε ηεο 
ζηάζκεο ηνπ πγξνχ πέδεζεο. 

(δ) Γηαξξνή θεληξηθνχ θπιίλδξνπ. 

 

Δξώηεζε 20 Μέξνπο Α 

Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη παξαζηαηηθά ε δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο 
θίλεζεο θαη ζηνπο ηέζζεξεηο ηξνρνχο.  Πνηα επηινγή αληηζηνηρεί ζηελ νξζή ζεηξά ησλ 
εμαξηεκάησλ 1-2-3-4-5-6; 

(α) (1) Μεραλή – (2) Κηβψηην Ταρπηήησλ – 
(3) Βνεζεηηθφ Κηβψηην – (4) 
Σπκπιέθηεο – (5) Κεληξηθφο Άμνλαο – 
(6) Γηαθνξηθφ. 

(β) (1) Μεραλή – (2) Σπκπιέθηεο – (3) 
Κηβψηην Ταρπηήησλ – (4) Βνεζεηηθφ 
Κηβψηην – (5) Κεληξηθφο Άμνλαο – (6) 
Γηαθνξηθφ. 

(γ) (1) Μεραλή – (2) Βνεζεηηθφ Κηβψηην – 
(3) Κηβψηην Ταρπηήησλ – (4) 
Σπκπιέθηεο – (5) Κεληξηθφο Άμνλαο – 
(6) Γηαθνξηθφ. 

(δ) (1) Μεραλή – (2) Κηβψηην Ταρπηήησλ – 
(3) Σπκπιέθηεο – (4) Βνεζεηηθφ 
Κηβψηην – (5) Κεληξηθφο Άμνλαο – (6) 
Γηαθνξηθφ. 
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Δξώηεζε 21 Μέξνπο Α 

Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ. 3, εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο 
δσλψλ αζθαιείαο ζηα πίζσ θαζίζκαηα ησλ δηπινθάκπηλσλ νρεκάησλ (D/Cabin), 
πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ηελ 1.1.1988, δίλνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο -  

(α) απφ ηα Ιδησηηθά Κέληξα Τερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (Ι.Κ.Τ.Δ.Ο.), φηαλ δελ 
δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δσλψλ αζθαιείαο ζηα πίζσ 
θαζίζκαηα. 

(β) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο, φηαλ δελ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία 
πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δσλψλ αζθαιείαο ζηα πίζσ θαζίζκαηα. 

(γ) απφ ηα Κέληξα Δπηζεψξεζεο Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Κ.Δ.Μ.Ο.), φηαλ δελ 
δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δσλψλ αζθαιείαο ζηα πίζσ 
θαζίζκαηα. 

(δ) απφ ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ νρήκαηνο, φηαλ δελ δηαζέηνπλ ηελ 
αλαγθαία πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δσλψλ αζθαιείαο ζηα πίζσ θαζίζκαηα. 

 

 

Δξώηεζε 22 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ ακαμψκαηνο, ν ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ 
δηαπηζηψλεη πξνρσξεκέλε δηάβξσζε, ζε βαζκφ πνπ θξίλεη φηη επεξεάδεηαη ε 
αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο.  Με βάζε ην εγρεηξίδην ζα πξέπεη –  

(α) λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

(β) λα απνξξίςεη ην φρεκα θαη λα ην θξαηήζεη ζην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. κέρξη λα έξζεη 
επηζεσξεηήο ηνπ Τκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

(γ) λα θξαηήζεη ην φρεκα ζην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. κέρξη λα έξζεη επηζεσξεηήο ηνπ 
Τκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ρσξίο λα ην απνξξίςεη. 

(δ) λα απνξξίςεη θαη λα παξαπέκςεη ην φρεκα ζηα θξαηηθά θέληξα επηζεψξεζεο. 
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Δξώηεζε 23 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζεκείνπ «ζχζηεκα εμάηκηζεο» ν ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ 
ειέγρνπ δηαπηζηψλεη φηη ππάξρνπλ ιίγεο δηαξξνέο θαπζαεξίνπ.  Με βάζε ην 
εγρεηξίδην ζα πξέπεη – 

(α) λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

(β) εθφζνλ ην φρεκα δελ έρεη πξφβιεκα ζηνλ έιεγρν ηνπ ζεκείνπ «εθπνκπέο 
εμάηκηζεο», δειαδή εθφζνλ ην απνηέιεζκα κέηξεζεο γηα ην CO είλαη εληφο 
ησλ νξίσλ, λα πξνβεί ζε παξαηήξεζε. 

(γ) λα πξνβεί ζε παξαηήξεζε. 

(δ) εθφζνλ ην φρεκα δελ έρεη πξφβιεκα ζηνλ έιεγρν ηνπ ζεκείνπ «εθπνκπέο 
εμάηκηζεο», δειαδή εθφζνλ ην απνηέιεζκα κέηξεζεο γηα ην CO είλαη εληφο 
ησλ νξίσλ, λα ζεσξήζεη φηη ην ζεκείν απηφ ειέγρζεθε κε επηηπρία. 

 

 

Δξώηεζε 24 Μέξνπο Α 

Γηα ζθνπνχο νξζνχ ειέγρνπ ησλ ζεκείσλ κε αξ. 20.1 κέρξη 20.4 ηνπ εγρεηξηδίνπ 
(αλάξηεζε), ε ηερληθή νδεγία κε αξ. 20 θαζφξηζε φηη –  

(α) θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη, επηπξφζζεηα ηνπ κεραληθνχ ειέγρνπ, λα 
ρξεζηκνπνηείηαη νπσζδήπνηε ην ακνξηηζφκεηξν (κεράλεκα ειέγρνπ 
απνζβεζηήξσλ θξαδαζκψλ). 

(β) θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη, επηπξφζζεηα ηνπ κεραληθνχ ειέγρνπ, λα 
αλαζεθψλνληαη νη αλαξηήζεηο ψζηε νη ηξνρνί λα αησξνχληαη θαη λα γίλεηαη 
έιεγρνο κε ην ρέξη. 

(γ) ην φρεκα ζα θξίλεηαη αθαηάιιειν αλ, ε κέγηζηε δηαθνξά απφδνζεο ησλ 
ζεκείσλ αλάξηεζεο ζηνλ ίδην άμνλα δελ ππεξβαίλεη ην 25%. 

(δ) ην φρεκα ζα θξίλεηαη θαηάιιειν αλ, ε κέγηζηε δηαθνξά απφδνζεο ησλ 
ζεκείσλ αλάξηεζεο ζηνλ ίδην άμνλα δελ ππεξβαίλεη ην 25%. 
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Δξώηεζε 25 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζεκείνπ «εχθακπηνη ζσιήλεο ζπζηήκαηνο πέδεζεο» 
(καξθνχηδηα – hoses), πνηα αηηία αζηνρίαο νδεγεί, κε βάζε ην εγρεηξίδην, ζε 
παξαηήξεζε; 

(α) αλεπαξθέο κήθνο. 

(β) Δκθάληζε πφξσλ. 

(γ) Γηαξξνέο απφ ηηο ζπλδέζεηο ηνπο. 

(δ) Κακηά. 

 

Δξώηεζε 26 Μέξνπο Α 

Γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα δηάγλσζεο (On Board 
Diagnostic – OBD) κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πξνζδηνξηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο εθπνκπψλ, κε θαηάιιειε αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο OBD θαη ηαπηφρξνλν 
έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο OBD.  Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία Αξ. 
1/2013 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο, αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε κεραλή 
ηνπ νρήκαηνο –  

(α) ειέγρεηαη πξψηα αλ αλάβεη ε ιπρλία έλδεημεο ειέγρνπ ηεο κεραλήο ζην πίλαθα 
νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο.  Δθφζνλ ε ελ ιφγσ ιπρλία αλάβεη ηφηε ν ππεχζπλνο 
γξακκήο πξνρσξά ζε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ηνπ 
νρήκαηνο κέζσ ηνπ εηδηθνχ κεραλήκαηνο δηάγλσζεο OBD.   

(β) ειέγρεηαη πξψηα αλ αλάβεη ε ιπρλία έλδεημεο ειέγρνπ ηεο κεραλήο ζην πίλαθα 
νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. Δθφζνλ ε ελ ιφγσ ιπρλία δελ αλάβεη ηφηε ην 
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη απνηπρία. 

(γ) ειέγρεηαη πξψηα αλ αλάβεη ε ιπρλία έλδεημεο ειέγρνπ ηεο κεραλήο ζην πίλαθα 
νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο.  Δθφζνλ ε ελ ιφγσ ιπρλία δελ αλάβεη ηφηε ν 
ππεχζπλνο γξακκήο πξνρσξά ζε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο 
θαπζαεξίσλ ηνπ νρήκαηνο κέζσ ηνπ εηδηθνχ κεραλήκαηνο δηάγλσζεο OBD.  
Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη επηηπρία αλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο 
OBD, δελ ππάξρεη θαλέλα ιάζνο. 

(δ) ειέγρεηαη πξψηα αλ αλάβεη ε ιπρλία έλδεημεο ειέγρνπ ηεο κεραλήο ζην πίλαθα 
νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο.  Δθφζνλ ε ελ ιφγσ ιπρλία δελ αλάβεη ηφηε ν 
ππεχζπλνο γξακκήο πξνρσξά ζε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο 
θαπζαεξίσλ ηνπ νρήκαηνο κέζσ ηνπ εηδηθνχ κεραλήκαηνο δηάγλσζεο OBD.  
Αλ κεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο OBD ππάξρνπλ θαηαγξακκέλα 
ιάζε ηφηε ν ππεχζπλνο γξακκήο ηα δηαγξάθεη απφ ηε κλήκε ηνπ OBD θαη 
επαλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν.  
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Δξώηεζε 27 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ ζεκείνπ «πφξηεο», ν ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ 
νρεκάησλ δηαπηζηψλεη φηη φιεο νη πφξηεο είλαη ζηε ζέζε ηνπο, φηη αζθαιίδνπλ θαη 
απαζθαιίδνπλ νξζά θαη φηη δελ αλνίγνπλ απξφνπηα.  Πψο πξέπεη λα πξνρσξήζεη –  

(α) Πξέπεη λα ειέγμεη επίζεο ηνπο κεληεζέδεο, ηα ρεξνχιηα θαη ηηο θιεηδαξηέο.  Αλ 
νηηδήπνηε απφ απηά έρεη πξφβιεκα πξέπεη λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

(β) Πξέπεη λα ειέγμεη επίζεο ηνπο κεληεζέδεο, ηα ρεξνχιηα θαη ηηο θιεηδαξηέο.  Αλ 
νη κεληεζέδεο θαη ηα ρεξνχιηα είλαη εληάμεη ελψ νη θιεηδαξηέο είλαη θζαξκέλεο 
πξέπεη λα πξνβεί ζε παξαηήξεζε. 

(γ) Να ζεσξήζεη φηη ην ζεκείν απηφ είλαη θαηάιιειν. 

(δ) Πξέπεη λα ειέγμεη επίζεο ηνπο κεληεζέδεο, ηα ρεξνχιηα θαη ηηο θιεηδαξηέο.  Αλ 
νηηδήπνηε απφ απηά έρεη πξφβιεκα πξέπεη λα πξνβεί ζε παξαηήξεζε. 

 

 

Δξώηεζε 28 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ Τερληθφ Έιεγρν ελφο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο, ν ππεχζπλνο γξακκήο 
ηερληθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλεη φηη, ν αξηζκφο πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο είλαη 
δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ ππάξρεη ζηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο (πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο).  Ο ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ πξέπεη, κε βάζε ην 
εγρεηξίδην, –  

(α) λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

(β) λα απνξξίςεη ην φρεκα θαη λα ην θξαηήζεη ζην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. κέρξη λα έξζεη 
επηζεσξεηήο ηνπ Τκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

(γ) λα θξίλεη ην φρεκα σο θαηάιιειν αιιά λα πξνβεί ζε παξαηήξεζε. 

(δ) λα απνξξίςεη θαη λα παξαπέκςεη ην φρεκα ζηα θξαηηθά θέληξα επηζεψξεζεο. 
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Δξώηεζε 29 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ Τερληθφ Έιεγρν ελφο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο, ν ππεχζπλνο γξακκήο 
ηερληθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλεη φηη ηα ειαζηηθά πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ησλ 
θηλεηήξησλ αμφλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο (θπζεξά) είλαη θζαξκέλα, 
ζρηζκέλα. Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ. 7 ζα πξέπεη –  

(α) Να θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν. 

(β) Να θξίλεη ην φρεκα σο θαηάιιειν. 

(γ) Δθφζνλ ηα πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ησλ θηλεηήξησλ αμφλσλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο (θπζεξά) ππάξρνπλ, έζησ θαη αλ απηά είλαη 
θζαξκέλα, ζρηζκέλα ηφηε θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν αιιά πξνβαίλεη ζε 
παξαηήξεζε. 

(δ) Δθφζνλ ηα πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ησλ θηλεηήξησλ αμφλσλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο (θπζεξά) ππάξρνπλ, έζησ θαη αλ απηά είλαη 
θζαξκέλα, ζρηζκέλα ηφηε θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν. 

 

 

Δξώηεζε 30 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο γηα ζθνπνχο θαηαιιειφηεηαο ν 
ππεχζπλνο γξακκήο δηαπηζηψλεη φηη έρεη εθαξκνζκέλνπο ζπγθεληξσηηθνχο 
πξνβνιείο.  Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ. 18 ζα πξέπεη –  

(α) Να θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν.  

(β) Να πξνβεί ζε παξαηήξεζε. 

(γ) Να θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην ρξψκα πνπ 
εθπέκπνπλ νη ζπγθεληξσηηθνί πξνβνιείο είλαη έληνλν θίηξηλν θαη φρη ιεπθφ. 

(δ) Να θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν. 
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Δξώηεζε 31 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ Τερληθφ Έιεγρν ελφο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο, ν ππεχζπλνο γξακκήο 
ηερληθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζην φρεκα ηα ηξίγσλα ζεκάλζεσο.  
Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ. 12 ζα πξέπεη –  

(α) Να θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν. 

(β) Να θξίλεη ην φρεκα σο θαηάιιειν. 

(γ) Να θξίλεη ην φρεκα θαηάιιειν κε παξαηήξεζε θαη λα ζπκβνπιεχζεη ηνλ 
ηδηνθηήηε λα ηνπνζεηήζεη εληφο ηνπ νρήκαηνο έλα δεχγνο ηξίγσλα ζεκάλζεσο. 

(δ) Πξέπεη λα ειέγμεη επίζεο αλ ππάξρεη ζην φρεκα θαξκαθείν θαη 
θσζθνξνχρν/αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν. Αλ ηα ηξίγσλα ζεκάλζεσο ή νηηδήπνηε 
απφ απηά απνπζηάδεη πξέπεη λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

 

 

Δξώηεζε 32 Μέξνπο Α 

Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ. 13 -  

(α) Γηαθνξεηηθφο ηχπνο ειαζηηθνχ π.ρ. δηαθνξεηηθφο ηχπνο πέικαηνο, ζε ειαζηηθά 
ίδηνπ άμνλα είλαη ιφγνο γηα λα θξηζεί ην φρεκα ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ θαη φρη ιφγνο 
γηα παξαηήξεζε. 

(β) Γηαθνξεηηθφο ηχπνο ειαζηηθνχ π.ρ. δηαθνξεηηθφο ηχπνο πέικαηνο, ζε ειαζηηθά 
έζησ θαη ηνπ ίδηνπ άμνλα είλαη ιφγνο γηα παξαηήξεζε θαη φρη ιφγνο γηα λα 
θξηζεί ην φρεκα ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ. 

(γ) Γηαθνξεηηθφο ηχπνο ειαζηηθνχ π.ρ. δηαθνξεηηθφο ηχπνο πέικαηνο, ζε ειαζηηθά 
δηαθνξεηηθνχ άμνλα είλαη ιφγνο γηα λα θξηζεί ην φρεκα ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ. 

(δ) Γελ ειέγρεηαη θαζφινπ ν ηχπνο ησλ ειαζηηθψλ αιιά κφλν ε δηαθνξά ζηηο 
δηαζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. 
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Δξώηεζε 33 Μέξνπο Α 

Με βάζε ηελ ηερληθή νδεγία Αξ. 5/2009 θαηά ηε κέηξεζε ηνπ ήρνπ ε κεραλή ηνπ 
νρήκαηνο επξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ¾ S θαη ζε θαλνληθή 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο.  Τν «S» ζεκαίλεη –  

(α) ηε κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κεραλήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

(β) ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζηελ νπνία παξάγεηαη ε κέγηζηε ηζρχο ηεο 
κεραλήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

(γ) ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζηξνθφκεηξν ηνπ 
νρήκαηνο. 

(δ) Γελ ππάξρεη νξζή απάληεζε. 

 

Δξώηεζε 34 Μέξνπο Α 

Πνηα απφ ηηο πην θάησ επηινγέο δελ ηζρχεη; 

(α) Σθνπφο ηεο γσλίαο Κάζηνξ (castor 
angle) είλαη λα επαλαθέξεη ηνπο 
ηξνρνχο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 
επζχγξακκε πνξεία κεηά απφ θάζε 
θακπχιε ηξνρηά πνπ δηαγξάθνπλ ζηηο 
ζηξνθέο. 

(β) Σθνπφο ηεο γσλίαο Κάζηνξ (castor 
angle) είλαη λα βειηηψλεη ηε ζηαζεξφηεηα 
ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ επζχγξακκε 
πνξεία. 

(γ) Η γσλία Κάζηνξ (castor angle) βνεζά 
ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ πιεπξηθψλ 
δπλάκεσλ πνπ εμαζθνχληαη ζηνπο 
ηξνρνχο θαη ηαπηφρξνλα πξνζαξκφδεη 
ηνπο ηξνρνχο ζηελ θιίζε ηνπ δξφκνπ . 

(δ) Σε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αξλεηηθήο 
γσλίαο Κάζηνξ (castor angle) νη ηξνρνί 
ηνπ απηνθηλήηνπ ζα επαλέξρνληαη κε 
δπζθνιία ζε επζεία κεηά απφ θάζε 
θακπχιε ηξνρηά πνπ δηαγξάθνπλ ζηηο 
ζηξνθέο. 
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Δξώηεζε 35 Μέξνπο Α 

Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ Τερληθφ Έιεγρν ελφο νρήκαηνο ν ππεχζπλνο γξακκήο 
εληνπίζεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα πγξαεξηνθίλεζεο ρσξίο απηφ λα αλαγξάθεηαη ζην 
πεδίν «θαχζηκν» ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο, ηφηε κε βάζε ηελ 
ηερληθή νδεγία αξ. 2/2014 ζα πξέπεη –  

(α) λα θξίλεη ην φρεκα σο θαηάιιειν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην παξαπέκςεη ζε 
Δπαξρηαθφ Κέληξν Δπηζεψξεζεο Ορεκάησλ (Κ.Δ.Μ.Ο.) ηνπ Τκήκαηνο Οδηθψλ 
Μεηαθνξψλ. 

(β) εάλ δελ ππάξρνπλ άιια ζεκεία αζηνρίαο ηνπ ειέγρνπ, λα θξίλεη ην φρεκα σο 
θαηάιιειν. 

(γ) λα θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν θαηαγξάθνληαο ηπρφλ θαη άιια ζεκεία 
αζηνρίαο ηνπ ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην παξαπέκςεη ζε Δπαξρηαθφ 
Κέληξν Δπηζεψξεζεο Ορεκάησλ (Κ.Δ.Μ.Ο.) ηνπ Τκήκαηνο Οδηθψλ 
Μεηαθνξψλ. 

(δ) δηαθφπηεη ηνλ ηερληθφ έιεγρν θαη θξίλεη ην φρεκα σο αθαηάιιειν. 

 

 

Δξώηεζε 36 Μέξνπο Α 

Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη –  

(α) Μεηαμχ άιισλ ηκεκάησλ κεραλήο 
εζσηεξηθήο θαχζεσο θαη ηνλ 
εθθεληξνθφξν άμνλα. 

(β) Μεηαμχ άιισλ ηκεκάησλ κεραλήο 
εζσηεξηθήο θαχζεσο θαη ην ξπζκηζηηθφ 
ζθφλδπιν (Φιάτρνπει - Flywheel). 

(γ) Έλα ζηξνθαινθφξν άμνλα δίρξνλεο 
κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεσο. 

(δ) Καλέλα απφ ηα πην πάλσ. 
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Δξώηεζε 37 Μέξνπο Α 

Γηα ην ζεκείν ειέγρνπ «επζπγξακκία ηηκνληνχ», κε βάζε ην εγρεηξίδην, ε έλδεημε κέζσ 
ηνπ απνθιηζηφκεηξνπ (side slip) –  

(α) +/- 9 mm/m νδεγεί ζε επαλέιεγρν. 

(β) +/- 7 mm/m νδεγεί ζε παξαηήξεζε θαη ε έλδεημε +/- 9 mm/m νδεγεί ζε 
επαλέιεγρν. 

(γ) +/- 14 mm/m νδεγεί ζε παξαηήξεζε θαη ε έλδεημε +/- 16 mm/m νδεγεί ζε 
επαλέιεγρν. 

(δ) +/- 7 mm/m νδεγεί ζε παξαηήξεζε θαη ε έλδεημε +/- 12 mm/m νδεγεί ζε 
επαλέιεγρν. 

 

 

Δξώηεζε 38 Μέξνπο Α 

Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρήκαηνο κε θηλεηήξα ληίδει (πεηξειαηνθηλεηήξα) ην ζεκείν 
ειέγρνπ «εθπνκπέο εμάηκηζεο» πεξηιακβάλεη -  

(α) ηε κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ εθπνκπψλ ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 
(CO) κε ηε ρξήζε ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ. 

(β) ηε κέηξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ κε ηε ρξήζε ηνπ λεθειφκεηξνπ. 

(γ) ηε κέηξεζε αξρηθά ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ κε ηε ρξήζε ηνπ 
λεθειφκεηξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε κνλνμείδην ηνπ 
άλζξαθα (CO) κε ηε ρξήζε ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ. 

(δ) ηε κέηξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ κφλν γηα νρήκαηα ηα νπνία 
έρνπλ εγγξαθεί πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1980 ελψ γηα ηα ππφινηπα ηεο 
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ εθπνκπψλ ηνπο ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO. 

 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 

Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκνπ ηνπ 2007. 
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Δξώηεζε 39 Μέξνπο Α 

Πνην απφ ηα πην θάησ ηζρχεη κε βάζε ηελ ηερληθή νδεγία αξ.11; -  

(α) Όρεκα ην νπνίν εηζήρζε σο θαηαιπηηθφ κε ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κνλνχ 
ςεθαζκνχ ηνπ ηχπνπ CFI (Central Fuel Injection), ειέγρεηε γηα ζθνπνχο 
ηερληθνχ ειέγρνπ πξψηα σο κε θαηαιπηηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα σο θαηαιπηηθφ. 

(β) Όρεκα ην νπνίν εηζήρζε σο θαηαιπηηθφ κε ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο 
(θαξπηξαηέξ), ειέγρεηε γηα ζθνπνχο ηερληθνχ ειέγρνπ σο θαηαιπηηθφ. 

(γ) Όρεκα ην νπνίν εηζήρζε σο θαηαιπηηθφ κε ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο 
(θαξπηξαηέξ), ειέγρεηε γηα ζθνπνχο ηερληθνχ ειέγρνπ σο κε θαηαιπηηθφ. 

(δ) Όρεκα ην νπνίν εηζήρζε σο θαηαιπηηθφ κε ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κνλνχ 
ςεθαζκνχ ηνπ ηχπνπ CFI (Central Fuel Injection), ειέγρεηε γηα ζθνπνχο 
ηερληθνχ ειέγρνπ σο κε θαηαιπηηθφ. 

 

Δξώηεζε 40 Μέξνπο Α 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ πεληάι (παηίδη) επηηάρπλζεο κε θίζηα είλαη – 

 

(α) λα πξνζηαηεχεη ηελ θαισδίσζε κε ηελ νπνία είλαη ελσκέλν. 

(β) λα ελψλεη ηα δηάθνξα ειεθηξνινγηθά/ειεθηξνληθά κέξε ηνπ νρήκαηνο πνπ 
ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλνχλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. 

(γ) λα επηθνηλσλεί κε ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (ECU) θαη  λα 
κεηαθέξεη κε ζήκα ηελ απμνκείσζε ηεο επηηάρπλζεο. 

(δ) λα παξέρεη ειεθηξηθή ζχλδεζε πξνο ηα κέξε ηνπ νρήκαηνο κε ηα νπνία είλαη 
ελσκέλν ζε ζεηξά, γηα ζθνπνχο νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο. 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 
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Δξώηεζε 41 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. είλαη ηα αξρηθά ησλ –  

(α) Ιδησηηθψλ Κέληξσλ Τερληθψλ Δηαηξεηψλ Ορεκάησλ. 

(β) Ιδησηηθψλ Κέληξσλ Ταθηηθήο Δπνπηείαο Ορεκάησλ. 

(γ) Ιδησηηθψλ Κέληξσλ Ταθηηθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. 

(δ) Ιδησηηθψλ Κέληξσλ Τερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. 

 

 

Δξώηεζε 42 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν ε άδεηα ιεηηνπξγίαο Ι.Κ.Τ.Δ.Ο –  

(α) είλαη κεηαβηβάζηκε κφλν ζε πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο πξφζσπα. 

(β) δελ κεηαβηβάδεηαη εθηφο αλ ην επηηξέςεη ν Έθνξνο. 

(γ) είλαη κεηαβηβάζηκε. 

(δ) δελ κεηαβηβάδεηαη. 

 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
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Δξώηεζε 43 Μέξνπο Β 

Ωο πςεινχ θηλδχλνπ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 8(4) ηνπ 
Νφκνπ, ινγίδνληαη –  

(α) ηα νρήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

(β) ηα αλήθνληα ζε ζρνιέο εθπαηδεχζεσο νδεγψλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα 
νπνία είλαη εγγεγξακκέλα σο εθπαηδεπηηθά. 

(γ) ηα ιεσθνξεία. 

(δ) φια ηα θνξηεγά κεραλνθίλεηα νρήκαηα βαξέσο ηχπνπ. 

 

 

Δξώηεζε 44 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν έθηαθηνο ηερληθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ –  

(α) ηελ Αζηπλνκία. 

(β) ηνλ Ο.Γ.Δ.. 

(γ) επηζεσξεηή ηνπ δεκνζίνπ. 

(δ) ππεχζπλν γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ. 

 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 
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Μέξνο Β – Ννκνζεζία 

 
21/12/2016 

 

 23 

 

Δξώηεζε 45 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν ην δειηίν επηηπρνχο ή αλεπηηπρνχο ηερληθνχ ειέγρνπ –  

(α) ζπκπιεξψλεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ππεχζπλν γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε 
ηνλ έιεγρν. 

(β) ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν γξακκήο ηερληθνχ 
ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν. 

(γ) ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
ππεχζπλν γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν. 

(δ) ζπκπιεξψλεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ηνπ Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. πνπ θαίλεηαη ζην 
εγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18(1)(δ)(η) θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε 
ηνλ έιεγρν. 

 

 

Δξώηεζε 46 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν, αλ ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ παξαβεί ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ έρεη κε βάζε ην άξζξν 34 (έξγν ππεχζπλνπ γξακκήο ηερληθνχ 
ειέγρνπ) –  

(α) ηνπ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κε βάζε ην βάζε ην άξζξν 50. 

(β) ηνπ επηβάιιεηαη αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαη 
δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν. 

(γ) ηνπ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κε βάζε ην βάζε ην άξζξν 50 θαη 
αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαη δηαγξαθή ηνπ απφ ην 
Μεηξψν. 

(δ) ηνπ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κε βάζε ην βάζε ην άξζξν 50 θαη, αλ ε 
παξάβαζε επαλαιεθζεί, ηνπ επηβάιιεηαη αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο 
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαη δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν. 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 
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Δξώηεζε 47 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν ν Έθνξνο δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ εμνπζηνδφηεζε ελφο 
ππεπζχλνπ γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ θαη λα ην δηαγξάθεη απφ ην Μεηξψν –  

(α) ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ λα πξνζέιζεη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
εηδηθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ πνπ νξγαλψλεη ν Έθνξνο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ. 

(β) ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ λα πξνζέιζεη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
εηδηθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ πνπ νξγαλψλεη ν Έθνξνο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ, εθηφο αλ ν ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ 
ειέγρνπ πξνζέιζεη θαη πεηχρεη ζηελ εηδηθή εμέηαζε επί ησλ ζεκάησλ 
επηκφξθσζεο, πνπ δηνξγαλψλνληαη κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ. 

(γ) ζε πεξίπησζε πνπ θαη’ επαλάιεςε απνηπγράλεη ζηελ εηδηθή εμέηαζε επί ησλ 
ζεκάησλ επηκφξθσζεο, πνπ δηνξγαλψλνληαη κεηά ην πέξαο ησλ εηδηθψλ 
επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ πνπ νξγαλψλεη ν Έθνξνο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ. 

(δ) ζε πεξίπησζε πνπ θαη’ επαλάιεςε παξαιείπεη λα πξνζέιζεη ζηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εηδηθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ πνπ νξγαλψλεη ν 
Έθνξνο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ. 

 

 

Δξώηεζε 48 Μέξνπο Β 

Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ; 

(α) Ο αηηεηήο λα έρεη ζηειερψζεη ην θέληξν κε ην αλαγθαίν θαη θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ.  

(β) Ο αηηεηήο λα έρεη εγθαηαζηήζεη γξακκέο ειέγρνπ θαη ηνλ αλαγθαίν εγθεθξηκέλν 
εμνπιηζκφ, πνπ ν Έθνξνο αλαθνηλψλεη. 

(γ) Ο αηηεηήο λα δηαζέηεη πιήξε κεραλνγξάθεζε, ζπκβαηή κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 
Τκήκαηνο θαη ηνπ Ο.Γ.Δ. ή φπσο εθάζηνηε θαζνξίδεη ν Έθνξνο. 

(δ) Ο αηηεηήο λα έρεη ππνζηεί επηηπρψο ηελ εηδηθή εμέηαζε πνπ εθάζηνηε 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν ή ηνλ Ο.Γ.Δ. 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 

Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκνπ ηνπ 2007. 
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Δξώηεζε 49 Μέξνπο Β 

Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ είλαη ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε Ι.Κ.Τ.Δ.Ο., ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 39 ηνπ Νφκνπ;  

(α) Να κεξηκλά ψζηε θαηά πάληα ρξφλν ν ηερληθφο έιεγρνο κεραλνθηλήησλ 
νρεκάησλ ζην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ηνπ λα δηελεξγείηαη νπσζδήπνηε απφ ππεχζπλν 
γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πνπ ηπρφλ ηέζεθαλ ζηελ 
εμνπζηνδφηεζε πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε θαη αλαγξάθνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ζην Μεηξψν, πνπ απηφο θαηέρεη. 

(β) Να θνηλνπνηεί ζηνλ Έθνξν, ην φλνκα θάζε ππεπζχλνπ γξακκήο ηερληθνχ 
ειέγρνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηερληθνχ 
ειέγρνπ θαη ηαπηφρξνλα λα θνηλνπνηεί ζηνλ Έθνξν θάζε απφιπζε ή 
απνρψξεζε απφ ην θέληξν ππεπζχλνπ γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ. 

(γ) Να κεξηκλά ψζηε ν ηερληθφο έιεγρνο ησλ νρεκάησλ ζην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ηνπ λα 
δηελεξγείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 40 ηνπ Νφκνπ. 

(δ) Να παξαθνινπζεί ηα επηκνξθσηηθά καζήκαηα πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην 
Τκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ θαη λα παξαθάζεηαη ζηελ εηδηθή εμέηαζε επί ησλ 
ζεκάησλ απηψλ. 

 

 

Δξώηεζε 50 Μέξνπο Β 

Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ είλαη επαξθήο θαη νινθιεξσκέλνο ιφγνο πνπ λα 
λνκηκνπνηεί έλα Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ζην λα αξλεζεί ηε δηελέξγεηα ηερληθνχ ειέγρνπ νρήκαηνο 
ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Νφκνπ; 

(α) Αλ ην φρεκα εθπέκπεη κεγάιεο πνζφηεηεο θαπλνχ. 

(β) Αλ ην φρεκα ή κέξνο απηνχ ή ν εμνπιηζκφο ηνπ είλαη αθάζαξην ζε βαζκφ πνπ 
λα θαζηζηά δπζρεξή ηνλ ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

(γ) Αλ δελ πξνθαηαβιεζνχλ ηα λελνκηζκέλα ηέιε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνχ 
ειέγρνπ.  

(δ) Αλ θαηά ηελ πξνζαγσγή ηνπ νρήκαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 
νρήκαηνο, παξαιείςεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο ηνπ. 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 

Σερληθνύ Διέγρνπ) Νόκνπ ηνπ 2007. 
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Δξώηεζε 51 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν έθηαθηνο ηερληθφο έιεγρνο δχλαηαη λα δηελεξγεζεί –   

(α) Μφλν ζε φρεκα θαζψο θαη ηα ξπκνπιθνχκελα θαη ηα εκηξπκνπιθνχκελα ηνπ, 
πνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν απφ ηα Ι.Κ.Τ.Δ.Ο., έζησ θαη αλ 
είλαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο. 

(β) Μφλν ζε φρεκα θαζψο θαη ηα ξπκνπιθνχκελα θαη ηα εκηξπκνπιθνχκελα ηνπ, 
πνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν απφ ηα Κ.Δ.Μ.Ο., έζησ θαη αλ είλαη 
εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο. 

(γ) Σε θάζε φρεκα θαζψο θαη ηα ξπκνπιθνχκελα θαη ηα εκηξπκνπιθνχκελα ηνπ, 
πνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν έζησ θαη αλ είλαη εθνδηαζκέλν κε 
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο. 

(δ) Σε θάζε φρεκα θαζψο θαη ηα ξπκνπιθνχκελα θαη ηα εκηξπκνπιθνχκελα ηνπ, 
πνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν θαη ην νπνίν δελ είλαη εθνδηαζκέλν 
κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο. 

 

Δξώηεζε 52 Μέξνπο Β 

Σε πεξίπησζε πνπ έλζηαζε ηδηνθηήηε νρήκαηνο θαηά ηεο άξλεζεο έθδνζεο 
πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο κε βάζε ην άξζξν 42 ηνπ Νφκνπ, θξηζεί απφ ηνλ 
Έθνξν δηθαηνινγεκέλε, ηφηε ν Έθνξνο επηζηξέθεη ζηνλ εληζηάκελν ην θαηαβιεζέλ 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο ηέινο θαη εηζπξάηηεη –  

(α) ην ηεηξαπιάζην ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. πνπ δηελήξγεζε ηνλ 
αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη εμέδσζε ην δειηίν αλεπηηπρνχο 
ηερληθνχ ειέγρνπ. 

(β) ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ 
ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη εμέδσζε ην δειηίν αλεπηηπρνχο ηερληθνχ 
ειέγρνπ. 

(γ) ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ 
ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη εμέδσζε ην δειηίν αλεπηηπρνχο ηερληθνχ 
ειέγρνπ. 

(δ) ηζάμην ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ ηερληθφ 
έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη εμέδσζε ην δειηίν αλεπηηπρνχο ηερληθνχ ειέγρνπ. 
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Δξώηεζε 53 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν ην δειηίν επηηπρνχο ή αλεπηηπρνχο ηερληθνχ ειέγρνπ  –   

(α) εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη ακέζσο κεηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν.  Καη’ εμαίξεζε 
επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, 
εθφζνλ ην φρεκα πνπ ππέζηε ηνλ ηερληθφ έιεγρν δε κεηαθηλήζεθε απφ ην 
Ι.Κ.Τ.Δ.Ο., ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ν ηερληθφο έιεγρνο. 

(β) εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη ζην ηέινο ηεο ίδηα εκέξαο πνπ δηελεξγήζεθε ν 
ηερληθφο έιεγρνο.  Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή 
ηνπο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, εθφζνλ ην φρεκα πνπ ππέζηε ηνλ ηερληθφ 
έιεγρν δε κεηαθηλήζεθε απφ ην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο., ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ν ηερληθφο 
έιεγρνο. 

(γ) εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη ζην ηέινο ηεο ίδηαο εκέξαο πνπ δηελεξγήζεθε ν 
ηερληθφο έιεγρνο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπο ηελ 
επφκελε εκέξα, έζησ θαη αλ ην φρεκα πνπ ππέζηε ηνλ ηερληθφ έιεγρν δε 
κεηαθηλήζεθε απφ ην Ι.Κ.Τ.Δ.Ο., ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ν ηερληθφο έιεγρνο. 

(δ) εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη ακέζσο κεηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν.  Γελ 
επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπο ηελ επφκελε εκέξα, έζησ θαη 
αλ ην φρεκα πνπ ππέζηε ηνλ ηερληθφ έιεγρν δε κεηαθηλήζεθε απφ ην 
Ι.Κ.Τ.Δ.Ο., ζην νπνίν δηελεξγήζεθε ν ηερληθφο έιεγρνο. 

 

Δξώηεζε 54 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν ε νδηθή ρξήζε νρήκαηνο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλν κε 
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο –  

(α) επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ην φρεκα απηφ δχλαηαη λα κεηαθηλεζεί επί δεκφζηαο 
νδνχ ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ θαη ν νδεγφο ηνπ 
νρήκαηνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ή 
K.E.M.O.. 

(β) επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ην φρεκα απηφ δχλαηαη λα κεηαθηλεζεί επί δεκφζηαο 
νδνχ ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ. 

(γ)  επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη 
θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. ή K.E.M.O.. 

(δ) δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε θαη ηφζν ν ηδηνθηήηεο φζν θαη ην 
πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ή ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ελεξγνχλ θαηά 
παξάβαζε ηνπ Νφκνπ. 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
άξζξν 31 (γ) ηνπ πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ (Σερληθόο Έιεγρνο θαη Κέληξα 
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Δξώηεζε 55 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν ε δηελέξγεηα πεξηνδηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ ζε Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. απφ άηνκν 
ην νπνίν δελ είλαη ππεχζπλνο γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ην νπνίν δελ είλαη 
εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν απνηειεί αδίθεκα –  

(α) ηφζν γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο φζν θαη γηα ην άηνκν πνπ δηελέξγεζε ην 
πεξηνδηθφ έιεγρν ρσξίο λα είλαη ππεχζπλνο γξακκήο. 

(β) ηφζν γηα ην άηνκν πνπ δηελέξγεζε ην πεξηνδηθφ έιεγρν ρσξίο λα είλαη 
ππεχζπλνο γξακκήο φζν θαη γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Ι.Κ.Τ.Δ.Ο.. 

(γ) γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο, γηα ην άηνκν πνπ δηελέξγεζε ην πεξηνδηθφ 
έιεγρν ρσξίο λα είλαη ππεχζπλνο γξακκήο αιιά θαη γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 
Ι.Κ.Τ.Δ.Ο.. 

(δ) γηα ην άηνκν πνπ δηελέξγεζε ην πεξηνδηθφ έιεγρν. 

 

 

Δξώηεζε 56 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν –  

(α) Τν  Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. δελ απαγνξεχεηαη λα δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθφ ηερληθφ έιεγρν 
νρήκαηνο γηα ζθνπνχο πξνθαηαξθηηθήο δηαπίζησζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
ή κε φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο. 

(β) Τν  Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. δελ απαγνξεχεηαη λα δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθφ ηερληθφ έιεγρν 
νρήκαηνο γηα ζθνπνχο πξνθαηαξθηηθήο δηαπίζησζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
ή κε. 

(γ) Τν  Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. απαγνξεχεηαη λα δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθφ ηερληθφ έιεγρν 
νρήκαηνο γηα ζθνπνχο πξνθαηαξθηηθήο δηαπίζησζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
ή κε φηαλ απηφο δηελεξγείηαη θαηά ηηο ζπλήζεηο ψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο ηνπ 
θέληξνπ. 

(δ) Τν  Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. απαγνξεχεηαη λα δηελεξγήζεη νπνηνδήπνηε πξνθαηαξθηηθφ 
ηερληθφ έιεγρν επί νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο γηα ζθνπνχο πξνθαηαξθηηθήο 
δηαπίζησζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ή κε. 

 



Δμεηάζεηο γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Γξακκήο Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάηωλ, κε βάζε ην 
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Δξώηεζε 57 Μέξνπο Β 

Ωο δεκφζηαο ρξήζεο κεραλνθίλεηα νρήκαηα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 8(3) ηνπ 
Νφκνπ, ινγίδνληαη –  

(α) ηα νρήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

(β) ηα παιαηά ηδησηηθά κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ειηθίαο πέξαλ ησλ εηθνζηπέληε 
εηψλ. 

(γ) ηα αλήθνληα ζε ζρνιέο εθπαηδεχζεσο νδεγψλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα 
νπνία είλαη γξακκέλα σο εθπαηδεπηηθά. 

(δ) ηα θνξηεγά κεραλνθίλεηα νρήκαηα βαξέσο ηχπνπ. 

 

 

Δξώηεζε 58 Μέξνπο Β 

Πνηα απφ ηηο πην θάησ εμνπζίεο, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο δελ εθρσξείηαη απφ ηνλ 
Έθνξν ζηνλ Ο.Γ.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 26(2) ηνπ Νφκνπ;  –   

(α) Η εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ. 

(β) Η έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλφηεηαο ησλ ππεπζχλσλ γξακκήο ηερληθνχ 
ειέγρνπ. 

(γ) Η έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο. 

(δ) Ο έιεγρν πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ  Ι.Κ.Τ.Δ.Ο.. 
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Δξώηεζε 59 Μέξνπο Β 

Πνηφ απφ ηα παξαθάησ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Νφκνπ, δελ απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ρνξήγεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο θαη εγγξαθήο ζην Μεηξψν 
Υπεχζπλσλ Γξακκήο Τερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ;  

(α) Ο αηηεηήο λα ππνζηεί επηηπρψο ηελ εηδηθή εμέηαζε πνπ εθάζηνηε θαζνξίδεηαη 
απφ ηνλ Έθνξν ή ηνλ Ο.Γ.Δ.. 

(β) Ο αηηεηήο λα θαηέρεη ηα αλαγθαία πξνζφληα, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ κε 
γλσζηνπνίεζε ηνπ Δθφξνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(γ) ν αηηεηήο λα εξγαδφηαλ ζε Ι.Κ.Τ.Δ.Ο. θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο 
ηνπ Νφκνπ θαη λα δηελεξγνχζε ηερληθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην πνπ 
ζπλήςε κε βάζε ηελ πξνζθνξά 1/2001/ΤΟΜ κε ην Τκήκα Οδηθψλ 
Μεηαθνξψλ. 

(δ) Ο αηηεηήο ζα αζθεί σο θχξην επάγγεικα ην επάγγεικα ηνπ ππεχζπλνπ 
γξακκήο ηερληθνχ ειέγρνπ θαη δελ ζα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
εηζαγσγήο, ηεο επηζθεπήο, ηεο εκπνξίαο, αζθάιηζεο ή νδηθήο βνήζεηαο 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

 

 

Δξώηεζε 60 Μέξνπο Β 

Με βάζε ην Νφκν, γηα λα εγγξαθεί πξφζσπν ζην Μεηξψν Υπεχζπλσλ Γξακκήο 
Τερληθνχ Διέγρνπ, δελ πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζζεί γηα πνηληθφ αδίθεκα πνπ ελέρεη 
εζηθή αηζρξφηεηα ή έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή γηα άιιν ζνβαξφ πνηληθφ αδίθεκα, πνπ 
επάγεηαη πνηλή θπιάθηζεο πέξαλ ησλ –  

(α) έμη (6) κελψλ γηα ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

(β) ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

(γ) έμη (6) κελψλ γηα ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα. 

(δ) ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα. 

 

 


