
Μέρος   A   – Τεχνικό Μέρος  
Ερώτηση   1   
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό ενεργητικής ασφάλειας σε ένα όχημα; 
(α) Χαμηλό κέντρο βάρους.
(β) Φανοί ομίχλης. 
(γ) Καθρεφτάκια.
(δ) Θρυμματιζόμενη Δοκός Συστήματος Διεύθυνσης.

Ερώτηση 2 
Η βαθμονόμηση του Μετρητή Θολερότητας Καπνού πρέπει να γίνεται κάθε:

(α) τρεις μήνες
(β) έξι μήνες
(γ) εννέα μήνες
(δ) δώδεκα μήνες

Ερώτηση 3 
Κάτω Νεκρό Σημείο (ΚΝΣ) στις μηχανές εσωτερικής καύσης είναι το πιο χαμηλό σημείο 
του κυλίνδρου στο οποίο φτάνει: 

(α) Η πάνω επιφάνεια του εμβόλου (πιστονιού)
(β) Η κάτω επιφάνεια του εμβόλου
(γ) Η βαλβίδα εισαγωγής
(δ) Η βαλβίδα εξαγωγής

Ερώτηση   4     
Κατά  τον  έλεγχο  του  σημείου  «Πέδηση»  στο  υποσημείο  «εύκαμπτοι  σωλήνες 
συστήματος  πέδησης» (μαρκούτζια,  hoses),  ποια  αιτία  αστοχίας  οδηγεί,  με  βάση το 
εγχειρίδιο, σε παρατήρηση;
(α) ανεπαρκές μήκος σωλήνων πέδησης.
(β) Σκουριασμένοι σωλήνες.
(γ) Διαρροές από τις συνδέσεις τους. 
(δ) Καμιά από τις πιο πάνω.
Ερώτηση   5  

1



Ελαστικό φέρει  στο πλευρικό του τοίχωμα τα χαρακτηριστικά:  195 /  70  R 14.   Αυτό 
σημαίνει ότι:

(α) Το πλάτος του ελαστικού είναι 70 χιλιοστά.
(β) Η διάμετρος του ελαστικού είναι 70 εκατοστά.
(γ) Το ύψος του ελαστικού είναι 70% του πλάτους του πέλματος του ελαστικού.
(δ) Το 70 είναι ο δείκτης φορτίου του ελαστικού.

Ερώτηση   6     
Η πιο κάτω φωτογραφία δείχνει – 

(α) ένα μηχανισμό Σέρβο (Servo).
(β) μια αντλία πετρελαίου.
(γ) την αντλία και τις βαλβίδες ενός συστήματος αντικλειδώματος των τροχών (ABS).
(δ) ένα διανομέα (distributor – ντιστρίμπιουτορ) .

Ερώτηση   7     
Ποια από τις παρακάτω χημικές διεργασίες  δεν πραγματοποιείται  σε ένα καταλυτικό 
μετατροπέα; 
(α) CO → CO2 (μονοξείδιο σε διοξείδιο του άνθρακα)
(β) HCs → H2O + CO2 (υδρογονάνθρακες σε νερό και σε διοξείδιο του άνθρακα)
(γ) NOx → N2 + O2 (οξείδια του αζώτου σε άζωτο και οξυγόνο).
(δ) Pa→ H2O (σωματίδια σε νερό).



Ερώτηση   8  
Ο κύριος σκοπός της ασφάλειας (φίσιας, fuse) είναι:

(α) να προστατεύει την καλωδίωση με την οποία είναι ενωμένη.
(β) να  ενώνει  τα  διάφορα  ηλεκτρολογικά/ηλεκτρονικά  μέρη  του  οχήματος  που 

χρειάζεται να επικοινωνούν για την ορθή λειτουργία του οχήματος.
(γ) να διευκολύνει τη διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών στα σύγχρονα οχήματα.
(δ) να παρέχει σήματα προς τα μέρη του οχήματος με τα οποία είναι ενωμένη, για 

σκοπούς ασφάλειας και ορθής λειτουργίας.

Ερώτηση   9     
Κατά τον έλεγχο του μείγματος αέρα-βενζίνης το «λ» συμβολίζει: 
(α) το στοιχειομετρικό λόγο μάζας αέρα/βενζίνης, δηλαδή 14,7.
(β) την τιμή 1 ± 0,03.
(γ) το λόγο συμπίεσης από 8:1 μέχρι 12:1, για βενζινοκινητήρες.
(δ) το λόγο μάζας αέρα/βενζίνης διαιρεμένο διά του 14,7.

Ερώτηση   10     
Αν υπάρχει λιγότερος αέρας στο μείγμα καύσης βενζινοκίνητης μηχανής τότε – 
(α) το μείγμα είναι «φτωχό – lean», που προκαλεί ρύπανση (οξείδια του αζώτου) και 

κακή επίδοση της μηχανής (με πιθανότητα ζημιάς).
(β) το  μείγμα  είναι  «φτωχό  –  lean»  και  έχουμε  άκαυστη  βενζίνη,  που  προκαλεί 

ρύπανση (HCs).
(γ) το  μείγμα  είναι  «πλούσιο  –  rich»  και  έχουμε  άκαυστη  βενζίνη,  που  προκαλεί 

ρύπανση (HCs).
(δ) το  μείγμα  είναι  «πλούσιο  –  rich»,  και  επιτυγχάνει  αύξηση  της  απόδοσης  της 

μηχανής.



Ερώτηση 1  1     
Αν η γωνία κάστορ (caster angle) είναι θετική και μεγαλύτερη από το όριο που καθόρισε 
ο  σχεδιαστής  του  οχήματος,  τότε  αναμένεται  ότι  τα  ελαστικά  του  οχήματος  θα 
παρουσιάζουν:

(α) Φάγωμα του πέλματος στην εξωτερική μεριά του ελαστικού

(β) Φάγωμα του πέλματος στην εσωτερική μεριά του ελαστικού

(γ) Φάγωμα του πέλματος στο κέντρο του ελαστικού

(δ) Κανένα από τα πιο πάνω που να οφείλεται στην υπερβολική γωνία κάστορ.

Ερώτηση 1  2     
Κατά τον έλεγχο του μοχλού του χειρόφρενου, ο μοχλός βρίσκεται στη θέση του, είναι 
ασφαλής, δεν είναι ραγισμένος και κατά τη χρήση του διαγράφει λίγο παραπάνω από τα 
τρία τέταρτα (3/4) της συνολικής του διαδρομής. 
Σημειώστε ότι ο  λόγος της πέδησης ανά μάζα του οχήματος είναι 20% και η διαφορά 
απόδοσης δεξιού-αριστερού φρένου είναι ακριβώς 12%. 
Με βάση το εγχειρίδιο, ο Υπεύθυνος Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων πρέπει,:
(α) να απορρίψει το όχημα.
(β) να  θεωρήσει  ότι  αυτό  το  σημείο  περνά  επιτυχώς  τον  έλεγχο  αλλά  να  κάνει 

παρατήρηση για τη διαδρομή και σύσταση για το γεγονός ότι το σημείο περνά μεν 
τον έλεγχο αλλά βρίσκεται στο όριο (12%).

(γ) να  θεωρήσει  ότι  αυτό  το  σημείο  περνά  επιτυχώς  τον  έλεγχο  αλλά  να  κάνει 
παρατήρηση για τη διαδρομή.

(δ) να  απορρίψει  το  όχημα και  να  σημειώσει  τους  λόγους  απόρριψης στο  δελτίο 
ακαταλληλότητας που θα παραδώσει στον πολίτη.

Ερώτηση 1  3     
Κατά  τον  έλεγχο  της  γενικής  κατάστασης  του  αμαξώματος,  ο  υπεύθυνος  γραμμής 
τεχνικού  ελέγχου  διαπιστώνει  προχωρημένη  διάβρωση,  σε  βαθμό  που  κρίνει  ότι 
επηρεάζεται η ασφάλεια του οχήματος. Με βάση το εγχειρίδιο θα πρέπει – 
(α) να απορρίψει το όχημα.
(β) να  απορρίψει  το  όχημα  και  να  το  κρατήσει  στο  Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  μέχρι  να  έρθει 

επιθεωρητής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
(γ) να κρατήσει το όχημα στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μέχρι να έρθει επιθεωρητής του Τμήματος 

Οδικών Μεταφορών χωρίς να το απορρίψει.
(δ) να απορρίψει το όχημα και να το παραπέμψει στα κρατικά κέντρα επιθεώρησης.



Ερώτηση   14     
Για να συμπληρωθεί όλος ο κύκλος λειτουργίας μιας τετράχρονης (four stroke) μηχανής 
(εισαγωγή – συμπίεση –ανάφλεξη – εξαγωγή), πόσες φορές γυρίζει ο στροφαλοφόρος 
άξονας (το κράγκο,crank-shaft) και πόσες φορές ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής;
(α) Το κράγκο γυρίζει δύο (2) φορές και η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει μια (1) φορά.
(β) Το κράγκο γυρίζει δύο (2) φορές και η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει δύο (2) φορές.
(γ) Το κράγκο γυρίζει τέσσερις (4) φορές και η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει μια φορά.
(δ) Το κράγκο γυρίζει  τέσσερις (4) φορές και η βαλβίδα  εξαγωγής ανοίγει  δύο (2) 

φορές.

Ερώτηση   15     
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS – Traction Control System):
(α) είναι σύστημα παθητικής ασφάλειας που ενεργοποιεί τα φρένα για να επαναφέρει 

την  πρόσφυση,  όταν  οι  οδηγούμενοι  τροχοί  (driven wheels)  αρχίζουν  να 
σπινάρουν.

(β) είναι σύστημα παθητικής ασφάλειας που μειώνει το εισερχόμενο καύσιμο (μείωση 
throttle), για να επαναφέρει  την πρόσφυση όταν οι οδηγούμενοι τροχοί (driven 
wheels) αρχίζουν να σπινάρουν.

(γ) είναι  σύστημα ενεργητικής  ασφάλειας  που ενεργοποιεί  τα  φρένα  ή  μειώνει  το 
εισερχόμενο καύσιμο (μείωση throttle) για να επαναφέρει την πρόσφυση, όταν οι 
οδηγούμενοι τροχοί (driven wheels) αρχίζουν να σπινάρουν.

(δ) είναι  σύστημα  παθητικής  ασφάλειας  που  ενεργοποιεί  τα  φρένα  ή  μειώνει  το 
εισερχόμενο καύσιμο (μείωση throttle) για να επαναφέρει την πρόσφυση, όταν οι 
οδηγούμενοι τροχοί (driven wheels) αρχίζουν να σπινάρουν.

Ερώτηση   16     
Η διαφορά ενός υπερσυμπιεστή τύπου «turbocharger» με ένα υπερσυμπιεστή τύπου 
«supercharger» είναι ότι:
(α) Ο super charger είναι διπλός turbo charger, δηλαδή δύο turbo chargers 

τοποθετημένοι σε σειρά αμέσως μετά την εξαγωγή (ο δεύτερος είναι κατά κανόνα 
μεγαλύτερης διατομής).

(β) Ο turbocharger λαμβάνει κίνηση από τα αέρια εξάτμισης ενώ ο supercharger 
λαμβάνει κίνηση από ιμάντα (κολάνι).

(γ) Ο supercharger λαμβάνει κίνηση από τα αέρια εξάτμισης ενώ ο turbocharger 
λαμβάνει κίνηση από ιμάντα (κολάνι).



(δ) Ο supercharger είναι πιο αποδοτικός, διότι χρησιμοποιεί ενέργεια που έχει ήδη 
σπαταληθεί, αλλά δημιουργεί προβλήματα υποπίεσης (back pressure) και 
συνήθως παράγει λιγότερη ισχύ μέχρι η μηχανή να φτάσει σε ψηλές στροφές.

Ερώτηση 1  7     
Σε ένα διπλοκάμπινο όχημα που κατασκευάστηκε μετά την 1/1/1988 υπάρχουν ζώνες 
ασφαλείας  δύο  σημείων  στα  πίσω  καθίσματα  (κρατούν  μόνο  τη  μέση,  όπως  στα 
αεροπλάνα). Όσον αφορά το σημείο «Ζώνες Ασφαλείας», η απόφασή σας θα πρέπει να 
είναι:
(α) Παρατήρηση.
(β) Κατάλληλο.
(γ) Επανέλεγχος και παραπομπή του οχήματος στα κρατικά κέντρα επιθεώρησης, 

του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).
(δ) Δεν γίνεται καν αποδεκτό το όχημα για έλεγχο.

Ερώτηση 1  8     
Για  το  σημείο  ελέγχου  «Οπτικό  Πεδίο  Οδηγού  –  Ορατότητα»,  στο  υποσημείο 
«υαλοκαθαριστήρες»,  ποιο  από  τα  παρακάτω  είναι,  με  βάση  το  εγχειρίδιο,  αιτία 
αστοχίας που οδηγεί σε επανέλεγχο;
(α) Στρεβλωμένο στέλεχος
(β) Δεν παρέχουν επαρκή καθαρισμό στους υαλοπίνακες
(γ) Φθαρμένα ή ανύπαρκτα λάστιχα.
(δ) Κανένα.  Δεν υπάρχει καμιά αιτία αστοχίας που να οδηγεί σε επανέλεγχο σ’ αυτό 

το υποσημείο ελέγχου.

Ερώτηση 1  9     
Το σχήμα δίπλα δείχνει:

(α) Ένα σερβομηχανισμό (Σέρβο, Servo 
system).

(β) Ένα Ρυθμιστικό Σφόνδυλο (Φλάϊγουιλ, 
Flywheel).

(γ) Ένα τυμπανόφρενo (drum brake).

(δ) Ένα δισκόφρενο (disc brake) μαζί με το 
δίχαλο του (κάλιπερ, caliber).



Ερώτηση   20     
Η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο μετρικό σύστημα (ISO) είναι:
(α) N (Newton).
(β) psi (pounds per square inch).
(γ) bar
(δ) lb (pounds, λίμπρες)

Ερώτηση     21     
Για το σημείο ελέγχου «Ευθυγραμμία Τιμονιού», με βάση το εγχειρίδιο, ποια από τις πιο 
κάτω περιπτώσεις είναι ορθή, με βάση την ένδειξη του αποκλισιόμετρου (side slip);
(α) +/- 9 mm/m οδηγεί σε επανέλεγχο.
(β) +/-  7  mm/m οδηγεί  σε  παρατήρηση  και  η  ένδειξη  +/-  9  mm/m οδηγεί  σε 

επανέλεγχο.
(γ) +/-  14  mm/m οδηγεί  σε  παρατήρηση  και  η  ένδειξη  +/-  16  mm/m οδηγεί  σε 

επανέλεγχο.
(δ) +/-  7  mm/m οδηγεί  σε  παρατήρηση  και  η  ένδειξη  +/-  12  mm/m οδηγεί  σε 

επανέλεγχο.

Ερώτηση   22     
Κατά τον έλεγχο του  συστήματος της πέδησης στο υποσημείο «κεντρικός  κύλινδρος 
(υδραυλικά συστήματα)» ποιο από τα παρακάτω αποτελεί, με βάση το εγχειρίδιο, αιτία 
αστοχίας που οδηγεί σε παρατήρηση και όχι επανέλεγχο;
(α) Διαρροή κεντρικού κυλίνδρου.
(β) Το υγρό πέδησης είναι πολύ λερωμένο.
(γ) Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα προειδοποίησης για την πτώση της στάθμης 

του υγρού πέδησης.
(δ) Ανεπαρκής ποσότητα του υγρού πέδησης.

Ερώτηση   23     
Σπάσιμο της αντιστρεπτικής ράβδου (torsion bar) οδηγεί σε:
(α) υπερβολική «βύθιση» του οχήματος κατά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση.
(β) μεγάλες κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές.
(γ) μετατοπίσεις των τροχών κατά το διαμήκη άξονα του οχήματος.
(δ) απώλεια μετάδοσης της κίνησης από το διαφορικό στους τροχούς.



Ερώτηση   2  4     
Κατά τον έλεγχο καυσαερίων ενός οχήματος εφοδιασμένου με καταλύτη και σύστημα 
τροφοδοσίας εξαεριωτή  (καρμπιρατέρ,  carburetor),  ποια  από τις  πιο κάτω μετρήσεις 
θεωρείται αιτία αστοχίας;
(α) CO σε βραδυπορία 0,4, CO στις ψηλές στροφές 0,2 και λ=1,02.
(β) CO σε βραδυπορία 0,45, CO στις ψηλές στροφές 0,8 και λ=1,30.
(γ) CO σε βραδυπορία 0,5, CO στις ψηλές στροφές 0,3 και λ=1,00.
(δ) Καμιά από τις πιο πάνω.

Ερώτηση 2  5     
Τα σχήματα που βρίσκονται  πιο κάτω δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας μιας  δίδυμης 
κεντρικής  αντλίας  φρένων  (twin brake master cylinder),  με  το  πρώτο  κύκλωμα στα 
αριστερά και το δεύτερο στα δεξιά, όπως βλέπουμε τα σχήματα. Ποιο σχήμα δείχνει ότι 
τα φρένα βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας; 

   

    (α)        (β)    (γ)    (δ)

Ερώτηση 2  6     
Κατά  τον  έλεγχο  του  σημείου  «Σύστημα  Εξάτμισης/Όχλήσεις»  στο  υποσημείο 
«εξάτμιση» ο υπεύθυνος γραμμής τεχνικού  ελέγχου διαπιστώνει  ότι  υπάρχουν  λίγες 
μόνο διαρροές καυσαερίου. Με βάση το εγχειρίδιο θα πρέπει:
(α) να απορρίψει το όχημα.
(β) εφόσον  το  όχημα  δεν  έχει  πρόβλημα  στον  έλεγχο  του  σημείου  «Εκπομπές 

Εξάτμισης», δηλαδή εφόσον το αποτέλεσμα της μέτρησης του μονοξειδίου του 
άνθρακα (CO) είναι εντός των ορίων, να προβεί σε παρατήρηση.

(γ) να προβεί σε παρατήρηση.
(δ) εφόσον  το  όχημα  δεν  έχει  πρόβλημα  στον  έλεγχο  του  σημείου  «Εκπομπές 

Εξάτμισης», δηλαδή εφόσον το αποτέλεσμα μέτρησης του  CO είναι  εντός των 
ορίων, να θεωρήσει ότι το όχημα περνά το πιο πάνω σημείο με επιτυχία.



Ερώτηση   2  7     
Με βάση το πιο κάτω σχεδιάγραμμα, καθορίστε ποια δήλωση είναι ορθή:

(α) Το ελαστικό στο σχέδιο Α είναι Cross Ply
(β) Το ελαστικό στο σχέδιο Β είναι Cross Ply
(γ) Το ελαστικό στο σχέδιο Α είναι Radial
(δ) Τα ελαστικά στα σχέδια Α και Β είναι Cross Ply

Ερώτηση   2  8  
Για τον έλεγχο της απόδοσης (efficiency) του συστήματος πέδησης (φρένα, στόπερ) το 
όριο  που  θεωρείται  ως  αιτία  αστοχίας  που  οδηγεί  σε  επανέλεγχο,  σύμφωνα  με  το 
εγχειρίδιο, είναι:
(α) Ο λόγος της προσπάθειας πέδησης ανά μάζα του οχήματος που παρουσιάζεται 

για έλεγχο είναι κατώτερος του 50%.
(β) Ο λόγος της προσπάθειας πέδησης ανά μάζα του οχήματος που παρουσιάζεται 

για έλεγχο είναι ανώτερος του 50%.
(γ) Ο λόγος της προσπάθειας πέδησης ανά μάζα του οχήματος που παρουσιάζεται 

για έλεγχο είναι κατώτερος του 70%.
(δ) Ο λόγος της προσπάθειας πέδησης ανά μάζα του οχήματος που παρουσιάζεται 

για έλεγχο είναι ανώτερος του 70%.

Ερώτηση   2  9  



Κατά  τον έλεγχο του σημείου «Σύστημα Διεύθυνσης (Τιμόνι)», ο υπεύθυνος γραμμής 
τεχνικού ελέγχου οχημάτων διαπιστώνει ότι ρουλεμάν ένσφαιροι τριβείς (ρουλεμάν) είναι 
φθαρμένοι. Με βάση το εγχειρίδιο, σε ποια από τις πιο κάτω ενέργειες θα πρέπει να 
προβεί; 
(α) να απορρίψει το όχημα.
(β) να  ελέγξει  προσεκτικά  για  περιστροφικό  παίξιμο/τζόγο/λάσκο.  Αν  είναι  πολύ 

μικρότερο των 20Ο να προβεί σε παρατήρηση. 
(γ) να προβεί σε παρατήρηση.
(δ) να απορρίψει το όχημα και να το παραπέμψει στα κρατικά κέντρα επιθεώρησης.

Ερώτηση   30     
Με  βάση  το  εγχειρίδιο,  στο  σημείο  τεχνικού  ελέγχου  "Φώτα",  στο  υποσημείο 

"φωτισμός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας" εξαιρούνται:

(α) Όλα τα οχήματα.
(β) Τα οχήματα που δεν φέρουν φωτισμό οπίσθιας πινακίδας εκ κατασκευής.
(γ) Αυτοκίνητα που ενεγράφησαν πριν την 1/1/1988.
(δ) Δεν εξαιρείται κανένα όχημα.

Ερώτηση   31     
Σε ένα υβριδικό ηλεκτρικό όχημα:
(α) μέρος της κινητικής ενέργειας που θα χανόταν σε τριβές λόγω φρεναρίσματος 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αποθηκεύεται.
(β) μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία (φορτίζεται κατά καιρούς κανονικά στην πρίζα, 

π.χ.  στο γκαράζ)  ενισχύει  την  ισχύ της συμβατικής  μηχανής κατά τη διάρκεια 
επιτάχυνσης  και  δίνει  όλη  την  ενέργεια  που  χρειάζεται  το  όχημα  όταν  αυτό 
βρίσκεται ξεκινημένο αλλά σε στάση, όπως π.χ. σε φώτα τροχαίας. 

(γ) μέρος της δυναμικής ενέργειας (Δυναμική Ενέργεια = ύψος  x 9,81  x ταχύτητα) 
που  θα  χανόταν  λόγω  της  φυσιολογικής  μετατροπής  της  σε  κινητική, 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αποθηκεύεται.

(δ) η μηχανή που εργάζεται με συμβατικό καύσιμο, φορτίζει ταυτόχρονα μια ειδική 
μπαταρία, μέσω της ηλεκτρογεννήτριας (electric generator), η οποία αναλαμβάνει 
δράση  όταν  το  όχημα  χρειάζεται  περισσότερη  ισχύ,  με  αποτέλεσμα  την 
εξοικονόμηση καυσίμων.



Ερώτηση 32     
Ο  ολοκληρωμένος έλεγχος  του  σημείου  «Οπτικό  Πεδίο  Οδηγού-Ορατότητα» 
περιλαμβάνει, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, τα ακόλουθα υποσημεία:
(α) Το οπτικό πεδίο και τα κάτοπτρα (καθρεφτάκια).
(β) Το οπτικό πεδίο, τα κάτοπτρα (καθρεφτάκια),  τους υαλοκαθαριστήρες και τους 

πίδακες καθαρισμού.
(γ) Το οπτικό πεδίο και την κατάσταση των υαλοπινάκων.
(δ) Το οπτικό πεδίο, την κατάσταση των υαλοπινάκων, τα κάτοπτρα (καθρεφτάκια), 

τους υαλοκαθαριστήρες, τους πίδακες καθαρισμού και τα φώτα διασταύρωσης 
και πορείας.

Ερώτηση 33     
Κατά τον έλεγχο του οχήματος έχετε αναγνωρίσει ότι το όχημα αποτελείται από δύο 

μέρη τα οποία είναι προσεκτικά συγκολλημένα. Η απόφαση σας θα πρέπει να είναι:

(α) να επανεξεταστεί το όχημα
(β) να απορρίψει το όχημα και να το παραπέμψει στα κρατικά κέντρα επιθεώρησης.
(γ) να γίνει παρατήρηση
(δ) να μην γίνει καμία ενέργεια

Ερώτηση 34     
Για  το  σημείο  ελέγχου  «τροχοί  και  ελαστικά»,  ποιο  από τα  παρακάτω,  με  βάση  το 
εγχειρίδιο, αποτελεί αιτία αστοχίας που οδηγεί σε επανέλεγχο;
(α) Φάγωμα  του  πέλματος  σε  βάθος  λιγότερο  των  1,6  χιλιοστών,  μετριέται  σε 

απόσταση 75% της απόστασης από το κέντρο μέχρι την άκρη του πέλματος.
(β) Φάγωμα  του  πέλματος  σε  βάθος  λιγότερο  των  1,8  χιλιοστών,  μετριέται  σε 

απόσταση 75% της απόστασης από το κέντρο μέχρι την άκρη του πέλματος.
(γ) Φάγωμα  του  πέλματος  σε  βάθος  λιγότερο  των  1,6  χιλιοστών,  μετριέται  σε 

απόσταση 34% της απόστασης από το κέντρο μέχρι την άκρη του πέλματος.
(δ) Φάγωμα  του  πέλματος  σε  βάθος  λιγότερο  των  1,8  χιλιοστών,  μετριέται  σε 

απόσταση 34% της απόστασης από το κέντρο μέχρι την άκρη του πέλματος.



Ερώτηση 3  5  
Αν η σειρά ανάφλεξης μιας τετράχρονης τετρακύλινδρης μηχανής είναι 1342 και το 

έμβολο 1 είναι στο χρόνο της ανάφλεξης, τότε το έμβολο 3 θα είναι στο χρόνο:
(α) Συμπίεση
(β) Ανάφλεξη
(γ) Εξαγωγή
(δ) Εισαγωγή

Ερώτηση 3  6  
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εκπομπών εξάτμισης (Exhaust Emission Data) του πιο 
κάτω πίνακα,  ποιο είναι  το  μέγιστο  όριο εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα για το 
όχημα με μοντέλο ΑΑ3;
(α) 60ο C.
(β) 2,0 %.
(γ) 2,5%. 
(δ) 300 ppm.

Ερώτηση   37     
Όταν το έμβολο κινείται από το Άνω Νεκρό Σημείο (ΑΝΣ) προς το Κάτω Νεκρό Σημείο 
(ΚΝΣ) και οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι κλειστές, τότε ξεκινά ο χρόνος της:

(α) Εισαγωγής
(β) Συμπίεσης
(γ) Ανάφλεξης
(δ) Εξαγωγής
Ερώτηση 3  8     

12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

(Model)
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Year of 

Manufacture

ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ
Engine 
Code

ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ 
ΛΕΠΤΟ (rpm)

Idle- rpm
CO

Vol %
HC
ppm

Oil 
temp. 

°C

AA1 1982-86 5C1(XV5/8) 925±25 2,0±0,5 300 60
AA2 1984-86 5A(XW7) 700±50 1,5±0,5 300 60
AA3 1982-86 5K2(XY6B) 925±25 2,0±0,5 300 60
AA4 1977-81 - 820±50 2,0±0,5 400 60
AA5 1978-85 2Ε1 850±50 2,0 Max 300 60
AA6 1978-80 2G1 850±50 3,5±0,5 500 60
AA7 1981-86 2G1 850±50 2,0 Max 300 60
AA8 1979-86 2Y1/2 900±50 2,0 Max 300 60
AA9 1979-86 2Y1B 650±50 2,0 Max 300 60

AA10 1975-84 6G1 850±50 1,5±0,5 300 60
AA11 1975-82 6Y2 900±50 1,5±0,5 400 60
AA12 1980-84 6J1 850±50 1,5±0,5 300 60



Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα η γωνία (camber) στον μπροστινό τροχό φανερώνεται με το 
γράμμα:

(α) W
(β) X
(γ) Y
(δ) Z

Ερώτηση 3  9     
Πλαγιοδρόμηση του αυτοκινήτου κατά την πέδηση μπορεί να παρατηρηθεί λόγω: 
(α) προβλημάτων στα λαστιχάκια της κεντρικής αντλίας.
(β) έλλειψης ελεύθερης διαδρομής στο πατίδι των φρένων.
(γ) βλάβης στο σερβομηχανισμό.
(δ) κακής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης στους πισινούς τροχούς

Ερώτηση   40  

Το Νιούτον (Newton) μετρά:
(α) Ενέργεια.
(β) Δύναμη.
(γ) Ισχύ.
(δ) Μάζα.



Μέρος   B   – Νομοθεσία  

Ερώτηση 1
Το καθορισμένο τέλος για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,  που προβλέπεται 
στο Νόμο είναι:
(α) πεντακόσιες λίρες (£500).
(β) εκατό πενήντα λίρες (£150).
(γ) εκατό λίρες (£100).
(δ) πενήντα λίρες( £50).

Ερώτηση   2  
Με βάση το Νόμο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται από – 
(α) την Αστυνομία.
(β) τον Ο.Δ.Ε.
(γ) επιθεωρητή του δημοσίου.
(δ) υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου.

Ερώτηση   3  
Ως υψηλού κινδύνου μηχανοκίνητα οχήματα,  για τους σκοπούς του άρθρου 8(4) του 
Νόμου, λογίζονται – 
(α) τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
(β) τα ελαφρά φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα.
(γ) τα λεωφορεία.
(δ) όλα τα φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου.

Ερώτηση   4  
Με  βάση  το  Νόμο  ο  περιοδικός  τεχνικός  έλεγχος  των  μοτοσικλετών  και  των 
μοτοποδηλάτων που εκμισθώνονται στο κοινό διενεργείται σε:
(α) Κ.Ε.Μ.Ο. εκτός αν ο Έφορος καθορίσει διαφορετικά.
(β) Κ.Ε.Μ.Ο. αποκλειστικά.
(γ) Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αποκλειστικά.
(δ) Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά τα πρώτα οκτώ (8) χρόνια και στη συνέχεια σε Κ.Ε.Μ.Ο.



Ερώτηση   5  
Με βάση το Νόμο η άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο – 
(α) είναι μεταβιβάσιμη μόνο σε πρώτου βαθμού συγγένειας πρόσωπα.
(β) δεν μεταβιβάζεται εκτός αν το επιτρέψει ο Έφορος.
(γ) είναι μεταβιβάσιμη.
(δ) δεν μεταβιβάζεται.

Ερώτηση   6  
Ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις δεν θεωρείται περίπτωση που οδηγεί σε λήξη της 
άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, όπως αναφέρεται στο Νόμο για φυσικά πρόσωπα;
(α) Θάνατος του κατά νόμο ιδιοκτήτης του κέντρου.
(β) Κατά νόμο κήρυξη του ιδιοκτήτη του κέντρου σε πτώχευση.
(γ) Ο ιδιοκτήτης του κέντρου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε συναφείς εργασίες 

(π.χ. είναι ιδιοκτήτης εταιρείας εισαγωγής αυτοκινήτων).
(δ) Ο ιδιοκτήτης του κέντρου έχει καταστεί ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα του.

Ερώτηση   7     
Ποιο  από  τα  παρακάτω  δεν είναι  επαρκής  και  ολοκληρωμένος  λόγος  που  να 
νομιμοποιεί  ένα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να αρνηθεί  τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος στον 
καθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Νόμου;
(α) Αν το όχημα εκπέμπει μεγάλες ποσότητες καπνού.
(β) Αν το όχημα ή μέρος αυτού ή ο εξοπλισμός του είναι ακάθαρτο.
(γ) Αν δεν είναι δυνατός ο άμεσος τεχνικός έλεγχος.
(δ) Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραποίηση της ταυτότητας του οχήματος.

Ερώτηση   8  
Ο Νόμος:
(α) δημοσιεύτηκε την 15η Ιανουαρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 

2007.
(β) δημοσιεύτηκε την 15η Ιανουαρίου 2007 και τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2007.
(γ) δημοσιεύτηκε την 1η Φεβρουαρίου 2007 και  τίθεται  σε ισχύ την 1η Αυγούστου 

2007.
(δ) δημοσιεύτηκε την 1η Φεβρουαρίου 2007 και τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα 

καθορίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων σε προσεχή συνεδρία της ολομέλειας.

Ερώτηση   9  



Με βάση το Νόμο ο Έφορος – 
(α) δύναται  να αναστείλει  προσωρινά ή μόνιμα τις εργασίες Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με βάση το 

άρθρο 20 και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από £100 ΛΚ μέχρι £2000 ΛΚ με 
βάση το άρθρο 50.

(β) δύναται  να αναστείλει  προσωρινά (για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών)  τις 
εργασίες Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με βάση το άρθρο 20 και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από 
£100 ΛΚ μέχρι £2.000 ΛΚ με βάση το άρθρο 50.

(γ) δύναται  να αναστείλει  προσωρινά (για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών)  τις 
εργασίες Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με βάση το άρθρο 20 και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από 
£100 ΛΚ μέχρι £5.000 ΛΚ με βάση το άρθρο 50.

(δ) δύναται  να αναστείλει  προσωρινά (για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών)  τις 
εργασίες Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με βάση το άρθρο 20 και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από 
£100 ΛΚ μέχρι £10.000 ΛΚ με βάση το άρθρο 50.

Ερώτηση   10  
Με βάση το Νόμο, όποιος αντιποιείται το έργο υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου, 
διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με – 
(α) φυλάκιση μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες 

(Λ.Κ. 3.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.
(β) φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες 

(Λ.Κ. 10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.
(γ) φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες 

(Λ.Κ. 5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.
(δ) φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 

2.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ερώτηση   11  
Με βάση το Νόμο καταβάλλονται:
(α) £30  για  σκοπούς  εξέτασης  αίτησης  για  εξουσιοδότηση  υπευθύνου  γραμμής 

τεχνικού  ελέγχου  και  £50  για  χορήγηση  εξουσιοδότησης  και  εγγραφή  στο 
Μητρώο.

(β) £30  για  σκοπούς  εξέτασης  αίτησης  για  εξουσιοδότηση  υπευθύνου  γραμμής 
τεχνικού  ελέγχου  και  £100  για  χορήγηση  εξουσιοδότησης  και  εγγραφή  στο 
Μητρώο.

(γ) £100  για  σκοπούς  εξέτασης  αίτησης  για  εξουσιοδότηση  υπευθύνου  γραμμής 
τεχνικού ελέγχου και, αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, δεν καταβάλλονται άλλα τέλη.

(δ) £150  για  σκοπούς  εξέτασης  αίτησης  για  εξουσιοδότηση  υπευθύνου  γραμμής 
τεχνικού ελέγχου και, αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, δεν καταβάλλονται άλλα τέλη.



Ερώτηση   1  2  
Με  βάση  το  Νόμο,  για  να  εγγραφεί  πρόσωπο  στο  Μητρώο  Υπεύθυνων  Γραμμής 
Τεχνικού Ελέγχου, δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει ηθική 
αισχρότητα  ή  έλλειψη  τιμιότητας  ή  για  άλλο  σοβαρό  ποινικό  αδίκημα,  που  επάγεται 
ποινή φυλάκισης πέραν των – 
(α) έξι (6) μηνών για τα τελευταία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
(β) τριών (3) μηνών για τα τελευταία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
(γ) έξι (6) μηνών για τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.
(δ) τριών (3) μηνών για τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

Ερώτηση   1  3  
Με βάση το Νόμο το δελτίο επιτυχούς ή ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου – 
(α) συμπληρώνεται  από  οποιονδήποτε  υπεύθυνο  γραμμής  τεχνικού  ελέγχου  και 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου που διενήργησε τον 
έλεγχο.

(β) συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου 
που διενήργησε τον έλεγχο.

(γ) συμπληρώνεται  από  τον  διευθυντή  του  Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  και  υπογράφεται  από  τον 
υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο.

(δ) συμπληρώνεται  από οποιονδήποτε υπάλληλο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  που φαίνεται  στο 
εγκεκριμένο  οργανόγραμμα  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  18(1)(ζ)(ι)  και 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου που διενήργησε τον 
έλεγχο.

Ερώτηση   1  4  
Με βάση το Νόμο, αν υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου παραβεί τις υποχρεώσεις 
που έχει με βάση το άρθρο 34 (έργο υπεύθυνου γραμμής τεχνικού ελέγχου):
(α) του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το βάση το άρθρο 50.
(β) του επιβάλλεται ανάκληση της χορηγηθείσας εξουσιοδότησης του και διαγραφή 

του από το Μητρώο.
(γ) του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το βάση το άρθρο 50 και ανάκληση 

της χορηγηθείσας εξουσιοδότησης του και διαγραφή του από το Μητρώο.
(δ) του επιβάλλεται  διοικητικό πρόστιμο με βάση το βάση το άρθρο 50 και,  αν η 

παράβαση  επαναληφθεί,  του  επιβάλλεται  ανάκληση  της  χορηγηθείσας 
εξουσιοδότησης του και διαγραφή του από το Μητρώο.



Ερώτηση   1  5  
Με βάση το Νόμο, η διαγραφή Υπευθύνου Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου από το σχετικό 
Μητρώο:
(α) δημοσιεύεται από τον Έφορο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(β) ανακοινώνεται από τον Έφορο σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
(γ) ανακοινώνεται  από  τον  Έφορο  στο  Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,  στο  οποίο  εργοδοτείται  ο 

διαγραφής υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου.
(δ) δημοσιεύεται  από τον Έφορο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας  και  

ανακοινώνεται από τον Έφορο σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Ερώτηση   1  6  
Με βάση το Νόμο «Ο.Δ.Ε.» είναι τα αρχικά του:
(α) Οργανισμού Δεδομένων και Επιδιαιτησίας.
(β) Οργανισμού Διαχείρισης και Επιδιαιτησίας.
(γ) Οργανισμού Δεδομένων και Ελέγχου.
(δ) Οργανισμού Διαχείρισης Ελέγχου.

Ερώτηση   17  
Με βάση το Νόμο ο Έφορος δύναται να ανακαλεί την εξουσιοδότηση ενός υπευθύνου 
γραμμής τεχνικού ελέγχου και να το διαγράφει από το Μητρώο:
(α) σε περίπτωση παράλειψης του να προσέλθει στην παρακολούθηση των ειδικών 

επιμορφωτικών μαθημάτων που οργανώνει  ο  Έφορος κατά  τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο 35 του Νόμου.

(β) σε περίπτωση παράλειψης του να προσέλθει στην παρακολούθηση των ειδικών 
επιμορφωτικών μαθημάτων που οργανώνει  ο  Έφορος κατά  τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο  35  του  Νόμου,  εκτός  αν  ο  υπεύθυνος  γραμμής  τεχνικού  ελέγχου 
προσέλθει και πετύχει στην ειδική εξέταση επί των θεμάτων επιμόρφωσης, που 
διοργανώνονται μετά το πέρας των μαθημάτων.

(γ) σε περίπτωση που κατ’  επανάληψη αποτυγχάνει  στην ειδική εξέταση επί  των 
θεμάτων  επιμόρφωσης,  που  διοργανώνονται  μετά  το  πέρας  των  ειδικών 
επιμορφωτικών μαθημάτων που οργανώνει  ο  Έφορος κατά  τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο 35 του Νόμου.

(δ) σε  περίπτωση  που  κατ’  επανάληψη  παραλείπει  να  προσέλθει  στην 
παρακολούθηση  των  ειδικών  επιμορφωτικών  μαθημάτων  που  οργανώνει  ο 
Έφορος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Νόμου.



Ερώτηση   1  8  
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με το 
άρθρο 39 του Νόμου; 
(α) Να μεριμνά ώστε κατά πάντα χρόνο ο τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων 

στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. του να διενεργείται οπωσδήποτε από υπεύθυνο γραμμής τεχνικού 
ελέγχου σύμφωνα με τους όρους, που τυχόν τέθηκαν στην εξουσιοδότηση που 
του χορηγήθηκε και αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο, που 
αυτός κατέχει.

(β) Να κοινοποιεί στον Έφορο, το όνομα κάθε υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου 
που προσλαμβάνεται στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. του για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και 
ταυτόχρονα  να  κοινοποιεί  στον  Έφορο  κάθε  απόλυση ή  αποχώρηση από το 
κέντρο υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου.

(γ) Να διατηρεί ανηρτημένο, εντός του  I K.T.E.O., σε εμφανές μέρος ώστε να είναι 
ευδιάκριτο,  σήμα  του  μεγέθους,  του  χρώματος  και  του  τύπου  που  εκάστοτε 
καθορίζεται από τον Έφορο με γνωστοποίηση του δημοσιευμένη στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(δ) Να  μεριμνά  ώστε  ο  τεχνικός  έλεγχος  των  οχημάτων  στο  Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  του  να 
διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Νόμου.

Ερώτηση   1  9  
Σε  περίπτωση  που  ένσταση  ιδιοκτήτη  οχήματος  κατά  της  άρνησης  έκδοσης 
πιστοποιητικού καταλληλότητας με βάση το άρθρο 42 του Νόμου, κριθεί από τον Έφορο 
δικαιολογημένη,  τότε  ο Έφορος επιστρέφει  στον ενιστάμενο  το καταβληθέν κατά την 
υποβολή της ένστασης τέλος και εισπράττει – 
(α) ισάξιο του ποσού αυτού από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενήργησε τον αρχικό τεχνικό 

έλεγχο του οχήματος και εξέδωσε το δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου.
(β) το  διπλάσιο  του  ποσού  αυτού  από το  Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  που  διενήργησε  τον  αρχικό 

τεχνικό  έλεγχο  του  οχήματος  και  εξέδωσε  το  δελτίο  ανεπιτυχούς  τεχνικού 
ελέγχου.

(γ) το τριπλάσιο του ποσού αυτού από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.  που διενήργησε  τον αρχικό 
τεχνικό  έλεγχο  του  οχήματος  και  εξέδωσε  το  δελτίο  ανεπιτυχούς  τεχνικού 
ελέγχου.

(δ) το τετραπλάσιο του ποσού αυτού από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενήργησε τον αρχικό 
τεχνικό  έλεγχο  του  οχήματος  και  εξέδωσε  το  δελτίο  ανεπιτυχούς  τεχνικού 
ελέγχου.



Ερώτηση   20  
Με  βάση  το  Νόμο,  το  δελτίο  επιτυχούς  τεχνικού  ελέγχου  ή  το  δελτίο  ανεπιτυχούς 
τεχνικού ελέγχου εκδίδεται από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο:
(α) εις τριπλούν σε έντυπη μορφή, το πρωτότυπο παραδίδεται  στον ιδιοκτήτη του 

οχήματος, το ένα αντίγραφο αποστέλλεται στον Έφορο και το δεύτερο αντίγραφο 
παραμένει στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για τριάντα (30) μήνες.

(β) εις τριπλούν σε έντυπη μορφή, το πρωτότυπο παραδίδεται  στον ιδιοκτήτη του 
οχήματος, το ένα αντίγραφο αποστέλλεται στον Έφορο και το δεύτερο αντίγραφο 
παραμένει στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για εξήντα (60) μήνες.

(γ) εις  διπλούν σε έντυπη μορφή,  το πρωτότυπο παραδίδεται  στον ιδιοκτήτη  του 
οχήματος, το αντίγραφο παραμένει στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για εξήντα (60) μήνες και ένα 
δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται καθημερινά στον Έφορο..

(δ) εις  διπλούν σε έντυπη μορφή,  το πρωτότυπο παραδίδεται  στον ιδιοκτήτη  του 
οχήματος, το αντίγραφο παραμένει στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για τριάντα (30) μήνες και ένα 
δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται καθημερινά στον Έφορο.


