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1. Εισαγωγικά  
 
Τα µηχανοκίνητα οχήµατα που είναι εγγεγραµµένα στην Ελλάδα , καθώς και τα 
ρυµουλκούµενα και τα ηµιρυµουλκούµενά τους, υπόκεινται σε περιοδικό 
τεχνικό  έλεγχο.  
Tα οχήµατα που ταξινοµούνται στη χώρα µας ως καινούργια υπόκεινται σε πρώτο 
τεχνικό έλεγχο τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 
του για τα ΕΙΧ και για τα µικρά φορτηγά και ένα έτος από την ανωτέρω ηµεροµηνία 
για τις λοιπές κατηγορίες οχηµάτων, και στη συνέχεια σε κανονικό περιοδικό έλεγχο 
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη συχνότητα.  
Tα οχήµατα που ταξινοµούνται στη χώρα µας ως µεταχειρισµένα υπόκεινται σε 
πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας και στη συνέχεια σε κανονικό περιοδικό έλεγχο σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη συχνότητα.  
Το Πιστοποιητικό Ελέγχου (∆ΤΕ) που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της ΕΕ και 
αποδεικνύει ότι ένα µηχανοκίνητο όχηµα που είναι εγγεγραµµένο στο εν λόγω κράτος 
µέλος, έχει υποβληθεί επιτυχώς σε τεχνικό έλεγχο σύµφωνα τουλάχιστον µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 96/96/ΕΚ, όπως ισχύει, αναγνωρίζεται και έχει την ίδια ισχύ µε 
τα αντίστοιχα που εκδίδονται στην Ελλάδα  
 
 

2. Εκπρόθεσµος επανέλεγχος οχήµατος 
 
Στις περιπτώσεις  που απαιτείται επανέλεγχος εντός 20 ή 30 ηµερών, δεν έχει ισχύ το 
χρονικό περιθώριο των τριών (3) εβδοµάδων πριν ή µίας εβδοµάδας µετά για την 
προσκόµιση του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο. 
Σε περίπτωση που ένα όχηµα προσέλθει εκπρόθεσµα για επαναληπτικό έλεγχο, 
δηλαδή µετά την παρέλευση των 20 ή 30 ηµερών, κατά περίπτωση, από την 
ηµεροµηνία που διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ή αν δεν έχουν αποκατασταθεί σ' 
αυτό όλες οι σοβαρές ελλείψεις εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της 
υπουργικής απόφασης 44800/123/85, και εισπράττεται πρόσθετο ειδικό τέλος υπέρ 
του δηµοσίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της Φ2/57216/7383/02. 
Σε περίπτωση αργιών οι προσδιοριζόµενες κατά τα ανωτέρω, ηµεροµηνίες ελέγχου ή 
επαναληπτικού ελέγχου (επανελέγχου) µετατίθενται στην αµέσως επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα.  
 

3. Αντίτιµο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου 
 
Το ύψος του αντιτίµου για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ 
καθορίζεται από το κάθε ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ υποχρεούνται να 
υποβάλλουν στη ∆.Α.Χ.Μ. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. κάθε αλλαγή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών που εφαρµόζουν, 
τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής. 
Το προβλεπόµενο από το άρθρο 39 του Ν. 2963/2001 ποσοστό 10% υπέρ του 
∆ηµοσίου, αποδίδεται από τα ΙΚΤΕΟ στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ανά ηµερολογιακό 
τρίµηνο. Η απόδοση πραγµατοποιείται εντός του εποµένου µηνός που ακολουθεί τη 
λήξη του τριµήνου. Αντίγραφο του παραστατικού πληρωµής υποβάλλεται από τα 
ΙΚΤΕΟ στη ∆.Α.Χ.Μ. σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών από την έκδοσή του. 
Η απόδοση των ποσών των προηγουµένων παραγράφων προς τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 
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γίνεται µε αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριµένο 
τρίµηνο, τα ελεγχθέντα αυτοκίνητα ανά κατηγορία ελέγχου και ανάλυση του 
αποδιδόµενου ποσού. 
Η ∆.Α.Χ.Μ. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σε περίπτωση 
διαπίστωσης διαφορών στα καταβαλλόµενα ποσά ειδοποιεί τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που προβαίνουν στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.  
Το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο θα αναρτάται σε εµφανή θέση στο κάθε ΙΚΤΕΟ.  
 
 
 
 
 

4. Ευθύνες του κατόχου του οχήµατος. 
 
Ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να προσκοµίζει τούτο για τεχνικό έλεγχο καθαρό 
εσωτερικά και εξωτερικά ώστε κάθε εξάρτηµα να είναι δυνατόν να ελεγχθεί εύκολα. 
Στην περίπτωση που κατά την κρίση της υπηρεσίας δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
αυτές, το Κέντρο έχει δικαίωµα να αρνηθεί τον έλεγχο. Ο περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος, που διενεργείται από το ΚΤΕΟ δεν απαλλάσσει τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη 
του οχήµατος από την υποχρέωση που έχουν να συντηρούν και να διατηρούν το 
όχηµα σε καλή κατάσταση.  
 
 
 

Συχνότητα περιοδικού τεχνικού ελέγχου 

 

  

 Κατηγορία οχήµατος Πρώτος έλεγχος Συχνότητα ελέγχου 
1. ΕΙΧ και 
Φορτηγά µε ΜΒ<3.5 τ 

Τέσσερα έτη από την 
ταξινόµησή τους ως 
καινούργιων 

Κάθε δύο έτη 

2. Φορτηγά µε ΜΒ ³ 3.5τ Ένα έτος από την 
ταξινόµησή τους ως 
καινούργιων 

Κάθε ένα έτος 

3. Λεωφορεία » » 
4. Ρυµουλκούµενα και 
ηµιρυµουλκούµενα,  
µε ΜΒ ³ 3.5 τ. 

» » 

5. Ταξί και ασθενοφόρα » » 
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5. Προθεσµία προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο. 
  
Ο επόµενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος, στην περίπτωση που στο όχηµα δε 
διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, λαµβάνει χώρα στο χρονικό 
διάστηµα από τρεις εβδοµάδες πριν έως και µία εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στο ∆ΤΕ, µε βάση τη νοµοθετηµένη συχνότητα ελέγχου. Αν η 
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχηµα θεωρείται εκπρόθεσµο και 
επέρχονται όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόµος.  
 
 
 

6. Κατηγορίες οχηµάτων σε σχέση µε τον τεχνικό έλεγχο. 
 

1. Οχήµατα Κατηγορίας 1: Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις 
επιβατικές µεταφορές και έχουν περισσότερες από 8 θέσεις καθηµένων, εκτός 
της θέσεως του οδηγού. 

2. Οχήµατα Κατηγορίας 2: Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα 
υπερβαίνει τα 3500Kg. 

3. Οχήµατα Κατηγορίας 3: Ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα, των οποίων 
η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3500 Kg. 

4. Οχήµατα Κατηγορίας 4: Ταξί και ασθενοφόρα. 
5. Οχήµατα Κατηγορίας 5: Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις  τουλάχιστον 

τροχούς που συνήθως χρησιµοποιούνται για την οδική µεταφορά 
εµπορευµάτων και των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει 
τα 3500 Kg, εκτός των γεωργικών  ελκυστήρων και µηχανηµάτων. 

6. Οχήµατα Κατηγορίας 6:  Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον 
τροχούς, που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές και των οποίων οι 
θέσεις καθηµένων, εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ. 

7. Οχήµατα δίκυκλα  ∆ίκυκλα οχήµατα. 
 
 
 
 

7. Εκπρόθεσµος έλεγχος οχήµατος 
 
Τα αυτοκίνητα που προσέρχονται εκπρόθεσµα για τεχνικό έλεγχο, µπορούν να 
ελέγχονται και από ιδιωτικά ΚΤΕΟ εφόσον προσκοµισθεί αποδεικτικό είσπραξης 
∆ηµοσίου Ταµείου από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει καταβληθεί το αντίστοιχο 
αυξηµένο ειδικό τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1350/83 
υπολογιζόµενο επί του ισχύοντος ειδικού τέλους που καταβάλλεται στα δηµόσια 
ΚΤΕΟ για την κατηγορία του οχήµατος και το είδος του ελέγχου.  
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο, µέχρι 30 
ηµέρες,  εισπράττεται πρόσθετο τέλος υπέρ του δηµοσίου, το οποίο αντιστοιχεί  σε 
17€ για επιβατικά και 21€ για Αγροτικά και επαγγελµατικά οχήµατα για τον κανονικό 
τεχνικό έλεγχος κάθε κατηγορίας οχήµατος. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο, από 31 
ηµέρες µέχρι 6µηνες ,  εισπράττεται πρόσθετο τέλος υπέρ του δηµοσίου, το οποίο 
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αντιστοιχεί  σε 33€ για επιβατικά και 42€ για Αγροτικά και επαγγελµατικά οχήµατα 
για τον κανονικό τεχνικό έλεγχος κάθε κατηγορίας οχήµατος. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο, άνω των 
6 µηνών,  εισπράττεται πρόσθετο τέλος υπέρ του δηµοσίου, το οποίο αντιστοιχεί  σε  
65€ για επιβατικά και 85€ για Αγροτικά και επαγγελµατικά οχήµατα για τον κανονικό 
τεχνικό έλεγχος κάθε κατηγορίας οχήµατος. 
 
 
 

8. Σηµεία ελέγχου και καταγραφή των ελλείψεων 
 
Κατά τον τεχνικό έλεγχο εξετάζονται όλα τα σηµεία που ορίζονται στην αριθµ. 
44800/123/85 απόφαση (B΄ 781) όπως κάθε φορά ισχύει και οι ελλείψεις 
σηµειώνονται στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου.  
 
 
 

8.1 ∆ιαβάθµιση των ελλείψεων 
 
Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο διαβαθµίζονται σε 
δευτερεύουσες, σοβαρές και επικίνδυνες,   
 
∆ευτερεύουσες ελλείψεις 
∆ευτερεύουσες ελλείψεις είναι εκείνες που δεν υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη του 
οχήµατος να το επαναφέρει για επανέλεγχο, επιβάλλουν όµως υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη για επισκευή της έλλειψης εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης 
του ∆ΤΕ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται ΕΣΤΕ. 
Κάθε δευτερεύουσα έλλειψη σηµειώνεται και ενηµερώνεται για αυτή ο κάτοχος του 
οχήµατος, επισηµαίνοντας του την υποχρέωση να την αποκαταστήσει στο ανωτέρω 
εύλογο χρονικό διάστηµα.    
 
Σοβαρές ελλείψεις 
 
Σοβαρές ελλείψεις είναι εκείνες που υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη του οχήµατος να 
αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και να επαναφέρει το όχηµα για 
επανέλεγχο στο Ι.ΚΤΕΟ. 
Στην περίπτωση αυτή δε χορηγείται ΕΣΤΕ, αλλά µόνο ∆ ΤΕ που ισχύει για είκοσι 
(20) ηµέρες, εντός των οποίων το όχηµα θα πρέπει να επισκευασθεί και να 
προσκοµισθεί για επανέλεγχο. Αν το όχηµα χρειάζεται εκτεταµένες επισκευές ή 
απαιτείται διοικητική διαδικασία µεγαλύτερης διάρκειας, είναι δυνατό να χορηγηθεί 
από τον προϊστάµενο του IΚΤΕΟ προθεσµία έως τριάντα (30) ηµερών για τον 
επανέλεγχο. 
 
Επικίνδυνες ελλείψεις 
 
Επικίνδυνες ελλείψεις είναι εκείνες που επιβάλλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας 
του οχήµατος µέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και τον 
εφοδιασµό του µε νέο ∆ΤΕ ύστερα από επιτυχή επανέλεγχο από Ι.ΚΤΕΟ. 
Στην περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων από Ι.ΚΤΕΟ, ο ιδιοκτήτης ή ο 
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κάτοχος του οχήµατος οφείλει να ακινητοποιήσει το όχηµα και ειδοποιείται από τον 
υπεύθυνο του Ι.ΚΤΕΟ άµεσα η αρµόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, στα όργανα της 
οποίας ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να παραδώσει τα στοιχεία 
κυκλοφορίας του οχήµατος.   
 
Στην περίπτωση που οι επικίνδυνες ελλείψεις αφορούν τα σηµεία ελέγχου 1101 και 
1201, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΥΑ 44800/85 ο υπεύθυνος του Ι.ΚΤΕΟ 
ενηµερώνει εγγράφως και την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας. Στην 
περίπτωση αυτή δε χορηγείται ΕΣΤΕ αλλά συντάσσεται και παραδίδεται από το 
Ι.ΚΤΕΟ σχετική βεβαίωση αναφορικά µε τα ανωτέρω. 
 
 
 
 

8.2 Επανέλεγχος οχήµατος 
 
Κατά τον επανέλεγχο το όχηµα ελέγχεται µόνο στα ακόλουθα σηµεία: 
 

• Έλεγχος καυσαερίων  
• Τα σηµεία της σοβαρής ή επικίνδυνης έλλειψης που αναγράφονται στο ∆ΤΕ 

του κανονικού πλήρους τεχνικού ελέγχου. 
Τα στοιχεία της ταυτότητας του οχήµατος. 

• Τα σηµεία που έχουν άµεση σχέση µε τη σηµειωθείσα αρχική έλλειψη (π.χ για 
επανέλεγχο λόγω τρύπιας εξάτµισης επανελέγχονται επιπλέον και τα 
καυσαέρια). 

• Τυχόν εµφανείς νέες ελλείψεις ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν άµεση επίπτωση 
στην οδική ασφάλεια. 

 
Στην περίπτωση που ο επανέλεγχος γίνεται σε ΚΤΕΟ άλλο από αυτό του κανονικού 
πλήρους ελέγχου, τότε ελέγχονται και τα σηµεία 1101 και 1200 του Παραρτήµατος 
της ΥΑ 44800/123/85, όπως ισχύει. 
Κατά τον επανέλεγχο οχήµατος στο οποίο είχαν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις στα 
σηµεία 1101, 1200 ή 1306.1 ο κάτοχός του πρέπει να προσκοµίσει πρωτότυπη 
βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι δε συντρέχουν 
λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήµατος. Αντίγραφο της ανωτέρω 
βεβαίωσης κρατείται στο αρχείο του Ι.ΚΤΕΟ µαζί µε το ∆ΤΕ.  
 
 
 
 
 

9. Ειδικοί Έλεγχοι 
Σε ειδικές κατηγορίες οχηµάτων η διαδικασία ελέγχου συµπεριλαµβάνει την 
ανίχνευση διαρροής LPG (σε υγραεριοκίνητα οχήµατα), καθώς και µέτρηση 
εκποµπής θορύβου. 
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10. Επιτρεπόµενα όρια 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

 
 

A’ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήµατα µε ρυθµιζόµενο τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα 

Ρύπος Ρελαντί 2500 ± 300 στρ/λεπτό 

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO) % 

<=0,5 <=0,3 

Υδρογονάνθρακες (HC) 
ppm 

<=120 <=100 

Συντελεστής “λ”  0,97 ¸ 1,03 στις   2500 ± 300 στρ/λεπτό 

 

Οχήµατα µε αρρύθµιστο τριοδικό ή οξειδωτικό καταλυτικό µετατροπέα 

Μονοξείδιο του Άνθρακα 
(CO) %  

<=1,2 <=1 

Υδρογονάνθρακες (HC) 
ppm 

<=220 <=200 

Οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας µε έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
πριν την 1/10/1986 

Μονοξείδιο του Άνθρακα 
(CO) %  

<=4,5 <=4 

Υδρογονάνθρακες (HC) 
ppm 

<=800 <=700 

Οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας µε έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
µετά την 1/10/1986 

Μονοξείδιο του Άνθρακα 
(CO) %  

<=3.5 <=3 

Υδρογονάνθρακες (HC) 
pp 

<=500 <=400 

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ 
OXHMAT ΩΝ 
 

Θολερότητα Καυσαερίων Πετρελαιοκινητήρες 
µε φυσική 
απορρόφηση 

Πετρελαιοκινητήρες µε 
υπερπλήρωση (Turbo) 
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Συντελεστής 
Απορρόφησης «Κ» 

Κ Í=2,5 / m Κ Í=3 /m 

ΟΡΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΞΟΝΑ 

ΑΠΟ∆ ≤ 25% Σ ∆ΙΑΦ ≥30% Σ 

25%<ΑΠΟ∆ ≤ 45% ∆ 21%<∆ΙΑΦ<30% ∆ 

ΟΡΙΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ 

 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 

ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΩΤΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 

15Kcd<ΕΝΤΑΣΗ<25kCd ∆ 3Kcd≤ΕΝΤΑΣΗ≤6kCd ∆ 

ΕΝΤΑΣΗ<15kCd Σ ΕΝΤΑΣΗ<3kCd Σ 

-  ∆ΕΣΜΗ Σ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΠττυυχχιιαακκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  ΝΝοοττ
ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ΤΤεε

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιστοποίηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ττάάκκηη  ΤΤηηλλέέµµααχχοο::  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΠΠοοιιόόττηηττααςς,,  ∆∆ιιααδδιικκαα
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αασσίίεεςς  κκααιι  
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17020 
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Κεφάλαιο Πρώτο : Βασικές Αρχές 
 

1.1 Βασικές Αρχές Συστήµατος Ποιότητας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 
 
Ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ δεσµεύεται να παρέχει µε ακεραιότητα, αµεροληψία και µε 

αξιοπιστία υπηρεσίες Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση 
ισχύοντα συναφή τυποποιητικά έγγραφα. 

 
Ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ θα  πρέπει να δεσµεύεται για την εφαρµογή και την διατήρηση 

ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης της Ποιότητας, όπως περιγράφεται στο παρόν 
κεφάλαιο της Ποιότητας και υποδεικνύεται από της απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
EN ISO/IEC 17020, από τις κανονιστικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
καθώς και από τις συναφείς Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ θα πρέπει να δεσµεύεται έναντι της ποιότητας, µέσω της 

συµµετοχής κάθε εργαζοµένου, στην βελτίωση της ποιότητας, καθώς και έναντι της 
διασφάλισης της αξιοπιστίας της ως Φορέα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων, όπως 
αναφέρεται παρακάτω: 

 
Κάθε εργαζόµενος ευθύνεται άµεσα για την ποιότητα της εργασίας την οποία 

προσφέρει και 
Όλες οι υπηρεσίες του τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να προσφέρονται σε κάθε 

ενδιαφερόµενο άνευ διακρίσεων, µε υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία από 
το προσωπικό, µε υψηλά κριτήρια τεχνικής και επιστηµονικής επάρκειας. 

 
Για να το πετύχει αυτό η εταιρεία εφαρµόζει ένα σύστηµα διασφάλισης της 

ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020. 
 
Η ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ικανοποίηση των πελατών των 

Κέντρων Τεχνικού ελέγχου τα οποία λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις και τις 
αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τους τεχνικούς ελέγχους των οχηµάτων. 

 
Οι πελάτες έχουν κάθε δικαίωµα να απαιτούν έναν υψηλής ποιότητας τεχνικό 

έλεγχο του οχήµατος τους. Υποχρέωση λοιπόν του κέντρου είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας αυτού του τεχνικού ελέγχου. 

 
Αµέσως µετά την είσοδο του οχήµατος, τίθενται στην διάθεση του πελάτη όλα τα 

απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά µέσα µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του 
δια των από την διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου, λαµβανοµένων αποτελεσµάτων. 

  
 
Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής Υποχρεούται: 
 

• Να εφαρµόζει τις διαδικασίες οι οποίες περιέχονται στο εγχειρίδιο 
ποιότητας  
• Να µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπουν οι 

κανονισµοί.  
• Να ανακοινώνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο κέντρο, στο 

προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο και απασχολείται στις εγκαταστάσεις. 
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1.2 Όροι και ορισµοί.  
 
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:               Ιδιωτικό κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων :  
Εγκαταστάσεις µονάδας τεχνικού ελέγχου, αποκλειστική                                                                         

δραστηριότητα της οποίας είναι ο Τεχνικός Έλεγχος Οχηµάτων. 
 
Εταιρεία:                Φορέας µε νοµική µορφή Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Π.Ε, κ.λ.π., ο οποίος        

διαθέτει τις εγκαταστάσεις της µονάδας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, αποκλειστική 
δραστηριότητα της οποίας είναι ο Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων. 

 
Κέντρο:                  Το Κέντρο Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων το οποίο είναι η έδρα 

του φορέα. 
 
Υποκατάστηµα:      Η εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ το φορέα σε διαφορετική γεωγραφική 

θέση, οποία αδειοδοτείται ανεξάρτητα από το Υ.ΜΕ. 
 
∆.Α.Χ.Μ:                  ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών. 
Η εν λόγω υπηρεσία ελέγχει την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο για λογαριασµό του 

Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και δικτύων. 
 
∆ιαδικασία:             Έγγραφο στο οποίο περιγράφεται πώς πρέπει να 

πραγµατοποιείται µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
 
Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆:  Οι αξιολογητές οι οποίοι ορίζονται από το Εθνικό 

Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε (Ε.ΣΥ.∆) και έχουν σαν αντικείµενο την αξιολόγηση 
(αρχική και περιοδική) των δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε ένα ΙΚΤΕΟ καθώς 
και τον έλεγχο της συµµόρφωσης αυτών των δραστηριοτήτων προς τις ειδικές 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020,  ως προς το οποίο είναι 
διαπιστευµένο το ΙΚΤΕΟ.  

 
∆ιοικητικός ∆ιευθυντής: Είναι ο υπεύθυνος έναντι του Νόµου (ή ο εκπρόσωπος 

του), ο οποίος θέτει στην διάθεση του προµηθευτή κτίρια και εξοπλισµό. 
 
 

 
 
 
1.3 Αµεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα. 
 
Ο φορέας ελέγχου έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα τον Τεχνικό Έλεγχο 

οχηµάτων, σύµφωνα µε το νόµο 2963/2001. Καµία απολύτως δραστηριότητα 
επισκευής ή εµπορίας αυτοκινήτων δεν µπορεί να ασκείται στα κέντρα τεχνικού 
ελέγχου οχηµάτων. 

Γι αυτόν  ακριβώς τον λόγο οι ελεγκτές και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του κέντρου 
υπογράφουν την δήλωση τήρησης ανεξαρτησίας και εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε 
την οποία δεν έχουν το δικαίωµα από τον κανονισµό να ασκούν την οποιαδήποτε 
δραστηριότητα σχετική µε την επισκευή ή εµπορία αυτοκινήτων. 
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Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου πρέπει να επιβλέπει ούτως ώστε οι έλεγχοι να 
µην επηρεάζονται από πιστοποιητικά που προσκοµίζονται και αφορούν παλαιότερους 
χρονικά ελέγχους. 

Η αµοιβή των ελεγκτών δεν πρέπει να εξαρτάται ευθέως από τον αριθµό των 
ελεγχόµενων οχηµάτων και σε καµία περίπτωση από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

Το κέντρο και το προσωπικό του, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διενέργεια των 
τεχνικών ελέγχων, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, ο σχεδιαστής, ο εγκαταστάτης, ο 
προµηθευτής ή ο συντηρητής του ελεγχόµενου οχήµατος, σύµφωνα µε την απαίτηση 
της παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC17020, για φορείς ελέγχου τύπου Α. 

Το κέντρο και το προσωπικό του δεν συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες είναι 
δυνατόν να έρχονται σε σύγκρουση µε την ανεξαρτησία της κρίσης και της 
ακεραιότητας τους, σε σχέση µε την ασκούµενη δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό το 
προσωπικό του κέντρου υπογράφει την δήλωση τήρησης εµπιστευτικότητας, η 
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της σύµβασης εργασίας. 

 
 
 
 
 

1.4 Οργάνωση ΙΚΤΕΟ.  
 
Ευθύνες:  
Το προσωπικό του Φορέα ανά θέση εργασίας καθώς και οι αντικαταστάτες ανά 

θέση εργασίας και ευθύνης καταγράφονται σε πρότυπο έγγραφο το οποίο και 
αποτελεί παράρτηµα του εγχειριδίου ποιότητας. 

 
Οι ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής : 
Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής Υποχρεούται : 
 

• Να καθορίζει την γενική οργάνωση του κέντρου και του 
υποκαταστήµατος. 
• Να εφαρµόζει την γενική πολιτική ποιότητας όπως αυτή έχει 

καθοριστεί από τον προµηθευτή, την διοίκηση του κέντρου και το συµβούλιο 
της ποιότητας του κέντρου. 
• Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

εξουσιοδότηση του κέντρου. 
• Να ενηµερώνει την ∆ιοίκηση, το συµβούλιο της ποιότητας και τον 

προµηθευτή, για κάθε τροποποίηση συναφή µε θέµατα εξουσιοδότησης και 
ελεγκτών του κέντρου. 
• Να έχει την ευθύνη για την πρόσληψη του προσωπικού του κέντρου 

και των υποκαταστηµάτων. 
• Να παρέχει τα απαραίτητα µέσα για την άρτια λειτουργία του κέντρου 

και των υποκαταστηµάτων. 
• Να παρέχει στο προσωπικό τον κατάλληλο, σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς, εξοπλισµό, το απαιτούµενο υλικό τεκµηρίωσης και τα 
απαραίτητα για την συντήρηση του µέσα. 
• Να συνεργάζεται µε το διευθυντικό προσωπικό του κέντρου ( 

∆ιευθυντή ποιότητας και Τεχνικό ∆ιευθυντή). 



ΠΠττυυχχιιαακκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  ΝΝοοττάάκκηη  ΤΤηηλλέέµµααχχοο::  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΠΠοοιιόόττηηττααςς,,  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  
ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ΤΤεεχχννιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  οοχχηηµµάάττωωνν  σσεε  ΙΙδδιιωωττιικκόό  ΚΚΤΤΕΕΟΟ..  

16

• Να χειρίζεται τα οικονοµικά στοιχεία του κέντρου και των 
υποκαταστηµάτων. 
• Να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και να χειρίζεται µε 

αµεροληψία τα θέµατα συναφή µε ενδεχόµενες διαµαρτυρίες πελατών. 
 
 
Τεχνικός ∆ιευθυντής 
 
Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο 

στο κέντρο, να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, µέλος του Τ.Ε.Ε ή 
Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, 
Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού αυτοκινήτου) και να έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ, 
(καθώς και την ετήσια συµπληρωµατική επιµόρφωση), σύµφωνα µε τις κανονιστικές 
διατάξεις που περιέχονται στην νοµοθεσία που διέπει τους κανονισµούς λειτουργίας 
και τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων. 

Ο προµηθευτής µπορεί να απαιτήσει επιπλέον προσόντα για τον Τεχνικό ∆ιευθυντή 
του κέντρου. Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να: 

 
• Να επαγρυπνεί για την ορθή και άρτια λειτουργία του Κέντρου, των 

εγκαταστάσεων και του ελεγκτικού εξοπλισµού. 
• Να ενηµερώνει τον τιτλούχο της εξουσιοδότησης (∆ιοικητικός 

∆ιευθυντής – ∆ιοίκηση), για την οποιαδήποτε ανωµαλία η οποία 
παρουσιάζεται και παρενοχλεί την άρτια λειτουργία του κέντρου. 
• Να φροντίζει για την τεχνική πλαισίωση, την επιθεώρηση και την 

υποστήριξη των ελεγκτών και των υπόλοιπων υπαλλήλων του κέντρου. 
• Να επαγρυπνεί για την ανεξαρτησία, την αµερόληπτη κρίση και την 

ακεραιότητα των ελεγκτών.  
• Να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του τεχνικού ελέγχου διενεργούνται 

από εξουσιοδοτηµένο ελεγκτή. 
• Να βεβαιώνεται και να είναι σίγουρος για τις επαγγελµατικές 

ικανότητες του προσωπικού και να φροντίζει για την διατήρηση τους. 
• Να είναι βέβαιος ότι οι τεχνικής φύσεως πληροφορίες διοχετεύονται 

αποτελεσµατικά στο σύνολο των εργαζοµένων του κέντρου. 
• Να εκτελεί εσωτερικές επιθεωρήσεις των ελεγκτών επί της 

διαδικασίας ελέγχου και να εφαρµόζει και να επαληθεύει τις ενδεχόµενες 
διορθωτικές ενέργειες. 
• Να εκπονεί τις εκθέσεις και την διερεύνηση των στατιστικών του 

κέντρου. 
• Να χειρίζεται την επικοινωνία µε τον προµηθευτή, τους πελάτες ή τις 

αρµόδιες αρχές, σχετικές µε τα τεχνικά θέµατα. 
• Να προΐσταται στις µηνιαίες Γενικές Συνελεύσεις των ελεγκτών του 

κέντρου. 
  
Βοηθός Τεχνικού ∆ιευθυντή 
 
Ο Βοηθός Τεχνικού ∆ιευθυντής του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα 

εργαζόµενο στο κέντρο, να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, µέλος 
του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, 
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Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού αυτοκινήτου) και να έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης 
ελεγκτών ΚΤΕΟ, (καθώς και την ετήσια συµπληρωµατική επιµόρφωση), σύµφωνα µε 
τις κανονιστικές διατάξεις που περιέχονται στην νοµοθεσία που διέπει τους 
κανονισµούς λειτουργίας και τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων. 

Ο προµηθευτής µπορεί να απαιτήσει επιπλέον προσόντα για τον βοηθό Τεχνικό 
∆ιευθυντή του κέντρου. Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να: 

 
• Να επαγρυπνεί για την ορθή και άρτια λειτουργία του Κέντρου, των 

εγκαταστάσεων και του ελεγκτικού εξοπλισµού. 
• Να ενηµερώνει τον τιτλούχο της εξουσιοδότησης (∆ιοικητικός 

∆ιευθυντής – ∆ιοίκηση), για την οποιαδήποτε ανωµαλία η οποία 
παρουσιάζεται και παρενοχλεί την άρτια λειτουργία του κέντρου. 
• Να φροντίζει για την τεχνική πλαισίωση, την επιθεώρηση και την 

υποστήριξη των ελεγκτών και των υπόλοιπων υπαλλήλων του κέντρου. 
• Να επαγρυπνεί για την ανεξαρτησία, την αµερόληπτη κρίση και την 

ακεραιότητα των ελεγκτών.  
• Να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του τεχνικού ελέγχου διενεργούνται 

από εξουσιοδοτηµένο ελεγκτή. 
• Να βεβαιώνεται και να είναι σίγουρος για τις επαγγελµατικές 

ικανότητες του προσωπικού και να φροντίζει για την διατήρηση τους. 
• Να είναι βέβαιος ότι οι τεχνικής φύσεως πληροφορίες διοχετεύονται 

αποτελεσµατικά στο σύνολο των εργαζοµένων του κέντρου. 
• Να εκτελεί εσωτερικές επιθεωρήσεις των ελεγκτών επί της 

διαδικασίας ελέγχου και να εφαρµόζει και να επαληθεύει τις ενδεχόµενες 
διορθωτικές ενέργειες. 
• Να εκπονεί τις εκθέσεις και την διερεύνηση των στατιστικών του 

κέντρου. 
• Να προΐσταται στις µηνιαίες Γενικές Συνελεύσεις των ελεγκτών του 

υποκαταστήµατος. 
 
Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
 
Ο Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας  του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο 

µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, και αν είναι δυνατό να έχει παρακολουθήσει το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ καθώς και 
ορισµένα Σεµινάρια ή εσωτερική εκπαίδευση σχετικά µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του κέντρου, ο οποίος αναφέρεται 
στην διοίκηση του κέντρου, µπορεί να είναι και ο διοικητικός διευθυντής του κέντρου 
και ο Τεχνικός διευθυντής. Ο Υπεύθυνος ποιότητας του κέντρου πρέπει να: 

 
• Να παρακολουθεί το σύστηµα ποιότητας το οποίο έχει εγκατασταθεί 

και να φροντίζει για την επικαιροποίηση του. 
• Να µεταβιβάζει τις ενδεχόµενες προτάσεις του περί της ποιότητας, 

στην ∆ιοίκηση και στον προµηθευτή. 
• Να ενηµερώνει τον διοικητικό διευθυντή του κέντρου και την 

διοίκηση για τις ενδεχόµενες δυσλειτουργίες του συστήµατος ποιότητας να 
εγκρίνει και να διανέµει τις τρέχουσες εκδόσεις του υλικού τεκµηρίωσης του 
κέντρου και των υποκαταστηµάτων. 
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• Να εγγυάται την διασφάλιση της ποιότητας µεταξύ των εργαζοµένων 
στο κέντρου του και στα υποκαταστήµατα. 
• να εγκαθιστά στο κέντρο και στα υποκαταστήµατα, εάν είναι 

απαραίτητο, ειδικές διαδικασίες και να φροντίζει για την ορθή εφαρµογή τους. 
• Να φροντίζει για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προµηθευτή, 

των συναφών µε το σύστηµα ποιότητας καθώς και τις υποχρεώσεις οι οποίες 
απορρέουν από τους κανονισµούς. 
• Να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες µετά από εσωτερικές 

επιθεωρήσεις τις οποίες διενεργεί ο προµηθευτής καθώς και µετά από 
επισκέψεις τεχνικού ελέγχου από οργανισµούς (Ε.ΣΥ.∆, ∆.Α.Χ.Μ κ.λ.π). 
• Να έχει υπό την εποπτεία του το θέµα των προσβάσεων στο σύνολο 

των αρχείων και των φακέλων του κέντρου. 
• Να συνεργάζεται µε τον τεχνικό διευθυντή του κέντρου, τον βοηθό 

τεχνικού διευθυντή του υποκαταστήµατος και την διοίκηση του κέντρου. 
• Να προΐσταται στην διενέργεια της ανασκόπησης από το συµβούλιο 

της ποιότητας του κέντρου, είτε είναι περιοδική είτε έκτακτη. 
 
Υπεύθυνος αρχείου κέντρου. 
 
∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για τα προσόντα του Υπεύθυνου αρχείου. 

Καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου µπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε υπάλληλος του 
κέντρου, εκτός του υπευθύνου της ποιότητας και του τεχνικού διευθυντή. 

Ο Υπεύθυνος ποιότητας αρχείου υποχρεούται να: 
 

• Στην παραλαβή της εξωτερικής αλληλογραφίας και στην κοινοποίηση 
της στον Υπεύθυνο ποιότητας και τον Τεχνικό διευθυντή, προκειµένου να 
αποφασιστεί η διανοµή της και η τεκµηρίωση της. 

 
Ο υπεύθυνος αρχείου, µπορεί να είναι και ταυτόχρονα και υπεύθυνος εξοπλισµού, 

µεταξύ άλλων την παραγγελία και παραλαβή αναλωσίµων, ανταλλακτικών, αποστολή 
επιστολών παραγγελίας κ.λ.π. 

 
 
 
Οι ελεγκτές  
 
Οι ελεγκτές του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, 

να είναι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, 
Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού), µέλος του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός 
(Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, 
Μηχανικού αυτοκινήτου)  ή απόφοιτοι Τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου (Τ.Ε.Λ η 
Ε.Π.Α.Λ) ή άλλης ισότιµης σχολής, στάθµης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Με 
κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µηχανικού αυτοκινήτων) 
και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής 
Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ διάρκειας 120 ωρών, σύµφωνα µε τις κανονιστικές 
διατάξεις που αναφέρονται στην Υ.Α 36927/4751/26-6-2002 Φ.Ε.Κ 847/2002 και την 
Υ.Α 55108/5451 Φ.Ε.Κ 1364Β 23-9-2003 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Οι 
ελεγκτές του κέντρου πρέπει: 
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• Να εκτελούν τους τεχνικούς ελέγχους µε υπευθυνότητα, µε προσοχή, 
χωρίς βιασύνη και σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις καθώς και µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020. 
• Να τηρούν τις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στις 

Υ.Α 44800/123/1985 και την Υ.Α 71703/8028 Φ.Ε.Κ 1824Β (8-12-2003), 
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 
• Να εξασφαλίζουν την αµεροληψία, την εµπιστευτικότητα και το 

απόρρητο των αποτελεσµάτων των τεχνικών ελέγχων.  
• Να συµβουλεύονται και να ενηµερώνουν τους υπεύθυνους τους για 

οποιοδήποτε πρόβληµα ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου. 
• Να µεριµνούν για την καθαριότητα της εξωτερικής τους εµφάνισης και 

των χώρων διενέργειας του τεχνικού ελέγχου. 
• Να τηρούν τον κώδικα συµπεριφοράς. 

 
 
Υπεύθυνος γραµµής  
 
Οι ελεγκτές του κέντρου θα πρέπει να είναι άτοµο µόνιµα εργαζόµενο στο κέντρο, 

να είναι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, 
Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού), µέλος του Τ.Ε.Ε ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός 
(Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, 
Μηχανικού αυτοκινήτου)  ή απόφοιτοι Τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου 3ετούς κατ 
ελάχιστο εµπειρίας  (Τ.Ε.Λ η Ε.Π.Α.Λ) ή άλλης ισότιµης σχολής, στάθµης 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Με κατεύθυνση Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου 
αυτοκινήτων ή µηχανικού αυτοκινήτων) και να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης της Ειδικής Επιµόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ διάρκειας 120 
ωρών. Ο υπεύθυνος γραµµής  πρέπει να: 

 
• Να έχει την ευθύνη για τους τεχνικούς ελέγχους που διενεργούνται 

στην γραµµή της οποίας είναι υπεύθυνος. 
 
Υπάλληλος Γραµµατείας  
 
Ο υπάλληλος γραµµατείας θα πρέπει να διαθέτει απολυτήριο λυκείου και σχετικές 

γνώσεις χρήσης Η/Υ. Σκοπός λειτουργίας της γραµµατείας είναι η εισαγωγή του 
προσερχόµενου οχήµατος στο µηχανογραφικό σύστηµα του κέντρου, ο έλεγχος των 
στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας και των προβλεπόµενων δικαιολογητικών 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι αρµοδιότητες του υπαλλήλου γραµµατείας 
είναι επίσης: 

 
• Ο έλεγχος των στοιχείων του οχήµατος και των δικαιολογητικών 

καθώς και η εισαγωγή του οχήµατος στο Μηχανογραφικό σύστηµα του 
κέντρου.  
• Η εξυπηρέτηση των πελατών στο χώρο αναµονής. 
• Ο καθορισµός ραντεβού µε τους πελάτες, µέσω τηλεφώνου ή κατόπιν 

διερευνητικής επίσκεψης. 
• Η παροχή πληροφοριών και ο καθορισµός του είδους τεχνικού ελέγχου 

(αρχικός, περιοδικός, επανέλεγχος και εκούσιος έλεγχος) καθώς και την 
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παροχή πληροφοριών για το αποτέλεσµα του τεχνικού ελέγχου και την 
ηµεροµηνία του ενδεχόµενου επανελέγχου. 
• Την ασφαλή φύλαξη των αντικειµένων που παραδίδονται από τον 

πελάτη. 
• Τις υπηρεσίες ταµείου. 

 
 
Βοηθητικοί υπάλληλοι των ελεγκτών. 
 
Οι βοηθοί των ελεγκτών του κέντρου είναι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ως 

αρµοδιότητα την προετοιµασία του οχήµατος για έλεγχο και την παραλαβή και 
µετακίνηση του οχήµατος εντός του χώρου του ΙΚΤΕΟ. Απαιτούµενο προσόν είναι 
να έχουν άδεια οδήγησης ανάλογα µε το αντικείµενο ελέγχου της γραµµής που 
εξυπηρετούν. 
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1.5 Οργανόγραµµα του Φορέα. 
 
Το οργανόγραµµα ενός ιδιωτικού ΚΤΕΟ απεικονίζεται παρακάτω: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετοχικό Συµβούλιο 
Εταιρείας  

(Αν πρόκειται για Α.Ε) 

∆ιοικητικός ∆ιευθυντής 
Φορέα 

Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Φορέα 

Τεχνικός ∆ιευθυντής Φορέα 
 

Υπεύθυνοι γραµµών  

Ελεγκτές 

Γραµµατεία 

Υπεύθυνος αρχείου – 
Υπεύθυνος Εξοπλισµού 

Βοηθοί Υπεύθυνου 
αρχείου – Υπεύθυνου 

Εξοπλισµού 
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1.6 Προσωπικό  
 
1.6.1 Ελεγκτές. 
 
Οι ελεγκτές διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ από την αρµόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου µεταφορών επικοινωνιών και δικτύων (∆.Α.Χ.Μ) και να µπορούν να 
εργαστούν στο κέντρο και στο υποκατάστηµα αφού πρώτα η αίτηση τους γίνει δεκτή 
από το κέντρο. 

Οι ελεγκτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την νοµοθεσία, 
όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν, όπως επίσης και τους όρους που υπάρχουν στην 
σύµβαση εργασίας την οποία υπογράφουν µε το κέντρο. 

Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής και ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου και ο βοηθός 
Τεχνικού ∆ιευθυντή του υποκαταστήµατος θα πρέπει να διασφαλίζουν την παρουσία 
στο κέντρου και το υποκατάστηµα τουλάχιστον 2 ελεγκτών ανα γραµµή τεχνικού 
ελέγχου (ένας εκ των οποίων είναι ο υπεύθυνος γραµµής), οι οποίοι αναλαµβάνουν 
την διεξαγωγή των τεχνικών ελέγχων στην γραµµή. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
κάθε εγγύηση σε ότι αφορά την δραστηριότητα του κέντρου και του 
υποκαταστήµατος. Οι ελεγκτές που είναι δηλωµένοι στον πίνακα προσωπικού του 
κέντρου είναι δυνατόν να διεξάγουν τεχνικούς ελέγχους. 

 
 

1.6.2 Λοιπό προσωπικό. 
 
Πέραν των ελεγκτών, υπάρχουν και άλλοι εργαζόµενοι στο κέντρο οι οποίοι 

ασκούν συγκεκριµένα επαγγελµατικά καθήκοντα για την λειτουργία του κέντρου ή 
του υποκαταστήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του κέντρου ή 
του υποκαταστήµατος, εκτός της παρουσίας των ελεγκτών, είναι και η παρουσία 
τουλάχιστον ενός υπαλλήλου στην γραµµατεία καθώς και εκείνη του Τεχνικού 
διευθυντή του κέντρου και του βοηθού Τεχνικού διευθυντή του υποκαταστήµατος. 
Σύµφωνα µε  την νοµοθεσία  όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

 
 
 
 
1.7 Εκπαίδευση. 
 
Ο Τεχνικός διευθυντής έχει καθήκον να : 
 

• Φροντίζει την απαιτούµενη επάρκεια εκπαίδευσης των ελεγκτών και 
των λοιπών υπαλλήλων του κέντρου στα τεχνικά τους καθήκοντα, για την 
ενηµέρωση τους πραγµατοποιείται εσωτερική εκπαίδευση σε περιπτώσεις 
αλλαγών στην νοµοθεσία και στις διαδικασίες ελέγχου. 

 
Ο Βοηθός Τεχνικού ∆ιευθυντή έχει καθήκον να : 
 

• Φροντίζει την απαιτούµενη επάρκεια εκπαίδευσης των ελεγκτών και 
των λοιπών υπαλλήλων του υποκαταστήµατος στα τεχνικά τους καθήκοντα, 
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για την ενηµέρωση τους πραγµατοποιείται εσωτερική εκπαίδευση σε 
περιπτώσεις αλλαγών στην νοµοθεσία και στις διαδικασίες ελέγχου. 

 
Ο υπεύθυνος ποιότητας του κέντρου έχει καθήκον να : 
 

• Φροντίζει για την απαιτούµενη επάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού 
του κέντρου και του υποκαταστήµατος σχετικά µε τις απαιτήσεις του 
συστήµατος ποιότητας. 

 
 
 

1.8 Περιβάλλον, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός. 
 
1.8.1 Περιβάλλον.  
 
Η αναγνώριση της ταυτότητας του κέντρου και του υποκαταστήµατος, η 

γεωγραφική του θέση και η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να είναι οργανωµένα  θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε, να µην υπάρχει αλλά ούτε και να δηµιουργηθεί σύγχυση 
µεταξύ του κέντρου του περιβάλλοντος χώρου ή  του υποκαταστήµατος, θα πρέπει 
λοιπόν να υπάρχουν ειδικοί είσοδοι και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, 
σηµάνσεις διαφορετικού σχήµατος µεγέθους και χρώµατος από αυτές που υπάρχουν 
σε γειτονικές εγκαταστάσεις. 

 
Οι εγκαταστάσεις του τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να είναι διαχωρισµένες από 

άλλες εγκαταστάσεις, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε εµπορική 
δραστηριότητα ή επισκευή αυτοκινήτων.  

 
Για το εσωτερικό του κέντρου και του υποκαταστήµατος εξασφαλίζονται οι 

κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του 
εξοπλισµού και ιδιαίτερα του πληροφοριακού. 

 
 
 
 

1.8.2 Εγκαταστάσεις. 
 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρες ούτως ώστε να περιορίζονται 

στο ελάχιστο οι πιθανότητες ζηµιών ή επικινδύνων καταστάσεων  αφετέρου να 
µπορούν οι ελεγκτές να διεξάγουν ελέγχους µε άνεση και ακρίβεια. 

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό και τις 
απαιτούµενες πηγές ενέργειας για την διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου. 

 
Το κέντρο είναι υποχρεωµένο να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να 

πληρούνται  οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, σύµφωνα µε τον κώδικα Εργασίας. 
Πρέπει να παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε τις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης (οδηγίες κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οχήµατα, σχέδιο διαφυγής από τις 
εγκαταστάσεις κ.λ.π). Στις χαµηλές προεξοχές του λάκκου κατόπτευσης θα πρέπει να 
υπάρχουν προστατευτικά στις αιχµηρές προεξοχές. 
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Όσον αφορά την προστασία του ελεγκτικού προσωπικού κατά την διεξαγωγή των 
τεχνικών ελέγχων το κέντρο θα πρέπει να παρέχει τα ενδεδειγµένα µέσα ατοµικής 
προστασίας για την διεξαγωγή της µέτρησης των καυσαερίων, τον έλεγχο της 
ταυτότητας του οχήµατος και τον οπτικό έλεγχο στον λάκκο κατόπτευσης. 

Επιπλέον οι χώροι θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
υπάρχει πρόσβαση στον χώρο ελέγχου σε κανέναν πέραν των ελεγκτών, εάν δεν 
συνοδεύεται από κάποιο µέλος του προσωπικού. 

Τα ανυψωτικά µηχανήµατα, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα που 
λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα, τα µηχανήµατα του ελέγχου καθώς και οι 
πυροσβεστικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται ανα 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Συνάπτονται επίσης ειδικές συµβάσεις µεταξύ των κέντρων και ανεξαρτήτων 
φορέων που είναι αρµόδιοι για την συντήρηση της πυρασφάλειας και των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 

 
 

1.8.3 Εξοπλισµός.  
 
∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού  
Το κέντρο τεχνικού ελέγχου οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισµό ο οποίος 

περιγράφεται στις κανονιστικε΄ς  διατάξεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020 και 
των κατευθυντηρίων οδηγιών του. 

 

1.8.4 Συµµόρφωση εξοπλισµού.  
 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµµορφος µε τα ισχύοντα πρότυπα και τις 

ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Εξαρτήµατα του εξοπλισµού τα οποία δεν είναι 
συµβατά µε τις ανανεώσεις των προτύπων τα οποία και διέπουν την λειτουργία τους, 
µπορούν να χρησιµοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται από τους κανονισµούς, µπορούν επίσης να συνδεθούν εάν αυτό είναι 
δυνατό µε το πληροφοριακό σύστηµα του κέντρου. 

 
 

1.8.5 ∆ιατήρηση και συντήρηση εξοπλισµού.  
 
Το σύνολο του εξοπλισµού όπως προβλέπεται από τις διατάξεις θα πρέπει να 

συντηρείται και να είναι σε καλή κατάσταση. 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση, να συντηρείται και να 

είναι καθαρός. 
 

1.8.6 Αρχείο εξοπλισµού. 
 
Η δηµιουργία αρχείου εξοπλισµού είναι απαραίτητη. Ενώ στο παραπάνω αρχείου 

περιλαµβάνεται, κάθε στοιχείο (εξάρτηµα) που αποτελεί µέρος του παραπάνω 
εξοπλισµού: 

 
• Το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή και οι οδηγίες χρήσης. 
• Τα δελτία παρακολούθησης του εξοπλισµού όπως δελτία συντήρησης, 

επισκευής, διακρίβωσης του εξοπλισµού. 
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Το σύνολο των µηχανηµάτων του εν λόγω εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από το 
κέντρο καταγράφεται στο έγγραφο περιγραφικού πίνακα εξοπλισµού. 

 
 
 

1.9 Απόρρητο και Ασφάλεια, Εχεµύθεια του προσωπικού. 
 
Το προσωπικό του Κέντρου είναι υποχρεωµένο σε «διακριτικότητα» σε ό,τι αφορά 

τις πληροφορίες ή τις γνώσεις τις οποίες πιθανόν να διαθέτει, λόγω της 
επαγγελµατικής δραστηριότητάς του και της άσκησης των καθηκόντων του. ∆εν του 
επιτρέπεται να παρέχει στην πελατεία του Κέντρου καµιά πληροφορία (όνοµα ή 
διεύθυνση) σχετική µε εταιρείες ή µε πρόσωπα τα οποία ασχολούνται µε εµπόριο ή µε 
επισκευές οχηµάτων ή µε παροχή οδικής βοήθειας. 

∆εν µπορεί επίσης να παρέχει την παραµικρή πληροφορία σχετική µε µάρκες 
αυτοκινήτων, η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει τις µελλοντικές αγοραστικές 

επιλογές της 
πελατείας του Κέντρου, (βλέπε δήλωση τήρησης Ανεξαρτησίας και 

Εµπιστευτικότητας). 
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από έναν οποιονδήποτε Τεχνικό Έλεγχο 

παραµένουν στα πλαίσια της εχεµύθειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 
5 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και δεν µπορούν να γνωστοποιηθούν σε κανένα, 
παρά µόνον: 

 
• στον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή του Κέντρου ή στον Επιθεωρητή του προµηθευτή. 
• σε οποιονδήποτε Οργανισµό ή Υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη 

των εγκαταστάσεων και ο έλεγχος των διαδικασιών (Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆, της 
∆.Α.Χ.Μ., κ.λ.π.). 

 
 
 

1.10 Επιθεωρήσεις από Οργανισµούς 
 
Η επιτήρηση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.∆.) του 
διαπιστευµένου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, Φορέα Τεχνικού Ελέγχου 

Οχηµάτων, στα πλαίσια της διατήρησης της ∆ιαπίστευσης, διενεργείται µε την 
ολοκλήρωση του πρώτου µήνα λειτουργίας του Κέντρου και κατόπιν ανά έτος, 
λαµβάνοντας ως ηµεροµηνία αναφοράς εκείνη της χορήγησης Άδειας Λειτουργίας 
από το ΥΜΕ. Η αξιολόγηση αυτή περιλαµβάνει τον επιστάµενο έλεγχο της πιστής 
εφαρµογής του Συστήµατος της Ποιότητας, της πληρότητας και της ορθότητας 
διεξαγωγής των διαφόρων σταδίων του τεχνικού ελέγχου καθώς και την ορθή 
λειτουργία του συνόλου του Ελεγκτικού Εξοπλισµού. 

Η παρουσία του ∆ιοικητικού και του Τεχνικού ∆ιευθυντή του Κέντρου το οποίο θα 
αξιολογηθεί είναι απαραίτητη και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Επικεφαλής 
Αξιολογητής του Ε.ΣΥ.∆ τον ενηµερώνει γραπτώς για να µπορέσει να λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε να είναι παρών κατά την ηµέρα της αξιολόγησης και 
να εξασφαλίσει την διαθεσιµότητα του συνόλου του ελεγκτικού προσωπικού. 

Οι επιθεωρήσεις του Κέντρου από τη ∆.Α.Χ.Μ και από το Σώµα Ελεγκτών 
Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών πραγµατοποιούνται κατά την κρίση των 

αρµόδιων οργάνων και εντός της διετίας από την προηγούµενη επιθεώρηση και ανά 
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πενταετία στην περίπτωση της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του Κέντρου. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται για την διαπίστωση της ορθής, σύµφωνα µε τις 
Κανονιστικές ∆ιατάξεις και τα ισχύοντα πρότυπα, λειτουργίας του Κέντρου. 

 
 
 
 

1.11 ∆ιαχείριση των διορθωτικών και των προληπτικών 
ενεργειών. 

 
Ορισµός : 
α) διορθωτική ενέργεια : πρόκειται για ενέργεια αναλαµβανόµενη για την 

εξάλειψη των αιτίων µίας µη συµµόρφωσης, µίας έλλειψης ή κάθε υπάρχοντος 
ανεπιθύµητου γεγονότος µε σκοπό να αποκλεισθεί η επανεµφάνισή του. 
β) προληπτική ενέργεια : πρόκειται για ενέργεια αναλαµβανόµενη για την 

εξάλειψη των αιτίων µίας µη συµµόρφωσης, µίας έλλειψης ή κάθε δυνάµει 
ανεπιθύµητου γεγονότος µε σκοπό να αποκλεισθεί η επανεµφάνισή του. 

Οι διορθωτικές και οι προληπτικές ενέργειες είναι τα βασικά µέσα για την βελτίωση 
της Ποιότητας.  

Αποτελούν τις κύριες συνιστώσες της βούλησης του κάθε Κέντρου τεχνικού 
ελέγχου, φιλοδοξία του οποίου είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών και των 
απαιτήσεων των πελατών, η πραγµατοποίηση οικονοµιών, αποφεύγοντας όµως τα 
σφάλµατα καθώς και η θέση σε εφαρµογή των δραστηριοτήτων του κατά έναν 
περισσότερο ορθολογικό τρόπο. 

Τα «ευαίσθητα σηµεία» στα οποία θα πρέπει να δοθεί εξαιρετική προσοχή είναι οι 
διαδικασίες οι συναφείς µε τον τεχνικό έλεγχο, οι µέθοδοι καθώς και ο εξοπλισµός 
διεξαγωγής του τεχνικού ελέγχου και των δοκιµών. 

Κατά συνέπεια η κάθε ανωµαλία ή η µη συµµόρφωση θα πρέπει να αποτελούν το 
αντικείµενο γραπτής καταχώρησης, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός 
της ταυτότητας και η εξάλειψη όλων των δυνάµει αιτίων των διαπιστωθεισών 
αποκλίσεων, µέσω της θέσης σε εφαρµογή της προσήκουσας διορθωτικής ή / και 
προληπτικής ενέργειας. Η παρακολούθηση των εν λόγω ενεργειών πρέπει να γίνεται 
από τον Υπεύθυνο ∆ιασφάλισης της Ποιότητας. 
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Κεφάλαιο ∆εύτερο:  Συνεδριάσεις  Συστήµατος Ποιότητας  
 
 
Η ενότητα ανασκοπήσεις αναφέρεται στο αντικείµενο και τον τρόπο διενέργειας των 
ανασκοπήσεων του συστήµατος ποιότητας του ΙΚΤΕΟ από το Συµβούλιο Ποιότητας 
του ΙΚΤΕΟ και των Γενικών Συνελεύσεων των ελεγκτών. 
 
 
 

2.1 Ανασκοπήσεις ∆ιοίκησης – Συµβούλιο Ποιότητας. 
 
2.1.1  Μέλη του συµβουλίου Ποιότητας. 
 
Το συµβούλιο ποιότητας του κέντρου αποτελείται από: 
 

• Τον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή. 
• Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας (αν πρόκειται για Α.Ε ή 

Ε.Π.Ε) ή τους εταίρους αν πρόκειται για εταιρεία µε την µορφή Ο.Ε. 
• Τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του Κέντρου.  
• Τον Υπεύθυνο ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου. 

  
Ο επικεφαλής του εν λόγω συµβουλίου είναι ο Υπεύθυνος Ποιότητας του Κέντρου, 

οι τελικές αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά από το ∆.Σ του Κέντρου. Η παρουσία 
του Τεχνικού ∆ιευθυντή και του Υπεύθυνου ποιότητας του Κέντρου όταν αυτοί δεν 
είναι µέλη του ∆.Σ ή εταίροι είναι συµβουλευτική, ενηµερωτική και εκτελεστική. 
 
 
 
 
 

2.2 Αντικείµενο του Συµβουλίου Ποιότητας. 
 

Το συµβούλιο ποιότητας του κέντρου έχει την αποκλειστική ευθύνη της διενέργειας 
των ανασκοπήσεων από την διοίκηση του κέντρου µε σκοπό την αποτίµηση αφ΄ ενός 
µεν της αποτελεσµατικότητας του εφαρµοζόµενου συστήµατος διασφάλισης της 
ποιότητας και της καταλληλότητας του, αφ’ ετέρου δε της συµµόρφωσης του προς τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και τις συναφείς µε τον Τεχνικό 
Έλεγχο των οχηµάτων όπως επίσης και µε τον κανονισµό διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.∆. 

  Οι Γενικές πλήρης συναντήσεις Ανασκόπησης πραγµατοποιούνται στην αρχή κάθε 
έτους. Εντός του έτους κατά προτίµηση στο 1ο εξάµηνο µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
και ενδιάµεση ανασκόπηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τον καλύτερο έλεγχο της 
επιχείρησης. 

Όπου απαιτείται, πραγµατοποιείται Έκτακτη Συνάντηση Ανασκόπησης µε σκοπό 
την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων συναφών µε το σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας και γενικότερα µε την λειτουργία του κέντρου. 

Μετά το πέρας της συνάντησης ανασκόπησης ενηµερώνεται το πρότυπο έντυπο το 
οποίο είναι σχετικό µε τις ανασκοπήσεις, µε τα θέµατα της συζήτησης, τις 
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ενδεχόµενες αποφάσεις και την επικύρωση αυτών από το ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή του 
Κέντρου.  

Θέµατα ανασκόπησης αποτελούν µεταξύ άλλων τα παρακάτω σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις της οδηγίας ΕΑ-5/02: 
 
α) Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα: 
 

• Οι ενδεχόµενες αλλαγές οι οποίες µπορεί να απαιτηθούν από τον Υπεύθυνο 
της Ποιότητας του Κέντρου κατά την διάρκεια λειτουργίας του Κέντρο. 

• Επικύρωση των νέων τεκµηριωµένων διαδικασιών ή αλλαγών ή ενεργειών 
του Υπευθύνου της Ποιότητας του Κέντρου κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του Κέντρου. 

• ∆ιάρθρωση των αρµοδιοτήτων του προσωπικού του κέντρου και η επικύρωση 
αυτών.  

• Επικοινωνία και αλληλογραφία µε τον προµηθευτή για γενικά θέµατα 
λειτουργίας. 

• Επικοινωνία και αλληλογραφία µε το Ε.ΣΥ.∆  και µε τις ∆ιευθύνσεις του 
Υ.ΜΕ για θέµατα λειτουργίας. 

• Τα αποτελέσµατα πρόσφατων διενεργηθεισών εσωτερικών επιθεωρήσεων από 
τον Υπεύθυνο ποιότητας του κέντρου ή τον Τεχνικό διευθυντή, καθώς και οι 
ενδεχόµενες διορθωτικές ενέργειες και η πορεία διασφάλισης τους. 

• Η προετοιµασία του Κέντρου και η ενηµέρωση των υπαλλήλων του σχετικά 
µε την επικείµενη διεξαγωγή επιθεώρησης του κέντρου από το Ε.ΣΥ.∆, καθώς 
και τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης αυτής µε τις ενδεχόµενες Μη 
Συµµορφώσεις και παρατηρήσεις. 

• Η ανάγκη εσωτερικών εκπαιδεύσεων του προσωπικού του κέντρου από τον 
τεχνικό διευθυντή ή τον υπεύθυνο ποιότητας του κέντρου καθώς και τα 
αποτελέσµατα τους. 

• Η στάθµη εκπαίδευσης των ελεγκτών του κέντρου, οι ανάγκες διεξαγωγής της 
απαιτούµενης 24ωρης επαναληπτικής εκπαίδευσης καθώς και το πρόγραµµα 
διεξαγωγής της. 

• Τα αποτελέσµατα και τα θέµατα συζήτησης των περιοδικών µηνιαίων 
συνελεύσεων των ελεγκτών. 

• Την αξιολόγηση των προµηθευτών του κέντρου και η συζήτηση των 
ενδεχόµενων διορθωτικών ενεργειών που µπορεί να προκύψουν από την 
αξιολόγηση. 

 
β) Αναφορές ενστάσεων, συστάσεων, παραπόνων πελατών και ειδικότερα: 

 
• Η πορεία των παραπόνων των πελατών. 
• Τα ενδεχόµενα παράπονα του προσωπικού του κέντρου ή προτάσεις αυτών, 

µέσω της µηνιαίας συνέλευσης των ελεγκτών. 
• Η επικύρωση της ενδεχόµενης αποµάκρυνσης υπαλλήλων του κέντρου, των 

λόγων συστάσεων προς αυτούς ή την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε αυτούς. 
 

γ) Η επάρκεια των σε  συγκεκριµένη χρονική στιγµή υπαρχόντων ανθρώπινων 
πόρων και εξοπλισµού και ειδικότερα: 
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• Το πρόγραµµα εργασίας του κέντρου (βάρδιες) των ελεγκτών και των λοιπών 
υπαλλήλων. 

• Οι ώρες λειτουργίας του κέντρου. 
• Πληρότητα εξοπλισµού (αναλώσιµα, ατοµικά µέτρα προστασίας, ∆ελτία 

τεχνικού ελέγχου, Κ.Ε.Κ και παραβόλων, είδη ρουχισµού κ.α). 
• Ενδεχόµενη επέκταση ή βελτίωση των εγκαταστάσεων του κέντρου.  
• Το µισθολόγιο των υπαλλήλων του κέντρου. 

 
 
 

δ) Τα µελλοντικά σχέδια του φορέα. 
 

• Οι ενδεχόµενες προσλήψεις προσωπικού, οι απαιτήσεις που είναι συναφείς µε 
τα προσόντα και οι οριστικές αποφάσεις πρόσληψης µέσω συνέντευξης από 
εξουσιοδοτηµένο άτοµο του φορέα ( Τεχνικός ∆ιευθυντής). 

• Η επέκταση δραστηριοτήτων του φορέα σε άλλα πεδία τεχνικού ελέγχου. 
• Οι ανάγκες για προώθηση των δραστηριοτήτων του φορέα µέσω διαφήµισης 

µε διάφορα µέσα (διανοµή εντύπων, ραδιόφωνο κ.λ.π). 
• ∆ιενέργεια ενηµερωτικών συναντήσεων µε τους τοπικούς φορείς (Τροχαία, 

Περιφέρεια). 
  

ε) Η στατιστική επεξεργασία των λαµβανοµένων αποτελεσµάτων από τους 
τεχνικούς ελέγχους: 
 

• Η ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου ποιότητας για τα εκτυπωµένα και 
καταλλήλως επεξεργασµένα από το λογισµικό του κέντρου από τον Τεχνικό 
∆ιευθυντή ή τον Υπεύθυνο Ποιότητας, στατιστικά στοιχεία:  

 
� Σύνολο τεχνικών ελέγχων ανά χρονική περίοδο.  
� Σύνολο ελέγχων ανά κατηγορία οχήµατος. 
� Είδος ελέγχων ανά χρονική περίοδο  
� Σύνολο ελέγχων ανά ελεγκτή. 
� Συνολικά αποτελέσµατα ελέγχων ανά χρονική περίοδο 
� Συνολικά αποτελέσµατα ελέγχων ανά ελεγκτή. 
� Τζίρος του Κέντρου. 

 
• Η εκτίµηση της µελλοντικής ζήτησης σε συνδυασµό µε το τοπικό πρόγραµµα 

πρόσκλησης και το πλήθος των οχηµάτων που αντιστοιχούν στο 
συγκεκριµένο γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας. 

 
• Η εκτίµηση των παραπάνω στατιστικών στοιχείων και ειδικότερα η εκτίµηση 

των αποτελεσµάτων του τεχνικού ελέγχου και του ποσοστού επιτυχών και µη 
επιτυχών ελέγχων ανά χρονική περίοδο, καθώς και η προσπάθεια 
αιτιολόγησης των εν λόγω ποσοστών και την ενδεχόµενης διακύµανσης τους 
ανά χρονική περίοδο, ανά ελεγκτή και ανά κατηγορία οχήµατος µε βάση την 
µηνιαία έκθεση του Τεχνικού διευθυντή. 

• Η εκτίµηση του πλήθους των τεχνικών ελέγχων σε σχέση µε τον αριθµό των 
εργαζοµένων ελεγκτών και των αριθµό συναντήσεων καθορίζονται, µε βάση 
την µηνιαία έκθεση του Τεχνικού ∆ιευθυντή. 
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• Η Εκτίµηση του µέσου όρου διενέργειας του Τεχνικού ελέγχου, σε 
συνδυασµό µε την εµπειρία του ελεγκτή, µε βάση την µηνιαία έκθεση του 
Τεχνικού ∆ιευθυντή. 

• Η Εκτίµηση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης. 
• Οι ενδεχόµενες αποφάσεις που προκύπτουν από την διερεύνηση των ως άνω 

στοιχείων και η εφαρµογή αυτών. 
 

στ) Η καταγραφή από την διοίκηση του φορέα των αντικειµενικών στόχων σχετικά 
µε την ποιότητα των υπηρεσιών και ο έλεγχος επίτευξης αυτών. 

 
• Η αύξηση της προσέλευσης των οχηµάτων και ειδικότερα αύξηση µετά της 

συµπλήρωση της διετίας  
• Αύξηση του ποσοστού των παλαιών πελατών σε σχέση µε τους νέους 

πελάτες κατά την συµπλήρωση της 2ης ή 3ης τετραετίας. 
• Μείωση παραπόνων από τους πελάτες. 
• Μείωση του Μ.Ο διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου (κυρίως για νέα ΙΚΤΕΟ), 

χωρίς να επηρεάζεται η πληρότητα του ελέγχου. 
• Μείωση του αριθµό και της βαρύτητας των Μη Συµµορφώσεων κατά τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις και τις επιθεωρήσεις από το Ε.ΣΥ.∆ 
• Αύξηση του ποσοστού των Σοβαρών ελλείψεων ή σταθεροποίηση αυτού 

ανάλογα µε τις περιστάσεις. 
• Βελτιστοποίηση – οµογενοποίηση του αριθµού ή ποσοστού συγκεκριµένων 

ελλείψεων ανά ελεγκτή. 
• Μείωση του αριθµού άκυρων ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου λόγω λαθών κατά 

την διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου. 
 
Οι στόχοι θα πρέπει  υποχρεωτικά στην ετήσια ανασκόπηση από το συµβούλιο της 

ποιότητας του κέντρου και να ανασκοπείται η επίτευξη τους µέσω αντικειµενικών 
υποδείξεων κατά το πέρας του διαστήµατος που θα πρέπει να επιτευχθούν. 

Στην ετήσια ανασκόπηση θα πρέπει να ελέγχεται και η επίτευξη των στόχων του 
προηγούµενου έτους. 
 
 
 

2.3 Γενικές συνελεύσεις ελεγκτών. 
 
2.3.1 Σύσταση της Γενικής Συνέλευσης ελεγκτών. 
 
Στην γενική συνέλευση των ελεγκτών του κέντρου συµµετέχουν οι ελεγκτές του 
κέντρου, οι υπεύθυνοι γραµµών και ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου. Επικεφαλής 
του συµβουλίου είναι ο τεχνικός διευθυντής του κέντρου. Η γενική συνέλευση των 
ελεγκτών του κέντρου πραγµατοποιείται όποτε κρίνει ο τεχνικός διευθυντής ότι είναι 
αναγκαίο, σύµφωνα µε την λίστα θεµάτων που αναφέρονται στην επόµενη 
παράγραφο. 
Μετά το πέρας της γενικής συνέλευσης ενηµερώνεται το συνοπτικό έντυπο του 
συµβουλίου µε τα θέµατα της συζήτησης, τις ενδεχόµενες αποφάσεις και την 
επικύρωση αυτών από τον τεχνικό διευθυντή του κέντρου και τις υπογραφές των 
συµµετεχόντων. Στην συνέλευση αυτή µπορούν να λάβουν µέρος και οι υπάλληλοι 
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της γραµµατείας σε περίπτωση που τα θέµατα συζήτησης είναι της αρµοδιότητας 
τους.   
Όπου απαιτείται, πραγµατοποιείται έκτακτη συνέλευση των ελεγκτών του κέντρου 
σύµφωνα µε την κρίση του τεχνικού διευθυντή.  
 
 

 
2.3.2 Θέµατα Γενικής Συνέλευσης Ελεγκτών. 
 
Τα θέµατα της γενικής συνέλευσης των ελεγκτών είναι τα παρακάτω: 
 

• Η ενηµέρωση σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία του τρέχοντος µηνός, τα 
οποία αναγράφονται στην µηνιαία έκθεση στατιστικών του Τεχνικού 
διευθυντή. Ειδικότερα:  

 
� Σύνολο τεχνικών ελέγχων ανά χρονική περίοδο.  
� Σύνολο ελέγχων ανά κατηγορία οχήµατος. 
� Είδος ελέγχων ανά χρονική περίοδο  
� Σύνολο ελέγχων ανά ελεγκτή. 
� Συνολικά αποτελέσµατα ελέγχων ανά χρονική περίοδο 
� Συνολικά αποτελέσµατα ελέγχων ανά ελεγκτή. 

 
• Η εκτίµηση και η διερεύνηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου και του 

ποσοστού των επιτυχών και µη επιτυχών ελέγχων ανά χρονική περίοδο, καθώς 
και η προσπάθεια αιτιολόγησης των εν λόγω ποσοστών και την ενδεχόµενης 
διακύµανσης τους ανά χρονική περίοδο, ανά ελεγκτή, ανά κατηγορία ελέγχου 
και ανά ηλικία οχήµατος. 

• Η εξαγωγή συµπερασµάτων από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων 
σχετικώς µε την απόδοση των ελεγκτών, καθώς και η διερεύνηση της 
ενδεχόµενης µεγάλης διαφοράς µεταξύ των ελεγκτών. 

• Οι ενδεχόµενες συστάσεις µετά την διενέργεια επιθεωρήσεων των ελεγκτών 
από τον τεχνικό διευθυντή κατά την διαδικασία του ελέγχου, ή συµβάντων 
κατά την διάρκεια λειτουργίας του κέντρου. 

• Η κοινοποίηση της εφαρµογής ενδεχοµένων ενεργειών οι οποίες είναι 
σχετικές µε την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, µε βάση την έκθεση 
του Τεχνικού διευθυντή του κέντρου και κατόπιν  απόφασης του συµβουλίου 
ποιότητας. 

• Η κοινοποίηση της αλληλογραφίας µε διευθύνσεις του Υ.ΜΕ, της σχετικής µε 
νέες τεχνικές και κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους. 

• Η κοινοποίηση σχετικά µε αλλαγή στην διαδικασία τεχνικού ελέγχου, νέες 
τεχνικές και νέα πρότυπα. 

• Η συζήτηση θεµάτων τεχνικού ελέγχου, η απόδοση ειδικών και γενικών 
οδηγιών προς τους ελεγκτές, σε ότι αφορά απόκτηση εµπειρίας. 

 
• Η ενηµέρωση και οι γενικές αναφορές σχετικές µε αξιοσηµείωτες βλάβες, 

δυσλειτουργίες ή απρόοπτα κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου. 
 

• Οι αναφορές και η συζήτηση των παραπόνων πελατών σχετικών µε τον 
τεχνικό έλεγχο. 
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• Η κοινοποίηση και η συζήτηση των προγραµµάτων εργασίας και των βαρδίων 
λειτουργίας. 

• Η ανακοίνωση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού συµβουλίου  του κέντρου, 
µέσω των ανασκοπήσεων από το συµβούλιο ποιότητας. 

• Η συζήτηση των παραπόνων ή των προτάσεων από το προσωπικό του 
κέντρου. 
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Κεφάλαιο Τρίτο:  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις. 
 
3.1 Εσωτερικές επιθεωρήσεις.  
 
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στην εσωτερική επιθεώρηση που γίνεται σε 

ένα ΙΚΤΕΟ, καθώς και τις ενδεχόµενες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
όταν διαπιστώνονται προβλήµατα κατά την λειτουργία του. 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς λειτουργίας ενός ΙΚΤΕΟ, στις 
εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα καθώς και το προσωπικό του κέντρου. 

Η εσωτερική επιθεώρηση του κέντρου πραγµατοποιείται από τους υπευθύνους του 
κέντρου (Υπεύθυνο ποιότητας και Τεχνικό διευθυντή) 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις σχετικές µε τις διαδικασίες, τον εξοπλισµό, το υλικό 
τεκµηρίωσης, τις εγκαταστάσεις, το λογισµικό και την αρχειοθέτηση των εγγράφων 
διενεργούνται 1 φορά πριν την έναρξη λειτουργίας και από τότε κάθε 6 µήνες, από 
τον υπεύθυνο ποιότητας και τον τεχνικό διευθυντή. Ο προγραµµατισµός της 
επιθεώρησης του κέντρου θα πρέπει να γίνεται µε περιθώριο ενός µήνα και ο 
προγραµµατισµός θα πρέπει να αναφέρεται στην ανασκόπηση της διοίκησης. 

 
 
 

3.2 Προγραµµατισµός εσωτερικής επιθεώρησης.  
 
Η επιθεώρηση µπορεί να είναι προγραµµατισµένη ή έκτακτη ανάλογα µε την κρίση 

του υπευθύνου ποιότητας του κέντρου και συµπληρώνεται πρότυπο έντυπο 
επιθεώρησης.  

Τα βασικά σηµεία επιθεώρησης του κέντρου τεχνικού ελέγχου οχηµάτων 
αναγράφονται παρακάτω: 

 
• Ο ορισµός της ηµεροµηνίας επιθεώρησης γίνεται κατόπιν συζήτησης 

µε τον τεχνικό διευθυντή και τον υπεύθυνο ποιότητας του κέντρου και πάντα 
εντός προβλεπόµενων χρονικών ορίων πρίν τις προγραµµατισµένες 
επιθεωρήσεις από φορείς ή οργανισµούς. 
• Η παρουσίαση επί τόπου στο κέντρο του προγράµµατος επιθεώρησης , 

συµπληρωµένο από τον επιθεωρητή ποιότητας για τα σηµεία που θα 
επιθεωρηθούν. 
• Συνάντηση µετά το πέρας της επιθεώρησης, παρουσία των διευθυντών 

του κέντρου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάζονται από τον 
επιθεωρητή τα ευρήµατα τα οποία διαπιστώθηκαν κατά την διενέργεια της 
επιθεώρησης. 
• Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης από τον επιθεωρητή της ποιότητας του 

κέντρου εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία επιθεώρησης.  
• Πρόταση ενδεχοµένων διορθωτικών ενεργειών από το κέντρο και 

αποστολή στον διευθυντή ποιότητας του κέντρου συµπληρωµένο µε τις 
διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται και την ηµεροµηνία υλοποίησης για 
την άρση των ευρηµάτων του κέντρου. 
• Πρόταση ενδεχοµένων διορθωτικών ενεργειών από το Κέντρο και 

αποστολή στον 
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• Επιθεωρητή της Ποιότητας του Κέντρου του ίδιου πρότυπου 
εγγράφου,  
• συµπληρωµένου µε τις διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται από το 

Κέντρο και την 
• ηµεροµηνία άρσης των ευρηµάτων 
• Αποδοχή των τελικών ∆ιορθωτικών Ενεργειών από το Κέντρο – τέλος 

διαδικασίας 
• Επιθεώρησης – Αρχειοθέτηση τελικού πρακτικού επιθεώρησης 

(Έκθεση Επιθεώρησης)στο Φάκελο 8Β. Ενδέχεται για την τελική αποδοχή 
των διορθωτικών ενεργειών να γίνει και συµπληρωµατική επίσκεψη από τον 
Επιθεωρητή της Ποιότητας του Κέντρου. 

 
Η Τελική Έκθεση Επιθεώρησης περιλαµβάνει το συµπληρωµένο από τον 

Επιθεωρητή της Ποιότητας του Κέντρου πρότυπο έγγραφο επιθεώρησης, 
(συµπληρωµένο µε τις διορθωτικές ενέργειες από το Κέντρο, την ηµεροµηνία που 
αυτές θα τεθούν σε ισχύ, τον υπεύθυνο της υλοποίησης αυτών και την υπογραφή του 
Επιθεωρητή της Ποιότητας του Κέντρου στην επαλήθευση αυτών) καθώς και τα 
συµπληρωµένα ∆ελτία Επίσκεψης ή λοιπά έγγραφα τα 

οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την επιβεβαίωση των ∆ιορθωτικών Ενεργειών. 
Μετά την κατάθεση της έκθεσης επιθεώρησης, ο Υπεύθυνος της Ποιότητας του 

Κέντρου θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να τεθούν σε εφαρµογή, εντός 
των προβλεπόµενων χρονικών ορίων, οι διορθωτικές ενέργειες. Τα προβλεπόµενα 
όρια είναι: 

 
• Η άµεση εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών, σε περιπτώσεις που 

υπάρχει σοβαρή 
• δυσλειτουργία στο Κέντρο. 
• Η εφαρµογή και επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών εντός 10 

ηµερών από την 
• κοινοποίηση του τελικού πρακτικού της επιθεώρησης 
• Η εφαρµογή και επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών σε διάστηµα 

πέραν των 10 
• ηµερών, σε περιπτώσεις όπου δεν επηρεάζεται άµεσα η λειτουργία του 

Κέντρου και σύµφωνα µε την κρίση του Επιθεωρητή της Ποιότητας του 
Κέντρου. 

 
Τα βήµατα 5 έως 7 της διαδικασίας επιθεώρησης µπορούν να συµπτυχθούν  
συγχωνευθούν, έτσι ώστε µετά το πέρας της επιθεώρησης να αναµένεται µόνο η 

υπογραφή του τελικού Πρακτικού της Επιθεώρησης. 
Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον ∆ιευθυντή του Κέντρου και τον Επιθεωρητή της 

Ποιότητας του Κέντρου. 
O προγραµµατισµός των εσωτερικών επιθεωρήσεων του Κέντρου από τον 
Επιθεωρητή της Ποιότητας, µε προσέγγιση µήνα θα πρέπει να καταγράφεται στην 

τρέχουσα 
ανασκόπηση ή στην αρχική ανασκόπηση του έτους. 
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 3.3  Έγγραφα εσωτερικής επιθεώρησης. 
 
 
Χρήση του πρότυπου εγγράφου Το πρότυπο αυτό έγγραφο αποτελείται από δύο 

τµήµατα (πίνακες). Στο πρώτο εξ αυτών (Απογραφικό ∆ελτίο) παρατίθενται οι 
ενότητες των σηµείων τα οποία ελέγχονται κατά τη διενέργεια της εσωτερικής 
επιθεώρησης, ο επιθεωρητής που ελέγχει το αντίστοιχο σηµείο, η ηµεροµηνία στην 
οποία αυτή η επιθεώρηση διενεργείται και οι υπογραφές των επιθεωρητών. 

Στο δεύτερο εξ΄αυτών, (πρακτικό επιθεώρησης) παρουσιάζεται ο πίνακας, στον 
οποίο συµπληρώνονται ο µήνας, ο κωδικός του σηµείου στο οποίο διαπιστώθηκε το 
ενδεχόµενο εύρηµα, η διορθωτική ενέργεια, ο υπεύθυνος υλοποίησής της και η 
επαλήθευσή της. 

Κάθε 6µηνο που απαιτείται να συµπληρώνεται το εν λόγω έγγραφο από τους 
Υπεύθυνους του Κέντρου, ελέγχονται όλες οι οµάδες των σηµείων του 1ου 

τµήµατος του εγγράφου. Η ενδεχόµενη εύρεση κάποιας δυσλειτουργίας ή έλλειψης, η 
οποία απαιτεί την άµεση εφαρµογή της αντίστοιχης διορθωτικής ενέργειας, έχει ως 
αποτέλεσµα την εφαρµογή του χαρακτήρα ‘+’, στο αντίστοιχο πεδίο του σηµείου στο 
οποίο ευρέθηκε, στον µήνα όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος. 

Η µη εύρεση κάποιας δυσλειτουργίας ή έλλειψης, έχει ως αποτέλεσµα την 
εφαρµογή του χαρακτήρα ‘√’ στο αντίστοιχο πεδίο του σηµείου στο οποίο ευρέθηκε. 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να δοθεί για την υλοποίηση των ∆ιορθωτικών 
ενεργειών πρέπει να είναι µέχρι 10 ηµέρες. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να δοθεί 
µεγαλύτερο διάστηµα στην υλοποίηση των ∆.Ε, µπορεί αυτό να δοθεί, σύµφωνα µε 
την κρίση του επιθεωρητή του εν λόγω σηµείου. 

Τα ευρήµατα τα οποία απαιτούν την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών είναι οι 
ενδεχόµενες δυσλειτουργίες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις, σε σχέση µε τις 

Κανονιστικές ∆ιατάξεις που διέπουν τον Τεχνικό Έλεγχο των Οχηµάτων και την 
λειτουργία του Κέντρου, καθώς και 

σε σχέση µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, µε τις διαδικασίες του 
Συστήµατος της Ποιότητας του Κέντρου. 

 
Τα αποτελέσµατα της διενέργειας των εσωτερικών επιθεωρήσεων του 
Κέντρου θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ∆ιοίκηση του Κέντρου και να 

αποτελούν 
αντικείµενο κατά τις Ανασκοπήσεις από τη ∆ιοίκηση του Κέντρου. 
 
 
 
 

3.4 Σηµεία που πραγµατοποιείται η επιθεώρηση. 
 
Ενότητα 1η   
 
Σηµείο ελέγχου 1.1:  Έλεγχος κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον εσωτερικό και 

εξωτερικό χώρο του κτιρίου. 
 
Στο σηµείο αυτό επιθεωρούνται, µεταξύ άλλων: 
η καθαριότητα και η λειτουργικότητα τω ν  εσωτερικών χ ώ ρ ω ν  του κτιρίου του 
Κέντρου (χώρος υποδοχής πελατών, γραφείο ελεγκτών και διευθυντών, κοινόχρηστοι 
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χώροι όπως  WC, κουζίνα, χώροι αποδυτηρίων, κτλ). Ενδεχόµενη έλλειψη 
καθαριότητας (σκόνες, σκουπίδια, χαρτοκιβώτια σε περιοχές πρόσβασης, 
ακαταστασία, κτλ) ή λειτουργικότητας (κακή θέση επίπλων, Η/Υ, καλωδίων, 
φακέλων ή κουτιών), θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης 
διορθωτικής ενέργειας. 

Η καθαριότητα και η λειτουργικότητα του χώρου ελέγχου (διάδροµοι ελέγχου 
οχηµάτων, µηχανήµατα ελέγχου, λάκκοι κατόπτευσης, πλευρικοί διάδροµοι κίνησης, 
κλπ). Ενδεχόµενη έλλειψη καθαριότητας στις γραµµές ελέγχου (γράσσα ή λάδια ή 
σκόνες-χώµατα), στα µηχανήµατα ελέγχου (σκόνες, χώµατα, λάδια) και στους 
λάκκους κατόπτευσης (σκουπίδια, κουτιά, λάδια, κλπ), θα πρέπει να καταγραφούν 
ώς ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα τω ν  ενδεδειγµένων µέσων ασφαλείας ή µέσων 
ατοµικής προστασίας στον χώρο ελέγχου. Η ενδεχόµενη έλλειψη προστατευτικών 
γαντιών, κράνων, γυαλιών και στουπιών από τον χώρο ελέγχου, καθώς και τω ν  
απαραίτητων διαγραµµίσεων στις γραµµές ελέγχου θα πρέπει να καταγραφούν ώς 
ευρήµατα µε απαίτηση διορθωτικής ενέργειας. 

Η ύπαρξη και η πληρότητα του κυτίου πρώτων  βοηθειών στους εσωτερικούς 
χώρους του Κέντρου. Η ενδεχόµενη µή ύπαρξη του κιτίου ή της πληρότητάς τω ν  
υλικών που περιέχει θα πρέπει να καταγραφεί ώς ευρηµα µε απαίτηση διορθωτικής 
ενέργειας. 

Η καθαριότητα του εξωτερικού χώρου του Κέντρου (χώρος στάθµευσης, πύλη, 
χώροι πρασίνου, κλπ). Η ενδεχόµενη παρουσία σκουπιδιών, µπαζών, χωµά των , 
κλπ θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα µε απαίτηση διορθωτικής ενέργειας. 

Η παρουσία προειδοποιητικών ή και λοιπών πινακίδων στον εσωτερικό και 
εξωτερικό  

 
Σηµείο 1.2: Έλεγχος της περιοδικής συντήρησης των πυροσβεστήρων 
 
Στο σηµείο αυτό επιθεωρούνται, µεταξύ άλλων, οι πυροσβεστήρες του Κέντρου ως 
προς την χρονική διάρκεια ισχύος τους, την πληρότητά τους, τον ακριβή αριθµό και 

την θέση τους, βάσει της απαίτησης του σχεδιαγράµµατος της µελέτης πυρασφάλειας. 
Ενδεχόµενες ελλείψεις οι οποίες σχετίζονται µε τα παραπάνω, θα πρέπει να 
καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

 
Σηµείο 1.3: Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος εξαερισµού του κτιρίου και 

του εξαερισµού των λάκκων 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η λειτουργία του συστήµατος 

εξαερισµού του χώρου ελέγχου, των λάκκων κατόπτευσης ή και των χώρων υποδοχής 
και των γραφείων 

του Κέντρου. Ενδεχόµενη δυσλειτουργία των εν λόγω συστηµάτων, µε σοβαρότερη 
απ΄ όλες 

την µη λειτουργία του εξαερισµού του χώρου ελέγχου, θα πρέπει να καταγραφεί ώς 
εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

 
Σηµείο 1.4: Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης των λάκκων & 

των εσωτερικών χώρων του κτιρίου. 
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Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η λειτουργία του συστήµατος 
θέρµανσης των λάκκων κατόπτευσης (φορητά ηλεκτρικά σώµατα), η λειτουργία του 
συστήµατος θέρµανσης των εσωτερικών χώρων του κτηρίου. Ενδεχόµενη 
δυσλειτουργία των εν λόγω συστηµάτων, θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα, µε 
απαίτηση άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

 

Σηµείο 1.5: Έλεγχος των φώτων του χώρου ελέγχου και των εσωτερικών χώρων  του 
κτιρίου 

 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η λειτουργία τω ν  φ ώ τ ω ν  του χώρου 

ελέγχου (καµπάνες) καθώς και η λειτουργία της εγκατάστασης φωτισµού τω ν  
εσωτερικών χώ ρω ν  του κτιρίου. Η ενδεχόµενη δυσλειτουργία τω ν  φ ώ τ ω ν , µε 
σοβαρότερη απ ~όλες την µη λειτουργία κάποιων από τα φώτα του χώρου ελέγχου, 
θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα µε απαίτηση άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

 

Σηµείο 1.6: Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος συναγερµού και πυρασφάλειας 

Στο το σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η λειτουργία του συστήµατος 
συναγερµού του Κέντρου και του προειδοποιητικού ηχητικού συστήµατος 
πυρασφάλειας, µε την δοκιµαστική θέση τους σε λειτουργία. Ενδεχόµενη 
δυσλειτουργία τω ν  εν λό γω  συστηµάτων, θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα µε 
απαίτηση αντίστοιχης άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

 

Σηµείο 1.7: Έλεγχος της λειτουργίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η λειτουργία τω ν  υδραυλικών 
εγκαταστάσεων του Κέντρου, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του εξωτερικού 
χώρου του κτιρίου. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται η στεγανότητα και η λειτουργία 
του κυκλωµατος παροχής αέρα µέσω του αεροσυµπιεστή του κέντρου και η λίπανση 
του κυκλώµατος αυτού µέσω του ειδικού δοχείου λαδιού το οποίο είναι 
προσαρµοσµένο στην έξοδο του συµπιεστή. Ενδεχόµενη δυσλειτουργία τω ν  εν 
λό γω  συστηµάτων, θα πρέπει να καταγραφεί ώς ευρήµα µε απαίτηση αντίστοιχης 
άµεσης διορθωτικής ενέργειας. 

 

Σηµείο 1.8: Έλεγχος της στεγανότητας των χώρων  ελέγχου και των εσωτερικών 
χώρων .  

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η στεγανότητα τω ν  εσωτερικών 
χ ώ ρ ω ν  του κτιρίου του Κέντρου καθώς και του χώρου ελέγχου, από ενδεχόµενες 
εισροές υδάτων . Ενδεχόµενα προβλήµατα στεγανότητας τω ν  εν λό γω  χ ώ ρ ω ν , 
θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση αντίστοιχης διορθωτικής 
ενέργειας. 
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Σηµείο 1.9: Έλεγχος της ύπαρξης των Μέσων Ατοµικής Προστασίας. 

 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη τω ν  Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας (γάντια, κράνη, γυαλιά, µάσκες), καθώς και η χρήση αυτών από τους 
ελεγκτές του κέντρου κατά την διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων. 

 
Σηµείο 1.10: Έλεγχος της ύπαρξης των ενηµερωτικών πινακίδων του προµηθευτή, 

της Άδειας Λειτουργίας του Πιστ/κού ΕΣΥ∆ & τιµοκαταλόγου Τεχνικού Ελέγχου. 
 

Σηµείο 1.11: Έλεγχος των απαιτήσεων που απορρέουν από τις συµβάσεις µε τον 
προµηθευτή. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  
 
Σηµείο 2.1: Έλεγχος της ύπαρξης των Συµβάσεων του Προσωπικού. 
 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη τω ν  συµβάσεων του 
προσωπικού του Κέντρου, η ύπαρξη τω ν  δηλώσεων τήρησης ανεξαρτησίας και 
εµπιστευτικότητας, καθώς και η ηµεροµηνία ισχύως αυτών. 

 

Σηµείο 2.2: Έλεγχος της ύπαρξης των Πιστοποιητικών των Ελεγκτών 

 

Κατά το σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη τω ν  πιστοποιητικών 
τω ν  ελεγκτών, η ύπαρξη τω ν  πιστοποιητικών επαναληπτικής εκπαίδευσης, καθώς 
και η διάρκεια ισχύως αυτών. Η ενδεχόµενη ή επικείµενη λήξη τω ν  εν λό γω  
πιστοποιητικών θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής 
διορθωτικής ενέργειας. 

 

Σηµείο 2.3: Έλεγχο του προτύπου εγγράφου «Αρχική Εκπαίδευση». 

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη η πληρότητα και η ορθή 
συµπλήρωση του εν λό γω  προτύπου εγγράφου του Κέντρου. 

 

Σηµείο 2.4: Έλεγχος του προτύπου εγγράφου «Εσωτερική Εκπαίδευση» 

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η πληρότητα 
τω ν  εγγράφων  της εσωτερικής εκπαίδευσης τω ν  ελεγκτών ή τω ν  λοιπών 

υπαλλήλων του Κέντρου, σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, σε νέες 
διαδικασίες ελέγχου, σε νέες διαδικασίες ποιότητας κλπ. Στο εν λό γω  σηµείο 
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περιλαµβάνεται και ο έλεγχος της καταγραφής τω ν  απαιτούµενων εσωτερικών 
εκπαιδεύσεων τω ν  νέων ελεγκτών ή υπαλλήλων του Κέντρου. Η ενδεχόµενη 
έλλειψη της καταγραφής τω ν  εν λό γω  εκπαιδεύσεων θα πρέπει να καταγραφεί ώς 
εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικής ενέργειας. 

 

Σηµείο 2.5: Έλεγχος του προτύπου εγγράφου «Ετήσια Εκπαίδευση» 

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων , η ύπαρξη, η πληρότητα και η χρονική 
διάρκεια ισχύος τω ν  εγγράφων  της ετήσιας εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και η 
ύπαρξη και η πληρότητα του προγράµµατος εκπαίδευσης . Οι ενδεχόµενες ελλείψεις 
τω ν  εν λό γω  εγγράφων , θα πρέπει να καταγραφούν ω ς  ευρήµατα, µε απαίτηση 
άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 

Σηµείο 2.6: Έλεγχος του προτύπου εγγράφου «Εξουσιοδοτηµένοι Ελεγκτές» 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων , η ύπαρξη και η ορθή συµπλήρωση του 

εν λό γω  προτύπου εγγράφου, πρότυπο έγγραφο το οποίο συµπληρώνει ο Τεχνικός 
∆ιευθυντής του Κέντρου, όταν δίνει ή αναιρεί την εξουσιοδότηση τω ν  ελεγκτών για 
την χρήση των µηχανηµάτων.  

 
Σηµεία 2.7: Έλεγχος του πίνακα ενηµέρωσης των Εντύπων του Συστήµατος της 

Ποιότητας 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η ύπαρξη, η ορθή συµπλήρωση (ως προς τις σωστές 

εκδόσεις, ως προς την διανοµή αυτών στα εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τον χώρο και τον 
υπεύθυνο της ενηµέρωσης), του πίνακα της ενηµέρωσης των εντύπων του Υλικού 
Τεκµηρίωσης του Κέντρου καθώς και του εντύπου καταγραφής του προσωπικού του 
Φορέα. Οι ενδεχόµενες ελλείψεις των εν λόγω εγγράφων, θα πρέπει να καταγραφούν 
ώς ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµεία 2.8: Έλεγχος της ύπαρξης των βεβαιώσεων συµπληρωµατικής 

εκπαίδευσης. 
 
Στο σηµεία αυτό ελέγχεται η ύπαρξη και η ορθή έκδοση των βεβαιώσεων της 

συµπληρωµατικής εκπαίδευσης των ελεγκτών, οι οποίες εκδίδονται από το ΙΚΤΕΟ. 
Οι ενδεχόµενες ελλείψεις των εν λόγω εγγράφων, θα πρέπει να καταγραφούν ώς 
ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 

Σηµεία 2.9: Έλεγχος της ισχύος των Ασφαλιστήριων Συµβολαίων (Αστική Ευθύνη 
& Πυρός) και λοιπών Συµβολαίων και Συµβάσεων 

Στο σηµεία αυτό ελέγχεται η ύπαρξη, το διάστηµα ισχύος και οι καλύψεις που 
καταγράφονται στα ασφαλιστήρια Συµβόλαια του ΙΚΤΕΟ. Οι ενδεχόµενες ελλείψεις 
τω ν  εν λό γω  εγγράφων , θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση 
άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

Σηµεία 2.10:  Έλεγχος της διανοµής των εγγράφων ενηµέρωσης (εξωτερική 
αλληλογραφία του Κέντρου, ΕΣΥ∆,  ΥΜΕ) 
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Στο σηµεία αυτό ελέγχεται η ύπαρξη, η ορθή διανοµή και η κοινοποίηση τω ν  
εγγράφων  της εξωτερικής αλληλογραφίας του ΙΚΤΕΟ (ΕΣΥ∆,  ΥΜΕ). Οι 
ενδεχόµενες ελλείψεις θα πρέπει να καταγραφούν ω ς  ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτι κών ενεργειών. 

 

Σηµείο 2.11: Έλεγχος της ύπαρξης των ενηµερώσεων στις υπηρεσίες 

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη τω ν  εντύπων τω ν  
ενηµερώσεων τω ν  υπηρεσιών για τις υπεύθυνες δηλώσεις τω ν  Ε∆Χ (ΥΜΕ ανά 
τρίµηνο), τις αλλαγές προσωπικού (∆ΑΧΜ  όποτε υπάρχουν) καθώς και τις 

αλλαγές του προσωπικού στο ΕΣΥ∆ ( όποτε αυτές γίνονται) καθώς και τις 6µηνιαίες 
καταστάσεις της διαχείρισης τω ν  ∆ΤΕ (∆ΑΧΜ). Ενδεχόµενες δυσλειτουργίες στην 
ύπαρξη η την χρήση τω ν  ΜΑΠ από τους ελεγκτές, θα πρέπει να καταγραφούν ω ς  
ευρήµατα, µε απαίτηση αντίστοιχης διορθωτικής ενέργειας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  

 
 Σηµείο 3.1: Φύλλα Παρακολούθησης Εξοπλισµού  
Εις τα σηµεία αυτά ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η ορθή συµπλήρωση 

τω ν  εγγράφων  παρακολούθησης τω ν  µηχανηµάτων ελέγχου. Οι ενδεχόµενες 
ελλείψεις Στο εν λό γω  έγγραφο, όπω ς  η µη άµεση επικαιροποίηση αυτών µετά από 
επεµβάσεις στα µηχανήµατα (εγκατάσταση, επισκευή, έλεγχος λειτουργίας, 
διακρίβωση), καθώς και η λανθασµένη ή ελλιπής συµπλήρωση στοιχείων, όπως  
ηµεροµηνίες, αριθµοί σειράς, στοιχεία τεχνικού συντηρητή, εγκαταστάτη κ.λ.π, πρέπει 
να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών 
ενεργειών. 

 

Σηµείο 3.2: Έλεγχος του προτύπου εγγράφου «Περιγραφή του Υλικού» 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων , η ύπαρξη και η ορθή συµπλήρωση του 

εν λό γω  προτύπου εγγράφου, το οποίο περιέχει το σύνολο τω ν  µηχανηµάτων 
ελέγχου, τον εργοστασιακό τους τύπο, την εγκατάστασή τους ανά γραµµή ελέγχου και 
τις οδηγίες ή τα πρότυπα αναφοράς, τα οποία διέπουν τον σχεδιασµό ή την λειτουργία 
τους, καθώς και τα πιστοποιητικά έγκρισης που τα συνοδεύουν. Παρόµοιας µορφής 
πίνακας ευρίσκεται και στο λογισµικό του Μ/Σ του Κέντρου. Οι ενδεχόµενες ελλείψεις 
Στο εν λό γω  έγγραφο, όπω ς  η µη άµεση επικαιροποίηση κατόπιν αλλαγής του τύπου 
κάποιου µηχανήµατος, η λανθασµένη ή ελλιπής συµπλήρωση στοιχείων όπως  ο 
εργοστασιακός τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και ο προσδιορισµός της 
ταυτότητας αυτών ανά γραµµή ελέγχου, κ.λ.π, θα πρέπει να καταγραφούν ώς 
ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 

Σηµείο 3.3: Έλεγχος πίνακα ηµερησίου ελέγχου Μηχανηµάτων. 

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων , η καθηµερινή ύπαρξη και η ορθή 
συµπλήρωση του εν λό γω  προτύπου εγγράφου. Οι ενδεχόµενες ελλείψεις Στο εν 
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λό γω  έγγραφο (µη καταγεγραµµένο πρόβληµα, απουσία εγγράφου, έλλειψη 
υπογραφών, κλπ), θα πρέπει να καταγραφούν ω ς  ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 

Σηµείο 3.4: Έλεγχος Ύπαρξης Σηµάνσεων για συσκευές εκτός Λειτουργίας,  

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη του πίνακα σηµάνσεων. Οι 
ενδεχόµενες ελλείψεις Στο εν λό γω  έγγραφο, θα πρέπει να καταγραφούν ώς 
ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 3.5: Πίνακας των Συγκρίσεων των µηχανηµάτων Ελέγχου των Γραµµών 

Ελέγχου του Κέντρου. 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η ύπαρξη και η ορθή και έγκαιρη συµπλήρωση του 

Πίνακας των Συγκρίσεων των µηχανηµάτων Ελέγχου των Γραµµών Ελέγχου του 
Κέντρου, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην συναφή µε αυτά διαδικασία. Οι 
ενδεχόµενες ελλείψεις Στο εν λόγω έγγραφο (αποτέλεσµα µέτρησης εκτός ορίων, 
έλλειψη διενέργεια, λανθασµένη µεθοδολογία ή περιοδικότητα), θα πρέπει να 
καταγραφούν ως 

ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 
 
Σηµείο 3.6: Λοιπά Βοηθητικά Μηχανήµατα Ελέγχου. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η ύπαρξη γενική κατάσταση και ο τρόπος χρήσεως των 

ενδεχόµενων Βοηθητικών Μηχανηµάτων (πχ φορητοί γρύλοι) του ΙΚΤΕΟ. Οι 
ενδεχόµενες ελλείψεις θα πρέπει να καταγραφούν ως ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 3.7: Ύπαρξη Ετικετών ελέγχου / διακρίβωσης Συσκευής Ελέγχου 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η ορθή συµπλήρωση και η 

σωστή επικόλληση επί των µηχανηµάτων ελέγχου των ετικετών διακρίβωσης – 
ελέγχου. Ενδεχόµενες ελλείψεις όπως λανθασµένη ή ελλιπής συµπλήρωση των 
στοιχείων της ετικέτας ή λανθασµένη επικόλληση, θα πρέπει να καταγραφούν ως 
ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 4.1: Πιστοποιητικά ∆ιακρίβωσης Μηχανηµάτων Ελέγχου. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η ορθή συµπλήρωση από 

τον Τεχνικό του προµηθευτή  των πιστοποιητικών διακρίβωσης και ελέγχου των 
µηχανηµάτων ελέγχου του Κέντρου. Ενδεχόµενες ελλείψεις, όπως η λανθασµένη ή 
ελλιπής συµπλήρωση των εν λόγω εγγράφων εις ότι αφορά τα στοιχεία της 
ηµεροµηνία έκδοσης, την ηµεροµηνία διακρίβωσης ή του ελέγχου, την ηµεροµηνία 
της προηγούµενης ή της επόµενης διακρίβωσης ή του ελέγχου, τον αριθµό πλαισίου 
του ελεγκτικού εξοπλισµού, την θερµοκρασία, στο αποδεκτό ή µη του αποτελέσµατος 
του ελέγχου ή της διακρίβωσης, καθώς και τα µετρηθέντα στοιχεία του ελέγχου ή της 
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διακρίβωσης, θα πρέπει να καταγραφούν ως ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, η ενδεχόµενη παρουσία απόκλισης άνω 
των επιτρεπόµενων ορίων (µη αποδεκτό αποτέλεσµα του ελέγχου ή διακρίβωσης), 
χωρίς τη διερεύνηση της εν λόγω απόκλισης, θα πρέπει να καταγραφεί ως εύρηµα, µε 
απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 4.2: Συνοπτικός Πίνακας ∆ιακριβώσεων. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η ορθή συµπλήρωση του 

πίνακα ∆ιακριβώσεων-συντηρήσεων. Ενδεχόµενες ελλείψεις, όπως η λανθασµένη ή 
ελλιπής συµπλήρωση του εν λόγω εγγράφου εις ότι αφορά την ηµεροµηνία 
διακρίβωσης ή του ελέγχου, την ηµεροµηνία της προηγούµενης ή της επόµενης 
διακρίβωσης ή ελέγχου, θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 5.1: Έλεγχος του Συνοπτικού Πίνακα Ανασκοπήσεων από την ∆ιοίκηση.  
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων , η ύπαρξη και η συµπλήρωση του εν 

λό γω  προτύπου εγγράφου, το οποίο χρησιµοποιείται στην παρουσίαση τω ν  
θεµάτων προς συζήτηση και τω ν  αποφάσεων της Ανασκόπησης από την ∆ιοίκηση 
(Συµβούλιο της Ποιότητας) του Κέντρου. Υπενθυµίζεται ότι η ανασκόπηση από το 
Συµβούλιο της Ποιότητας του Κέντρου πρέπει να γίνεται δύο φορές ανά εξάµηνο. 
Ενδεχόµενες ελλείψεις Στο εν λό γω  έγγραφο, καθώς και ενδεχόµενη µη τήρηση 
τω ν  Αποφάσεων εντός του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος εφαρµογής, θα 
πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών 
ενεργειών. 

Σηµείο 5.2: Έλεγχος του Μητρώου των Παραπόνων και των εντύπων των παραπόνων 
από τους πολίτες, και των εντύπων των ενστάσεων. 

 

Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη, η συµπλήρωση τω ν  εν 
λό γω  προτύπων εγγράφων  τα οποία χρησιµοποιούνται για την διαχείριση τω ν  
Παραπόνων-∆ιαφορών-ενστάσεων από τους πελάτες του Κέντρου, όπως  
αναφέρεται και στην αντίστοιχη διαδικασία «∆ιαχείριση των Προσφυγών 
Πελατών». Οι ενδεχόµενες ελλείψεις Στο εν λό γω  έγγραφο, όπως , µεταξύ άλλων, 
η µη συµπλήρωση ή η ελλιπής περιγραφή της διαδικασίας της διαχείρισης, θα 
πρέπει να καταγραφούν ω ς  ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής 
διορθωτικών ενεργειών. 

 

Σηµείο 5.3: Έλεγχος των ενηµερωτικών εγγράφων των προσαρτηµένων στον χώρο 
του ελέγχου. 

  
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η επικαιροποίηση 

των εν λό γω  προτύπων εγγράφων  στον χώρο του ελέγχου. Οι ενδεχόµενες 
ελλείψεις θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής 
διορθωτικών ενεργειών. 
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Σηµείο 5.4: Έλεγχος των εγγράφων Παραγγελίας Εξοπλισµού (∆ΤΕ, Μηχ/τα ελέγχου, 
κλπ). 

 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη και η σωστή αρχειοθέτηση  

τω ν  εν λό γω  προτύπων εγγράφων . Η ενδεχόµενη έλλειψη συµπλήρωσης Στο εν 
λό γω  έγγραφο, καθώς και η ενδεχόµενη καθυστέρηση ή η µη εκτέλεση της 
παραγγελίας και της αποστολής της από τον προµηθευτή, µέσω του εν λό γω  
εγγράφου θα πρέπει να καταγραφούν ω ς  ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 5.5: Έλεγχος των εγγράφων της ενηµέρωσης των Αρµοδίων αρχών (για 

δευτερεύουσες ή επικίνδυνες ελλείψεις). 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη, η συµπλήρωση η 
αρχειοθέτηση και η ορθή αποστολή των εν λόγω προτύπων εγγράφων. Οι 

ενδεχόµενες ελλείψεις (ύπαρξη, λανθασµένη συµπλήρωση, έλλειψη τεκµηρίωσης της 
αποστολής διαµέσου αναφοράς του µηχανήµατος, έλλειψη επισύναψης Άδειας, θα 
πρέπει να καταγραφούν ως ευρήµατα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικών 
ενεργειών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6η  
 
Σηµεία 6.1 : Έλεγχος των προτύπων Εγγράφων ∆ιαχείρισης ∆ελτίων Τεχνικού 

Ελέγχου (∆ΤΕ) κλπ. 
 
Στο σηµεία αυτό επιθεωρούνται, µεταξύ άλλων, η συµπλήρωση των εγγράφων της 

∆ιαχείρισης των Άκυρων ∆ΤΕ, τα έγγραφα της διαχείρισης (διαµέσου λογισµικού) 
των ΚΕΚ, παραβόλων, αποδείξεων, κλπ. Η ενδεχόµενη µη συµπλήρωση ή ελλιπής ή 
λανθασµένη συµπλήρωση των εν λόγω εγγράφων, θα πρέπει να καταγραφεί ώς 
εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικής ενέργειας. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η  
 
Σηµείο 7.1: Επιθεώρηση των Ελεγκτών επί της ∆ιαδικασίας Ελέγχου. 
 
 Στο σηµεία αυτό ελέγχεται η ύπαρξη και η συµπλήρωση του ως άνω προτύπου 

εγγράφου, πρότυπο έγγραφο το οποίο συµπληρώνεται από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του 
Κέντρου. Ενδεχόµενη µη συµπλήρωση του εν λόγω εγγράφου, προ της 
εξουσιοδότησης του ελεγκτή από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή, ή έλλειψη συµπλήρωσής 
του ανά εξάµηνο, θα πρέπει να καταγραφεί ώς εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης 
εφαρµογής διορθωτικής ενέργειας. Επίσης, ενδεχόµενα ευρήµατα για το εν λόγω 
σηµείο, µπορούν να καταγραφούν και µε βάση τον επισυναπτόµενο πίνακα έκθεσης 
επιθεώρησης του προτύπου εγγράφου, τον οποίο συµπληρώνει ο Τεχνικός ∆ιευθυντής 
του Κέντρου. Τα ευρήµατα αυτά ενδέχεται να σχετίζονται µε διορθωτικές ενέργειες 
που δεν ετέθησαν σε εφαρµογή εντός των προκαθορισµένων ορίων, µε διορθωτικές 
ενέργειες οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν, κλπ. 

 
Σηµείο 7.2: Επιθεώρηση των Υπαλλήλων σε Θέµατα Ποιότητας. 
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Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η πληρότητα των γνώσεων του προσωπικού του 

Κέντρου (Τεχνικός ∆ιευθυντής, Ελεγκτές, Υπάλληλοι Γραµµατείας –Πύλης-
Ταµείου), ως προς την επάρκεια των γνώσεών τους, τις σχετικές µε το Σύστηµα της 
Ποιότητας του Κέντρου. Ο έλεγχος των γνώσεων αυτών θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µία φορά ανά εξάµηνο, από τον Υπεύθυνο της Ποιότητας του 
Κέντρου, µέσω της συµπλήρωσης ειδικού ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών. Η 
ενδεχόµενη έλλειψη ικανοποιητικής στάθµης εκπαίδευσης ή γνώσεων, σύµφωνα µε 
την κρίση του Υπεύθυνου της Ποιότητας του Κέντρου, θα πρέπει να καταγραφεί ώς 
εύρηµα, µε απαίτηση άµεσης εφαρµογής διορθωτικής ενέργειας. 

 
 
Σηµείο 7.3: Επιθεώρηση των Υπαλλήλων Γραµµατείας-Πύλης ως προς τα 

καθήκοντά τους. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται επί τόπου η επάρκεια των Υπαλλήλων της Γραµµατείας, 

του Ταµείου και της Πύλης, ως προς την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα 
οποία είναι, µεταξύ άλλων, η γρήγορη καταχώριση των στοιχείων της κυκλοφορίας 
των οχηµάτων από την Άδεια Κυκλοφορίας, η επικοινωνία µε τον πελάτη, τόσον 
κατά την άφιξή του στο Κέντρο, όσον και κατά την αποχώρησή του από το Κέντρο, η 
συµπλήρωση και εκτύπωση των στοιχείων της Απόδειξης Πληρωµής, η 
χρησιµοποίηση του Βιβλίου της Εφορίας, η πληρωµή του αντιτίµου διενέργειας του 
Τεχνικού Ελέγχου, η εισαγωγή ∆εσµίδων ΚΕΚ, Παραβόλων και  ∆ΤΕ στο 
Λογισµικό, η χρήση της φόρµας της Πύλης, η χρήση της φόρµας της ∆ιαχείρισης του 
Ταµείου, η δυνατότητα εύρεσης των παρατάσεων διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου στα 
διάφορα διαµερίσµατα της χώρας, η αποστολή και η λήψη των στοιχείων της Άδειας 
Κυκλοφορίας από και προς τη βάση δεδοµένων του ΥΜΕ, η τηλεφωνική επικοινωνία 
µε τον πελάτη, όπως και λοιπές ενέργειες οι οποίες αναγράφονται στις οδηγίες 
εργασίας των υπαλλήλων αυτών. Οι ενδεχόµενες ελλείψεις που µπορούν να 
επισηµανθούν στα ως άνω σηµεία, θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε 
απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. Η επιθεώρηση της επάρκειας των 
υπαλλήλων Γραµµατείας, Ταµείου, Πύλης και τηλεφωνικού Κέντρου, θα πρέπει να 
διενεργείται τακτικά, µία φορά το µήνα, κάθε φορά τουλάχιστον για έναν επιλεγµένο 
Υπάλληλο, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του εξαµήνου να έχει γίνει η πλήρης 
επιθεώρηση του εν λόγω προσωπικού του Κέντρου. Τα στοιχεία του Υπαλλήλου που 
επιθεωρείται θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα στα ευρήµατα του εγγράφου της 
επιθεώρησης. 

 
Σηµείο 7.4: Έλεγχος της επεξήγησης των ∆ΤΕ σε πελάτες 
. 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται δειγµατοληπτικά, µεταξύ άλλων, ο τρόπος και η 

πληρότητα της επεξήγησης του ∆ΤΕ στον πελάτη-ιδιοκτήτη του οχήµατος. 
Ενδεχόµενες ελλείψεις στην επεξήγηση ή στην αλληλουχία της διαδικασίας (πχ 
πρώτα υπογραφή και µετά επεξήγηση) θα πρέπει να καταγραφούν ως ευρήµατα, µε 
απαίτηση αντίστοιχης διορθωτικής ενέργειας. 

 
 
Σηµείο 7.5: Έλεγχος της επικόλλησης των ΕΣΤΕ & αυτοκόλλητων προµηθευτή. 
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Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων η επικόλληση των εν λόγω στοιχείων επί 
των οχηµάτων. Ενδεχόµενες ελλείψεις (µη επικόλληση ή λανθασµένη επικόλληση) 
θα πρέπει να καταγραφούν ως ευρήµατα, µε απαίτηση αντίστοιχης διορθωτικής 
ενέργειας. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8η  
 
Σηµείο 8.1: Εσωτερική Εκπαίδευση των Ελεγκτών σε νέες ∆ιαδικασίες Ελέγχου. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η τεκµηρίωση της εσωτερικής εκπαίδευσης των 

ελεγκτών του Κέντρου, στην χρήση των µηχανηµάτων ελέγχου, στην διενέργεια του 
Τεχνικού Ελέγχου, στην χρήση του Λογισµικού του Κέντρου καθώς και του Φορητού 
Τερµατικού, στην γνώση των στοιχείων που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας 
των οχηµάτων, στην µετακίνηση των οχηµάτων εντός των χώρων του Κέντρου, στην 
διενέργεια του οπτικού ελέγχου, στην χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, στην 
επικοινωνία µε τους πελάτες, κ.λ.π. Η ενδεχόµενη έλλειψη τεκµηριωµένων φύλλων 
εκπαίδευσης για τα παραπάνω θέµατα, καθώς και η ενδεχόµενη ελλιπής ή 
λανθασµένη συµπλήρωση του εν λόγω προτύπου εγγράφου, θα πρέπει να 
καταγραφούν ως ευρήµατα, µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, 
η ενδεχόµενη µη τεκµηριωµένη εκπαίδευση στην εφαρµογή νέων διαδικασιών θα 
πρέπει επίσης να καταγραφεί ώς εύρηµα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών 
ενεργειών. Υπενθυµίζεται ότι η πρόσληψη 

νέων ελεγκτών απαιτεί την διενέργεια ικανών τεκµηριωµένων εκπαιδεύσεων 
προκειµένου αυτοί να αποκτήσουν την απαιτούµενη εµπειρία ούτως ώστε να 
καταστούν ικανά να ασκήσουν επαρκώς τα καθήκοντά τους. 

 
Σηµείο 8.2: Εσωτερική Εκπαίδευση - Ενηµέρωση των Υπαλλήλων Γραµµατείας-

Πύλης σε νέες ∆ιαδικασίες. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η τεκµηρίωση της εσωτερικής εκπαίδευσης των 
Υπαλλήλων του Κέντρου (πρότυπο έγγραφο, το οποίο στην εν λόγω περίπτωση 
συµπληρώνεται από τον Υπεύθυνο της Ποιότητας του Κέντρου) σε ενδεχόµενες 

νέες διαδικασίες του Συστήµατος της Ποιότητας, σε νέες εκδόσΣτου Λογισµικού, 
κ.λ.π. 

Η ενδεχόµενη έλλειψη τεκµηριωµένων φύλλων εκπαίδευσης για τα παραπάνω 
θέµατα, καθώς 

και η ενδεχόµενη ελλιπής ή λανθασµένη συµπλήρωση του εν λόγω προτύπου 
εγγράφου, θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση εφαρµογής 
διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, η ενδεχόµενη µη τεκµηριωµένη εκπαίδευση στην 
εφαρµογή νέων διαδικασιών θα πρέπει επίσης να καταγραφεί ώς εύρηµα µε απαίτηση 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

Υπενθυµίζεται ότι η πρόσληψη νέων Υπαλλήλων στο Κέντρο, απαιτεί την 
διενέργεια ικανών τεκµηριωµένων εκπαιδεύσεων προκειµένου αυτοί να αποκτήσουν 
την απαιτούµενη εµπειρία ούτως ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν επαρκώς τα 
καθήκοντά τους. 

 
Σηµείο 8.3: Εσωτερική Εκπαίδευση – Ενηµέρωση των Υπαλλήλων σε αλλαγές 

συναφείς µε 
Νόµους, Υ.Α., κ.λ.π. 
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Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η τεκµηρίωση της εσωτερικής εκπαίδευσης των 
Υπαλλήλων του Κέντρου, σε ενδεχόµενες νέες Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκυκλίους, Νόµους και λοιπά Κανονιστικά έγγραφα και µάλιστα για τις περιπτώσεις 
όπου, κατά την κρίση των διευθυντών του Κέντρου, απαιτείται εσωτερική 
εκπαίδευση. 

Η ενδεχόµενη έλλειψη τεκµηριωµένων φύλλων εκπαίδευσης για τα παραπάνω 
θέµατα, καθώς και η ενδεχόµενη ελλιπής ή λανθασµένη συµπλήρωση του εν λόγω 

προτύπου εγγράφου, θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα, µε απαίτηση 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, η ενδεχόµενη µη τεκµηριωµένη 
εκπαίδευση στην εφαρµογή νέων διαδικασιών θα πρέπει επίσης να καταγραφεί ώς 
εύρηµα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. Υπενθυµίζεται ότι η 
πρόσληψη νέων Υπαλλήλων στο Κέντρο, απαιτεί την διενέργεια ικανών 
τεκµηριωµένων εκπαιδεύσεων προκειµένου αυτοί να αποκτήσουν την απαιτούµενη 
εµπειρία ούτως ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν επαρκώς τα καθήκοντά 

τους. 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9η  
 
Σηµεία 9.1: Έλεγχος του profil των Υπαλλήλων του Κέντρου στο Λογισµικό του 

κέντρου. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η δυνατότητα πρόσβασης και το δικαίωµα πρόσβασης 

των Υπαλλήλων του Κέντρου στις διάφορες επιλογές του Λογισµικού του Κέντρου. 
Υπενθυµίζεται ότι οι ελεγκτές του Κέντρου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις 
επιλογές τις σχετικές µε τονέλεγχο των οχηµάτων, (έλεγχος, εκτύπωση, 
επανεκτύπωση), οι Υπάλληλοι Γραµµατείας –Πύλης στις επιλογές της διαχείρισης 
Γραµµατείας, Πύλης, Ταµείου, ∆εσµίδες, οι δε ∆ιευθυντές του Κέντρου στο σύνολο 
των επιλογών του Λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσβασης στα 
Στατιστικά και στο Ιστορικό των ελέγχων. Η ενδεχόµενη έλλειψη δηµιουργίας profil 
των νέων ελεγκτών ή Υπαλλήλων του Κέντρου καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης 
αυτών σε µη επιτρεπόµενες επιλογές, θα πρέπει επίσης να καταγραφεί ως εύρηµα µε 
απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 9.2: Έλεγχος των κωδικών πρόσβασης στο Λογισµικό. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η παρουσία των κωδικών πρόσβασης των Υπαλλήλων 

του Κέντρου στο Λογισµικό του Κέντρου. Η ενδεχόµενη έλλειψη κωδικών 
πρόσβασης των νέων ελεγκτών ή Υπαλλήλων του Κέντρου, καθώς και η ύπαρξη 
κωδικών πρόσβασης Υπαλλήλων που δεν εργάζονται στο Κέντρο, θα πρέπει να 
καταγραφούν ώς ευρήµατα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 9.3:Έλεγχος της φόρµας Μηχανηµάτων Ελέγχου (εγκατάσταση, 

διακρίβωση, συντήρηση) 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων της φόρµας των 
µηχανηµάτων ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων του τύπου του Μηχανήµατος, του 

αριθµού σειράς, της γραµµής εγκατάστασης, της ηµεροµηνίας εγκατάστασης, της 
ηµεροµηνίας ελέγχου ή διακρίβωσης ή επισκευής, του εξουσιοδοτηµένου προσώπου 
που διενήργησε τις εν λόγω επεµβάσεις καθώς και πληροφοριών για τις εν λόγω 
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επεµβάσεις (συµπλήρωση πιστοποιητικών, κ.λ.π). Οι ενδεχόµενες ελλείψεις της 
φόρµας των µηχανηµάτων σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να 
καταγραφούν ώς ευρήµατα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 9.4: Έλεγχος της φόρµας των στοιχείων των ελεγκτών. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η πληρότητα των στοιχείων της φόρµας 

των Ελεγκτών, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού της εξουσιοδότησης από το 
ΥΜΕ, της διάρκειας και του είδους της αρχικής και επαναληπτικής εκπαίδευσής τους, 
της ηµεροµηνίας λήξεως των πιστοποιητικών, του Φορέα που διενήργησε την 
εκπαίδευσή τους, κ.λ.π Οι ενδεχόµενες ελλείψεις της φόρµας των ελεγκτών, οι 
σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να καταγραφούν ώς ευρήµατα µε απαίτηση 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 9.5: Έλεγχος της φόρµας των στατιστικών στοιχείων των ελέγχων 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η πληρότητα των στατιστικών στοιχείων 

που περιλαµβάνει το Λογισµικό, καθώς και η ορθή λειτουργία αυτών. Οι ενδεχόµενες 
ελλείψεις, οι σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να καταγραφούν ως 
ευρήµατα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 9.6: Έλεγχος της φόρµας των οικονοµικών στοιχείων των ελέγχων 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η πληρότητα και η ορθή λειτουργία των 

οικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνει το Λογισµικό. Οι ενδεχόµενες ελλείψεις, οι 
σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να καταγραφούν ως ευρήµατα µε απαίτηση 
εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 9.7: Έλεγχος της αποστολής των αρχείων στην Βάση του ΥΜΕ. 
 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η πληρότητα ορθότητα και 

περιοδικότητα της αποστολής των ακόλουθων στοιχείων προς στην βάση του ΥΜΕ: 
Αποτελέσµατα Τεχνικών ελέγχων (άµεσα και καθηµερινά) Συγκεντρωτικές 

καταστάσεις ελέγχων (ανά µήνα) Εκπαίδευση προσωπικού (όποτε διενεργείται 
αρχική η 24ωρη συµπληρωµατική ή για νέο προσωπικό) Λίστα εξοπλισµού (για νέο 
εξοπλισµό, προσωρινά εγκατεστηµένο εξοπλισµό και κατόπιν οποιασδήποτε 
επέµβασης συντήρησης ή διακρίβωσης) Αρίθµησης ∆ΤΕ (στο τέλος της ηµέρας) 

Οι ενδεχόµενες ελλείψεις, οι σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να  
καταγραφούν ως ευρήµατα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10η  
 
Σηµείο 10.1: Αξιολόγηση των Προµηθευτών (Συντήρηση, ∆ιακρίβωση, επισκευή, 

∆ΤΕ, σύστηµα για την Ποιότητα, Αναλώσιµα, Λογισµικό, καθαριότητα χώρων, 
συντήρηση εγκαταστάσεων, κλπ). 

 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η ύπαρξη της Αξιολόγησης του Προµηθευτή.  
καθώς και η ορθή εφαρµογή των συναφών απαιτήσεων.  
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Οι ενδεχόµενες ελλείψεις, οι σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να 
καταγραφούν ως ευρήµατα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 

 
Σηµείο 10.2: Έλεγχος περιοδικών Εκθέσεων Στατιστικών Στοιχείων των ελέγχων 

(συνολικός αριθµός ελέγχων, συνολικό ποσοστό επανελέγχων , ποσοστό ελέγχων ανά 
κατηγορία 

οχηµάτων, κλπ) 
Στο σηµείο αυτό ελέγχεται η ύπαρξη, η πληρότητα το περιεχόµενο και η 

αιτιολόγηση των Στατιστικών στοιχείων (µηνιαίες, τριµηνιαίες ή ετήσιες περιοδικές 
Εκθέσεις Στατιστικών Στοιχείων ή Ειδικών Στατιστικών στοιχείων). Οι ενδεχόµενες 
ελλείψεις, οι σχετικές µε τα ως άνω στοιχεία, θα πρέπει να καταγραφούν ως 
ευρήµατα µε απαίτηση εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών. 
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Κεφάλαιο Τέταρτο:  Μη Συµµορφώσεις 
 
 
 

4.1 Μη Συµµορφώσεις.  
 
Με τον όρο Μη Συµµορφώσεις εννοούµε οποιαδήποτε δυσλειτουργία η οποία γίνεται 
αντιληπτή κατά την διάρκεια λειτουργίας του κέντρου, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις σε 
σχέση µε τις κανονιστικές διατάξεις λειτουργίας του κέντρου που διέπουν τον 
Τεχνικό έλεγχο οχηµάτων και αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020 και 
τις διαδικασίες λειτουργίας του κέντρου. 
Οι µη συµµορφώσεις µπορούν να εντοπιστούν κατά την διάρκεια λειτουργίας του 
κέντρου ή κατά την διάρκεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και αφορούν µεταξύ άλλων: 
 

• Το προϊόν δηλαδή το έντυπο υλικό, τον πληροφοριακό εξοπλισµό, τον 
ελεγκτικό εξοπλισµό, δέσµες µηχανογραφηµένου χαρτιού  ∆ελτίων Τεχνικού 
Ελέγχου, διαφηµιστικά έντυπα κ.λ.π. 

 
• Την Υπηρεσία δηλαδή την συντήρηση, παράδοση, εκπαίδευση, συµπεριφορά 

προσωπικού καθώς επίσης και την υπηρεσία τεχνικού ελέγχου. 
 

• Την ∆ιοίκηση και Λειτουργία του κέντρου.  
 
Τα βασικότερα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τον Πληροφοριακό εξοπλισµό 
έχουν ως αντικείµενο: 
 

• Το λογισµικό του κέντρου δηλαδή την πληρότητα, συµβατότητα λειτουργία, 
επικοινωνία, εγχειρίδια χρήσης, στατιστικά κλπ. 

 
• Τους εκτυπωτές και τα περιφερειακά (modem, οθόνες, ποιότητα εκτύπωσης, 

ταχύτητα εκτύπωσης κλπ). 
 
 
Τα βασικότερα προβλήµατα που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση έχουν σαν 
αντικείµενο: 
 

• Την ποιότητα εκπαίδευσης ( υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις, ετήσιες 
εκπαιδεύσεις, χρονικά όρια κλπ). 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού. 
• Την επίδοση των ελεγκτών. 
• Το ∆ιοικητικό µέρος. 
• Το έντυπο υλικό που παραδίδεται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης 

(πληρότητα, διαθεσιµότητα κλπ). 
 
 
Τα βασικότερα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τα ∆ελτία Τεχνικού Ελέγχου µπορεί 
να είναι : 
 

• Την ποιότητα χαρτιού εκτύπωσης, των σηµάτων και των επισηµαντών. 
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• Την ποιότητα εκτύπωσης. 
• Τις ποσότητες που έχουν παραγγελθεί και τα χρονικά περιθώρια παράδοσης 

τους. 
• Την έγκαιρη και τεκµηριωµένη αρχειοθέτηση των αντιγράφων ή των 

ακυρωθέντων ∆ΤΕ. 
• Τις απώλειες, κλοπές ή και καταστροφές των ∆ΤΕ. 
• Την ασφαλή αποθήκευση και τον έλεγχο της πρόσβασης στα ∆ΤΕ. 

 
 
Τα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µα τον ελεγκτικό εξοπλισµό και τις 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις έχουν σαν αντικείµενο: 
 

• Τα χρονικά όρια παράδοσης των µηχανηµάτων τεχνικού ελέγχου ή των 
ανταλλακτικών τους. 

• Την γενική κατάσταση των µηχανηµάτων και των συσκευών τεχνικού ελέγχου 
(καθαριότητα, διαθεσιµότητα, ασφαλής φύλαξη, προστασία κλπ). 

• Την καταλληλότητα των µηχανηµάτων και των συσκευών τεχνικού ελέγχου 
καθώς και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν. 

• Τα τεχνικά έγγραφα που πρέπει να συµπληρώνονται σε κάθε επέµβαση.  
• Τις συντηρήσεις (περιοδικές και µη). 
• Την διακρίβωση τους. 
• Την επισκευή τους. 
• Τα άτοµα τα οποία διενεργούν επεµβάσεις και συντηρήσεις καθώς και τα 

χρονικά όρια αυτών. 
• Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους µεταξύ των διαστηµάτων της 

περιοδικής συντήρησης και διακρίβωσης. 
• Τα προβλήµατα τα οποία έχουν σχέση µε την ∆ιοίκηση και την λειτουργία 

του κέντρου έχουν σαν αντικείµενο: 
• Την ηµερήσια παρακολούθηση λειτουργίας του κέντρου. 
• Την παρουσία στο κέντρο του απαιτούµενου προσωπικού. 
• Την αρχειοθέτηση των εγγράφων. 
• Την συµπλήρωση των εγγράφων του κέντρου. 
• Την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, γενικών συνελεύσεων και 

ανασκοπήσεων. 
• Την διασφάλιση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του κέντρου. 
• Απώλειες και κλοπές. 
• Την τακτοποίηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων. 

 
 
 
Τα βασικότερα προβλήµατα τα οποία έχουν σχέση µε τις Υπηρεσίες Τεχνικού 
Ελέγχου που παρέχονται από το κέντρο έχουν σαν αντικείµενο: 
 

• Τον ελλιπή ή λανθασµένο τεχνικό έλεγχο εκ µέρους του ελεγκτή. 
• Τον ελλιπή ή λανθασµένο τεχνικό έλεγχο λόγω κακής λειτουργίας των 

µηχανηµάτων και των συσκευών ελέγχου εκτός των επιτρεποµένων ορίων ή 
λόγω απρόβλεπτης βλάβης αυτών κατά την διάρκεια τεχνικού ελέγχου.  
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• Τις ζηµιές ή και τις καταστροφές στα µηχανήµατα και στις συσκευές τεχνικού 
ελέγχου καθώς και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις από λάθος 
χειρισµό µη σύµφωνο µε της τεκµηριωµένη διαδικασία, ή σε άλλους 
απρόβλεπτους παράγοντες. 

• Τις ζηµιές σε οχήµατα πελατών κατά την διάρκεια τεχνικού ελέγχου λόγω 
λανθασµένου χειρισµού ή άλλων παραγόντων. 

• Ατυχήµατα ή τραυµατισµούς στο χώρο τεχνικού ελέγχου. 
• Την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις ή σε οχήµατα στον χώρο τεχνικού ελέγχου. 
• Τις απρόβλεπτες διακοπές στην τροφοδοσία ρεύµατος ή στην επικοινωνία µε 

το µηχανογραφικό σύστηµα. 
 
Τα βασικότερα προβλήµατα τα οποία έχουν σχέση µε την Συµπεριφορά και τα 
καθήκοντα του προσωπικού έχουν σαν αντικείµενο: 
 

• Την ανάρµοστη συµπεριφορά του προσωπικού απέναντι σε πελάτες, 
συναδέλφους, διευθυντές ή σε υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. 

• Την µη τήρηση της εµπιστευτικότητας, της αµεροληψίας, και της 
ακεραιότητας από τους ελεγκτές ή από τους υπαλλήλους του κέντρου. 

• Την µη τήρηση των καθηκόντων τα οποία επιβάλλονται από τις κανονιστικές 
διατάξεις, τις απαιτήσεις που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας του 
κέντρου και τον εσωτερικό κανονισµό του κέντρου. 

 
 
 

4.2 Εντοπισµός Μη Συµµόρφωσης.  
 
Ο εντοπισµός κάποιας µη Συµµόρφωσης στο κέντρο µπορεί να γίνει είτε κατά την 
διάρκεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του κέντρου από τον υπεύθυνο ποιότητας ή τον 
τεχνικό διευθυντή του κέντρου, είτε κατά την διάρκεια λειτουργίας του κέντρου, είτε 
από τυχαίο γεγονός. 
Ο εντοπισµός µιας µη συµµόρφωσης µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε υπάλληλο του 
κέντρου, απαιτείται δε άµεση ενηµέρωση από τον εν λόγω υπάλληλο στου υπευθύνου 
ποιότητας για θέµατα που αφορούν την γενική λειτουργία του κέντρου, ή του 
τεχνικού διευθυντή του κέντρου για τις µη συµµορφώσεις που αφορούν θέµατα 
διενέργειας τεχνικού ελέγχου. 
 
 
 

4.3 Καταγραφή της µη συµµόρφωσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση εντοπισµού κάποιας µη συµµόρφωσης, κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του κέντρου, συµπεριλαµβανοµένων και των βλαβών των µηχανηµάτων 
ελέγχου, εκτός των περιπτώσεων των εκτοπισθείσων µη συµµορφώσεων µέσω 
εσωτερικών επιθεωρήσεων του κέντρου, κατόπιν συµπληρώνεται το βιβλίο 
συµβάντων του κέντρου, προκειµένου να τεκµηριωθεί και να τεθεί σε άµεση 
εφαρµογή η απαιτούµενη διορθωτική ενέργεια για την άρση της εν λόγω 
δυσλειτουργίας ειδικά στην περίπτωση που επηρεάζεται άµεσα η καλή λειτουργία του 
κέντρου. 
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Ο υπεύθυνος ποιότητας και ο τεχνικός διευθυντής είναι αρµόδιοι για την 
συµπλήρωση του βιβλίου συµβάντων. 
Η χρήση του βιβλίου συµβάντων γίνεται προκειµένου να τεκµηριώνονται οι µη 
συµµορφώσεις  που εντοπίζονται ανάµεσα στις προγραµµατισµένες εσωτερικές 
επιθεωρήσεις. 
 
 
 

4.4 ∆ιορθωτικές Ενέργειες. 
 
Σε κάθε περίπτωση καταγραφής κάποιας µη συµµόρφωσης στο βιβλίο συµβάντων 
του κέντρου από τον υπεύθυνο ποιότητας ή τον τεχνικό διευθυντή, θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρµογή, εάν απαιτείται, σύµφωνα µε την κρίση του Υπεύθυνου 
συγκεκριµένες διορθωτικές ενέργειες, προκειµένου να γίνει άρση των συγκεκριµένων 
µη συµµορφώσεων. 
Ενδεικτικά οι διορθωτικές ενέργειες που µπορούν να γίνουν ανα κατηγορία µη 
συµµόρφωσης αναφέρονται παρακάτω:  
Για προβλήµατα που έχουν σχέση µε τον πληροφοριακό εξοπλισµό, την επικοινωνία 
των γραµµών ελέγχου, την αποστολή των αποτελεσµάτων τεχνικού ελέγχου και την 
εκτύπωση ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου ή αποδείξεων πληρωµής, θα πρέπει να 
συµπληρωθεί το πρότυπο έντυπο προβληµάτων λογισµικού και να αποσταλεί στον 
προµηθευτή του λογισµικού.  
Η διακοπή επικοινωνίας µε την βάση δεδοµένων του Υ.ΜΕ, για περιπτώσεις 
αποστολής τεχνικών ελέγχων και λήψης στοιχείων άδειας κυκλοφορίας, έχει σαν 
αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή αποστολής και λήψης των στοιχείων. Η 
αποστολή και λήψη των στοιχείων πρέπει να γίνει αµέσως µετά την αποκατάσταση 
της επικοινωνίας. 
Οι ενδεχόµενες δυσλειτουργίες του εκτυπωτή των αποδείξεων πληρωµής ή της 
ανάλογης φόρµας του λογισµικού έχει σαν αποτέλεσµα την αντικατάσταση του 
εκτυπωτή µε άλλον µε τον οποίο και θα πρέπει να διαθέτει το κέντρο, ή την παροχή 
χειρόγραφων εντύπων αποδείξεων από ξεχωριστό µπλόκ. 
Στις περιπτώσεις εκείνες που επί του οχήµατος υπάρχει χαραγµένος κωδικός αριθµός 
ασφαλείας µε ελληνικούς χαρακτήρες, δεν είναι επιτυχής η αποστολή του αρχείου 
δεδοµένων στην βάση δεδοµένων του ΥΜΕ, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σοβαρό 
πρόβληµα στην ορθή λειτουργία του κέντρου, χωρίς να ευθύνεται το κέντρο για αυτό. 
Η άρση των εν λόγω δυσλειτουργιών γίνεται µέσω της αντικατάσταση στον αριθµό 
πλαισίου των ελληνικών χαρακτήρων µε τους αντίστοιχους λατινικούς, εάν είναι αυτό 
δυνατό, αντικατάσταση η οποία συνοδεύεται αντίστοιχα µε την καταγραφή του 
ακριβούς χαραγµένου κωδικού ασφαλείας στον χώρο παρατηρήσεων του ∆ελτίου 
Τεχνικού ελέγχου από τον ελεγκτή που πραγµατοποίησε τον τεχνικό έλεγχο στο 
όχηµα. 
Για προβλήµατα που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση του προσωπικού του κέντρου, 
µε τις εσωτερικές εκπαιδεύσεις, µε την επάρκεια της εκπαίδευσης όσον αφορά την 
ανανέωση του πιστοποιητικού ελεγκτών και µε την διαθεσιµότητα των σχετικών 
εγχειριδίων υπεύθυνος είναι ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου. Σε περιπτώσεις µη 
καλής απόδοσης των ελεγκτών και των υπαλλήλων της γραµµατείας σε 
ερωτηµατολόγια ή σε αξιολογήσεις του κέντρου, πραγµατοποιείται εσωτερική 
εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού. 
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Τα ∆ελτία Τεχνικού Ελέγχου που παρουσιάζουν ελλείψεις λόγω κακής ποιότητας ή 
εκτύπωσης ή καταγραφής λανθασµένων στοιχείων θα πρέπει να ακυρώνονται άµεσα 
και να αρχειοθετούνται. 
Η εµφάνιση βλάβης σε ελεγκτικό εξοπλισµό και σε ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση διακοπή της λειτουργίας του 
συγκεκριµένου µηχανήµατος ελέγχου από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του κέντρου και 
την σήµανση µε ειδική ταµπέλα ότι είναι εκτός λειτουργίας. 
Θα πρέπει επίσης στην περίπτωση που υπάρχει δυσλειτουργία να καταγράφεται στο 
βιβλίο συµβάντων του κέντρου, µαζί µε την ηµεροµηνία και την ακριβή ώρα που 
παρουσιάστηκε το πρόβληµα, επίσης την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα της 
αποκατάστασης. 
Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου επαναλαµβάνεται και στην περίπτωση απότοµης 
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος και εφόσον το αποτέλεσµα του ελέγχου δεν έχει 
αποθηκευτεί. 
Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ελλιπής τεχνικός έλεγχος από ελεγκτή για 
συγκεκριµένο όχηµα, είναι απαραίτητη η επαναδιενέργεια του ελέγχου. Η διενέργεια 
ελλιπούς ελέγχου ή πληµµελούς τεχνικού ελέγχου του οχήµατος ή η καταχώρηση στο 
∆ελτίο ελέγχου ή στην φόρµα της γραµµατείας πληµµελών ή ελλειπών στοιχείων έχει 
σαν αποτέλεσµα την επανάκληση του οχήµατος και διενέργειας εκ νέου τεχνικού 
ελέγχου, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράλειψης και την κρίση του τεχνικού 
διευθυντή, χωρίς την επιβάρυνση του ιδιοκτήτη µε το κόστος ελέγχου. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική ενηµέρωση του πελάτη ή µέσω επιστολής. 
  
Στην περίπτωση που εντοπισθούν πλαστές Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων  οι οποίες 
εκδόθηκαν εκτός του ΙΚΤΕΟ ή συµπληρωµένες µε ελλιπή  στοιχεία, το προσωπικό 
του κέντρου ενηµερώνει τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του κέντρου και αυτός µε την σειρά 
του ενηµερώνει τηλεφωνικά την αρµόδια υποδιεύθυνση τροχαίας της περιοχής που 
βρίσκεται το ΙΚΤΕΟ, θα πρέπει να αποσταλούν µε FAX η ηµεροµηνία, ο αριθµός της 
κάρτας του οχήµατος, ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος και αντίγραφο από το 
∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που από το κέντρο εκδοθεί ΚΕΚ µε 
εσφαλµένα στοιχεία θα πρέπει να ακυρωθεί άµεσα.  
Οι ενδεχόµενες φθορές σε οχήµατα εντός του χώρου ελέγχου του κέντρου, ή εντός 
του χώρου ευθύνης των ελεγκτών, έχει σαν αποτέλεσµα της σύνταξη έκθεσης – 
δήλωσης από τους υπευθύνους του κέντρου προς την ασφαλιστική εταιρεία, βάσει 
των προϋποθέσεων αστικής ευθύνης του κέντρου που αναγράφεται στο συµβόλαιο 
του κέντρου. 
Η µη τήρηση της εµπιστευτικότητας, της αµεροληψίας και της ακεραιότητας 
από το προσωπικό, έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση αποµάκρυνση του εν λόγω 
προσωπικού από το κέντρο. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση διαπιστωθεί σχετικά µε την συµπεριφορά του προσωπικού 
κατά την διάρκεια λειτουργίας θα πρέπει να είναι αντικείµενο συζήτησης στην 
συνέλευση των ελεγκτών. 
 
 
 

4.5 Άρση Μη Συµµόρφωσης. 
 
Η καταγραφή των ενδεχοµένων  µη συµµορφώσεων στο βιβλίο συµβάντων του 
κέντρου απαιτεί την εφαρµογή συναφών διορθωτικών ενεργειών, σύµφωνα µε την 
κρίση του υπευθύνου ποιότητας του κέντρου, για τις ενδεχόµενες µη συµµορφώσεις 
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οι οποίες αφορούν την γενική λειτουργία του κέντρου, ή σύµφωνα µε την κρίση του 
Τεχνικού διευθυντή του κέντρου σύµφωνα µε τις µη συµµορφώσεις που αφορούν τις 
εγκαταστάσεις ή την διενέργεια του ελέγχου. 
Η άµεση εφαρµογή της διορθωτικής ενέργειας απαιτείται στην περίπτωση όπου η εν 
λόγω δυσλειτουργία επηρεάζει άµεσα την ορθή και εύρυθµη λειτουργία του κέντρου. 
Σε διαφορετικές περιπτώσεις η διορθωτική ενέργεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
διάστηµα 10 εργάσιµων ηµερών.  
Η επαλήθευση της διορθωτικής ενέργειας που απαιτήθηκε και καταγράφηκε στο 
βιβλίο συµβάντων γίνεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης της, ο οποίος µπορεί να 
είναι ο υπεύθυνος ποιότητας ή ο τεχνικός διευθυντής του κέντρου. 
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Κεφάλαιο Πέµπτο:  Εξοπλισµός. 
 
 
5.1  Προµήθεια ∆ιατήρηση και συντήρηση εξοπλισµού. 
 

Η προµήθεια, η συντήρηση και η διατήρηση του εξοπλισµού είναι µία από τις 
βασικότερες διαδικασίες κατά την λειτουργία ενός ΙΚΤΕΟ η οποία και πρέπει να 
τηρείται ευλαβικά  σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις που προκύπτουν από τους 
επίσηµους κανονισµούς. 

Το σύνολο του ελεγκτικού εξοπλισµού πρέπει να παραδίδονται συνοδευόµενα από 
έγγραφα τα οποία επιτρέπουν την χρήση του ελεγκτικού εξοπλισµού τα οποία και 
αρχειοθετούνται στον φάκελο µε τα εγχειρίδια χρήσης των µηχανηµάτων του 
κέντρου. Θα πρέπει επίσης να αποδεικνύουν την συµβατότητα µε τα ισχύοντα 
πρότυπα. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αντικατάσταση του ελεγκτικού 
εξοπλισµού ή την παραγγελία επιπλέον εξοπλισµού. 

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος ελεγκτικού εξοπλισµού, µε εξοπλισµό 
διαφορετικού τύπου, καθώς και την προµήθεια νέου εξοπλισµού, θα πρέπει να γίνεται 
ενηµέρωση της αρµόδιας ∆/νσης του Υπουργείου Μεταφορών Υποδοµών και 
∆ικτύων (∆ΑΧΜ). 
 
 
 
 

5.2 ∆ιακρίβωση και συντήρηση του ελεγκτικού εξοπλισµού. 
 

Κάθε επέµβαση σε κάποιο από τα ελεγκτικά µηχανήµατα του εξοπλισµού του 
(Εγκατάσταση, συντήρηση, διακρίβωση, ρύθµιση, επιδιόρθωση) αποτελεί 
αντικείµενο καταγραφής από τον αρµόδιο τεχνικό, στο βιβλίο παρακολούθησης του 
ελεγκτικού εξοπλισµού καθώς επίσης και στο σύστηµα µηχανογράφησης του 
κέντρου. 

Ότι αφορά αναβάθµιση  ή τροποποίηση µηχανήµατος πραγµατοποιείται από 
Ειδικευµένο τεχνικό και σε σπάνιες περιπτώσεις από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του 
κέντρου µε την καθοδήγηση Ειδικευµένου τεχνικού. 

Η Εγκατάσταση, συντήρηση, διακρίβωση, ρύθµιση, επιδιόρθωση εξοπλισµού 
ελέγχου ∆ΕΝ µπορεί να γίνει από το ίδιο το κέντρο καθότι δεν διαθέτει ούτε τις 
αρµοδιότητες αλλά ούτε και την τεχνογνωσία για τον σκοπό αυτό, εκτός εξαιρέσεων 
και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον αρµόδιο τεχνικό. 

Η περιοδική διακρίβωση των µηχανηµάτων περιλαµβάνει την διακρίβωση και 
διεξάγεται κάθε 12 µήνες από πιστοποιηµένο τεχνικό. 

Η περιοδική συντήρηση των µηχανηµάτων διενεργείται κάθε 6 µήνες και συµπίπτει 
µε παράλληλη διακρίβωση. 

Η συχνότητα συντήρησης, διακρίβωσης και ελέγχου λειτουργίας για το σύνολο των 
ελεγκτικών µηχανηµάτων του Κέντρου, οι ηµεροµηνίες κατά τις οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν οι παραπάνω επεµβάσεις, οι ηµεροµηνίες και τα στοιχεία του 
τεχνικού καταγράφονται σε πρότυπο έγγραφο και στο λογισµικό του κέντρου. 

Τα µηχανήµατα ελέγχου τα οποία απαιτείται να διακριβώνονται είναι εκείνα τα 
µηχανήµατα που µετρούν πρότυπο µεγέθη και είναι τα ακόλουθα: 
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� Φρενόµετρο 
� Φωτόµετρο 
� Αµορτισερόµετρο 
� Αποκλισιόµετρο 
� Νεφελόµετρο 
� Αναλυτής καυσαερίων 

 
Η Περιοδικότητα της διακρίβωσης του εξοπλισµού θα πρέπει να καλύπτει τις 

απαιτήσεις του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆). 
Για την διακρίβωση του ελεγκτικού εξοπλισµού ο τεχνικός θα πρέπει να διαθέτει 

διακριβωµένα µετρητικά πρότυπα των παραπάνω µηχανηµάτων, τα οποία 
διακριβώνονται ετησίως ή σύµφωνα µε τεκµηριωµένη συχνότητα από την 
κατασκευαστική εταιρεία ή από άλλους διαπιστευµένους φορείς διακρίβωσης όπως 
ακριβώς απαιτούν και οι σχετικές αποφάσεις σύµφωνα παντα µε τις απαιτήσεις των 
προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 & 17025. 

Η συνέπεια του τεχνικού µεταξύ άλλων ελέγχεται και αξιολογείται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 & 17025. 

Μετά την διακρίβωση των µηχανηµάτων εκδίδεται πιστοποιητικό διακρίβωσης το 
οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία της διακρίβωσης – ελέγχου (µάρκα, τύπος, αριθµός 
σειράς ηµεροµηνία κ.α), τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης αν είναι αποδεκτά ή όχι, 
τα όρια αποδοχής/απόρριψης και τις υπογραφές των υπευθύνων εκτέλεσης της 
διακρίβωσης. Για όσα από τα ελεγκτικά µηχανήµατα απαιτείται συµπληρώνονται 
πιστοποιητικά διακρίβωσης. 

Τα µηχανήµατα µετά την διακρίβωση θα πρέπει να  πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο 
το οποίο αναφέρει τον σειριακό αριθµό του µηχανήµατος, την ηµεροµηνία της 
διακρίβωσης καθώς επίσης και την επόµενη ηµεροµηνία διακρίβωσης. 

Μετά την διακρίβωση πραγµατοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
περιοδικής διακρίβωσης από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του κέντρου. Η έκθεση 
αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα (ανά 4 µήνες) 
όπου αναφέρεται αν γίνονται αποδεκτά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των 
µηχανηµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση επέµβασης στα ελεγκτικά µηχανήµατα, ενηµερώνεται το 
λογισµικό  του κέντρου και τα αντίστοιχα µηχανογραφικά αρχεία υπάρχουν στο 
λογισµικό. 

Υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των µηχανηµάτων είναι ο 
Τεχνικός ∆ιευθυντής. 

Η εµφάνιση οποιασδήποτε βλάβης σε ελεγκτικό εξοπλισµό και σε 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση διακοπή της 
λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος και σήµανση του µε ταµπέλα «ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 

Στην συνέχεια γίνεται άµεση επικοινωνία µε τον αρµόδιο τεχνικό και 
συµπληρώνονται τα σχετικά έντυπα των µηχανηµάτων µε ευθύνη του Τεχνικού 
∆ιευθυντή. 

Κάθε επέµβαση στα µηχανήµατα του κέντρου (εγκατάσταση, διακρίβωση, 
συντήρηση, απόσυρση, θέση σε λειτουργία κ.λ.π) θα πρέπει να καταγράφεται στο 
λογισµικό του κέντρου και να αποστέλλεται προς ενηµέρωση στο Υ.ΜΕ. 
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5.3 Τρέχων έλεγχος και τρέχουσα συντήρηση εξοπλισµού. 
 

Ο έλεγχος και οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού γίνονται από το προσωπικό 
του κέντρου ανάλογα βέβαια τις αρµοδιότητες και την εµπειρία του κάθε υπαλλήλου. 
Οι εργασίες που πρέπει να γίνονται για την συντήρηση πρέπει να γίνονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι 
εργασίες αυτές περιγράφονται παρακάτω:  
 
 
Φρενόµετρο :            Γενικός έλεγχος  
                                  Εξωτερικός καθαρισµός. 
                                  Εσωτερικός καθαρισµός. 
                                  Έλεγχος κυλίνδρων 
                                  Έλεγχος κατάστασης αλυσίδων, (λίπανση, τέντωµα) αξόνων και  
των συνδέσεων. 
                                  Έλεγχος στεγανότητας. 
 
Αµορτισερόµετρο:   Γενικός καθαρισµός. 
                                 Εξωτερικός καθαρισµός. 
                                 Εσωτερικός καθαρισµός 
                                 Έλεγχος κατάστασης αλυσίδων, (λίπανση, τέντωµα) αξόνων και  
των συνδέσεων. 
                                 Έλεγχος στεγανότητας. 
 
Τζογόµετρο:             Γενικός έλεγχος 
                                 Καθαρισµός 
                                 Έλεγχος κίνησης  
                                 Έλεγχος διαρροών από το υδραυλικό σύστηµα. 
 
Νεφελόµετρο:          Γενικός καθαρισµός. 
                                 Εξωτερικός καθαρισµός. 
                                 Εσωτερικός καθαρισµός 
                                 Έλεγχος λειτουργίας συσκευής. 
 
Αναλυτής                 Γενικός έλεγχος 
καυσαερίων:            Εξωτερικός καθαρισµός  
                                 Έλεγχος φίλτρων και αντικατάσταση εάν είναι αναγκαίο. 
                                 Έλεγχος φυσιγγίου οξυγόνου. 
 
Φωτόµετρο:             Γενικός έλεγχος. 
                                 Καθαρισµός φακού. 
                                Ρύθµισης της κίνησης λειτουργίας. 
 
Αποκλισιόµετρο:     Γενικός καθαρισµός. 
                                 Εξωτερικός καθαρισµός. 
                                 Εσωτερικός καθαρισµός 
                              Γρασάρισµα αρθρώσεων και ρουλεµάν εάν είναι απαραίτητο. 
                                Έλεγχος κίνησης. 
 
Αεροσυµπιεστής:    Γενικός έλεγχος 
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                                Καθαρισµός 
                               Έλεγχος φίλτρου και αντικατάσταση αν απαιτείται. 
                               Τακτικός εξαερισµός. 
 
Ειδικότερα, εργασίες που αφορούν τον καθαρισµό και τον οπτικό έλεγχο του 
εξοπλισµού από το προσωπικό, πρέπει να γίνονται τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα µε την ευθύνη του Τεχνικού ∆ιευθυντή. 
 
 
 
 
 

5.4 ∆ιαδικασία επαλήθευσης της λειτουργίας των 
µηχανηµάτων. 
 

Στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µεταξύ 2 διακριβώσεων των µηχανηµάτων του 
ΙΚΤΕΟ, απαιτείται η διεξαγωγή µίας τουλάχιστον επαλήθευσης της ορθής 
λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 
17020 & 17025. Ανάλογα µε τον αριθµό των γραµµών του κάθε ΙΚΤΕΟ καθώς 
επίσης και τον τύπο των µηχανηµάτων ισχύει: 
 
 
ΙΚΤΕΟ µε περισσότερες από µία γραµµές ελέγχου. 
 

Στην περίπτωση που το κέντρο διαθέτει περισσότερες από µια γραµµές ελέγχου, 
εντός του έτους όπου βρίσκονται σε ισχύ τα πιστοποιητικά διακρίβωσης (κατά 
προτίµηση στο µεσοδιάστηµα) απαιτείται να διενεργηθεί ο εν λόγω έλεγχος ο οποίος 
συνίσταται από δύο σετ των πέντε µετρήσεων, ένα για κάθε γραµµή ελέγχου ( ΙΚΤΕΟ 
µε 2 γραµµές ελέγχου) ή 3 σετ των 5 µετρήσεων (ΙΚΤΕΟ µε 3 γραµµές ελέγχου) κλπ. 
Από κάθε σετ των 5 µετρήσεων καταγράφεται ο µέσος όρος για κάθε τιµή ελέγχου 
από τις ακόλουθες: 
 

1. Απόκλιση (m/km) του οπίσθιου άξονα. 
2. Απόδοση της ανάρτησης (%) για κάθε τροχό. 
3. Βάρος (dAN) για κάθε τροχό του οχήµατος. 
4. Μέγιστη δύναµη πέδησης (dAN) για κάθε τροχό του οχήµατος. 
5. Τιµές ρύπων σε κατάσταση ρελαντί (CO, HC, CO2). 
6. Συντελεστής «λ» σε κατάσταση ρελαντί. 
7. Τιµές έντασης φώτων πορείας. 
8. Συντελεστής απορρόφησης k πετρελαιοκίνητων οχηµάτων.   

 
Ο έλεγχος στις γραµµές µπορεί να γίνει την ίδια µέρα ή µεταξύ δυο συνεχόµενων 

ηµερών, ώστε να εξασφαλίζονται όσο είναι δυνατόν οι ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος. 
Η απόκλιση των µέσων όρων των µεγεθών ανα γραµµή υπολογίζεται βάσει των 

παρακάτω τύπων: 
 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ  =    ∆ιαφορά  Μέσων Όρων Γραµµών Ελέγχου x 100  %              
                                                          Μέγιστη τιµή Μέσων όρων Γραµµών Ελέγχου 
   

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ =      ∆ιαφορά Μέσων Όρων Γραµµών Ελέγχου           
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Το τελικό αποτέλεσµα αξιολογείται µέσω των εκάστοτε ισχυόντων ορίων αποδοχής 
– απόρριψης τα οποία ισχύουν για κάθε ελεγχόµενο µέγεθος και καταγράφονται σε 
ειδικό πίνακα (πίνακας συγκρίσεων µηχανηµάτων). 

Σηµειώνεται ότι για την αξιολόγηση των µηχανηµάτων καλό θα είναι να υπάρχουν 
ένα η περισσότερα οχήµατα αναφοράς, τα οποία µεταξύ των διαδοχικών ελέγχων να 
έχουν διανύσει τα λιγότερα δυνατά χιλιόµετρα ώστε να διασφαλίζεται η µικρότερη 
δυνατή καταπόνηση. 
 
 
ΙΚΤΕΟ µε 1 µόνο γραµµή ελέγχου. 
 

Σε κέντρα µε 1 µόνο γραµµή ελέγχου, οι µέσοι όροι των παραπάνω µεγεθών της 
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να υπολογιστούν σε γραµµή άλλου ΙΚΤΕΟ 
και να συγκριθούν µε τις µέσες τιµές της γραµµής του ΙΚΤΕΟ. Ο έλεγχος σε άλλο 
ΙΚΤΕΟ µπορεί να γίνει στα πλαίσια εκούσιου τεχνικού ελέγχου. Στην περίπτωση που 
δεν είναι εφικτή η εν λόγω δυνατότητα, µπορεί εναλλακτικά να τεθούν σε εφαρµογή 
τα ακόλουθα: 
 

• Ο έλεγχος την ίδια χρονική στιγµή να αντικατασταθεί από έλεγχο στην ίδια 
γραµµή  2 φορές εντός του έτους που είναι σε ισχύ τα εκδοθέντα 
πιστοποιητικά διακρίβωσης 1η αµέσως µετά την διακρίβωση και οι επόµενες 2 
ανά 4 µήνες µετά την διακρίβωση, µε το ίδιο όχηµα και τον ίδιο ελεγκτή. Η 
σύγκριση διενεργείται µεταξύ των αποτελεσµάτων σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές και όχι στην ίδια. Στην περίπτωση αυτή το όχηµα αναφοράς θα πρέπει 
οπωσδήποτε µεταξύ των διεξαγοµένων διαδοχικών ελέγχων της απόδοσης να 
έχει διανύσει τα λιγότερα δυνατόν χιλιόµετρα ώστε να διασφαλίζεται η 
µικρότερη δυνατή καταπόνηση. 

 
• Στο Αµορτισερόµετρο θα πρέπει να ελεγχθεί το βάρος ενός συγκεκριµένου 

οχήµατος (µπροστά και πίσω άξονας), χωρίς τον οδηγό. Ο έλεγχος αυτός θα 
πρέπει να γίνει 2 φορές εντός του έτους που είναι σε ισχύ τα εκδοθέντα 
πιστοποιητικά διακρίβωσης 1η αµέσως µετά την διακρίβωση και οι επόµενες 2 
ανά 4 µήνες µετά την διακρίβωση. Και στην περίπτωση αυτή το όχηµα 
αναφοράς θα πρέπει να είναι το ίδιο, στις ίδιες ακριβώς συνθήκες 
προσκόµισης, προκειµένου να διασφαλίζεται όσον είναι δυνατόν η ακρίβεια. 
Σε κάθε περίπτωση η διαφορά δεν µπορεί να είναι πάνω από 5% επί του 
βάρους του κάθε άξονα. 

 
 
 
ΙΚΤΕΟ µε περισσότερες από 1 αλλά διαφορετικού τύπου γραµµές ελέγχου. 
 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι περιπτώσεις των 2 προηγούµενων ενοτήτων. 
 
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η ορθή λειτουργία των µηχανηµάτων της 

γραµµής ελέγχου θα πρέπει να τεκµηριώνεται και σε πρότυπο έγγραφο ηµερησίου 
ελέγχου µηχανηµάτων. 

 
Παρατηρήσεις: 
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Τα όρια αποδοχής – απόρριψης για τα µεγέθη 1 έως και 8 βασίζονται στην 
στατιστική αξιολόγηση ενός ικανοποιητικού αριθµού πειραµατικών δεδοµένων. 

Το όχηµα αναφοράς θα πρέπει να έχει διανύσει όσο το δυνατόν λιγότερα χιλιόµετρα 
µεταξύ των δοκιµών, ώστε να διασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή καταπόνηση. 

Το σύνολο των δοκιµών θα πρέπει να πραγµατοποιείται από τον ίδιο ελεγκτή, µε 
την ίδια ακριβώς µεθοδολογία, την ίδια ηµέρα και όχι συνεχόµενα. 

Οι συνθήκες µεταξύ των δοκιµών θα πρέπει να είναι το δυνατών όµοιες. 
Οι τιµές των αέριων ρυπαντών και του συντελεστή «λ» λαµβάνονται στην 

κατάσταση ρελαντί, στην οποία και είναι περισσότερο σταθεροποιηµένες. 
Για την αξιολόγηση της απόκλισης του οχήµατος στο συγκλισιόµετρο ελέγχεται ο 

οπίσθιος άξονας για λόγους σταθερότητας. 
Η σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων των γραµµών ελέγχου είναι εφικτή µόνον 

για τις γραµµές ίδιου ακριβώς τύπου. 
Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα ελέγχου την γραµµής είναι πέραν των 

προβλεπόµενων ορίων, θα πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση της έκτακτης 
διακρίβωσης των ελεγκτικών µηχανηµάτων της προβληµατικής γραµµής. 
 
 
 
 
 

5.5 Μέτρα προστασίας που υπάρχουν και εφαρµόζονται στις 
εγκαταστάσεις των ΙΚΤΕΟ. 
 

Τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονται στα ΙΚΤΕΟ είναι µε την ευθύνη του 
τεχνικού ασφάλειας της επιχείρησης ή του Τεχνικού διευθυντή. 

Γι αυτό λοιπόν υπάρχει και το σχέδιο πυρασφάλειας της επιχείρησης για τον 
κίνδυνο της φωτιάς. 

Στον χώρο λοιπόν του ΙΚΤΕΟ υπάρχουν πυροσβεστήρες αφρού και σκόνης µε 
σήµανση στο χώρο που πρέπει να είναι τοποθετηµένα, καθώς επίσης και 
πυροσβεστικές φωλιές. 

• Ειδικές σηµάνσεις (ενηµερωτικές – απαγορευτικές πινακίδες) στα 
επικίνδυνα σηµεία (λάκκος κατόπτευσης) καθώς και στα σηµεία που 
απαιτείται η χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας. 

• Επένδυση προεξεχόµενων επιφανειών µε µαλακά υλικά για την αποφυγή 
τραυµατισµών.  

• Κατάλληλη σήµανση στους ηλεκτρικούς πίνακες. 
• Σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
• Φαρµακείο µε τα βασικά περιεχόµενα. 
• Εξαερισµός του χώρου ελέγχου και των λάκκων κατόπτευσης. 
• Εκπαίδευση υπαλλήλων στην χρήση των Μέσων ατοµικής προστασίας. 
• Ειδική διαγράµµιση στα σηµεία αλλαγής ύψους του χώρου ελέγχου και στο 

λάκκο κατόπτευσης. 
• Προστατευτικές επιφάνειες ή κυκλιδώµατα. 
• Γενικός σχεδιασµός διαδρόµου ελέγχου και λάκκου κατόπτευσης. 
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5.6 Μέσα ατοµικής προστασίας. 
 

Ίσως ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια στην λειτουργία ενός ΙΚΤΕΟ και 
γενικότερα επιχειρήσεων του είδους είναι η ατοµική προστασία του προσωπικού από 
ενδεχόµενα ατυχήµατα. 

Οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι που µπορούν να υπάρξουν στον χώρο ελέγχου είναι: 
 

• Εισπνοή καυσαερίων και καυσίµου  
• Εισπνοή σωµατιδίων, σκόνης και ακαθαρσιών στο λάκκο κατόπτευσης  
• Επαφή µε καύσιµο, λιπαντικά, υγρά φρένων, διαβρωτικά υγρά κλπ, στο λάκκο 

κατόπτευσης 
• Επαφή µε θερµαινόµενα µέρη του κινητήρα και την εξάτµιση  
• Επαφή µε κινούµενα µέρη του κινητήρα (ιµάντες, τροχοί, κλπ).  
• Ολισθηρό δάπεδο. 
• Κίνηση στο λάκκο κατόπτευσης (κίνδυνος επαφής µε προεξέχοντα σηµεία ή 

κίνδυνος πτώσεων). 
• Κίνηση οχήµατος στο χώρο ελέγχου (διάδροµος-φρενόµετρο). 
• Κίνδυνος από πτώση µηχανικών µερών οχήµατος στο λάκκο κατόπτευσης 

(άξονες, καπό, κλπ)  
  
 

Τα ατοµικά µέσα προστασίας που θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν στον χώρο 
ελέγχου είναι τα παρακάτω: 
 
 

• Γάντια µε εξωτερική επένδυση δέρµατος για να αποφεύγονται τα εγκαύµατα 
κατά την µέτρηση των καυσαερίων και τον έλεγχο του κινητήρα. 

• Μάσκες ατοµικές για καυσαέρια. 
• Πλαστικά κράνη για τον χώρο του λάκκου κατόπτευσης. 
• Πλαστικά γυαλιά για τον χώρο του λάκκου κατόπτευσης. 
• Φόρµες εργασίας. 
• Αντιολισθητικά παπούτσια. 

 
 

Τα σηµεία που θα πρέπει να βρίσκονται τα µέσα ατοµικής προστασίας  είναι: 
 

• Έλεγχος καυσαερίων (ατοµικές µάσκες και γάντια) 
• Έλεγχος χώρου κινητήρα (δερµάτινα γάντια). 
• Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης (µάσκες, κράνη, γάντια, γυαλιά). 

Συνεχής χρήση ειδικού ρουχισµού εργασίας (αντιολισθητικά παπούτσια, ειδικές 
φόρες χωρίς προεξοχές). 
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Κεφάλαιο Έκτο:  ∆ιοίκηση Ελεγκτών. 
 
6.1 ∆ιοίκηση και παρακολούθηση ελεγκτών. 
 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε εάν ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να 
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία και τους πελάτες, και την 
υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης. 

Οποιοσδήποτε επιθυµεί να γίνει ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούµενα από 
την νοµοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα προσόντα. 

Η πρόσληψη  εξουσιοδοτηµένων από το ΥΜΕ ελεγκτών  απαιτεί την κοινοποίηση 
στην ∆.Α.Χ.Μ και το Ε.ΣΥ.∆ των απαιτούµενων εγγράφων που καταγράφονται στην 
επόµενη παράγραφο. 
 
 
 

6.2 Κατάρτιση φακέλου προσωπικού. 
 

Στο κέντρο κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόµενο 
που πρόκειται να εργαστεί ως ελεγκτής ή Τεχνικός ∆ιευθυντής τα οποία είναι τα 
παρακάτω: 
 

� Πτυχίο – Βεβαίωση σπουδών. 
� Βιογραφικό σηµείωµα  
� Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
� ∆ίπλωµα οδήγησης φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 

 
Κατόπιν ελέγχονται τα δικαιολογητικά και αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία 

του Υ.ΜΕ και το Ε.ΣΥ.∆. 
Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ελεγκτών καθώς και οι συµπληρωµατικές 

εκπαιδεύσεις  αρχειοθετούνται στον φάκελο ο οποίος περιέχει όλα τα έντυπα που 
αφορούν το προσωπικό του κέντρου.  

 
 
 
 

6.3 Εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Μεταφορών 
Επικοινωνιών και ∆ικτύων. 
 

Για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικό ενός ΙΚΤΕΟ εκδίδεται από την 
∆.Α.Χ.Μ του Υ.ΜΕ πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, µε βάση την βεβαίωση λοιπόν 
του φορέα ο οποίος διενεργεί την επιµόρφωση. Το ανωτέρω πιστοποιητικό, µετά την 
πάροδο ενός έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης του παύει να ισχύει εκτός και εάν 
συνοδεύεται από ∆ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ΙΚΤΕΟ. Το δελτίο 
έχει ισχύ ενός έτους και χορηγείται στην ελεγκτή έπειτα από υποχρεωτική 
παρακολούθηση συµπληρωµατικής επιµόρφωσης 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος 
µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
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Ο υπεύθυνος  του κέντρου καταγράφει τον αριθµό εξουσιοδότησης του ελεγκτή 
(κωδικός ελεγκτή) και την ηµεροµηνία από την οποία η εν λόγω εξουσιοδότηση 
τίθεται σε ισχύ, στον φάκελο του ελεγκτή που υπάρχει στο λογισµικό του κέντρου και 
αποστέλλεται στην βάση δεδοµένων του ΥΜΕ. 

Στις περιπτώσεις όπου κάποια από τα στοιχεία του φακέλου του ελεγκτή 
τροποποιούνται για διάφορους λόγους ( προσωρινή παύση δραστηριοτήτων λόγω 
µακροχρόνιας ασθένειας, ειδικής άδειας ή στρατιωτικής θητείας, απόλυση κλπ), ο 
διοικητικός διευθυντής του  κέντρου θα πρέπει να ενηµερώσει γραπτώς µε την ακριβή 
ηµεροµηνία της παύσης την ∆ΑΧΜ και το Ε.ΣΥ.∆ για την αλλαγή στην κατάσταση 
προσωπικού του κέντρου. 
 
 
 

 
6.4 Πρόσληψη νέου ελεγκτή και ενσωµάτωση  του στο 
σύστηµα ποιότητας. 
 
 
Προκειµένου να γίνει πρόσληψη του νέου ελεγκτή και η ενσωµάτωση του στο 
δυναµικό του κέντρου θα πρέπει : 
 
Να γίνει συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πρόσληψη του όπως : 
 

• Αναγγελία πρόσληψης 
• Σύµβαση εργασίας  
• Πιστοποιητικό ελεγκτή από το ΥΜΕ 
• Πτυχίο  
• Αστυνοµική ταυτότητα 
• ∆ίπλωµα οδήγησης. 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στην ∆ΑΧΜ του ΥΜΕ. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκοµισθούν από τον ελεγκτή για την δήλωση στο 
Ε.ΣΥ.∆  τα παρακάτω: 
 

• Πιστοποιητικό ελεγκτή από το ΥΜΕ 
• Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. 

 
Τα παραπάνω αρχειοθετούνται στους φακέλους του υλικού τεκµηρίωσης. 
Αφού συµπληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψη του νέου ελεγκτή, ο 
Τεχνικός διευθυντής αναλαµβάνει την εκπαίδευση του στα µηχανήµατα, την χρήση 
των ατοµικών µέσων προστασίας, την νοµοθεσία και στην διενέργεια του τεχνικού 
ελέγχου, καθώς επίσης και στην εφαρµογή των διαδικασιών του συστήµατος 
ποιότητας κλπ. Την εκπαίδευση του ελεγκτή πραγµατοποιεί ο Τεχνικής ∆ιευθυντής ή 
ο Υπεύθυνος Ποιότητας ανάλογα µε το περιεχόµενο της.  
Η διάρκεια της εσωτερικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 10 ηµέρες. 
Η έναρξη της ισχύος της εσωτερικής εκπαίδευσης µπορεί να γίνει πριν την έκδοση 
του πιστοποιητικού ελεγκτή από το ΥΜΕ, αλλά τουλάχιστον µετά το πέρας της 
εκπαίδευσης από το εξουσιοδοτηµένο από το νόµο φορέα εκπαίδευσης ελεγκτών 
ΙΚΤΕΟ (ΤΕΙ). 
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Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο ελεγκτής θα πρέπει να καταγραφή στον πίνακα 
αρχικής εκπαίδευσης των ελεγκτών του ΙΚΤΕΟ και του δίνεται από τον Τεχνικό 
διευθυντή η εξουσιοδότηση στην χρήση των µηχανηµάτων του ΙΚΤΕΟ. 
Έπειτα ο ελεγκτής θα πρέπει να καταγραφεί και στο σύστηµα ποιότητας του κέντρου. 
Καθώς και στους λοιπούς πίνακες κοινοποίησης των εσωτερικών εγγράφων του 
κέντρου. (∆ιαδικασίες, Εγκύκλιοι, κανονιστικές διατάξεις, εγχειρίδια χρήσης κλπ). 
  
 
 
 

6.5 Αλλαγή Κέντρου. 
 
Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαβιβάσει γραπτώς στο κέντρο που ανήκει στην απόφαση 
του να αλλάξει κέντρο καθώς και την ακριβή ηµεροµηνία της αλλαγής αυτής, η εν 
λόγω διαβίβαση πρέπει να είναι θεωρηµένη από το κέντρο το οποίο εργαζόταν και 
από το κέντρο στο οποίο πρόκειται να εργασθεί και από τον ίδιο τον ελεγκτή. Θα 
πρέπει δε να συνοδεύεται απαραιτήτως από την επιστολή πρόσληψης εκδοθείσα από 
το νέο κέντρο. 
 
 
 
 

6.6 Ανάθεση ή ανάκληση εξουσιοδότησης ελεγκτή. 
 
Για τους πιστοποιηµένους ελεγκτές που προσλαµβάνονται από το κέντρο τεχνικού 
ελέγχου, και πριν ασκήσουν τα καθήκοντα τους, προβλέπεται ένα σύντοµο διάστηµα 
εκπαίδευσης, ανάλογα µε την κρίση του Τεχνικού ∆ιευθυντή του Κέντρου. Η 
εκπαίδευση αφορά : 
 

• Την χρήση των µηχανηµάτων του κέντρου. 
• Την διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου στα οχήµατα. 
• Την χρήση των µέτρων ασφαλείας. 
• Την νοµοθεσία που είναι συναφής µε τα σηµεία ελέγχου. 
• Το πρότυπο και τις διαδικασίες λειτουργίας του κέντρου. 
• Την επικοινωνία µε τους πελάτες. 

 
Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής είναι ο µόνος αρµόδιος να κρίνει αν ο ελεγκτής µπορεί να 
πάρει την τελική εξουσιοδότηση διενέργειας τεχνικών ελέγχων από το κέντρο. Πριν 
την τελική εξουσιοδότηση θα πρέπει ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου να κάνει 
επιθεώρηση του ελεγκτή. 
 
 
 
 

6.7 Παρακολούθηση της διατήρησης επάρκειας του ελεγκτή. 
  
 

Για την απόλυτη διασφάλιση των επαγγελµατικών ικανοτήτων του ελεγκτή και την 
διατήρηση της ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή, το οποίο χορηγείται από το Υ.ΜΕ 
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(∆ΑΧΜ), ο ελεγκτής θα πρέπει να παρακολουθεί κάθε χρόνο σεµινάρια 
επαγγελµατικής επιµόρφωσης σε κάποιο εκπαιδευτικό οργανισµό αναγνωρισµένο 
από το Κράτος και το οποίο του υποδεικνύεται από το Κέντρο όπως αυτό απαιτείται 
από τις κανονιστικές διατάξεις. 

Ενδέχεται τα σεµινάρια αυτά να τα διοργανώνει ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του 
Κέντρου, ο οποίος µε την σειρά του θα πρέπει να έχει συµµετάσχει στα αντίστοιχα 
σεµινάρια του φορέα εκπαίδευσης για το τρέχον έτος. 

Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου καταστρώνει στο τέλος της χρονιάς ένα σχέδιο 
µε τις ετήσιες υποχρεωτικές 24ωρες εκπαιδευτικές επιµορφώσεις του νέου έτους, 
βάσει των απαιτήσεων της Νοµοθεσίας. Κατόπιν, σε συνεννόηση µε τον εκπαιδευτικό 
οργανισµό καθορίζονται οι ηµεροµηνίες εκπαίδευσης των ελεγκτών του Κέντρου. Οι 
ελεγκτές που θα εκπαιδευτούν στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες εκπαίδευσης επιλέγονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί το κέντρο να λειτουργήσει επαρκών τουλάχιστον 
µε µια γραµµή ελέγχου. 

Ο υπεύθυνος του κέντρου ο οποίος γνωρίζει τις ηµεροµηνίες της επαγγελµατικής 
επιµόρφωσης µπορεί να προβλέψει την επιλογή, εάν χρειαστεί, κάποιου άλλου 
ελεγκτή ο οποίος θα αντικαταστήσει τον απόντα κατά την διάρκεια της επιµόρφωσης 
του. 

Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος της 24ωρης  επιµόρφωσης των ελεγκτών του 
κέντρου είναι ο Τεχνικός ∆ιευθυντής, τότε αναλαµβάνει αυτός την επιµόρφωση των 
ελεγκτών του κέντρου, το πρόγραµµα και η διάρκεια της οποίας θα πρέπει να 
τεκµηριωθούν σε πρότυπο έγγραφο του κέντρου. Επίσης προκειµένου να τεκµηριωθεί 
η εν λόγω εκπαίδευση των ελεγκτών, θα πρέπει να σταλεί και το κατάλληλο έντυπο 
διενέργειας της συµπληρωµατικής 24ωρης εκπαίδευσης προς την αρµόδια διεύθυνση 
του Υ.ΜΕ (∆ΑΧΜ), επισυνάπτοντας την βεβαίωση παρακολούθησης της 24ωρης 
επιµόρφωσης του Τεχνικού ∆ιευθυντή από το φορέα επιµόρφωσης. 

Οι ελεγκτές οι οποίοι δεν άσκησαν τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα πλέον του 
ενός έτους ή άτοµα των οποίων η ποιότητα της εργασίας παρουσιάζει σοβαρές 
επαγγελµατικές ελλείψεις, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τον κύκλο 
επαγγελµατικής επιµόρφωσης για να φτάσουν στην απαιτούµενη στάθµη γνώσεων. 

Επίσης ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου, κατά την διάρκεια του εξαµήνου 
υποχρεούται να επιθεωρεί τους ελεγκτές επί της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου. 

Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του κέντρου µπορεί να απαιτήσει συµπληρωµατικές 
εκπαιδεύσεις του προσωπικού του κέντρου σε περιπτώσεις αλλαγών µεθοδολογίας 
του τεχνικού ελέγχου, χρήση νέων µηχανηµάτων στον τεχνικό έλεγχο ή 
τροποποιήσεις των τεκµηριωµένων διαδικασιών συναφών µε το σύστηµα ποιότητας. 
 
 
 

6.8 Έλεγχος γνώσεων µε αρνητικά αποτελέσµατα. 
 

Ο έλεγχος των γνώσεων των ελεγκτών πραγµατοποιείται από τον Υπεύθυνο 
Ποιότητας του Κέντρου και αφορά θέµατα σχετικά µε την γενική λειτουργία του 
Κέντρου και τις διαδικασίες ελέγχου και από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή σχετικά µε 
τεχνικά θέµατα και θέµατα διενέργειας τεχνικού ελέγχου, κατά την διάρκεια των 
εσωτερικών επιθεωρήσεων του κέντρου.  

Οι ελεγκτές µεταξύ άλλων, καλούνται να συµπληρώσουν ειδικά ερωτηµατολόγια 
µέσω των οποίων πραγµατοποιείται έλεγχος των γνώσεων. Εάν ο έλεγχος των 
γνώσεων δεν αποδειχθεί ικανοποιητικός για κάποιους από τους ελεγκτές, τότε 
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διοργανώνεται νέος έλεγχος ύστερα από κάποιο χρονικό διάστηµα ή εσωτερική 
εκπαιδευτική επιµόρφωση, σύµφωνα µε την κρίση του ∆ιευθυντή του Κέντρου. 
 
 

6.9 Κυρώσεις.  
 
Οι κυρώσεις οι οποίες υφίσταται ο ελεγκτής είναι: 
 
  

• Σύσταση από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του Κέντρου, τεκµηριωµένη στο 
έγγραφο µηνιαίας συνέλευσης των ελεγκτών, σε περίπτωση δευτερευουσών 
παραλήψεων κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
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Κεφάλαιο έβδοµο : ∆ιαχείριση ∆ελτίων. 
 
 
7.1 ∆ιαχείριση ∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου. 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε το περιεχόµενο ενός δελτίου τεχνικού ελέγχου 
και θα εξηγήσουµε τα βήµατα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση 
απώλειας ή κλοπής κανονιστικού εγγράφου το οποίο έχει επιδοθεί σε πελάτη κατά 
την επίσκεψη του στο κέντρο για τον έλεγχο του οχήµατος του.  
Η εν λόγω διαδικασία εφαρµόζεται σε όλα τα κέντρα τεχνικού ελέγχου. 
Το αποδεικτικό στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει ότι έχει διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος 
ενός οχήµατος είναι το πρωτότυπο του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου. 
Το σήµα καταλληλότητας δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο διεξαγωγής του 
Τεχνικού Ελέγχου. 
Θα περιγράψουµε επίσης τον τρόπο φύλαξης, ταξινόµησης και αρχειοθέτηση των 
∆ελτίων Τεχνικού Ελέγχου και των σηµάτων καταλληλότητας.  
 
 
 
 

7.2 ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε) 
 
Το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο εκδίδεται µετά την επιτυχή διεξαγωγή του 
τεχνικού ελέγχου, πρέπει να πληρεί την µορφή, τις προδιαγραφές και την αρίθµηση 
που προβλέπεται στις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις και ειδικότερα στην Υ.Α   
33586/4277 (Φ.Ε.Κ 1099/21-7-2010). Το ∆ΤΕ αποτελείται βασικά από δύο έντυπα 
µεγέθους Α4, το πρώτο από τα οποία είναι το πρωτότυπο και το δεύτερο το 
αντίγραφο. Το πρωτότυπο συνοδεύεται από µια επέκταση (συνοδευτικό δελτίο), 
οποία ουσιαστικά εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για τις ενδεχοµένως διαπιστωθείσες 
παρατηρήσεις. 
Στο πίσω µέρος του ∆ΤΕ υπάρχουν πληροφορίες και επεξηγήσεις των κωδικών 
ελλείψεων, σύµφωνα µε την Υ.Α 44800/123/17-12-1985. Το πρωτότυπο ∆ΤΕ 
περιέχει ειδικό υδατογράφηµα του ΥΜΕ, τα στοιχεία του Κέντρου, τον αριθµό του 
∆ΤΕ εις διπλούν, τα στοιχεία του τεχνικού ελέγχου, το είδος του ελέγχου, υπογραφή 
του διενεργήσαντος τον Τεχνικό έλεγχο, τις µετρήσεις που έγιναν κατά την διεξαγωγή 
του ελέγχου, τις ελλείψεις και τους κωδικούς αυτών τις παρατηρήσεις και τα στοιχεία 
του ατόµου που προσκόµισε το όχηµα. 
Τα δελτία του Εκούσιου (Π.Ε.Τ.Ε)Τεχνικού ελέγχου είναι διαφορετικά από αυτά του 
κανονιστικού Τεχνικού ελέγχου.   
 
 
 

7.3 Ταξινόµηση και αρχειοθέτηση ∆ελτίων Τεχνικού 
Ελέγχου (αντίγραφα). 
 
Τα ∆ΤΕ πρέπει να ταξινοµούνται κατά αύξουσα αριθµητική σειρά των αριθµών των 
δεσµίδων. Σε κάθε ∆ΤΕ ελέγχου ή επανελέγχου βρίσκονται τυπωµένες οι µετρήσεις 
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τις οποίες δίνουν τα µηχανήµατα ελέγχου, καθώς και άλλα στοιχεία που 
περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο. Σε περίπτωση που κάποιος έλεγχος 
οδηγήσει σε επανέλεγχο, το αυτοκόλλητο του σήµατος καταλληλότητας επικολλάται 
πάνω στο αντίγραφο του ∆ΤΕ µε κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να είναι εύκολη η 
ανάγνωση του εγγράφου. Στην περίπτωση που το σήµα καταλληλότητας είναι 
αυτόνοµο δεν επικολλάται στο όχηµα σε περίπτωση που ο έλεγχος οδηγήσει σε 
επανελέγχο. 
 
 

 
7.4 Απώλεια ή κλοπή κανονιστικού εγγράφου. 
 
7.4.1 ∆ελτίο Τεχνικού ελέγχου.  
 
Αποκλειστικά και µόνον ο ιδιοκτήτης του οχήµατος ή το άτοµο το οποίο προσκόµισε 
το όχηµα για τεχνικό έλεγχο µπορούν να λάβουν γνώση του περιεχόµενου του ∆ΤΕ 
που έχει εκδοθεί. Κατά συνέπεια απαγορεύεται αυστηρά να επιδεικνύεται ένα ∆ΤΕ ή 
ακόµη περισσότερο να δίδονται πληροφορίες από τηλεφώνου, συναφείς µε το 
περιεχόµενο του ελέγχου ενός οχήµατος σε άλλο πρόσωπο πλην των 
προαναφερθέντων. Σε περίπτωση απώλειας του ∆ΤΕ από τον πελάτη πρέπει το δελτίο 
αυτό να αντικατασταθεί από την εκτύπωση ταυτάριθµου  ∆ΤΕ και όχι µε την 
φωτοτυπία του αντίγραφου το οποίο και δεν έχει καµία ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση 
θα πρέπει να ζητηθεί ταυτότητα και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος και το ∆ΤΕ 
να δοθεί αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του οχήµατος. Το αντίγραφο του ∆ΤΕ δίδεται 
αποκλειστικά στον πελάτη και πρέπει να συνοδεύεται από µια βεβαίωση του κέντρου, 
στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία και το αποτέλεσµα του τεχνικού ελέγχου του 
οχήµατος, µε την υπογραφή του Τεχνικού ή του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή του Κέντρου. 
 
 
 

7.4.2 Απόδειξη πληρωµής.  
 
 
Μαζί µε το δελτίο τεχνικού ελέγχου (κανονιστικού ή εκούσιου ή Κάρτας 
καυσαερίων) δίδεται στον πελάτη και µία απόδειξή πληρωµής. Η διαδικασία που 
ακολουθείται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας είναι η χορήγηση φωτοτυπίας της 
απόδειξης πληρωµής. 
 
 
 

7.5 Προστασία ενάντια στην κλοπή και στην κατάχρηση. 
 
Για να αποφεύγονται οι κλοπές των πρακτικών ελέγχου, εκτός των ωραρίων 
λειτουργίας της επιχείρησης, τα έντυπα που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε χώρο ο οποίος είναι προστατευµένος.  Σε κάθε αλλαγή υπηρεσίας θα 
πρέπει να γίνεται έλεγχος από τον εργαζόµενο ότι το πρώτο έντυπο είναι η συνέχεια 
του τελευταίου που έχει εκτυπωθεί. 
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Σε περίπτωση υπεξαίρεσης εντύπων πρέπει να ενηµερωθεί η αρµόδια διοικητική αρχή 
της περιφέρεις και να δοθούν οι αριθµοί των κλεµµένων εντύπων για να µπορέσει να 
εντοπιστεί οποιαδήποτε παράνοµη χρήση τους, στην συνέχεια θα πρέπει να κατατεθεί 
µήνυση για κλοπή στο οικείο αστυνοµικό τµήµα.  
Κατά την καταγγελία θα πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι για τις συνθήκες την 
ηµεροµηνία και την ώρα της κλοπής. Θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθούν το πλήθος 
καθώς και ο αριθµός αναγνώρισης των εντύπων. 
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Κεφάλαιο όγδοο:  Ειδοποίηση Αρχών  
 
8.1 Ειδοποίηση αρχών  
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι συνθήκες και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η 

ειδοποίηση των αρµόδιων αρχών σε περιπτώσεις εντοπισµού ελλείψεων σε οχήµατα 
που ελέγχονται στο κέντρο και σε περιπτώσεις εντοπισµού πλαστών ή ελλιπώς 
συµπληρωµένων Καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). 

 
 
 

8.2 Περιπτώσεις ειδοποίησης αρµοδίων αρχών. 
 
Οι επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο του οχήµατος 

περιγράφονται στον πίνακα της Υπουργικής απόφασης 12078/1343. 
Όταν κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου οχήµατος στο κέντρο διαπιστωθούν 

επικίνδυνες ελλείψεις σύµφωνα µε την Υ.Α 12078/1343, τότε ο ελεγκτής ειδοποιεί 
αµέσως τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του κέντρου. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίσθηκαν 
στο όχηµα επικίνδυνες ελλείψεις πέραν των σηµείων αναγνώρισης της ταυτότητας 
του οχήµατος  και των πινακίδων κυκλοφορίας, ο τεχνικός διευθυντής του κέντρου 
υποχρεούνται να ενηµερώσει τηλεφωνικά και µε FAX την αρµόδια υποδιεύθυνση της 
τροχαίας της περιοχής που βρίσκεται το ΙΚΤΕΟ. Επίσης ενηµερώνεται και ο κάτοχος 
του οχήµατος για τις επικίνδυνες ελλείψεις και για την διαδικασία ειδοποίησης των 
αρχών και του γίνεται σύσταση να µην µετακινηθεί το όχηµα µε ίδια µέσα. 

 Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται στο όχηµα επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν 
την αναγνώριση της ταυτότητας του οχήµατος (αριθµός πλαισίου) και πινακίδων 
κυκλοφορίας (παραποίηση πινακίδων), απαιτείται τηλεφωνική ενηµέρωση και µε 
αποστολή FAX την αρµόδια υποδιεύθυνση της τροχαίας και της αρµόδιας υπηρεσίας 
συγκοινωνιών της περιοχής που βρίσκεται το ΙΚΤΕΟ. 

Συνοψίζοντας, στις περιπτώσεις που εντοπίσθηκαν επικίνδυνες ελλείψεις, µετά το 
πέρας της διεξαγωγής του τεχνικού ελέγχου, πρέπει να εφαρµόζεται η ακόλουθη 
διαδικασία: 

• Έκδοση ∆.Τ.Ε στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται η επικίνδυνη 
έλλειψη µε τον ανάλογο σχολιασµό στον χώρο των παρατηρήσεων και 
παράδοση του στον προσκοµίζων το όχηµα.  
• Άµεση τηλεφωνική επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της τροχαίας της 

περιοχής, ενηµέρωση του προσκοµίζοντα το όχηµα για το αποτέλεσµα του 
Τεχνικού Ελέγχου, καθώς και την υποχρέωση παράδοσης των στοιχείων του 
οχήµατος (πινακίδες κυκλοφορίας) στα όργανα της τροχαίας όταν 
προσέλθουν. 
• Άµεση έγγραφη ενηµέρωση µέσω ΦΑΞ της αρµόδιας υπηρεσίας της 

τροχαίας και του Υ.ΜΕ για την ύπαρξη επικίνδυνης έλλειψής στο εν λόγω 
όχηµα. 

 
Σηµειώνεται ότι το τελευταίο βήµα της διαδικασίας είναι απολύτως απαραίτητο 

προκειµένου να τεκµηριώνεται η ενηµέρωση της τροχαίας. 
 
Ειδικότερα η επισήµανση του κωδικού 1101 και ο χαρακτηρισµός της  
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έλλειψης ως επικίνδυνης, αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο χαραγµένος 
αριθµός πλαισίου του οχήµατος λείπει ή είναι διαφορετικός από εκείνον της άδειας 
κυκλοφορίας καθώς και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο 
αριθµός πλαισίου του οχήµατος είναι εντοιχισµένος ή παραποιηµένος ή αλλοιωµένος 
σε σχέση µε αυτόν ο οποίος χαράχθηκε από το εργοστάσιο κατασκευής. Σε 
διαφορετική περίπτωση γίνεται χρήση του κωδικού 1404 και ο χαρακτηρισµός της 
έλλειψης επιλέγεται µε βάση την εµπειρία των ελεγκτών και τα προβλεπόµενα από 
την νοµοθεσία. Στον κωδικό 1404 καταχωρούνται και οι ελλείψεις που αντιστοιχούν 
σε λανθασµένες εγγραφές βασικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας ή αλλαγές 
βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήµατος, όπως µετασκευές οι οποίες µπορεί 
να είναι συνήθως η εγκατάσταση υγραεριοκίνησης, η µετατροπή Ε.Ι.Χ σε Φ.Ι.Χ, οι 
τροποποιήσεις των Φ.Ι.Χ ανοικτού τύπου σε κλειστού, η τοποθέτηση της 
ανατρεπόµενης καρότσας κλπ. Για τις ελλείψεις αυτές απαιτείται και η ειδοποίηση 
της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Υ.ΜΕ που ανήκει στην Περιφέρεια την οποία 
έχει ταξινοµηθεί το όχηµα. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν πλαστές Κ.Ε.Κ ή συµπληρωµένες µε ελλιπή 
στοιχεία, ο ελεγκτής ή ο αρµόδιος υπάλληλος της γραµµατείας ενηµερώνει τον 
Τεχνικό ∆ιευθυντή του κέντρου προκειµένου να ειδοποιηθεί τηλεφωνικά και να 
αποσταλεί µε FAX η αρµόδια υποδιεύθυνση τροχαίας. 

Στις περιπτώσεις των προς ταξινόµηση οχηµάτων, που διατυπώνονται αµφιβολίες 
για την ταυτότητα του οχήµατος (χαραγµένος αριθµός πλαισίου) του προς 
ταξινόµηση οχήµατος (περίπτωση καταχώρησης επικίνδυνης έλλειψης), τότε 
ειδοποιείται άµεσα η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών, σύµφωνα µε την κατοικία του 
κατόχου του οχήµατος, στην οποία και παραπέµπεται για έλεγχο το όχηµα, µαζί µε το 
παραπεµπτικό σηµείωµα. Παράλληλα ειδοποιείται και η αρµόδια υπηρεσία του 
τελωνίου που εκδόθηκε το παραστατικό ταξινόµησης. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αµφιβολίες στην ταυτότητα του οχήµατος θα 
πρέπει να ενηµερώνεται ο Τεχνικός διευθυντής του κέντρου, ο οποίος επιλαµβάνεται 
του θέµατος και αφού εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διερεύνησης για την διαπίστωση 
της ταυτότητας του οχήµατος, θα υπογράψει αυτός το ∆ΤΕ και τα προαναερθέντα 
έγγραφα. 

   Στις περιπτώσεις όπου διατυπώνονται αµφιβολίες σχετικά µε την 
ταυτότητα του οχήµατος, θα πρέπει να αναγράφεται στο χώρο τ ω ν  
παρατηρήσεων του ∆ΤΕ η επισήµανση: 

 

«∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ........................................................................................... ». 

 
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφ ω ν α  µε την Απόφαση ΥΜΕ Φ50/37294/4127, 

κάθε όχηµα το οποίο έχει κατασκευασθεί µετά το 1984, θα πρέπει να φέρει 
χαραγµένο αριθµό πλαισίου. Εξαίρεση στην ανωτέρω  απαίτηση αποτελούν 
τα οχήµατα τα οποία ταξινοµούνται στην χώρα µε το καθεστώς της 

µµετοικεσίας. 
Προκειµένου για οχήµατα εκποιούµενα από τον Ο∆∆Υ, πλέον του εργοστασιακού 

αριθµού πλαισίου, χαράσσεται και από τον Ο∆∆Υ ιδιαίτερος αριθµός πλαισίου, ο 
οποίος αποτυπώνεται στο χορηγούµενο πιστοποιητικό και πρέπει να διαπιστώνεται η 
ύπαρξή του.  
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Κεφάλαιο Ένατο: Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων  
 
Η διαδικασία αυτή περιγράφει τις ειδικές συνθήκες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε 
την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων. 
 
 
 

9.1 Γενικά 
 
Η έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), αφορά τις κατηγορίες οχηµάτων που 
ανήκουν στο πεδίο του τεχνικού ελέγχου των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκεκριµένα τα  
Ε.Ι.Χ., τα Φ.Ι.Χ. µε µικτό βάρος µικρότερο των 3,5t και τα ασθενοφόρα. 
Πραγµατοποιείται στα πλαίσια των Κανονιστικών Τεχνικών Ελέγχων των ΙΚΤΕΟ, 
παρέχεται και ως ανεξάρτητη  υπηρεσία και εκδίδεται σε όχηµα πελάτη, ο οποίος το 
προσκοµίζει για την διενέργεια των προβλεπόµενων Κανονιστικών Τεχνικών 
Ελέγχων, και ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Είτε επειδή ο πελάτης επιθυµεί την έκδοση νέας ΚΕΚ 
• Είτε επειδή ο πελάτης δεν προσκόµισε την ΚΕΚ από αµέλεια του 
• Είτε επειδή η ΚΕΚ που προσκόµισε ο πελάτης έχει λήξει, είτε περιέχει ελλιπή 

ή λανθασµένα στοιχεία, γεγονός που επισηµαίνεται κατά την επίσκεψή του 
στο Κέντρο 

• Είτε επειδή πλησιάζει η ηµεροµηνία λήξης της ΚΕΚ και ο πελάτης επιθυµεί 
πρόωρη ανανέωσή της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ΚΕΚ είναι η µη υπέρβαση, κατά την 
διάρκεια του διενεργούµενου τεχνικού ελέγχου, των από τις συναφείς Κανονιστικές 
∆ιατάξεις επιτρεπόµενων ορίων των συναφών µε τις εκποµπές καυσαρίων. 
 
 
 

 
9.2 ∆ιαδικασία έκδοσης ΚΕΚ στα πλαίσια του αρχικού ή 
περιοδικού ελέγχου οχηµάτων. 
 
Ο πελάτης προσκοµίζει το όχηµα του στο Κέντρο για τη διενέργεια του τεχνικού 
ελέγχου. Μεταξύ των διαφόρων δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται για την έναρξη 
της διενέργειας του τεχνικού ελέγχου, είναι και η ισχύουσα ΚΕΚ, εφόσον βέβαια 
αυτό απαιτείται από την συγκοινωνιακή περιφέρεια στην οποία ανήκει το όχηµα. 
Η προσκοµιζόµενη ΚΕΚ εξετάζεται από τον αρµόδιο υπάλληλο της γραµµατείας ως 
προς: 

• Την ισχύ της 
• Την γνησιότητά της 
• Την πληρότητα και την ορθότητα των περιλαµβανόµενων δεδοµένων 

Και: 
α)  στην περίπτωση που ισχύουν και οι τρεις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, 
διενεργείται ο τεχνικός έλεγχος. Ο αύξων αριθµός της προσκοµιζόµενης ΚΕΚ 
καταχωρείται στο Μηχανογραφικό Σύστηµα του ΙΚΤΕΟ. Εφόσον οι εκποµπές 
καυσαερίων που καταγράφονται κατά την διαξαγωγή του τεχνικού ελέγχου είναι 
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εντός των επιτρεπόµενων ορίων, δεν απαιτείται άλλη διενέργεια. Στην περίπτωση 
όµως υπέρβασης αυτών των ορίων, απαιτείται: 
α) η "ακύρωση" της ΚΕΚ, δια της αναφοράς της αιτιολόγησης από τον αρµόδιο 
ελεγκτή στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) µε την αναγραφή στο χώρο των 
παρατηρήσεων της φράσης: «Απαιτείται εφοδιασµός µε νέα ΚΕΚ εντός 10 
ηµερών». 
 
Κατά την διάρκεια του επανελέγχου (λόγω υπέρβασης των επιτρεπόµενων των ορίων 
των συναφών µε τις εκποµπές των καυσαερίων), ελέγχεται εκ νέου η ύπαρξη ΚΕΚ, 
κατά τα προαναφερθέντα. Εφόσον οι εκποµπές σε καυσαέρια είναι εκτός των 
επιτρεπόµενων ορίων, ισχύουν τα προαναφερθέντα στην παράγραφο (α). εφόσον 
όµως οι εκποµπές σε καυσαέρια είναι εντός των επιτρεπόµενων ορίων και 
προσκοµίσθηκε ΚΕΚ, δεν απαιτείται άλλη ενέργεια από το ΙΚΤΕΟ. Εάν δεν υπάρχει 
ΚΕΚ, τότε ο πελάτης ενηµερώνεται για τις συνέπειες της έλλειψης. Εφόσον επιθυµεί, 
εκδίδεται νέα ΚΕΚ από το ΙΚΤΕΟ. Εφόσον δεν το επιθυµεί, τότε είναι απαραίτητο να 
αναγραφεί στο ∆ΤΕ και ειδικότερα στο χώρο των παρατηρήσεων από τον αρµόδιο 
ελεγκτή, η φράση: «Υποχρεούται σε άµεση έκδοση ΚΕΚ». 
 
β) στην περίπτωση µη προσκόµισης ΚΕΚ ή ΚΕΚ της οποίας η ισχύει έχει λήξει, ο 
πελάτης ενηµερώνεται για τις συναφείς συνέπειες. ∆ιενεργείται στη συνέχεια ο 
τεχνικός έλεγχος. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του τεχνικού ελέγχου του συναφούς 
µε τις εκποµπές καυσαερίων: 

• Στην περίπτωση αποτελεσµάτων «εκτός ορίων» ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο (α), πλην της ακύρωσης της ΚΕΚ. 

• Στην περίπτωση «εντός ορίων» εκδίδεται ΚΕΚ από το ΙΚΤΕΟ (εφόσον το 
επιθυµεί ο πελάτης) ή στο ∆ΤΕ απαιτείται η αναγραφή της παρατήρησης 
«υποχρεούται σε άµεση έκδοση ΚΕΚ». 

 
γ)  στην περίπτωση προσκόµισης ΚΕΚ της οποίας για τον οποιονδήποτε λόγο 
αµφισβητείται η γνησιότητα και ανεξαρτήτως των ενεργειών που αναφέρονται στις 
παραγράφους (α) και (β) οι οποίες και πρέπει να πραγµατοποιούνται, συντάσσεται 
έκθεση µε αποδέκτη την αρµόδια ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιών και την ∆ιεύθυνση της 
Τροχαίας και της Ασφάλειας της περιοχής, µε αναφορά στην υπό αµφισβήτηση ΚΕΚ 
και επισύναψη φωτοαντίγραφου της, από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του ΙΚΤΕΟ. Ο 
πελάτης εφοδιάζεται µε αντίγραφο της έκθεσης. 
 
δ)  στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων σε ότι αφορά την πληρότητα και την 
ορθότητα της συµπλήρωσης των δεδοµένων στην υπάρχουσα ΚΕΚ και πέρα από όσα 
περιλαµβάνονται στις παραγράφους (α) και (β), απαιτείται επιπρόσθετα εκ µέρους 
του Τεχνικού ∆ιευθυντή του ΙΚΤΕΟ: 

1. η ενηµέρωση του πελάτη για τις συγκεκριµένες ελλείψεις, 
2. η αναγραφή στο ∆ΤΕ και ειδικότερα στο χώρο των παρατηρήσεων, της 

φράσης «Απαιτείται εφοδιασµός µε νέα ΚΕΚ εντός 10 ηµερών». 
3. η αποστολή του πρακτικού ακύρωσης της ΚΕΚ στην αρµόδια της Τροχαίας 

και της Ασφάλειας της περιοχής, µε επισύναψη φωτοαντίγραφου της ΚΕΚ. 
4. ο εφοδιασµός του πελάτη µε αντίγραφο του πρακτικού. 

 
ε)  στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης συναινέσει λόγω των 
περιλαµβανοµένων στα (α), (β),(γ) και (δ) ή απαιτήσει αυτοβούλως την έκδοση ΚΕΚ 
από το Κέντρο, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
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1. ο υπάλληλος της γραµµατείας ενηµερώνεται για τις προθέσεις του πελάτη. 
2. ο ελεγκτής ενηµερώνεται, προκειµένου να µην προβεί σε καταγραφή της 

παρατήρησης στο ∆ΤΕ. 
3. ολοκληρώνεται η διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου. 
4. ο ελεγκτής προσέρχεται στον χώρο της γραµµατείας, για την υπογραφή του 

εκδοθέντος ∆ΤΕ και ενηµερώνει την γραµµατεία για τη µη υπέρβαση των 
επιτρεπόµενων ορίων εκποµπών καυσαερίων. 

5. ο υπάλληλος της γραµµατείας συµπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του 
οχήµατος στην ΚΕΚ. 

6. ο αρµόδιος ελεγκτής παραλαµβάνει την ΚΕΚ και συµπληρώνει τα 
απαιτούµενα πεδία. 

7. ο υπάλληλος παραλαµβάνει την συµπληρωµένη εκδοθείσα ΚΕΚ και: 
• την καταχωρεί σε κατάσταση που τηρεί µε τον κωδικό, 

συµπληρώνοντας τα εξής στοιχεία: 
α/α εκδιδόµενης ΚΕΚ – Αριθµός Κάρτας, κατηγορία οχήµατος – 
Αριθµός κυκλοφορίας – Ηµεροµηνία εκδόσεως ΑΠΥ. 

• Επισυνάπτει στην ΚΕΚ το απόκοµµα της δεύτερης σελίδας του 
εκδοθέντος ∆ΤΕ, µε τίτλο «Μετρήσεις Ελέγχου Καυσαερίων» για την 
περίπτωση ελέγχου σε βενζινοκίνητο όχηµα ή το χαρτί εκτύπωσης του 
Νεφελόµετρου, στην περίπτωση ελέγχου σε πετρελαιοκίνητο όχηµα. 

• Την παραδίδει στον πελάτη, µαζί µε το εκδοθέν ∆ΤΕ και τα 
προσκοµισθέντα έγγραφα, µετά την ολοκλήρωση του τεχνικού 
ελέγχου και πριν την αποχώρηση του πελάτη. 

 
 
 

9.3 ∆ιάρκεια ισχύος της ΚΕΚ 
 
Η ΚΕΚ που εκδίδεται έπειτα από τον επιτυχή έλεγχο των καυσαερίων των οχηµάτων, 
έχει διάρκεια ισχύος έναν (1) χρόνο για τα ΕΙΧ και ΦΙΧ οχήµατα µέχρι 3,5t και για 
έξι (6) µήνες για τα Ε∆Χ οχήµατα (οχήµατα ΤΑΞΙ). 
 
 
 
 

9.4 ∆ιαδικασία αυτόνοµης έκδοσης ΚΕΚ 
 
Στα ΙΚΤΕΟ δίνεται πλέον και η δυνατότητα του αυτόνοµου ελέγχου των καυσαερίων 
και της έκδοσης της ΚΕΚ, χωρίς την απαίτηση της διενέργειας του Αρχικού Τεχνικού 
Ελέγχου, Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου ή του Επανελέγχου ταυτόχρονα. 
 
Η διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται είναι η ακόλουθη: 

1. καταχώρηση του οχήµατος στη  πύλη και των απαιτούµενων στοιχείων του, 
από τα στοιχεία του εντύπου της Άδειας κυκλοφορίας. 

2. Εισαγωγή του οχήµατος στο Βιβλίο Εισερχοµένων Οχηµάτων (βιβλίο της 
Εφορείας). 

3. Καταχώρηση από τον ελεγκτή των στοιχείων του οχήµατος στο φορητό 
τερµατικό διαµέσου οπτικού ελέγχου, διεξαγωγή του ελέγχου των 
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καυσαερίων από τον ελεγκτή και καταχώρηση των µετρήσεων στο φορητό 
τερµατικό. 

4. ∆ιεξαγωγή του ελέγχου των καυσαερίων του οχήµατος καθώς και των λοιπών 
οπτικών ελέγχων που απαιτούνται, όπως µεταξύ άλλων, ο  έλεγχος του 
καταλυτικού µετατροπέα (εάν υπάρχει) και της έγκρισης αυτού, σύµφωνα µε 
τα καταγραφόµενα στο άρθρο 5, της ΥΑ Φ50/75660/3565 (ΦΕΚ 1999/Β/10-
11-1999). 

5. Αποθήκευση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων των καυσαερίων στην 
φόρµα του λογισµικού, συµπλήρωση των λοιπών πεδίων κα επικύρωση από 
τον ελεγκτή της φόρµας ελέγχου. Σηµειώνεται ότι µετά την εκτύπωση της 
φόρµας του ελέγχου, εµφανίζεται αυτόµατα το αποτέλεσµα του ελέγχου των 
καυσαερίων και η διάρκεια ισχύος της εκδιδόµενης ΚΕΚ (στην περίπτωση 
επιτυχούς ελέγχου των καυσαερίων). 

6. Τιµολόγηση του ελέγχου των καυσαερίων. 
7. Συµπλήρωση του εντύπου της ΚΕΚ από τον ελεγκτή (εφόσον ο έλεγχος 

καυσαερίων ήταν επιτυχής), επισύναψη του εντύπου των µετρήσεων από τον 
εκτυπωτή του µηχανήµατος ελέγχου στην συµπληρωµένη ΚΕΚ και απόδοσή 
της στον πελάτη µαζί µε την απόδειξη της πληρωµής. 

8. Έξοδος του οχήµατος από το λογισµικό και έξοδος του από το Βιβλίο της 
Εφορείας, µετά την αποχώρηση του πελάτη. 

 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις συναφείς ΥΑ που ισχύουν για την έκδοση της ΚΕΚ, 
είναι υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αποτελεσµάτων του ελέγχου των 
καυσαερίων των οχηµάτων, χωρίς να απαιτείται η λήψη και αποστολή των στοιχείων 
του οχήµατος στη βάση δεδοµένων του ΥΜΕ µέσω του Μηχανογραφικού 
Συστήµατος Επικοινωνίας του Κέντρου. 
 
Ο έλεγχος των καυσαερίων, ανεξάρτητα της έκβασης του (επιτυχής ή όχι), 
τιµολογείται σε κάθε περίπτωση. 
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Κεφάλαιο ∆έκατο : ∆ιαδικασία Τεχνικού Ελέγχου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την διαδικασία διεξαγωγής των διαφόρων φάσεων 
της εκτέλεσης ενός τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. 
 
 

10.1 Υποδοχή των πελατών  
 

Ο πελάτης προσκοµίζει το όχηµά του στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου, κυρίως µετά 
από ραντεβού. Η υποδοχή της πελατείας θα πρέπει να γίνεται µε ευγένεια και µε καλή 
διάθεση από την ώρα που θα φθάσει ο πελάτης στην είσοδο του Κέντρου. Ο πελάτης 
θα πρέπει να εκθέσει στον υπάλληλο της γραµµατείας τους λόγους για τους οποίους 
ήρθε στο Κέντρο για να µπορέσει ο τελευταίος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
πελάτη.  
Τα στοιχεία του οχήµατος (αρ. πινακίδας, εργοστασιακός τύπος, αιτία της επίσκεψης, 
κλπ) εισάγονται από τον υπάλληλο της πύλης στο τερµατικό της πύλης. Στην 
περίπτωση που η πύλη δεν χρησιµοποιείται, η λειτουργία του Λογισµικού της Πύλης 
εκτελείται από την Γραµµατεία. Το όχηµα στη συνέχεια παρκάρεται από τον πελάτη 
στο χώρο του Κέντρου (περιοχή στάθµευσης προς έλεγχο η οποία του έχει υποδειχθεί 
µέσω πινακίδων) και στη συνέχεια ο πελάτης µαζί µε τα προσκοµιζόµενα έγγραφα 
που απαιτούνται για τον τεχνικό έλεγχο προσέρχεται στη γραµµατεία του Κέντρου. 
Εκεί εισάγονται στο Μηχανογραφικό Σύστηµα του Κέντρου τα υπόλοιπα στοιχεία, 
(στοιχεία ιδιοκτήτη οχήµατος από άδεια κυκλοφορίας, είδος ελέγχου) και γίνεται ο 
έλεγχος των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας και των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών από τον υπάλληλο της γραµµατείας. Στη συνέχεια γίνεται αυτόµατη 
άντληση και εµφάνιση στην οθόνη του τερµατικού των τεχνικών στοιχείων του 
οχήµατος, από την βάση δεδοµένων του ΥΜΕ. Αν διαπιστωθεί ότι τα παραπάνω 
στοιχεία δεν υπάρχουν στο ΑΕΤ ή είναι ελλιπή ή εµφανώς λανθασµένα, τότε 
εισάγονται νέα ή συµπληρώνονται ή διορθώνονται από τον Υπάλληλο, (όπου 
απαιτείται, και µετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου γίνεται και η ενηµέρωση των 
αρµοδίων αρχών). Το σύστηµα καταγράφει αυτόµατα τις διορθώσεις ή τις 
συµπληρώσεις που έγιναν και τις αποστέλλει στην Υπηρεσία Μηχανογράφησης 
∆.Ο.Π. του ΥΜΕ για έλεγχο, µαζί µε τα λοιπά στοιχεία του τεχνικού ελέγχου, στο 
τέλος της διαδικασίας αυτού  και ειδικότερα την Υ.Α. 58413/7516, (ΦΕΚ 1350Β/18-
10-2002). Παράλληλα µε την διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της αδείας 
κυκλοφορίας, ο ελεγκτής, αφού ειδοποιηθεί από την γραµµατεία για την άφιξη του 
προς τεχνικό έλεγχο οχήµατος, µπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία του ελέγχου και 
παράλληλα ο πελάτης καλείται να καταβάλλει το αντίτιµο του ελέγχου για τον οποίο 
προσήλθε και να παραλάβει το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής (ΑΠΥ).  
Για να αρχίσει ο τεχνικός έλεγχος θα πρέπει να προσδιορισθεί, πριν απ’ όλα ο 
κατάλληλος τύπος ελέγχου (Κανονιστικός Έλεγχος - Επανέλεγχος, Εµπρόθεσµος ή 
Εκπρόθεσµος, Έλεγχος για την ταξινόµηση του οχήµατος, Έκδοση ΚΕΚ ).  
Από την στιγµή που η γραµµατεία ή ο ελεγκτής παραλάβει από τον πελάτη τα κλειδιά 
του οχήµατος, το Κέντρο και το προσωπικό του είναι υπεύθυνο για την κατάστασή 
του. 
 

10.2 ∆ιαδικασία Τεχνικού Ελέγχου 
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Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων γίνεται σύµφωνα µε τους 
κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται στις Υ.Α. 44800/123/85, Υ.Α. 71703/8028 και 
Υ.Α. 12078/1343/04, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Ο τεχνικός έλεγχος των 
οχηµάτων στην γραµµή ελέγχου του Κέντρου διενεργείται σε 4 σηµεία ελέγχου. 
Το σηµείο ελέγχου 1 ευρίσκεται στον χώρο του ελέγχου των καυσαερίων, το 
σηµείο 2 στον χώρο ελέγχου της αυτόµατης γραµµής, το σηµείο 3 στον λάκκο 
κατόπτευσης και το σηµείο 4 στον Η/Υ του χώρου ελέγχου. Οι κωδικοί των 
σηµείων τα οποία ελέγχονται στους χώρους 1 έως 4 της γραµµής. 
 
 
 
 

10.2.1 ∆ιαδικασία Ελέγχου της Ταυτότητας του Οχήµατος  
 
Στην αρχή της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου (Σηµείο ελέγχου 1) και αφού 
αποκολληθεί από τον ελεγκτή το παλιό ΕΣΤΕ από την πινακίδα κυκλοφορίας του 
οχήµατος, ο ελεγκτής καταχωρεί στο φορητό τερµατικό, µεταξύ άλλων, και τον 
αριθµό της πινακίδας κυκλοφορίας και τους χαραγµένους αριθµούς του πλαισίου του 
οχήµατος και του κινητήρα, τον κωδικό του ελεγκτή, τον αριθµό γραµµής, τον αριθµό 
θέσεων του οχήµατος, την ένδειξη του χιλιοµετρητή του οχήµατος και τις διαστάσεις 
των ελαστικών. Στο σηµείο ελέγχου 1, εκτελούνται και οι προκαθορισµένοι οπτικοί 
έλεγχοι και διαδικασίες, οι οποίοι βασίζονται στις απαιτήσεις της ΥΑ 44800, όπως 
κάθε φορά ισχύει, όπως, µεταξύ άλλων, η πλήρωση των ελαστικών του οχήµατος 
µε αέρα µέχρι την προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή πίεση, η οποία 
αναγράφεται σε κάποιο σηµείο του οχήµατος (ειδικό ταµπελάκι), ή στο 
εγχειρίδιο χρήσης του οχήµατος. Η πληροφορία αυτή µπορεί να ευρεθεί µέσω 
ειδικού Λογισµικού-Βάσης ∆εδοµένων ή µέσω του κατασκευαστή-αντιπροσώπου του 
οχήµατος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της πληροφορίας αυτής (πχ 
όχηµα παλαιάς τεχνολογίας ή σπάνια περίπτωση µεµονωµένου  µοντέλου), τότε η 
πίεση αέρα των ελαστικών θα πρέπει να αποφασιστεί από τον ελεγκτή µε βάση την 
εµπειρία του ελεγκτή κατά περίπτωση εντός του διαστήµατος: από (29 έως 31)psi ή 
(1.998 έως 2.1360)bar. 
Ο έλεγχος του χαραγµένου κωδικού του τύπου του κινητήρα του οχήµατος και του 
χαραγµένου αριθµού πλαισίου του οχήµατος θα πρέπει να γίνονται µε µεγάλη 
προσοχή, δηλαδή όταν και µόνον όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας και 
χρησιµοποιώντας τα ενδεδειγµένα µέσα προστασίας (γάντια) και εξαντλώντας όλα 
τα δυνατά µέσα που παρέχονται, όπως ειδικοί τηλεσκοπικοί καθρέφτες, βούρτσες 
αποµάκρυνσης επικαθίσεων, γυαλόχαρτα, έλεγχος στον λάκκο κατόπτευσης µε την 
βοήθεια του γρύλου ανύψωσης, λαµβάνοντας υπόψιν και τις ενδεχόµενες 
πληροφορίες από τις οδηγίες χρήσης (manual) των οχηµάτων ή µέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µε τον επίσηµο αντιπρόσωπο των εν λόγω οχηµάτων ή µέσω 
διερεύνησης από συναφές Λογισµικό του εµπορίου. Σε περίπτωση που ο κωδικός του 
τύπου του κινητήρα δεν είναι άµεσα ορατός, τόσον στον χώρο ελέγχου των 
καυσαερίων (σηµείο ελέγχου 1) ή και εναλλακτικά στον λάκκο κατόπτευσης (σηµείο 
ελέγχου 3), θα πρέπει να εξαντλούνται όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες από το 
εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος, πριν καταχωρηθεί η αντίστοιχη 
δευτερεύουσα έλλειψη «µη ορατός αριθµός κινητήρα». 
 
 
 



ΠΠττυυχχιιαακκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  ΝΝοοττάάκκηη  ΤΤηηλλέέµµααχχοο::  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΠΠοοιιόόττηηττααςς,,  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  
ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ΤΤεεχχννιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  οοχχηηµµάάττωωνν  σσεε  ΙΙδδιιωωττιικκόό  ΚΚΤΤΕΕΟΟ..  

78

 

10.2.2  Έλεγχος ταυτότητας οχήµατος 
 
Κατά τον έλεγχο ταυτότητας του οχήµατος ελέγχονται τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην άδεια κυκλοφορίας. 
Αριθµός Πλαισίου -   VIN - Vehicle Identifikation Number 
Το σηµαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό ενός οχήµατος είναι ο αριθµός πλαισίου ο 
αριθµός πλαισίου είναι µοναδικός για  κάθε όχηµα και βρίσκεται χαραγµένος πάνω 
στο πλαίσιο του οχήµατος.  
Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων  έχουν αποδεχθεί ένα τυποποιηµένο 
αριθµό αναγνώρισης του οχήµατος ο οποίος παρέχει κωδικοποιηµένες πληροφορίες 
για το αυτοκίνητο και δεν είναι µόνο ο αύξων αριθµός του. Αυτός ο διεθνής 
τυποποιηµένος VIN έχει 17ψηφία  (γράµµατα και αριθµούς) (µε εξαίρεση κάποια 
οχήµατα παλαιότερης τεχνολογίας) 
και κάθε ψηφίο αντιπροσωπεύει κάποιες κωδικοποιηµένες πληροφορίες στις οποίες 
αναφέρονται η χώρα κατασκευής του οχήµατος, το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος 
του αυτοκινήτου, ο εξοπλισµός, η χρονολογία παραγωγής. 
 
 

 
 

Εικ. Φωτογραφία αριθµού πλαισίου οχήµατος µάρκας BMW 
   
Αναλυτικότερα:   
 
Το 1. ψηφίο δίνει κωδικοποιηµένα τη χώρα του κατασκευαστή (παραδείγµατα):  
 

1.Ψηφί
ο   

 Χώρ
α  

 1.Ψηφί
ο  

  Χώρα 1.Ψηφί
ο  

  Χώρα  1.Ψηφί
ο   

Χώρ

α  
1.Ψηφί

ο  
  Χώρα 

1 =  ΗΠΑ 2 = 
 Καναδ
άς 

3 =  Mεξικό 4 =  ΗΠΑ J = 
 Ιαπωνί
α 

K = 
 Koρέ
α 

S = 

 Μεγάλ
η 
Βρετανί
α 

W = 
 Γερµανί
α 

Z = 
 Ιταλί
α 

  

Το 2. ψηφίο κωδικοποιεί το σήµα ή κατασκευαστή (παραδείγµατα):  

2.Ψη
φίο   

  
Μάρκ

α  

2.Ψη
φίο   

  
Μάρκ

α  

2.Ψη
φίο   

Μάρκ

α  
2.Ψη
φίο   

 Μάρ

κα  
2.Ψη
φίο   

  
Μάρ

κα  

2.Ψη
φίο   

Μάρ

κα  

1 = 
Chevr
olet  

2 = 
Pontia
c  

3 = 
Oldsm
obile  

4 = Buick  5 = 
Ponti
ac  

6 = 
Cadil
lac  

7 = 
 GM 
Κανα

8 = 
Satur
n  

A = Audi  A = 
Jagua
r  

B = 
BM
W  

B = 
Dodg
e  
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δά 

C = 
 Chry
sler 

D = 
Merce
des 
Benz  

F = Ford  G = 

Gener
al 
Motor
s  

H = 
Hon
da  

L = 
Linc
oln  

M = 
Mercu
ry  

N = 
Nissa
n  

O = Opel  P = 

Plym
outh 
Plym
outh 

T = 
Toyo
ta  

V = 
Volv
o  

 
Το 3. ψηφίο κωδικοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο του αυτοκινήτου.  
 
Το 4. έως 8. ψηφίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό του αυτοκινήτου, 
όπως π.χ. σώµα, κινητήρα, µοντέλο, σειρά κλπ.  
 
Το 9. ψηφίο είναι ένα checksum ψηφίο που υπολογίζεται από τα άλλα ψηφία.  
 
Το 10. ψηφίο περιέχει το έτος κατασκευής:  

  

10.Ψηφίο    Έτος 10.Ψηφίο    Έτος 10.Ψηφίο   Έτος 10.Ψηφίο   Έτος 

1 = 1971  B = 1981  M = 1991  1 = 2001  

2 = 1972  C = 1982  N = 1992  2 = 2002  

3 = 1973  D = 1983  P = 1993  3 = 2003  

4 = 1974  E = 1984  R = 1994  4 = 2004  

5 = 1975  F = 1985  S = 1995  5 = 2005 

6 = 1976  G = 1986  T = 1996  6 = 2006  

7 = 1977  H = 1987  V = 1997  7 = 2007  

8 = 1978  J = 1988  W = 1998  8 = 2008  

9 = 1979 K = 1989  X = 1999  9 = 2009  

A = 1980  L = 1990  Y = 2000  A = 2010  

 
Tο 11. ψηφίο κωδικοποιεί το εργοστάσιο όπου το αυτοκίνητο έχει παραχθεί.  
 
Τέλος τα ψηφία 12 µε 17 είναι ο αύξων αριθµός παραγωγής του αυτοκινήτου. 
 
Η θέση του αριθµού πλαισίου διαφέρει από µοντέλο σε µοντέλο γι αυτό ο εντοπισµός 
του χρειάζεται εµπειρία επίσης µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες από την 
αντιπροσωπεία του οχήµατος ή από κάποιο κατάλληλο λογισµικό. 
Στην νοµοθεσία οι ελλείψεις που αφορούν τον αριθµό πλαισίου είναι η οµάδα 
ελλείψεων µε τον γενικό κωδικό 1100.  
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Κωδ. 1100 Αριθµός Πλαισίου  
 
Τα συγκεκριµένα σηµεία ελέγχου περιγράφονται από την παραπάνω οµάδα κωδικών 
των ελλείψεων, απαιτείται να ελέγχεται η ύπαρξη, αναγνωσιµότητα, η πληρότητα από 
πλευράς χαρακτήρων και η ενδεχόµενη παραποίηση του χαραγµένου αριθµού 
πλαισίου. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί και η απόλυτη ταύτιση του αριθµού πλαισίου µε 
τον αντίστοιχο που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος.   
Οποιαδήποτε διαφορά στους χαρακτήρες του αριθµού πλαισίου του οχήµατος σε 
σχέση µε τα αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας, διαφορά η οποία κατά την 
κρίση του ελεγκτή, οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος σηµειώνεται δευτερεύουσα 
έλλειψη. Σε διαφορετική περίπτωση εάν διαπιστωθεί ενδεχόµενη επέµβαση ή 
παρέµβαση στον χαραγµένο αριθµό πλαισίου, σε περίπτωση όπου κατά την κρίση του 
ελεγκτή υπάρχει απόλυτη ή βάσιµη αµφιβολία για την ταυτότητα του οχήµατος, 
καταχωρείται ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ έλλειψη, το όχηµα ακινητοποιείται και ειδοποιείται η 
κατά τόπους ∆/νση τροχαίας.  
 
 

10.2.3 ∆ιαδικασία Ελέγχου των Καυσαερίων  
 
 
Εισάγεται ο αριθµός κυκλοφορίας και η ένδειξη του χιλιοµετρητή του οχήµατος στον 
πίνακα του αναλυτή καυσαερίων (ή του νεφελοµέτρου, αν πρόκειται για 
πετρελαιοκίνητο όχηµα) και ελέγχονται τα καυσαέρια του οχήµατος, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις σχετικές Υ.Α. και είναι καταχωρηµένη στα 
εγχειρίδια χρήσης του µηχανήµατος. Με το τέλος της διαδικασίας ελέγχου των 
καυσαερίων, γίνεται εισαγωγή των µετρηθεισών τιµών των ρύπων στο φορητό 
τερµατικό του ελεγκτή, µέσω της βάσης επικοινωνίας που υπάρχει στον αναλυτή 
καυσαερίων ή στο Νεφελόµετρο, χωρίς να µπορεί αυτός να επέµβει. Τα 
αποτελέσµατα µεταφέρονται αυτοµάτως στον κεντρικό υπολογιστή του 
Μηχανογραφικού Συστήµατος (MΣ.).  Η µεταφορά των αποτελεσµάτων των 
µετρήσεων ελέγχου των καυσαερίων από το φορητό τερµατικό στο Μ/Σ του Κέντρου, 
γίνεται στο σηµείο ελέγχου 4, δηλαδή στον χώρο ελέγχου και αποστολής των 
αποτελεσµάτων. Ο έλεγχος των µετρήσεων ελέγχου των καυσαερίων σε σχέση µε τα 
όρια που απαιτούνται από τη Νοµοθεσία, καθώς και η ενδεχόµενη καταχώρηση της 
αντίστοιχης έλλειψης, γίνεται αυτόµατα από το λογισµικό του Κέντρου. 
 
 
 

10.2.3.1 Ο Αναλυτής Καυσαερίων  
 
 

Ο Αναλυτής Καυσαερίων, είναι φορητός και λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα 
220V. Η συσκευή περιλαµβάνει εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης των καυσαερίων, 
µήκους πλέον των 6m, µε ειδικό στέλεχος δειγµατοληψίας, το οποίο εισέρχεται µέσα 
στον σωλήνα της εξάτµισης του ελεγχοµένου οχήµατος, σε βάθος πλέον των 30cm, 
χωρίς να επηρεάζεται από τις υψηλές θερµοκρασίες των καυσαερίων και από την 
παρουσία τοξικών αερίων (απουσία Teflon). Η ως άνω συσκευή µετρεί :  
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� την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2)  
� την περιεκτικότητα σε µονοξείδιο του άνθρακα (CO)  
� την διορθωµένη περιεκτικότητα σε µονοξείδιο του άνθρακα (COcor), σύµφωνα 

µε την οδηγία 91/ 441/ΕΟΚ.  
� την περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες (HC)  
� την περιεκτικότητα σε οξυγόνο (Ο2)  
� τον συντελεστή «λ»  
� τις στροφές του κινητήρα  
� την θερµοκρασία του κινητήρα  
 
Η τιµή του COcor εµφανίζεται ψηφιακά στην οθόνη των ενδείξεων και εκτυπώνεται 
στο πρωτόκολλο των µετρήσεων.  
Επίσης, η συσκευή διαθέτει ειδικό λήπτη για την µέτρηση της θερµοκρασίας του 
ελαίου του κινητήρα. Ο λήπτης αυτός θα πρέπει να χρησιµοποιείται τουλάχιστον για 
τα οχήµατα τα οποία δεν περνούν επιτυχώς τον έλεγχο των καυσαερίων. Η συσκευή 
δεν µετρεί κατά την διάρκεια της προθέρµανσής της (κατά την έναρξη λειτουργίας 
της), η οποία διαρκεί από 5 έως 15 λεπτά της ώρας, προθέρµανση εξαρτώµενη από 
την θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται η συσκευή, ούτε επίσης µετρεί και κατά τη 
διάρκεια της «σταθεροποίησης» της συσκευής, η οποία γίνεται αυτόµατα ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα. Τεχνικά Στοιχεία για τη µεθοδολογία ελέγχου των καυσαερίων 
περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του Αναλυτή Καυσαερίων. Η µεθοδολογία ελέγχου 
που ακολουθείται περιγράφεται στην Υ.Α. Φ1/26579/3183 (ΦΕΚ Β 790/2007). 
Πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου και µε σκοπό την σωστή προθέρµανση 
και τον καθαρισµό του καταλυτικού µετατροπέα και του κινητήρα του οχήµατος, 
είναι δυνατόν να γίνει επιπλέον προθέρµανση του κινητήρα µέσω της διατήρησης των 
στροφών του, εντός του διαστήµατος από 2000 rpm έως 3000 rpm, για το χρονικό 
διάστηµα από 1 έως 2 λεπτά της ώρας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι ελεγκτές του 
Κέντρου θα πρέπει να αφήνουν σε λειτουργία τον κινητήρα κατά την διάρκεια της 
αναµονής του οχήµατος στη γραµµή ελέγχου. Μετά την προθέρµανση του οχήµατος, 
και σε αναµονή της διενέργειας του ελέγχου των καυσαερίων, τοποθετείται ο 
µετρητής στροφών Dispeed και ο ειδικός λήπτης θερµοκρασίας του λαδιού του 
κινητήρα (αν απαιτείται). Στο τέλος δε και πριν την διενέργεια του ελέγχου, 
τοποθετείται το ακροφύσιο του Αναλυτή στην εξάτµιση του οχήµατος.  

Η επίτευξη της επιθυµητής αυτής θερµοκρασίας λειτουργίας του κινητήρα 
εξακριβώνεται είτε µε τη λειτουργία του ανεµιστήρα του οχήµατος (µετά την παύση 
του οποίου διενεργείται η µέτρηση), είτε από την ένδειξη της θερµοκρασίας του 
ψυκτικού του κινητήρα εντός του πίνακα οργάνων του οχήµατος, είτε µε την ένδειξη 
του αισθητήρα της θερµοκρασίας του λαδιού, από 70oC και άνω, περίπου.  
Η ∆ιαδικασία του ελέγχου των εκποµπών των καυσαερίων γίνεται µε δύο 
µεθοδολογίες, ανάλογα µε το είδος του οχήµατος, ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
Α. Οχήµατα µε καύσιµο βενζίνη (Συµβατικής Τεχνολογίας)  
 
 

Α1. Οι στροφές της µέτρησης των εκποµπών των καυσαερίων στις υψηλές 
στροφές θα πρέπει να είναι πλέον εντός του διαστήµατος από 2200 έως 2800 (RPM). 
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Το διάστηµα αυτό θα πρέπει να συµπληρώνεται και στην αντίστοιχη επιλογή στο 
µενού της οθόνης του Αναλυτή Καυσαερίων.  

Α2. Κατά την διάρκεια της µέτρησης των εκποµπών των καυσαερίων στις 
υψηλές στροφές, και αφού ο κινητήρας του οχήµατος ευρίσκεται σε κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας, µετά τη σταθεροποίηση των ενδείξεων του αναλυτή ή µετά το 
πέρας 30 δευτερολέπτων (όποιο συµβεί πρώτα και αφού έχει εµφανιστεί η ένδειξη 
στην οθόνη του Αναλυτή «τιµές ΟΚ επιβράδυνε»), αφήνεται το ποδόπληκτρο του 
επιταχυντήρα (γκάζι) και καταγράφονται οι ενδείξεις στον Αναλυτή.  

Α3. Κατά την διάρκεια της µέτρησης των εκποµπών των καυσαερίων στην 
κατάσταση βραδυπορίας (ραλαντί), µετά τη σταθεροποίηση των ενδείξεων του 
αναλυτή και αφού έχει εµφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη του Αναλυτή «τιµές ΟΚ 
επιβράδυνε» ή µετά το πέρας 30 δευτερολέπτων (όποιο συµβεί πρώτα), 
καταγράφονται (παγώνουν) οι ενδείξεις στον Αναλυτή διάµέσου της πίεσης του 
αντίστοιχου κοµβίου από τον ελεγκτή.  
Α4. Στην περίπτωση πολλαπλών εξατµίσεων (κινητήρες τύπου V) ή πολλαπλών 
στοµίων τα οποία δεν συνενώνονται σε ένα ενιαίο σιγαστήρα (τελικό καζανάκι) σε 
απόσταση µικρότερη των 30 cm από την έξοδο των καυσαερίων (απόσταση στην 
οποία µπορεί να φθάσει το ακροσωλήνιο του Αναλυτή), θα πρέπει εις το εξής να 
χρησιµοποιηθεί το ειδικό κιτ προσαρµογής διπλού ακροφυσίου. 
 
 

 
Εικ. Λήψη καυσαερίων από βενζινοκίνητο όχηµα. 

 
 
Β. Οχήµατα µε καύσιµο Βενζίνη Αµόλυβδη και ρυθµιζόµενο Τριοδικό Καταλύτη  
Β1. Οι στροφές της µέτρησης των εκποµπών των καυσαερίων στις υψηλές στροφές 
θα πρέπει να είναι πλέον εντός του διαστήµατος από 2000 έως 3000 (RPM). Το 
διάστηµα αυτό θα πρέπει να συµπληρώνεται και στην αντίστοιχη επιλογή στο µενού 
της οθόνης του Αναλυτή Καυσαερίων.  
Β2. Κατά την διάρκεια της µέτρησης των εκποµπών των καυσαερίων στις υψηλές 
στροφές, και αφού ο κινητήρας του οχήµατος ευρίσκεται σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας, µετά τη σταθεροποίηση των ενδείξεων του αναλυτή ή µετά το πέρας 30 
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δευτερολέπτων (όποιο συµβεί πρώτα και αφού έχει εµφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη 
του Αναλυτή «τιµές ΟΚ επιβράδυνε»), αφήνεται το ποδόπληκτρο του επιταχυντήρα 
(γκάζι) και καταγράφονται οι ενδείξεις του αναλυτή. Στην περίπτωση που οι τιµές 
που µετρήθηκαν είναι εκτός των επιτρεπόµενων ορίων και ο κινητήρας 
βρίσκεται σε κανονική θερµοκρασία λειτουργίας, επαναλαµβάνεται η µέτρηση 
κατά την διάρκεια της οποίας διατηρούνται οι στροφές σταθερές για 3 λεπτά 
(υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πρόβληµα για τον κινητήρα και αφού έχει 
εµφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη του Αναλυτή «τιµές ΟΚ επιβράδυνε») στο τέλος 
των οποίων αφήνεται το ποδόπληκτρο του επιταχυντήρα (γκάζι) και καταγράφονται 
οι ενδείξεις στον Αναλυτή.  
Β3. Στην περίπτωση της µέτρησης στο ραλαντί ισχύουν τα αναγραφόµενα στην ως 
άνω παράγραφο Α3  
Β4. Στην περίπτωση πολλαπλών εξατµίσεων ισχύουν τα αναγραφόµενα στην ως άνω 
παράγραφο Α4 
 
 
Τα όρια που ισχύουν για τα οχήµατα τα εφοδιασµένα µε τριοδικό καταλύτη 
διακρίνονται  µεταξύ των 2 κατηγοριών των καταλυτικών οχηµάτων γίνεται µε βάση 
την ηµεροµηνία της 1ης Άδειας Κυκλοφορίας στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη 
λοιπών στοιχείων τεκµηρίωσης (πχ από Έγκριση τύπου ή αντίγραφο ξένης Άδειας 
που να φαίνεται αν η οδηγία ταξινόµησης η συναφής µε τις εκποµπές καυσαερίων 
είναι προγενέστερη ή µεταγενέστερη της 98/69). 
Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της µέτρησης δεν θα πρέπει σε καµία 
περίπτωση να διατηρείται το ακροφύσιο του Αναλυτή εντός της εξάτµισης του 
οχήµατος όταν στην οθόνη του Αναλυτή υπάρχει το µήνυµα «ο Αναλυτής 
σταθεροποιείται».  

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το ακροφύσιο του Αναλυτή του οποίου η κάµψη και η 
στρέβλωση θα πρέπει να αποφεύγονται, κατά την είσοδό του στην εξάτµιση του 
οχήµατος. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνεται τακτικός και συνεχής έλεγχος της κατάστασης των 
φίλτρων του Αναλυτή Καυσαερίων, τόσον ως προς την ύπαρξη της υγρασίας, όσον 
και ως προς την καθαριότητά τους.  
Η ακριβής διαδικασία που ακολουθείται για τη διενέργεια της δοκιµής καυσαερίων, 
παρουσιάζεται στο έντυπο των οδηγιών χρήσης και στην οθόνη του αναλυτή.  
 
 
Οχήµατα µε ειδικά όρια καυσαερίων  
 
 
 
Τα οχήµατα τα οποία έχουν λάβει έγκριση να υπόκεινται σε διαφορετικά όρια 
καυσαερίων από τα ισχύοντα σύµφωνα µε την ΥΑ Φ50/94474/4556 (ΦΕΚ 829 Β/8-
11-1994), ελέγχονται αυτόµατα από το Λογισµικό του Κέντρου ως προς την αποδοχή 
/ απόρριψή τους. Για τα οχήµατα αυτά, τα οποία καταγράφονται στο πρότυπο 
έγγραφο MC.STD.33H, χρησιµοποιείται η ίδια διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου 
καυσαερίων που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο  
*Εξαίρεση ως προς την ακριβή τήρηση της διαδικασία διενέργειας του ελέγχου 
καυσαερίων που περιγράφεται ως άνω, γίνεται για τα οχήµατα των εργοστασίων 
κατασκευής VW και AUDI, των οποίων οι κωδικοί των κινητήρων περιέχονται στον 
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επισυναπτόµενο πίνακα 1 της εγκυκλίου Φ2/19193/2171 (27/7/2005) του ΥΜΕ 
(εγχειρίδιο ∆ιοίκησης, ενότητα ΑD.KEK), σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει ο 
έλεγχος του συντελεστή «λ» στα καυσαέρια να διενεργείται σε στροφές υψηλού 
ρελαντί, διαφορετικές από τις (2000÷3000) rpm που απαιτείται για τα υπόλοιπα 
οχήµατα. Το απαιτούµενο αυτό εύρος των στροφών για την µέτρηση του συντελεστή 
«λ» των ως άνω τύπων των κινητήρων της εγκυκλίου, σηµειώνεται στον 
επισυναπτόµενο πίνακα 1 της εγκυκλίου. Ο έλεγχος του συντελεστή «λ» αλλά και 
κατ΄ επέκταση των εκποµπών των καυσαερίων των εν λόγω οχηµάτων στο υψηλό 
ραλαντί, µπορεί, κατ’ εξαίρεση, για τα εν λόγω οχήµατα, να γίνει στο εύρος των 
στροφών του πίνακα 1 της εν λόγω εγκυκλίου. 
 
 

 
10.2.3.2 Το Νεφελόµετρο  
 

Σε περίπτωση τεχνικού ελέγχου πετρελαιοκινήτου οχήµατος, η θολερότητα 
των καυσαερίων η οποία προέρχεται από τον περιεχόµενο καπνό, µετρείται µε το 
Νεφελόµετρο, µε βάση την αρχή της φωτοµετρικής απορρόφησης και µε 
δειγµατοληψία µερικής ροής των καυσαερίων.  

Η συσκευή είναι φορητή και λειτουργεί µε ρεύµα 220 V, στα 50 Hz και 
χρησιµοποιεί για τη µέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων την µέθοδο της 
φωτοµετρικής απορρόφησης.  

Η συσκευή διαθέτει 2 κλίµακες µέτρησης :  
 µία για την µέτρηση του συντελεστή απορρόφησης k από 0 m-1 έως 99,99 m-
1, που πρακτικά ισοδυναµεί µε το άπειρο και  
 µία κλίµακα για την επί τοις εκατό (% ) µέτρηση της θολερότητος των 
καυσαερίων από 0 % έως 100%.  
 
Η µέθοδος προσδιορισµού του συντελεστή απορρόφησης k είναι σύµφωνη µε την 
Οδηγία 72/306/ΕΚ. Η συσκευή έχει την δυνατότητα προσδιορισµού µελλοντικά του 
συντελεστή k σύµφωνα µε την Εθνική Νοµοθεσία, αντικαθιστώντας το λογισµικό της 
µεθόδου.  
Η συσκευή διαθέτει ενσωµατωµένο στροφόµετρο για την µέτρηση των στροφών του 
πετρελαιοκινητήρα.  

Ο χρόνος προθέρµανσης της συσκευής, κατά τον οποίο δεν γίνονται 
µετρήσεις, είναι από 5 έως 15 λεπτά της ώρας, εξαρτώµενος από την θερµοκρασία 
της συσκευής. Η οθόνη των ενδείξεων και τα διάφορα παρελκόµενα της συσκευής 
βρίσκονται επί τροχήλατης βάσης.  

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

Το Νεφελόµετρο διαθέτει λήπτη µέτρησης της θερµοκρασίας του ελαίου του 
κινητήρα.  
Και οι δύο συσκευές ανάλυσης των καυσαερίων χρησιµοποιούν ένα εσωτερικό 
λογισµικό, το οποίο καθοδηγεί τον ελεγκτή, σε κάθε φάση ελέγχου των καυσαερίων. 
Όλες οι οδηγίες χρήσης περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Νεφελόµετρου και τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων εµφανίζονται σε πλήρως ψηφιακή οθόνη (L.C.D.), 
ώστε να εφαρµόζεται η επίσηµη διαδικασία όπως καθορίζεται από τη σχετική 
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Νοµοθεσία. Η µεθοδολογία ελέγχου που ακολουθείται περιγράφεται στην (Υ.Α. 
Φ1/26579/3183,ΦΕΚ Β 790/2007). 
 
Η διαδικασία του ελέγχου είναι η εξής:  
 
Προθέρµανση κινητήρα  
 
Η µέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων διενεργείται κατά την ελεύθερη 
επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την 
ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καύσιµου-cut off speed), µε το µοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο και το συµπλέκτη συµπλεγµένο.  
Ο κινητήρας πρέπει να έχει θερµανθεί πλήρως, (πχ η θερµοκρασία του ελαίου του 
κινητήρα, όταν µετράται στο σωλήνα στάθµης του ελαίου, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 80ο C, ή χαµηλότερη, εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερµοκρασία 
λειτουργίας, ή η θερµοκρασία του συγκροτήµατος του κινητήρα, όταν µετράται µε τη 
στάθµη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, να είναι τουλάχιστον ισοδύναµη). Εάν λόγω του 
οχήµατος, η µέτρηση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη, η φυσιολογική θερµοκρασία 
λειτουργίας του κινητήρα µπορεί να διαπιστωθεί µε άλλο τρόπο, όπως πχ µε τη 
λειτουργία του ανεµιστήρα του κινητήρα.  
Επιπλέον, πριν την έναρξη της εφαρµογής της διαδικασίας (και πριν την τοποθέτηση 
του αισθητήρα στροφών και του ακροφυσίου), για την σωστή προθέρµανση του 
κινητήρα απαιτείται η διατήρηση των στροφών του οχήµατος στις 2000 rpm για 2 
λεπτά περίπου.  
 
Καθαρισµός του συστήµατος της εξάτµισης:  
 
Το σύστηµα εξάτµισης πρέπει να έχει καθορισθεί µε τρεις τουλάχιστον κύκλους 
ελεύθερης επιτάχυνσης (2 κύκλοι ελεύθερης επιτάχυνσης + 1 κύκλος cut off speed = 
σύνολο 3).  
 
∆οκιµή:  
 
Α. Ο κινητήρας, και ο ενδεχόµενος υπερτροφοδότης, πρέπει να είναι σε κατάσταση 
βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης.  
Β. Τοποθέτηση του σωλήνα µέτρησης του Νεφελοµέτρου εντός του σωλήνα εξόδου 
των καυσαερίων του οχήµατος και του αισθητήρα στροφών.  
Γ. Ταχεία δράση του επιταχυντήρα, χωρίς βιαιότητα (σε χρόνο κάτω του 1 
δευτερόλεπτου, βαθµιαία και όχι απότοµα) µέχρι τις στροφές στις οποίες 
επιτυγχάνεται η µέγιστη παροχή (cut off speed) της αντλίας εγχύσεως. Στα οχήµατα 
µε αυτόµατη µετάδοσης της κίνησης, η δράση του επιταχυντήρα θα πρέπει να φθάσει 
την ταχύτητα που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα 
δεδοµένα αυτά, τα 2/3 της ταχύτητας αποκοπής, πριν αφεθεί ο επιταχυντής.  
∆. ∆ιενέργεια 2 επιταχύνσεων καθαρισµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες στην οθόνη της 
συσκευής.  
Ε. ∆ιεξαγωγή 5 συνεχόµενων επιταχύνσεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες στην οθόνη της 
συσκευής.  
ΣΤ. Επανάληψη του σετ των µετρήσεων σε περίπτωση λάθους διαδικασίας, διάµεσο 

του κοµβίου (↵) . 
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Όρια αποδοχής και απόρριψης. 
 
Το Όχηµα απορρίπτεται µόνο εφόσον η µέση αριθµητική τιµή τριών κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης υπερβαίνει την οριακή τιµή του k. Για τον υπολογισµό 
λαµβάνονται πέντε µετρήσεις και απορρίπτονται η µέγιστη και η ελάχιστη µέτρηση. 
Με το τέλος της ως άνω διαδικασίας, καταγράφεται η µέση τιµή του συντελεστή k.  

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσης και προκειµένου να 
αποφεύγονται oi άσκοπες δοκιµές, οχήµατα µε οριακή τιµή συντελεστή απορρόφησης 
2,5m-1 και 3,0m-1:  

 
� Απορρίπτονται µετά από δυο κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης, εφόσον 

µετρήθηκαν τιµές συντελεστή απορρόφησης υπερβαίνουσες το 3,6m-1 
� Εγκρίνονται µετά από δύο κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης, εφόσον 

µετρήθηκαν τιµές συντελεστή απορρόφησης κατώτερες του 2,0m-1.  
 

Η διενέργεια του ελέγχου των καυσαερίων των οχηµάτων εφοδιασµένων µε κινητήρα 
Diesel µέσω της χρήσης του Nεφελοµέτρου, απαιτεί την χρήση του αισθητήρα 
στροφών «clamp on» ή εναλλακτικά την χρήση του µαγνητικού αισθητήρα στροφών 
«Dispeed», όµοιου µε αυτόν που χρησιµοποιείται και στον αναλυτή καυσαερίων. Η 
διαδικασία αντικατάστασης του αισθητήρα «clamp on» µε τον αισθητήρα «Dispeed» 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του Νεφελόµετρου.  

Η τιµή του συντελεστή απορρόφησης k που καταχωρείται προαιρετικά 
υποχρεωτικά (και ελέγχεται ανεξάρτητα από το Λογισµικό) στην αντίστοιχη επιλογή 
της οθόνης του Νεφελοµέτρου (πριν την έναρξη της διαδικασίας), σύµφωνα µε την 
Νοµοθεσία (Υ.Α. Φ1/26579/3183 (ΦΕΚ Β 790/2007)), είναι:  
α) k=2.5 m-1 για κινητήρες µε φυσική απορρόφηση  
β) k=3.0 m-1 για κινητήρες µε υπερπλήρωση  
γ) k=1.5 m-1 για τα οχήµατα που έλαβαν έγκριση τύπου µε βάση την οδηγία 
98/69/ΕΚ ή µεταγενέστερη. Όπου το στοιχείο αυτό δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί 
(έλεγχος παρατηρήσεων Άδειας Κυκλοφορίας, συνοδευτικό πιστ/κού ταξινόµησης, 
ηλεκτρονική έγκριση τύπου οτου χήµατος, κλπ), τότε η οριακή αυτή τιµή ισχύει για 
τα οχήµατα µε ηµεροµηνία 1ης Άδειας µετά την 1/07/2008  
Η τιµή της ελάχιστης απαιτούµενης θερµοκρασίας του λαδιού του κινητήρα θα πρέπει 
να είναι 80o C. 
 
 
 
 

10.3 ∆ιαδικασία Ελέγχου Αυτόµατης γραµµής µε το 
Αποκλισιόµετρο, το Αµορτισερόµετρο, το Φρενόµετρο και 
το Φωτόµετρο. 
 
 
 
 

Μετά τον έλεγχο των καυσαερίων και των λοιπών ελέγχων οι οποίοι 
απαιτούνται στο σηµείο ελέγχου 1, το όχηµα προσέρχεται στο σηµείο ελέγχου 2, το 
σηµείο ελέγχου της αυτόµατης γραµµής.  
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Το όχηµα αρχικά διέρχεται πάνω από το Αποκλισιόµετρο όπου καταγράφεται η 
πλευρική απόκλιση των τροχών του κάθε άξονα (υποχρεωτικά του εµπρόσθιου άξονα 
και προαιρετικά του οπίσθιου). Στη συνέχεια γίνεται ζύγιση και έλεγχος της 
ανάρτησης στο Αµορτισερόµετρο, πρώτα για τον εµπρόσθιο άξονα του οχήµατος 
(αριστερό και δεξιό τροχό). Στη συνέχεια, ο εµπρόσθιος άξονας ελέγχεται στο 
Φρενόµετρο. Τέλος, αφού περάσει και ο πίσω άξονας του οχήµατος από το 
Αµορτισερόµετρο και το Φρενόµετρο, ελέγχονται τα φώτα πορείας και διασταύρωσης 
από το Φωτόµετρο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στα εγχειρίδια 
χρήσης των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τα 
λαµβανόµενα από τα ανωτέρω µηχανήµατα και συσκευές ελέγχου εµφανίζονται στην 
κεντρική οθόνη του Η/Υ της γραµµής και καταχωρούνται και στο φορητό τερµατικό 
του ελεγκτή ή σε λίστα , χωρίς καµία δυνατότητα παρέµβασης. Με ειδική επιλογή, τα 
αποτελέσµατα από τις µετρήσεις στην συσκευή του Η/Υ της γραµµής µεταφέρονται 
στον κεντρικό υπολογιστή του MΣ. του Κέντρου, είτε απευθείας από το Η/Υ της 
γραµµής ή µέσω του φορητού τερµατικού. Το λογισµικό της Κεντρικής Μονάδας 
∆ιαχείρισης των Αποτελεσµάτων του υπολογιστή θα υποδείξει στην συνέχεια τις 
ελλείψεις και τα προβλήµατα, σε συνάρτηση µε τις τιµές των αποτελεσµάτων. Στην 
κεντρική οθόνη Η/Υ της γραµµής  θα πρέπει να εµφανίζονται και οι οδηγίες της 
µεθοδολογίας ελέγχου που εφαρµόζεται σε κάθε στάδιο ελέγχου του οχήµατος στην 
αυτόµατη γραµµή. 
Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος της λειτουργίας των εµπρόσθιων και οπίσθιων φώτων του 
οχήµατος γίνεται µε την βοήθεια των καθρεπτών που τοποθετούνται στην αρχή και 
στο πέρας της αυτόµατης γραµµής.  
Για τον έλεγχο του οχήµατος στην αυτόµατη γραµµή του Κέντρου, είναι 
απαραίτητη η πλήρωση των ελαστικών του οχήµατος µε αέρα µέχρι την 
προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή πίεση, η οποία αναγράφεται σε κάποιο 
σηµείο του οχήµατος (ειδικό ταµπελάκι) ή στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήµατος 
 
 
 

10.3.1 Το Αποκλισιόµετρο  
 

Το Αποκλισιόµετρο της γραµµής, αποτελείται από ειδική πλάκα επί της 
οποίας διέρχεται σε ευθεία και µε µικρή ταχύτητα (περίπου 4 km/h) ένας τροχός, 
πρώτα του εµπροσθίου και κατόπιν του οπισθίου άξονα του οχήµατος και µετρεί την 
πλευρική απόκλιση πορείας έκαστου άξονα οχήµατος σε (m/km) πορείας. Το 
Αποκλισιόµετρο φέρει ειδική πρόσθετη πλάκα ανακούφισης της τάσης του τροχού, 
καθώς και ειδική ελαστική επικάλυψη, ανθεκτική στην παρουσία υδρογονανθράκων 
(βενζίνη, πετρέλαιο).  
H θέση της πλάκας του Αποκλισιόµετρου απέχει συγκεκριµένη απόσταση από το 
συγκρότηµα του Αµορτισερόµετρου και του Φρενόµετρου, για να εξασφαλισθεί η 
πραγµατοποίηση ακριβών µετρήσεων σύγκλισης – απόκλισης του εµπροσθίου και 
ενδεχοµένως και του οπίσθιου άξονα του οχήµατος (µόνον η µέτρηση του 
εµπρόσθιου άξονα είναι υποχρεωτική κατά την Ελληνική Νοµοθεσία). Για την 
επίτευξη ακριβούς µέτρησης στο Αποκλισιόµετρο είναι αναγκαία η κίνηση του 
οχήµατος µε την προτεινόµενη ταχύτητα των 4 km/h περίπου καθώς και η αποφυγή 
των κινήσεων του πηδαλίου του οχήµατος και του πατήµατος του πεντάλ του φρένου 
κατά τη διάρκεια της διέλευσης του οχήµατος επάνω από την πλάκα. 
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10.3.2 Το Αµορτισερόµετρο  
 
Το Αµορτισερόµετρο περιλαµβάνει ένα πλαίσιο που αποτελείται από δύο 

πλάκες κραδασµού, οι οποίες είναι οριζόντιες, στατικού βάρους για την µεταφορά 
στις ράγες της φρενοµέτρησης και την µέτρηση του δυναµικού βάρους, είναι 
κατάλληλο για τον έλεγχο επιβατικών οχηµάτων. Το µέγιστο φορτίο φόρτωσης της 
κάθε πλάκας είναι 1250 kg. Το µοτέρ τίθεται σε λειτουργία για µερικά δευτερόλεπτα. 
Όταν αυτό σταµατήσει η συχνότητα της πλάκας κατεβαίνει σταδιακά από 16Hz σε 
3Ηz. Η παράµετρος που υπολογίζεται είναι η σχέση µεταξύ του δυναµικού και του 
στατικού βάρους σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε σχέση µε τον χρόνο. Επίσης 
υπολογίζεται και η ασυµµετρία µεταξύ των τροχών του ιδίου άξονα.  
Το µέγιστο µετατρόχιο του ελεγχοµένου οχήµατος είναι 2200 mm και το ελάχιστο 
µετατρόχιο του ελεγχόµενου οχήµατος είναι 780 mm.  
Επάνω στις πλάκες κάθονται πρώτα οι τροχοί του εµπρόσθιου άξονα και στη 
συνέχεια οι τροχοί του οπίσθιου άξονα για τον έλεγχο και για την σύγκριση της 
ανάρτησης ανά άξονα µεταξύ δεξιάς και αριστεράς πλευράς (διαθέτει και σύστηµα 
ζύγισης ανά ένα έκαστο άξονα). Πριν από κάθε µέτρηση µετρείται το βάρος του κάθε 
τροχού-άξονα. Το εύρος παλινδρόµησης της πλάκας είναι 3 mm έως 4 mm, περίπου.  

 
 

 
Εικ. Μέτρηση αµορτισέρ. 

 
Το αµορτισερόµετρο δίδει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση 

της ανάρτησης των αξόνων του οχήµατος και κυρίως την διαφορά απόδοσης µεταξύ 
των τροχών του ιδίου άξονα.  
Για την µέτρηση στο Αµορτισερόµετρο είναι απαραίτητη η πλήρωση των ελαστικών 
του οχήµατος µε αέρα µέχρι την προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή πίεση. 
Ασυµµετρία στην πίεση του αέρα των ελαστικών του ιδίου άξονα ή πίεση του αέρα 
των ελαστικών διαφορετική από την προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή, έχει 
σαν αποτέλεσµα διαφορές στις ενδείξεις του ελεγκτικού µηχανήµατος. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της παλινδρόµησης της πλάκας του Αµορτισερόµετρου δεν επιτρέπεται 
καµία κίνηση στο πηδάλιο του οχήµατος ούτε και πίεση στο πεντάλ του φρένου 
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10.3.3 Το Φρενόµετρο 
 
Το Φρενόµετρο της γραµµής αποτελείται από δύο (2) ζεύγη περιστρεφοµένων 

κυλίνδρων, ένα ζεύγος για κάθε τροχό του ιδίου άξονα Το Φρενόµετρο είναι 
κατάλληλο για τον έλεγχο επιβατηγών οχηµάτων, το µέγιστο φορτίο φόρτωσης των 
κυλίνδρων είναι 4t ανά άξονα ή 2t ανά τροχό. Το ελάχιστο µετατρόχιο είναι 800 mm 
και το µέγιστο µετατρόχιο είναι 2200 mm.  

Οι κύλινδροι είναι επικαλυµµένοι εξωτερικά µε ειδικό επικάλυµµα από 
εποξειδική σιλικόνη, ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής τριβής µεταξύ πέλµατος 
ελαστικού του τροχού και της επιφάνειας του κυλίνδρου, µεγαλύτερος από 0,90, 
µετρώντας και βρεγµένους τροχούς.  

Το Φρενόµετρο φέρει διάταξη αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας του µε 
την έναρξη της ολίσθησης και πριν από το µπλοκάρισµα των ελαστικών στους 
κυλίνδρους καθώς και αυτόµατης επαναλειτουργίας για επανάληψη της µέτρησης 
χωρίς να µετακινηθεί το όχηµα. ∆ιαθέτει διπλό σύστηµα διακοπτών προστασίας και 
δεν είναι δυνατή η λειτουργία του µηχανήµατος, εάν δεν πατούν στους κυλίνδρους οι 
τροχοί του άξονα. Μεταξύ των δύο κυλίνδρων κάθε ζεύγους υπάρχει οριοδιακόπτης 
για να θέτει αυτόµατα σε κίνηση και τα δύο ζεύγη, µόλις καθίσουν σε αυτά οι τροχοί 
του ελεγχοµένου οχήµατος.  
Έχει δυνατότητα µέτρησης σε οχήµατα µόνιµης εµπλοκής (4Χ4). Ο οπίσθιος 
κύλινδρος είναι υπερυψωµένος έναντι του εµπροσθίου κατά 30 mm για την καλύτερη 
απόδοση της µέτρησης καθώς και για την αποφυγή εξόδου του άξονα κατά την 
διάρκεια της µέτρησης. ∆ιαθέτει και την δυνατότητα φρεναρίσµατος των κυλίνδρων 
για την εύκολη είσοδο και έξοδο του οχήµατος από αυτούς, προ και µετά το τέλος του 
ελέγχου. 
 
 
 

 
 

Εικ. Μέτρηση στο φρενοµετρο. 
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Γενικά, για την προθέρµανση των φρένων χρειάζονται 3 διαδοχικές δοκιµές 
φρεναρίσµατος, διάρκειας 6 δευτερολέπτων περίπου. Στην συνέχεια υπολογίζεται η 
παραµένουσα σταθερά πίεση. Κατόπιν, σταθεροποιώντας το ποδόφρενο υπολογίζεται 
η κυκλική ανωµαλία της πέδησης (οβάλ). Η µέτρηση της δύναµης πέδησης 
πραγµατοποιείται µε προοδευτικό φρενάρισµα µέχρι την ακινητοποίηση (διάρκεια 
τουλάχιστον 6 sec έως 10 sec). Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
ακινητοποίηση, ο ελεγκτής διακόπτει την δοκιµή στην µέγιστη δύναµη (πάντα στο 
διάστηµα µετά από 6 sec)  
Τα αποτελέσµατα που υπολογίζονται από το Φρενόµετρο είναι οι µέγιστες δυνάµεις 
ανά άξονα και ανά τροχό, εκφραζόµενες σε daN, οι διαφορές Αριστερού µέρους– 
∆εξιού µέρους, οι δυνάµεις φρενοµέτρησης ανά άξονα και ανά τροχό επί τοις εκατό 
(% ), οι κάθετες δυνάµεις ανά τροχό και ανά άξονα, η παραµένουσα πίεση και η 
κυκλική ανωµαλία της πέδησης (οβάλ) [(αριστερά, δεξιά, ανά άξονα και επί τοις 
εκατό (% )]. Επίσης ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο και το φρένο στάθµευσης (βλέπε 
συναφείς κωδικούς 4200, 4300, 4500). 
Οι ενδείξεις του φρενοµέτρου και τα διάφορα στάδια της µεθοδολογίας ελέγχου που 
ακολουθείται εµφανίζονται στην οθόνη της συσκευής του Η/Υ της γραµµής . Κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου της πέδησης στο Φρενόµετρο, πρέπει να δίδεται µεγάλη 
προσοχή στη σωστή θέση των τροχών του άξονα στους κυλίνδρους, προκειµένου 
να γίνονται σωστές µετρήσεις και να αποφεύγεται η φθορά των ελαστικών στα όρια 
του µεταλλικού πλαισίου του µηχανήµατος.  
Για την µέτρηση στο Φρενόµετρο είναι απαραίτητος ο έλεγχος του τύπου και της 
κατάστασης των ελαστικών και η πλήρωση των ελαστικών του οχήµατος µε αέρα 
µέχρι την προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή πίεση. Ασυµµετρία στην πίεση 
των ελαστικών του ιδίου άξονα ή πίεση ελαστικών διαφορετική από την 
προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή έχει σαν αποτέλεσµα διαφορές στη δύναµη 
φρενοµέτρησης. 
 
 
 

10.3.4 Φωτόµετρο 
 
Το φωτόµετρο της γραµµής ελέγχου αποτελείται από την κυρίως συσκευή ελέγχου 
των φώτων διασταύρωσης και πορείας του οχήµατος και από κατάλληλη βάση της 
συσκευής, η οποία µετακινείται κυρίως µε την βοήθεια τροχών. Το φωτόµετρο 
ελέγχει ηλεκτρονικά την δέσµη των φώτων διασταύρωσης και πορείας του 
ελεγχόµενου οχήµατος. 
Με την ειδική διάταξη του περιστρεφόµενου καθρέπτη που φέρει στο πάνω µέρος και 
την δυνατότητα περιστροφής των µερών του φωτόµετρου είναι δυνατή η 
ευθυγράµµιση του µε το ελεγχόµενο όχηµα. 
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Εικ. Θέση ελεγχόµενου οχήµατος                              Εικ. Συσκευή φωτοµέτρου                            
Οδηγοί κίνησης φωτοµέτρου. 
 
Για την ευθυγράµµιση θα πρέπει να χρησιµοποιείται από τον περιστρεφόµενο 
καθρέπτη µια ευθεία γραµµή στην επιφάνεια του οχήµατος κάθετη στον διαµήκη 
άξονα του οχήµατος (όπως π.χ κόγχες του παρµπρίζ, ράχες συµµετρικών πλαϊνών 
εξωτερικών καθρεπτών κ.λ.π). 
Το καλύτερο σηµείο για την ευθυγράµµιση του φωτόµετρου είναι οι ευθυγράµµιση 
του καθρέπτη µε τις βάσεις των αµορτισέρ. 
 Όταν γίνει η ευθυγράµµιση του φωτοµέτρου µε το όχηµα µετακινείται το φωτόµετρο 
έτσι ώστε το κέντρο του να βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε το κέντρο του φανού. Για 
να γίνει αυτό θα πρέπει η βοηθητική οπτική ίνα (Laser) του φωτοµέτρου να συµπίπτει 
µε την ειδική σήµανση που φέρουν τα φανάρια (κύκλος ή σταυρός) σε διαφορετική 
περίπτωση το κεντράρισµα γίνεται στο κέντρο της λαµπάς για την οποία 
πραγµατοποιούµε την µέτρηση. Η µέτρηση ξεκινάει από την δεξιά πλευρά του 
οχήµατος (συνοδηγού) και καταλήγει στην αριστερή. 
  Η απόσταση του φανού του φωτοµέτρου αναφοράς από το φανάρι σύµφωνα µε τον 
κατασκευαστή θα πρέπει να είναι µεταξύ 25 και 60 εκατοστών. 
Οι αποκλίσεις δέσµης εκφράζονται σε επι τις εκατό (%) για δέσµες µήκους 10m. 

Το Φωτόµετρο έχει ενσωµατωµένη ηλεκτρονική διάταξη, η οποία µετρεί την 
ένταση της φωτεινής δέσµης σε cd (CANDELA). Ειδικά για τα φώτα διασταύρωσης, 
η κλίση (% ) στην οποία ρυθµίζεται το φωτόµετρο εξαρτάται από τον κατασκευαστή 
του προβολέα του οχήµατος (σε περιπτώσεις έλλειψης τέτοιων πληροφοριών, το 
φωτόµετρο ρυθµίζεται στην κλίση 1.25%). Για οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε 
αυτόµατο διορθωτή ύψους δέσµης, ο ρυθµιστής πρέπει να ευρίσκεται στη θέση που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο ύψος των προβολέων (θέση «0»). Πριν από τη δοκιµή 
φωτοµέτρησης θα πρέπει να καθαρίζονται οι φανοί του οχήµατος, τα ελαστικά να 
έχουν τη σωστή ποσότητα αέρα (για αποφυγή κλίσεων) και ο κινητήρας να 
ευρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Για οχήµατα που είναι εφοδιασµένα µε 
υδροπνευµατική ανάρτηση, είναι απαραίτητη η συνεχής λειτουργία του κινητήρα για 
4 έως 5 λεπτά της ώρας προκειµένου το όχηµα να φθάσει στο σωστό ύψος.  
Τα αποτελέσµατα της απόκλισης και της έντασης της φωτεινής δέσµης, µεταφέρονται 
στην κεντρική οθόνη της συσκευής. 
 

Η συσκευή του Φωτοµέτρου περιέχει εσωτερικό αλφάδι για την πλήρη 
ευθυγράµµιση του µε το έδαφος, καθώς και ειδικό καθρέπτη για την πλήρη 
ευθυγράµµισή της σε σχέση µε τον άξονα συµµετρίας του οχήµατος.  

Σηµειώνεται ότι το δάπεδο του χώρου ελέγχου των φώτων θα πρέπει να είναι 
πλήρως επίπεδο, προκειµένου οι µετρήσεις της κλίσης των προβολέων να γίνονται µε 
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ακρίβεια. Επίσης, για τον έλεγχο της έντασης των φώτων του οχήµατος απαιτείται ο 
καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας των προβολέων.  

Για την διενέργεια του ελέγχου µε το Φωτόµετρο θα πρέπει τηρηθεί η ακόλουθη 
διαδικασία:  

1. Στάθµευση του οχήµατος στον χώρο της µέτρησης των φώτων. Η απόσταση 
µεταξύ του φακού του φωτοµέτρου και του προβολέα του οχήµατος θα πρέπει να 
είναι από 25 cm έως 60 cm.  

2. Μηδενισµός του ρυθµιστή του ύψους των φώτων στον πίνακα οργάνων του 
οχήµατος.  

3. Ευθυγράµµιση της συσκευής του φωτοµέτρου µε την βοήθεια του περιστροφικού 
καθρέφτη.  

4. Άνοιγµα του φωτοµέτρου (διακόπτης στην θέση ΟΝ), και µετακίνησή του στην 
θέση του δεξιού προβολέα του οχήµατος.  

5. Ρύθµιση της κλίσης του φωτοµέτρου µε την βοήθεια του εσωτερικού αλφαδιού 
που ευρίσκεται στην βάση του κουτιού του φωτοµέτρου.  

6. Τοποθέτηση του περιστροφικού ρυθµιστή κλίσης % του φωτοµέτρου στην 
ένδειξη 0% και ευθυγράµµιση του φακού του φωτοµέτρου σε σχέση µε το κέντρο 
της λάµπας του φανού του οχήµατος. Η ευθυγράµµιση αυτή εκτελείται µε την 
βοήθεια του laser pointer του φωτοµέτρου.  

7. Άνοιγµα των µεσαίων φώτων του οχήµατος και τοποθέτηση του ρυθµιστή κλίσης 
% στην θέση που απαιτείται από τον κατασκευαστή των προβολέων του 
οχήµατος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, χρησιµοποιείται η 
τιµή 1.25%.  

8. Καταχώρηση του ύψους του φακού του φωτοµέτρου (SET HEIGH BEAM) από 
το έδαφος στο menu της ψηφιακής ένδειξης, σύµφωνα µε την ένδειξη που 
ευρίσκεται στην κατακόρυφη κολόνα ολίσθησης του Φωτοµέτρου (προαιρετικά)  

9. Καταχώρηση της τιµής της κλίσης % (SET INCLINATION) του φακού του 
οχήµατος στο menu της ψηφιακής ένδειξης του φωτοµέτρου (προαιρετικά)  

10. Καταχώρηση της τιµής της έντασης των µεσαίων φώτων του δεξιού προβολέα 
(SET LOW BEAM RT) του οχήµατος και της ενδεχόµενης κακής κλίσης 
(←,→,↑,↓).  

11. Άνοιγµα των µεγάλων φώτων του οχήµατος, διενέργεια της αντίστοιχης µέτρησης 
του δεξιού προβολέα (SET HIGH BEAM RT) και καταχώρηση της έντασης και 
της ενδεχόµενης κακής κλίσης του (←,→,↑,↓).  

12. Άνοιγµα των φώτων οµίχλης του οχήµατος και διενέργεια της αντίστοιχης 
µέτρησης του δεξιού προβολέα (SET FOG LAMP RT) και καταχώρηση της 
έντασης και της ενδεχόµενης κακής κλίσης (←,→,↑,↓) του. Η µέτρηση της 
έντασης των φώτων οµίχλης δεν είναι υποχρεωτική και γίνεται τυπικά (demo), 
προκειµένου να προχωρήσει το menu του φωτοµέτρου  

13. ∆ιενέργεια της µέτρησης του αριστερού (LT) προβολέα (µεσαία, µεγάλα και 
οµίχλης) µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 5 έως και 12  
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10.4 ∆ιαδικασία του Οπτικού Ελέγχου  
 
Το όχηµα στη συνέχεια οδηγείται στον λάκκο κατόπτευσης, Σηµείο Ελέγχου 3 
(Χώρος Οπτικού Ελέγχου), όπου µε τη βοήθεια του τζογόµετρου (το οποίο δεν 
συνδέεται µε την αυτόµατη γραµµή) και του βοηθητικού γρύλου ελέγχονται, µεταξύ 
άλλων, οι ανοχές του συστήµατος ανάρτησης και διεύθυνσης του οχήµατος, 
(µπαλάκια – σιλεντµπλόκ – ακρόµπαρα).  
Στο χώρο του λάκκου χρησιµοποιούνται βοηθητικά λοστοί για τον έλεγχο των 
ανοχών και ειδικά ελαστικά σφυριά για τον έλεγχο των διαβρωµένων τµηµάτων των 
οχηµάτων. Στο χώρο του λάκκου ελέγχονται και τα υπόλοιπα σηµεία του τεχνικού 
ελέγχου, και δεν έχουν ήδη ελεγχθεί κατά τη διάρκεια των προηγηθέντων οπτικών 
ελέγχων στα σηµεία 1 και 2. Οι ελλείψεις οι οποίες διαπιστώνονται, µαζί µε τους 
αντίστοιχους κωδικούς τους, καταχωρούνται από τον ελεγκτή άµεσα στο φορητό 
τερµατικό.  

� Στην περίπτωση που στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ υπάρχει και πρόσθετος 
εξοπλισµένος λάκκος κατόπτευσης, θα πρέπει να χρησιµοποιείται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

� Για τον οπτικό έλεγχο οχηµάτων στα οποία απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή 
(οχήµατα σε κακή µηχανική κατάσταση ή παλιάς τεχνολογίας)  

� Για τον οπτικό έλεγχο οχηµάτων λόγω φόρτου εργασίας της κύριας γραµµής 
ελέγχου  

� Για τον οπτικό έλεγχο των οχηµάτων (σύστηµα απαγωγής καυσαερίων) τα 
οποία απαιτούν ανεξάρτητη έκδοση ΚΕΚ  

� Για τον οπτικό επανέλεγχο έλεγχο οχηµάτων.  
 
 
 

10.4.1 Το Τζογόµετρο  
 

Το Τζογόµετρο είναι υδραυλικό και εκτελεί διαγώνιες κινήσεις ή οριζόντια-
κάθετη. Το µέγιστο βάρος οχήµατος ανά άξονα είναι 2500 kg. ∆ιαθέτει χειριστήριο 
µε φως.  

Το τζογόµετρο εγκαθίσταται στον λάκκο κατόπτευσης µέσω µεταλλικού 
πλαισίου.  

 
Εικ. Ελεγχος στο τζογόµετρο 
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Το τζογόµετρο µπορεί να χρησιµοποιείται τόσον για τον εµπρός (υποχρεωτικά) όσο 
και για τον πίσω άξονα του οχήµατος. Η χρήση του τζογόµετρου για τον πίσω άξονα 
είναι υποχρεωτική τουλάχιστο για τα οχήµατα µε κίνηση στον πίσω άξονα και για τα 
οχήµατα µε µόνιµη τετρακίνηση. Κατά την ακινητοποίηση των τροχών του οχήµατος 
επάνω στις πλάκες του τζογοµέτρου απαιτείται η βοήθεια από 2ο άτοµο (ελεγκτής ή 
βοηθός ελεγκτή). 
 
 
 

10.4.2 Ο Γρύλος λάκκου  
 
Στο χώρο του οπτικού ελέγχου (λάκκος κατόπτευσης) θα πρέπει να υπάρχει 
κινούµενος γρύλος λειτουργών µε πεπιεσµένο αέρα. Η χρήση του γρύλου δίνει τη 
δυνατότητα ανύψωσης του οχήµατος προκειµένου να διενεργηθούν µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια οι έλεγχοι στους τροχούς (ρουλεµάν, τζόγοι), στο σύστηµα διεύθυνσης και 
στην ανάρτηση του οχήµατος. Ειδικότερα, µε το όχηµα ανασηκωµένο στο γρύλο, 
µπορούν να ελεγχθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι ανοχές των ρουλεµάν των τροχών, 
του άξονα µετάδοσης της κίνησης, των ελαστικών συνδέσµων του συστήµατος 
διεύθυνσης (ατέρµονας, κρεµαγιέρα, ακρόµπαρα) και ανάρτησης (σιλεντµπλόκ, 
ψαλίδια, αντιστρεπτική ράβδος), η κατάσταση των ελαστικών του οχήµατος και των 
ελαστικών σωλήνων του υδραυλικού συστήµατος των φρένων. 
 
 
Ειδικοί & Γενικοί Έλεγχοι του Οχήµατος.  
 
Στη συγκεκριµένη παράγραφο παρουσιάζονται τα σηµεία που απαιτείται να 
ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων, µε βάση τους κωδικούς ελέγχου 
που περιέχονται στον πίνακα της ΥΑ 12078/1346/200, καθώς και η µεθοδολογία 
ελέγχου των σηµείων αυτών και ενδεχόµενες πληροφορίες περί των σηµείων αυτών, 
προς τους ελεγκτές του Κέντρου.  
Σηµειώνεται ότι στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργούνται οι Κανονιστικοί Τεχνικοί Έλεγχοι 
(αρχικοί, περιοδικοί και επανέλεγχοι) των ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων ΕΙΧ (µε 
αριθµό θέσεων εκτός της θέσης του οδηγού έως και 8, όχι όµως όταν αυτά έχουν 
χαρακτηριστεί ως ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στην Άδεια Κυκλοφορίας) και των Φορτηγών 
οχηµάτων (ΦΙΧ και Φ∆Χ) µε µικτό βάρος έως 3.500 kg. Στις ως άνω κατηγορίες 
οχηµάτων συµπεριλαµβάνονται τα ανάριθµα / αταξινόµητα οχήµατα, τα 
πετρελαιοκίνητα οχήµατα, τα ιδιωτικής χρήσης ασθενοφόρα, τα αποχαρακτηρισµένα 
οχήµατα, τα εκπαιδευτικά οχήµατα από σχολές οδηγών, τα οχήµατα µε κόκκινες 
πινακίδες (αναπηρικά ή κυριότητας ναυτικών και επαναπατριζόµενων), τα οχήµατα 
των δήµων ή των ∆ΕΚΟ (ιδιωτικής χρήσης ή µε κρατικές πινακίδες), τα οχήµατα 
µεταφοράς υγρών καυσίµων µε ωφέλιµο φορτίο έως 1000 L,(για τα οποία δεν 
απαιτείται πιστοποιητικό ADR) καθώς και τα οχήµατα Ε∆Χ (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ) 
έως 8 θέσεις, (βλέπε συναφείς κωδικούς ελλείψεων:1200, 1400, 14100, 14600-
14700, 14800 και 15100).  

Για τα οχήµατα αυτά δεν µπορούν να διενεργηθούν µεµονωµένως οι ειδικοί 
τεχνικοί έλεγχοι (π.χ. έλεγχος στάθµης θορύβου), παρά µόνον στα πλαίσια της 
διενέργειας του Κανονιστικού Τεχνικού Ελέγχου.  

Στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν διενεργούνται οι ειδικοί έλεγχοι οχηµάτων, καθώς 
και οι έλεγχοι οχηµάτων ΕΙΧ µε αριθµό θέσεων πλέον των 9 (συµπεριλαµβανοµένης 
και της θέσης του οδηγού), των Φορτηγών οχηµάτων ∆ηµοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσεως 
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άνω των 3.5 t, των ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκουµένων οχηµάτων, των 
γεωργικών ελκυστήρων και µηχανηµάτων, των µηχανοκίνητων δικύκλων 
(µοτοποδήλατα και µοτοσυκλέτες) και των οχηµάτων των Eνόπλων ∆υνάµεων.  

Στους ειδικούς αυτούς τεχνικούς ελέγχους περιλαµβάνονται οι έλεγχοι των 
µετασκευών των ταξινοµηµένων οχηµάτων, για τις οποίες θα πρέπει να ενηµερωθεί η 
άδεια κυκλοφορίας. Οι µετασκευές αυτές µπορεί να είναι συνήθως η εγκατάσταση 
της υγραεριοκίνησης, η αλλαγή κινητήρων, η µετατροπή ΕΙΧ σε ΦΙΧ, οι 
τροποποιήσεις των ΦΙΧ από ανοικτού σε κλειστού τύπου, η τοποθέτηση της 
ανατρεπόµενης καρότσας, κ.λ.π.  
Στην περίπτωση που, κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, διαπιστωθεί κάποια 
από τις ως άνω αναφερόµενες µετασκευές, απαιτείται η καταχώρηση της αντίστοιχης 
σοβαρής έλλειψης, εάν υπάρχει, ή η καταχώρηση της σοβαρής έλλειψης µε κωδικό 
1404, η συναφής µε τις ελλείψεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και ταυτόχρονα 
απαιτείται και η αναγραφή στον χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ της αντίστοιχης 
επισήµανσης, όπως π.χ. «Φέρει εγκατάσταση υγραεριοκίνησης. Να ενηµερωθεί η 
Άδεια Κυκλοφορίας» ή «Όχηµα ανοικτού τύπου εκ µετατροπής. Να ενηµερωθεί η 
Άδεια Κυκλοφορίας» ή «Φέρει διάταξη ανατροπής. Να ενηµερωθεί η Άδεια 
Κυκλοφορίας», κ.λ.π. Για τις ως άνω µετασκευές που δεν έχουν δηλωθεί, απαιτείται 
και η έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Νοµαρχίας. 
Σηµειώνεται ότι ο περιοδικός έλεγχος της εγκατάστασης της υγραεριοκίνησης, 
καθώς και ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης των µετασκευών – 
τροποποιήσεων για τις οποίες έχει γίνει η ενηµέρωση της Άδειας Κυκλοφορίας, 
απαιτείται να διενεργηθεί από το ΙΚΤΕΟ στα πλαίσια του Κανονιστικού Τεχνικού 
Ελέγχου.  
Ειδικά για τις περιπτώσεις της διενέργειας του τεχνικού ελέγχου στα προς 
ταξινόµηση οχήµατα, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται τροποποιήσεις στον 
θάλαµο-καµπίνα του οχήµατος, τροποποιήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα µετά από τον 
εκτελωνισµό του οχήµατος, θα πρέπει να καταχωρηθεί η δευτερεύουσα έλλειψη µε 
κωδικό 1404, µε ταυτόχρονη καταγραφή στον χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ του 
σχολίου: δεν ελέγχθηκε η µετασκευή της καµπίνας του οχήµατος. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις απαντώνται συνήθως σε οχήµατα που µετασκευάζονται σε 
Νεκροφόρες, Ασθενοφόρα, κ.λ.π. 

Στα ΙΚΤΕΟ µπορεί να διεξαχθεί ο Τεχνικός Έλεγχος οχηµάτων µεταφοράς 
καυσίµων µε µικτό φορτίο έως 3.5 t, αρκεί η χωρητικότητα της δεξαµενής του 
καυσίµου να  µην υπερβαίνει τα 1000 L. Η χωρητικότητα της δεξαµενής θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται δια συναφών παραστατικών, τα οποία µπορεί να είναι τα ακόλουθα:  
 Μελέτη ογκοµέτρησης (ή πιστοποιητικό) από την οποία να προκύπτει η 
ακριβής χωρητικότητα της δεξαµενής.  
 Συναφής Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού.  
 Συναφής καταγραφή-σήµανση-χάραξη στο ταµπελάκι του κατασκευαστή 
προσαρµοσµένο επί της δεξαµενής.  

(Συναφές έγγραφο ΥΜΕ : Εγκύκλιος Φ106/66835/7803)  
Τα ειδικού τύπου Ε∆Χ οχήµατα (λιµουζίνες-τουριστικά), δεν απαιτείται να έχουν 
µετρητή (ταξίµετρο) ή τις λοιπές σηµάνσεις που απαιτούνται για τα Ε∆Χ. Απαιτείται 
να ελέγχεται το χρώµα που είναι καταγεγραµµένο στο έντυπο της Άδειας 
Κυκλοφορίας, καθώς και η κατάλληλη αναφορά ως «τουριστικό» στον τύπο της 
Αµάξης.  
(Συναφές έγγραφο Β.∆. υπ' αριθ. 436 της 25 Ιουνίου/ 6 Ιουλίου 1961)  
Τα οχήµατα τα οποία είναι εφοδιασµένα µε Κρατικές Πινακίδες Κυκλοφορίας 
(πινακίδες µε µαύρα γράµµατα και πορτοκαλί φόντο), απαιτείται να υποβάλλονται σε 
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Τεχνικό Έλεγχο, όπως ισχύει και για τα ΕΙΧ και ΦΙΧ οχήµατα, εντός των οριζοµένων 
από την συναφή Νοµοθεσία προθεσµιών. Εκτός των προθεσµιών αυτών, ο Τεχνικός 
Έλεγχος των εν λόγω οχηµάτων µπορεί να χαρακτηρισθεί ως εκπρόθεσµος τεχνικός 
έλεγχος µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της καταβολής του αυξηµένου ειδικού τέλους 
(παράβολο). Για τα οχήµατα αυτά απαιτείται η επικόλληση του ΕΣΤΕ στην οπίσθια 
πινακίδα κυκλοφορίας.  
Σε νοµούς της χώρας που υπάρχει πρόγραµµα πρόσκλησης δια του οποίου τα 
οχήµατα καλούνται µε βάση την πινακίδα κυκλοφορίας και όχι την ηµεροµηνία της 
έκδοσης της 1ης Αδείας Κυκλοφορίας, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται σε αυτό τα 
οχήµατα µε κρατικές πινακίδες, δεν ισχύει η ως άνω υποχρέωση διεξαγωγής του 
Τεχνικού Ελέγχου και ως εκ τούτου και της ενδεχόµενης απαίτησης της καταβολής 
του αυξηµένου ειδικού τέλους (παράβολο). 
 
 
 

10.5 ∆ιαδικασία ελέγχου της Στάθµης Θορύβου µε το 
Ηχόµετρο  
 
Η µέτρηση της στάθµης του θορύβου των οχηµάτων εκτελείται µόνον κατά την κρίση 
του ελεγκτή, σύµφωνα µε την ερµηνευτική εγκύκλιο µε α. π. 45007/4795 του ΥΜΕ. 
Μετά την λήξη της διαδικασίας του οπτικού ελέγχου, το όχηµα αποµακρύνεται από 
τον λάκκο κατόπτευσης και σταθµεύεται στον υπαίθριο χώρο µετά την έξοδό του από 
τον χώρο ελέγχου, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της στάθµης του 
θορύβου δια της «εν στάσει» µεθόδου µετρήσεως. 
Η µεθοδολογία και τα όρια αποδοχής αναφέρονται παρακάτω:  
Το όχηµα µετακινείται σε θέση τέτοια ώστε σταθερές επιφάνειες στον περιβάλλοντα 
χώρο του οχήµατος να απέχουν τουλάχιστον 3m από την εξωτερική επιφάνεια του 
οχήµατος.  
Για την αποφυγή της επίδρασης του ανέµου, το µικρόφωνο του ηχοµέτρου 
προστατεύεται µε το ειδικό αφρώδες κάλυµµα που διατίθεται. Σε περίπτωση έντονου 
ανέµου (ταχύτητα µεγαλύτερη των 8m/sec), βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης ή χιονιού, 
η µέτρηση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο.  
Οι απαιτούµενες γενικές ρυθµίσεις λειτουργίας των ηχοµέτρων είναι:  
 κλίµακα µέτρησης τύπου Α.  
 απόκριση ηχοµέτρου fast (ταχεία).  
 όρια απόκρισης ηχοµέτρου 40dB - 120dB(A).  
Πριν την εκκίνηση µέτρησης του θορύβου του οχήµατος πρέπει να ελεγχθεί ότι:  
• δεν υπάρχουν κοντά στο όχηµα αντικείµενα ή άτοµα εκτός του οδηγού και του 

διεξάγοντος τη µέτρηση.  
• η µετρούµενη στάθµη θορύβου του περιβάλλοντος (ηχητικό υπόβαθρο) θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον κατά 10dB(A) µικρότερη από την αναµενόµενη στάθµη 
θορύβου της εξάτµισης, η οποία είναι καταγεγραµµένη στο έντυπο της Άδειας 
Κυκλοφορίας του οχήµατος.  

Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία και οδηγείται στην κανονική θερµοκρασία 
λειτουργίας του. Κατόπιν ο επιλογέας ταχυτήτων τοποθετείται στο «νεκρό σηµείο».  
Το ηχόµετρο τοποθετείται κοντά στο στόµιο της εξάτµισης και στρέφεται προς αυτό, 
µε την ταυτόχρονη ικανοποίηση των κατωτέρω προϋποθέσεων :  
Απόσταση µικροφώνου 50cm από το στόµιο.  
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• Οριζόντια κλίση 45°±10° ως προς την κατεύθυνση εξόδου των καυσαερίων 
και προς την εξωτερική πλευρά του οχήµατος.  

• Απόσταση από το έδαφος η ίδια µε το στόµιο της εξάτµισης αλλά ποτέ 
µικρότερη από 20cm, (βλέπε σκαρίφηµα κατασκευαστή).  

• Στην περίπτωση εξάτµισης πολλαπλών στοµίων :  
• Εφόσον τα στόµια απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από 30cm, λαµβάνεται µία 

σειρά µετρήσεων στο στόµιο που είναι πλησιέστερο προς τη εξωτερική 
πλευρά του οχήµατος, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες συνθήκες.  

• Εφόσον τα στόµια απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 30cm, λαµβάνονται 
δύο σειρές µετρήσεων (µια σειρά για κάθε στόµιο), µε θέση του ηχοµέτρου 
από την πλευρά του στοµίου την αντίθετη προς το στόµιο που δεν ελέγχεται 
και σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες συνθήκες.  

 
 Ο κινητήρας επιταχύνεται οµαλά από τις στροφές ραλαντί :  
 

• στις στροφές µέτρησης του θορύβου «εν στάσει» που περιλαµβάνεται στην 
άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, σύµφωνα µε την ΥΑ 1220/79.  

• στα ¾ των στροφών µέγιστης ισχύος του οχήµατος, για οχήµατα που 
κυκλοφόρησαν µετά την εφαρµογή της ΥΑ 1220/79.  

• στον µέγιστο αριθµό στροφών που επιτρέπει ο ρυθµιστής, για οχήµατα µε 
κινητήρα Diesel που κυκλοφόρησαν προ της εφαρµογής της ΥΑ 1220/79.  

• Για τα ανάριθµα οχήµατα που διαθέτουν ξένη Άδεια Κυκλοφορίας, στα ¾ 
των στροφών µέγιστης ισχύος του οχήµατος (βενζινοκίνητα και 
πετρελαιοκίνητα). 

  
Αφού σταθεροποιηθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών του κινητήρα (µε ακρίβεια ± 
3%) για µερικά δευτερόλεπτα, ο κινητήρας επιβραδύνεται απότοµα (µε άφηµα του 
πεντάλ γκαζιού) στις στροφές ραλαντί.  
 
 
Η διαδικασία αύξησης των στροφών επαναλαµβάνεται ακόµα δύο φορές µε 
καταγραφή της αντίστοιχης µέγιστης στάθµης θορύβου που παρατηρήθηκε  
Ως τελική τιµή µέγιστης στάθµης θορύβου ορίζεται η µέγιστη από τις τρεις 
καταγεγραµµένες τιµές, εφόσον όµως η απόκλιση των τιµών µεταξύ τους δεν 
υπερβαίνει τα 2 dB(A). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαµβάνεται το σύνολο των 
µετρήσεων.  
Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου στοµίου σε απόσταση µεγαλύτερη των 30cm 
από το πρώτο, µετρείται η στάθµη θορύβου (κατά τα προαναφερθέντα) και για το 
δεύτερο και ως µέγιστη µετρηθείσα στάθµη θορύβου του οχήµατος ορίζεται η 
µεγαλύτερη από τις µέγιστες στάθµες θορύβου που προέκυψαν από τις µετρήσεις των 
δυο στοµίων ξεχωριστά.  
Το όριο επιτρεπόµενης στάθµης θορύβου µε το οποίο συγκρίνεται η παρατηρηθείσα 
µέγιστη στάθµη θορύβου, είναι :  

• το αναγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, για τα οχήµατα που 
κυκλοφόρησαν µετά την εφαρµογή της ΥΑ 1220/79.  

• τα 105dB(A) για ΕΙΧ ή 110dB(A) για τα φορτηγά οχήµατα, προγενέστερα της 
εφαρµογής της ΥΑ 1220/79.  

Σε περίπτωση υπέρβασης του αντιστοιχούντος ορίου, γίνεται εισαγωγή στον φορητό 
υπολογιστή η φράση «Σοβαρή Έλλειψη» 
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10.6 Πεδία  ελέγχου που ελέγχονται στα ΙΚΤΕΟ. 
 
Τα πεδία ελέγχου που ελέγχονται στα ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχηµάτων χωρίζονται σε 
διάφορες οµάδες κωδικών ανάλογα µε το σηµείο που παρουσιάζει έλλειψη 
χρησιµοποιείται διαφορετικός κωδικός. 
Οι οµάδες των κωδικών που αναφέρονται στις ελλείψεις είναι οι παρακάτω: 
 
Αριθµός πλαισίου (κωδικοί 1100) 
Πινακίδες Κυκλοφορίας (κωδικοί 1200) 
Επισκευές-Αντικαταστάσεις (κωδικοί 1300) 
Ειδικές Νοµοθετικές Αιτήσεις (κωδικοί 1400) 
Κεντρικός άξονας της πέδης-µοχλός πέδησης (κωδικοί 2100) 
Ποδόπληκτρο συστήµατος πέδησης (κωδικοί 2200) 
Υποβοήθηση της πέδησης (κωδικοί 2900) 
Άκαµπτες σωληνώσεις του συστήµατος πέδησης (κωδικοί 3100). 
Εύκαµπτες σωληνώσεις του συστήµατος πέδησης (κωδικοί 3200). 
Επιφάνειες τριβής του συστήµατος πέδησης (κωδικοί 3300) 
Τύµπανα – δίσκοι συστήµατος πέδησης (κωδικοί 3400) 
Συρµατόσχοινα-ράβδοι-ντίζες-µοχλοί συστήµατος πέδησης (κωδικοί 3500) 
Κύλινδροι πέδησης (κωδικοί 3600) 
Λειτουργία και αποτελεσµατικότητα κυρίου συστήµατος πέδησης (κωδικοί 
4200, 4300, 4500) 
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης Κωδικοί 5000 
Πηδάλιο και κολώνα (άξονας) διεύθυνσης (κωδικοί 5100) 
Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρµονας -κρεµαγιέρα), (κωδικοί 5200) 
Μοχλοί, ράβδοι σύνδεσης, αρθρώσεις (κωδικοί 5300) 
Υποβοήθηση του συστήµατος διεύθυνσης (κωδικοί 5400) 
Πλευρική σύγκλιση-απόκλιση (κωδικοί 5600) 
Πλαίσιο – Αµάξωµα κωδικοί 6000 
Πλαίσιο (κωδικοί 6000, 6100) 
Υπερκατασκευή (κωδικοί 6200) 
Αµάξωµα (κωδικοί 6300) 
∆ιάταξη ζεύξης - Κοτσαδόρος(κωδικοί 6500) 
Προφυλακτήρες – Οπίσθια προστασία (κωδικοί 6600) 
Εφεδρικός τροχός (κωδικοί 6800) 
Άξονες – Τροχοί - Ελαστικά – Σύστηµα ανάρτησης Κωδικοί 7000 
Άξονες οχήµατος (κωδικοί 7100) 
Τροχοί (κωδικοί 7200) 
Ελαστικά (κωδικοί 7300) 
Ανάρτηση – Γενικά (κωδικοί 7400) 
Ανάρτηση – Ελατήρια (κωδικοί 7500) 
Ανάρτηση – αποσβεστήρες κραδασµών (κωδικοί 7600) 
Ανάρτηση – Υδροπνευµατικές αναρτήσεις (κωδικοί 7800) 
Φώτα (κωδικοί 8000) (έλεγχος καταστασης φώτων στήριξης χρωµατισµού) 
φώτα πορείας (κωδικοί 8100) 
Φώτα διασταύρωσης (κωδικοί 8200) 
Φώτα θέσης και στάθµευσης (κωδικοί 8300) 
Φώτα πέδησης (στοπ), (κωδικοί 8400) 
Φώτα δεικτών κατεύθυνσης, φλας, (κωδικοί 8500) 
Φώτα ανάγκης (αλάρµ), κωδικοί (8600) 
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Εµπρόσθια ή οπίσθια φώτα οµίχλης, (κωδικοί 8700) 
Φώτα οπισθοπορείας (κωδικοί 8800) 
Αντανακλαστήρες φώτων.(κωδικοί 9200) 
Προβολείς – Φώτα οχηµάτων άµεσης ανάγκης.(κωδικοί 9300) 
Ηλεκτρικές συνδέσεις µεταξύ ρυµουλκού και ρυµουλκουµένου ή 
ηµιρυµουλκουµένου (κωδικοί 9400). 
Εξοπλισµός – Σήµανση (Κωδικοί 10000) 
Ζώνες ασφαλείας (10200) 
Λοιπός εξοπλισµός (κωδικοί 10500) 
Ορατότητα-κατάσταση ανεµοθώρακα ή υαλοπινάκων (κωδικοί 11100) 
Καθρέπτες (κωδικοί 11200) 
Υαλοκαθαριστήρες και πίδακες νερού (κωδικοί 11300) 
Κινητήρας (κωδικοί 12100) 
Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης (κωδικοί 12200) 
∆εξαµενές και σωληνώσεις καυσίµου (κωδικοί 12300) 
Υγραεριοκίνητα οχήµατα (κωδικοί 12400)  
Ρύπανση του περιβάλλοντος (κωδικοί 13000) 
Ε∆Χ-ΤΑΞΙ (Κωδικοί 14000) και (Κωδικοί 15000). 
 
 
 

10.7 ∆ιαδικασία Ελέγχου Υγραεριοκίνητων Οχηµάτων  
 

Ο έλεγχος ενός υγραεριοκίνητου οχήµατος περιλαµβάνει πρόσθετους 
ελέγχους, σε διάφορες φάσεις της ελεγκτικής διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της Υ.Α. 18586/698/2000, (ΦΕΚ 411/B/29-03-2000, άρθρο 9). Πιο 
συγκεκριµένα:  
 
 
 

10.7.1 Υποδοχή του οχήµατος  
 

Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών του οχήµατος από την γραµµατεία, 
απαιτείται ιδιαίτερος έλεγχος στα παρακάτω σηµεία:  
- έλεγχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, για την αναφορά (και) του 
υγραερίου ως καυσίµου κίνησης του οχήµατος.  
- παραλαβή και τήρηση στο Κέντρο από τον κάτοχο του οχήµατος, υπεύθυνης 
δήλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αρµόδιου 
τεχνικού, που διενήργησε τον έλεγχο της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης του 
οχήµατος. Η δήλωση ελέγχεται τόσον ως προς την ύπαρξή της όσον και ως προς την 
ηµεροµηνία έκδοσής της, αφού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά ηµέρες προ της 
ηµεροµηνίας προσκόµισης του οχήµατος για τεχνικό έλεγχο.  
Οποιαδήποτε παράλειψη που αφορά τα προαναφερθέντα σηµεία ελέγχου 
κοινοποιείται στον εντεταλµένο ελεγκτή, προκειµένου να προβεί σε σηµείωση της 
σχετικής έλλειψης. Ο ελεγκτής παραλαµβάνει την υπεύθυνη δήλωση και αφού 
µεταφέρει το όχηµα στον χώρο εισαγωγής του στη γραµµή τεχνικού ελέγχου, 
προβαίνει σε επαλήθευση των αναφεροµένων στη δήλωση τεχνικών δεδοµένων και 
αριθµών εγκρίσεως εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. Ειδικά για τη δεξαµενή 
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καυσίµου, πρέπει να ελεγχθεί και η ηµεροµηνία κατασκευής της, έτσι ώστε να 
επαληθευτεί ότι δεν έχει παρέλθει δεκαετία και :  
- εφόσον συµβαίνει κάτι τέτοιο, να ζητηθεί αντικατάσταση της δεξαµενής και 
επανέλεγχος του οχήµατος  
- εφόσον η δεκαετία θα παρέλθει προ της διενέργειας του επόµενου κανονιστικού 
τεχνικού ελέγχου, να ζητηθεί ως ηµεροµηνία εποµένου ελέγχου τέτοια, ώστε να 
συµπέσει µε τη λήξη της δεκαετίας και την αντικατάσταση της δεξαµενής.  
 
 
 

10.7.2  Τεχνικός έλεγχος του Υγραεριοκίνητου οχήµατος  
 

Το όχηµα υποβάλλεται στους τους τεχνικούς ελέγχους σύµφωνα µε τα σηµεία της 
ΥΑ 44800/123/85, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει, που προβλέπονται για την εν γένει 
κατηγορία του. Πέραν τούτων όµως, οφείλει να ελεγχθεί και στα ακόλουθα σηµεία 
(οπτικός έλεγχος):  
 η δεξαµενή καυσίµου πρέπει να είναι σταθερά εγκατεστηµένη στο όχηµα, 
εσωτερικά ή εξωτερικά αυτού, όχι όµως στον χώρο του κινητήρα ή στον εµπρόσθιο 
χώρο του οχήµατος, εφόσον διατίθεται.  
 σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης της δεξαµενής, η θέση εγκατάστασης 
µπορεί να είναι είτε κάτω από το δάπεδο του αµαξώµατος, µε τήρηση ελάχιστης 
απόστασης από το έδαφος (200mm ή ύπαρξη κατάλληλης προστατευτικής διάταξης 
χαµηλότερα από αυτήν) είτε επάνω στο αµάξωµα ή την στέγη του οχήµατος, µε 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να µην προεξέχει 
του πλευρικού περιγράµµατος του οχήµατος.  
 δεν πρέπει να υπάρχει επαφή µετάλλου µε µέταλλο στην εγκατάσταση της 
δεξαµενής, εκτός από τα µόνιµα σηµεία στερέωσής της. Τα σηµεία στερέωσής της 
πρέπει να είναι µόνιµα για να την ασφαλίζουν επάνω στο όχηµα ή να στερεώνεται µε 
ειδικό πλαίσιο και ιµάντες (τουλάχιστον δύο). Αν οι ιµάντες φέρουν επίσης το βάρος 
της δεξαµενής, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις µε πάχος τουλάχιστον 3mm ο 
καθένας. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η δεξαµενή καυσίµου δεν θα ολισθαίνει, 
δεν θα περιστρέφεται ή δεν θα εκτοπίζεται. Τέλος πρέπει να παρεµβάλλεται 
προστατευτικό υλικό (τσόχα, δέρµα ή πλαστικό) µεταξύ της δεξαµενής και των 
ιµάντων, του ειδικού πλαισίου στερέωσης και των σηµείων έδρασης της δεξαµενής.  
 Το αεροστεγές περικάλυµµα της δεξαµενής πρέπει να έχει τουλάχιστον µία 
σύνδεση µε την ατµόσφαιρα, όπου απαιτείται, µέσω ελαστικού σωλήνα ανθεκτικού 
στο υγραέριο. Το στόµιο εξόδου αυτού του σωλήνα, πρέπει να βλέπει προς τα κάτω 
στο σηµείο εξόδου από το όχηµα και εφόσον είναι δυνατόν να αποφεύγεται η 
εκτόνωση προς τους θόλους των τροχών ή προς άλλες πηγές θερµότητας του 
οχήµατος (π.χ. σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων). Η ελάχιστη διατοµή εξόδου του 
αεροστεγούς περικαλύµµατος (αυτοτελώς ή αθροιστικά) πρέπει να είναι 500mm2.  
 Οι ενώσεις του ελαστικού σωλήνα σύνδεσης µε το αεροστεγές περικάλυµµα 
και τον οδηγό διόδου, πρέπει να επιτυγχάνονται µε σφιγκτήρες ή άλλα µέσα, που 
εξασφαλίζουν την δηµιουργία αεροστεγούς ένωσης.  
 Οι άκαµπτες γραµµές καυσίµου πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα ή 
χαλκό. Σε περίπτωση χαλκού, ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται µε ελαστικό ή 
πλαστικό µανδύα.  
 Η εξωτερική διάµετρος του αγωγού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
12mm και το πάχος τοιχώµατος δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 0,8mm.  
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 Η γραµµή καυσίµου µπορεί να κατασκευασθεί επίσης από πλαστικό ή 
ελαστικό υλικό ή να αντικατασταθεί από εύκαµπτη γραµµή ή ελαστικό σωλήνα.  
 Οι άκαµπτες γραµµές καυσίµου, πρέπει να στερεώνονται µε ειδικό τρόπο, 
ώστε να µην υφίστανται καταπόνηση ή δόνηση. Οι εύκαµπτες γραµµές καυσίµου, οι 
ελαστικοί σωλήνες ή οι µη µεταλλικές άκαµπτες γραµµές καυσίµου, πρέπει 
επιπρόσθετα να είναι προστατευµένες από προσκρούσεις. Ειδικά στα σηµεία 
στερέωσης, πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε προστατευτικό υλικό, εφόσον ο 
σωλήνας δεν προστατεύεται στο πλήρες µήκος του.  
 Οι οξείες γωνίες σε σωληνώσεις πρέπει, εν γένει, να αποφεύγονται. Κάθε 
καµπύλη πρέπει να διατηρεί το αρχικό σχήµα και την διατοµή της.  
 
Οι γραµµές καυσίµου δεν πρέπει να βρίσκονται σε σηµεία εφαρµογής του γρύλου 
ανύψωσης του οχήµατος και στα περάσµατά του, πρέπει δε να περιβάλλονται από 
προστατευτικό υλικό. Επίσης, πρέπει να προστατεύονται από την θερµότητα του 
συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων, µε την τήρηση ικανοποιητικής απόστασης ή µε 
την χρήση κατάλληλης προστατευτικής επικάλυψης.  
• Στις συνδέσεις αέριας φάσης µεταξύ των διαφόρων εξαρτηµάτων της 
εγκατάστασης, δεν επιτρέπονται ενώσεις κασσιτεροκόλλησης ή οξυγονοκόλλησης ή 
συµπίεσης. Οι σύνδεσµοι χαλύβδινων αγωγών, πρέπει να είναι από χάλυβα ενώ των 
χάλκινων από υλικό ανθεκτικό σε διάβρωση. Το αυτό υλικό πρέπει να 
χρησιµοποιείται και για τα συγκροτήµατα διανοµής. Οι ενώσεις των άκαµπτων 
γραµµών καυσίµου πρέπει να είναι κατάλληλης µορφής, ο αριθµός τους να είναι ο 
ελάχιστος δυνατός και η θέση τους τέτοια, ώστε να διατίθεται πρόσβαση για 
επιθεώρηση.  
• ∆εν πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις που µεταφέρουν αέριο στο χώρο των επιβατών ή 
στον κλειστό χώρο των αποσκευών, µε εξαίρεση τις συνδέσεις αεροστεγούς 
περικαλύµµατος και τη σύνδεση µεταξύ του σωλήνα αερίου και της µονάδας 
πλήρωσης, εφόσον είναι εφοδιασµένη µε µανδύα ανθεκτικό στο υγραέριο και σε 
οποιαδήποτε διαρροή αερίου διοχετεύεται απευθείας στην ατµόσφαιρα.  
• Κάθε εξάρτηµα της εγκατάστασης, πρέπει να συνδέεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
µην πιέζει άλλα εξαρτήµατα ή µέρη της.  
Οι προαναφερθέντες οπτικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται στο προσφορότερο για την 
κάθε περίπτωση σηµείο της γραµµής ελέγχου (είσοδο γραµµής και λάκκο 
κατόπτευσης), παράλληλα µε τους λοιπούς προβλεπόµενους ελέγχους, χωρίς να 
αποκλείεται η επέκταση τους και σε άλλα σηµεία που υποπίπτουν στην αντίληψη του 
ελεγκτή, κατά τον έλεγχο των διαφόρων µερών του οχήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στα θέµατα ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήµατος. Η πρόσβαση του ελεγκτή στα 
διάφορα σηµεία της προς έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου, πρέπει να εξασφαλίζεται 
µε την κατάλληλη προετοιµασία του οχήµατος (π.χ. απελευθέρωση του χώρου 
τοποθέτησης της δεξαµενής καυσίµου από προστατευτικά καλύµµατα ή εµπόδια στον 
χώρο των αποσκευών) εκ µέρους του ιδιοκτήτη του, πριν την προσέλευση του για 
τεχνικό έλεγχο.  
Ο έλεγχος των καυσαερίων του οχήµατος πραγµατοποιείται στον αναλυτή 
καυσαερίων των βενζινοκίνητων οχηµάτων. Τα όρια εκποµπών των ρύπων είναι τα 
ίδια µε αυτά των αντίστοιχων βενζινοκινητήρων.  
 
 
 

10.7.3 Έλεγχος των διαρροών υγραερίου  
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Σε κάθε στάδιο ελέγχου ενός τµήµατος της εγκατάστασης υγραερίου, είναι 
απαραίτητος ο έλεγχος των διαρροών καυσίµου. Για το σκοπό αυτό διατίθεται από το 
Κέντρο ειδικό όργανο ανίχνευσης των διαρροών, µε ικανότητα ανίχνευσης στην 
ατµόσφαιρα έως και της ελάχιστης περιεκτικότητας των 5 ppm σε εύφλεκτους 
υδρογονάνθρακες. Η χρήση του οργάνου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο 
που ακολουθεί:  
Το όργανο αποµακρύνεται από την συσκευασία του σε χώρο µη µολυσµένο από 
εκποµπές υδρογονανθράκων διαφόρων τύπων. Ο περιστροφικός ρυθµιστής 
ευαισθησίας τίθεται στο αριστερό όριό του. Κατόπιν το όργανο τίθεται σε λειτουργία.  
Ελέγχεται η κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας της συσκευής, µε έλεγχο της 
σχετικής ενδεικτικής λυχνίας (φως εξασθενηµένο ή σβηστό δηλώνει αφόρτιστη 
µπαταρία). Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο συγκεκριµένο θέµα, δεδοµένου 
ότι, τόσον η διάρκεια της απαιτούµενης φόρτισης (12 έως 16 ώρες) όσον και η 
απώλεια της ευαισθησίας του οργάνου, µπορούν να προκαλέσουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στη διεξαγωγή του σχετικού ελέγχου. Προς τούτο συνιστάται ο τακτικός 
έλεγχος του οργάνου µε φόρτιση, όταν αυτό απαιτείται σε προληπτική βάση, 
δεδοµένου και της χαµηλής συχνότητας χρήσης του.  
Το όργανο αφήνετε να προθερµαθεί για 30sec περίπου. Η λήξη της περιόδου γίνεται 
αντιληπτή από το ξεκίνηµα ενός αργού ρυθµού του ακουστικού σήµατος του οργάνου 
(τικ). Ο ρυθµιστής ευαισθησίας περιστρέφεται αργά προς τα δεξιά (φορά 
κατεύθυνσης δεικτών του ωρολογίου), µέχρις ότου το ακουστικό σήµα του οργάνου 
(τικ) αποκτήσει έναν γρήγορο και οµοιογενή ρυθµό, που δηλώνει περιοχή υψηλής 
ευαισθησίας οργάνου. Η ανοµοιογένεια του ρυθµού υποδηλώνει κακή ρύθµιση του 
οργάνου ή πιθανό πρόβληµα φόρτισης της µπαταρίας.  
• Στη συνέχεια προσεγγίζεται (οπωσδήποτε !!!) γνωστή πηγή διαρροής αερίου και 
ελέγχεται η ακρίβεια λειτουργίας του οργάνου, µε παρακολούθηση της όξυνσης του 
ηχητικού σήµατος καθώς και της έντασης του οπτικού σήµατος (σειρά led στην 
πρόσοψη της συσκευής).  
• Το όργανο προσεγγίζει το προς έλεγχο τµήµα της εγκατάστασης, µε τον εύκαµπτο 
σωλήνα δειγµατοληψίας κατάλληλα κεκαµµένο και το στόµιό του σε απόσταση 
εκατοστού από τα εξαρτήµατα της εγκατάστασης.  
• Το περίγραµµα του ελεγχόµενου τµήµατος διατρέχεται µε αργό ρυθµό και µε 
ιδιαίτερη προσοχή, και στάση σε ύποπτα σηµεία και έµφαση σε οποιαδήποτε 
µεταβολή ενδείξεων του οργάνου.  
• Σε περίπτωση έντασης των ενδείξεων διενεργείται έλεγχος της ύποπτης περιοχής, 
προκειµένου να διαπιστωθεί η πηγή της πιθανής διαρροής. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι 
τέτοιο, κρίνεται η στάθµη του κινδύνου και το όχηµα αποµακρύνεται µε τον 
προσφορότερο για λόγους ασφαλείας τρόπο, καταγράφεται η σχετική έλλειψη και ο 
πελάτης ενηµερώνεται για το πρόβληµα και την ανάγκη αποκατάστασής του και 
καλείται για επανέλεγχο.  
• Εφόσον η πηγή της διαρροής δεν µπορεί να διαπιστωθεί, τότε επανεξετάζεται η 
ακρίβεια της ρύθµισης του οργάνου, ακολουθώντας τα προαναφερθέντα βήµατα ενώ 
ελέγχεται και η κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας του.  
 
Ακολουθεί επανεξέταση της ύποπτης περιοχής αφού πρώτα καθαρισθεί προσεκτικά 
από ενδεχόµενες επικαθίσεις ακαθαρσιών. Στην περίπτωση όπου το όργανο εµµένει 
στις ενδείξεις του, τότε ο ρυθµιστής ευαισθησίας ρυθµίζεται σε χαµηλή ευαισθησία, 
το όργανο επανελέγχεται για την ορθή λειτουργία του και επαναλαµβάνεται η 
ανίχνευση των διαρροών στο συγκεκριµένο τµήµα, καθώς ο συναγερµός µπορεί να 
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προέρχεται από αυξηµένη ποσότητα αναθυµιάσεων στον περιβάλλοντα αέρα, εν 
ανάγκη µετακινώντας το όχηµα σε «καθαρότερη» περιοχή.  

Ο Ανιχνευτής ∆ιαρροής Υγραερίου ελέγχεται ως προς τη λειτουργία του πριν 
από κάθε µέτρηση µε τη βοήθεια κάποιας πηγής εκποµπής Υδρογονανθράκων.  
Ο εντεταλµένος ελεγκτής, στα πλαίσια των ευθυνών του, οφείλει να διαπιστώσει την 
ύπαρξη της διάταξης υγραεριοκίνησης, άσχετα από την πιθανή έλλειψη ενηµέρωσής 
του από την γραµµατεία του Κέντρου και µετά από συνεννόηση, σε περίπτωση 
έλλειψης των κατάλληλων δικαιολογητικών, να εκκινήσει τη διαδικασία καταγραφής 
των σχετικών ελλείψεων 
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Κεφάλαιο Ενδέκατο : Εκούσιος Τεχνικός έλεγχος και 
έλεγχος προς ταξινόµηση οχηµάτων και των εκπαιδευτικών 
οχηµάτων. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται:  
α) ο τρόπος µε τον οποίο διενεργείται o τεχνικός έλεγχος των προς  
ταξινόµηση (ανάριθµων) οχηµάτων, των οχηµάτων δηλαδή που δεν έχουν 
ταξινοµηθεί ακόµα και ως εκ τούτου δεν είναι εφοδιασµένα µε κρατικές πινακίδες και 
µε την ισχύουσα Άδεια Κυκλοφορίας.  
 
β) Ο τρόπος µε τον οποίο διενεργείται o τεχνικός έλεγχος των προδιαγραφών των 
εκπαιδευτικών οχηµάτων (οχήµατα σχολών οδηγών), των οχηµάτων Ε.∆.Χ (ταξί και 
αγοραία), οι συναφείς µε τα επιπλέον σηµεία (πέραν των αναγραφόµενων στην ΥΑ 
44800/123/85 όπως έως σήµερα ισχύει).  
 
γ) Ο τρόπος µε τον οποίο διενεργείται ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος των οχηµάτων, ο 
τεχνικός έλεγχος στον οποίο µπορεί υποβληθεί ένα όχηµα στις εγκαταστάσεις των 
ΙΚΤΕΟ, µε την µορφή πραγµατογνωµοσύνης και µε πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη του, 
οποιαδήποτε στιγµή.  
 
 
 

11.1 Πρόσθετα στοιχεία του οχήµατος και έγγραφα. 
 
11.1.1 Αταξινόµητα οχήµατα 
  
Για την ταξινόµηση και στη συνέχεια για την έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας και τη 
χορήγηση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας µεταχειρισµένου οχήµατος κάθε 
κατηγορίας χρήσης απαιτείται η υποβολή προηγουµένως στην οικεία Υπηρεσία 
Συγκοινωνιών, µαζί µε τα άλλα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο ισχύοντος ∆ΤΕ από ΚΤΕΟ, εφόσον σε αυτό δεν έχουν σηµειωθεί 
σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, του οποίου η έκδοση προβλέπεται από τις διατάξεις 
της ΥΑ 44800/123/85, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.  
Για το προς ταξινόµηση όχηµα το οποίο παρουσιάζεται στις εγκαταστάσεις του 
ΙΚΤΕΟ απαιτείται η προσκόµιση των εξής δικαιολογητικών:  
Α. Ταυτότητα προσκοµίζοντα και απλή εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που ο          
      προσκοµίζων δεν είναι ο ιδιοκτήτης του οχήµατος (το πρόσωπο το οποίο  
      αναγράφεται στο πιστοποιητικό ταξινόµησης από το Τελωνείο)  
Β. Τίτλος κυριότητας  
Β1. Πιστοποιητικό ταξινόµησης από το Τελωνείο  
Β2. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης   
         ∆ηµοσίου Υλικού (Ο∆∆Υ) προκειµένου για εκποιούµενα από τον  
         οργανισµό αυτό οχήµατα. 
Γ. Θεωρηµένο Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας της χώρας από την  
     οποία έχει εισαχθεί το όχηµα (προκειµένου να µπορεί να γίνει άντληση  
     τεχνικών στοιχείων τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι ελεγκτές και οι  
     υπάλληλοι της γραµµατείας προκειµένου να συµπληρώσουν πλήρως τα  
     αντίστοιχα πεδία στις επιλογές του Λογισµικού.  
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∆. Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ και ∆ΟΥ)  
 
Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίζονται για τον τεχνικό έλεγχο 
των οχηµάτων θα πρέπει να κρατούνται και αντίγραφα στο αρχείο του Κέντρου. 
 
 
 

11.1.2 Εκπαιδευτικά οχήµατα  
 
1) Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εξαιρουµένης της φάσης ένταξης του  
     οχήµατος στο έργο της εκπαίδευσης, δηλαδή δεν απαιτείται η προσκόµιση  
     του εν λόγω εγγράφου την 1η φορά που το όχηµα ελέγχεται ως  
     εκπαιδευτικό)  
2) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την σωστή τοποθέτηση και την  
     ορθή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά την φάση ένταξης  
     του οχήµατος στο έργο της εκπαίδευσης, δηλαδή απαιτείται η προσκόµιση  
     του εν λόγω εγγράφου µόνο την 1η φορά που το όχηµα ελέγχεται ως  
     εκπαιδευτικό) 
 
 
 
 

11.1.3 Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος  
 
Α. Για τα ταξινοµηµένα οχήµατα στην χώρα µας. 
1) Άδεια Κυκλοφορίας του Οχήµατος  
2) Ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή του προσκοµίζοντα  
3) Ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήµατος (εφ’ όσον το όχηµα είχε την  
    σχετική υποχρέωση). Στην περίπτωση που το όχηµα είχε την υποχρέωση  
    διεξαγωγής Τεχνικού Ελέγχου (Αρχικού ή Περιοδικού) και δεν έχει εν ισχύ  
    ∆ΤΕ, δεν µπορεί να διενεργηθεί ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος. Αντίγραφο  
    του ∆ΤΕ (εάν υπάρχει), κρατείται στο αρχείο του Κέντρου.  
4) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του προσκοµίζοντα για την διενέργεια Εκούσιου  
    Τεχνικού Ελέγχου στο όχηµά του σε ένα ή περισσότερα συστήµατά του ή  
     στο σύνολο των συστηµάτων . 
B. Για τα οχήµατα τα ταξινοµηµένα σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής    
     Ένωσης ή σε τρίτες χώρες  
1) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας του Οχήµατος  
2) Ταυτότητα του ιδιοκτήτη η προσκοµίζοντα  
3) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του προσκοµίζοντα για την διενέργεια Εκούσιου  
    Τεχνικού Ελέγχου στο όχηµά του σε ένα ή περισσότερα συστήµατά του ή  
    στο σύνολο των συστηµάτων . 
Στην περίπτωση που ο πολίτης επιθυµεί την διενέργεια πλήρους Κανονιστικού 
Τεχνικού Ελέγχου στο όχηµά του σε χρόνο συντοµότερο από τον προβλεπόµενο στις 
συναφείς Υ.Α, θα πρέπει να συµπληρώνεται και η συναφής αίτηση  του ως άνω 
σηµείου Α4. 
 
 

11.2 ∆ιεξαγωγή του Τεχνικού ελέγχου  
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11.2.1.  Αταξινόµητα οχήµατα  
 
Η διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου του οχήµατος από τους ελεγκτές του Κέντρου 
γίνεται µε βάση τον πίνακα των σηµείων της Υ.Α.44800, όπως αυτή κάθε φορά 
ισχύει. Από τον πίνακα των παραπάνω σηµείων δεν ελέγχονται τα σηµεία της παλιάς 
κωδικοποίησης 110, 116, 503, 614(α,β,γ,ε), 617(β), 631 και 704. Τα σηµεία αυτά 
αντιστοιχούν στα παρακάτω σηµεία σύµφωνα µε τη νέα κωδικοποίηση της 
ΥΑ44800/123/85 και 71703 που τροποποιήθηκε από την 12078/1343 (ΦΕΚ 435/Β/3-
3-2004):  
Παλαιός κωδικός 110:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς:  
10507.1 Ταχύµετρο λείπει,  
10507.2 Ταχύµετρο είναι σε ελαττωµατική κατάσταση,  
Κατηγορία 10300 (10301.1, 10301.2, 10302.1, 10302.2, 10303.1, 10303.2, 10304.1, 
10304.2, 10305, 10306.1, 10306.2) σχετικοί µε τον Ταχογράφο.  
Παλαιός κωδικός 116:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς:  
Κατηγορία 10600 (10601, 10602, 10603.1, 10603.2, 10604.1, 10604.2, 10604.3, 
10605) σχετικοί µε πινακίδες µέγιστης ταχύτητας και πινακίδες σήµανσης βαρέων ή 
µεγάλου µήκους οχηµάτων ή γενικά σχετικοί µε προβλεπόµενες υποχρεωτικές 
σηµάνσεις ή πινακίδες για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και 
του πινακιδίου του κατασκευαστή του σχετικού µε το φορτίο και τις φορτίσεις των 
αξόνων.  
16102: έλλειψη ή ακαταλληλότητα της ειδικής επισήµανσης κατα ADR µε τα 
στοιχεία του Βυτίου και κ.λ.π.  
16202.1: έλλειψη της πινακίδας πιστοποίησης συµµόρφωσης του εξοπλισµού 
(συµφωνία ΑΤΡ)  
16202.2: Ακαταλληλότητα της πινακίδας πιστοποίησης συµµόρφωσης του 
εξοπλισµού (ΑΤΡ)  
Παλαιός κωδικός 503:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς:  
7306.1: Ελαστικά: Οι διαστάσεις δεν είναι οι προβλεπόµενες για το όχηµα ή οι 
ισοδύναµες τους.  
7306.2: Ελαστικά: Οι δείκτες φορτίου-ταχύτητας δεν είναι οι προβλεπόµενοι για το 
όχηµα ή οι ισοδύναµοί τους.  
7307: Ελαστικά: Ανάµιξη µη σύµφωνη µε τη Νοµοθεσία  
7308: Ελαστικά: ∆ίδυµα ελαστικά που εφάπτονται µεταξύ τους  
7309: Ελαστικά: Μη επιτρεπόµενη ή µη εγκεκριµένη παρέµβαση  
Παλαιός κωδικός 614:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς  
1305: Θάλαµος (καµπίνα): Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις ή αλλαγές  
1401.1: Χρωµατισµός: δεν συµφωνεί µε την Νοµοθεσία  
1401.2: Χρωµατισµός: δεν συµφωνεί µε την άδεια κυκλοφορίας  
1402: Το όχηµα φέρει διάταξη ζεύξης (κοτσαδόρο) ενώ δεν προβλέπεται για την 
κατηγορία του  
Παλαιός κωδικός 617:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς  
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10101: Καθίσµατα: Αριθµός που δεν συµφωνεί µε τη Νοµοθεσία ή µε την άδεια 
Κυκλοφορίας  
Παλαιός κωδικός 631:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς  
6502: Τρίγωνο ζεύξης συρµού: µικρή απόσταση από το έδαφος  
6503: Ζεύξη ρυµουλκού µε ρυµουλκούµενο: Μικρή απόσταση µεταξύ των οχηµάτων  
Παλαιός κωδικός 704:  
Αντιστοιχία µε νέους κωδικούς 
10503.1: Πυροσβεστήρες λείπουν  
10503.2: Πυροσβεστήρες: δεν είναι οι προβλεπόµενοι από τη Νοµοθεσία  
10503..3 Πυροσβεστήρες: Έχει λήξει η ισχύς τους  
Ειδικά για την περίπτωση των ανάριθµων οχηµάτων τα οποία προορίζονται για 
ταξινόµηση ως Ε∆Χ, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΜΕ (α.π Φ23/6106/308), 
απαιτείται µεταξύ άλλων να ελέγχονται τα ακόλουθα:  
1. Η ύπαρξη του Ταξίµετρου µαζί µε τα συναφή στοιχεία και έγγραφα (σφραγίδες & 
βεβαιώσεις, συνδεσµολογία), σηµείο 15104  
2. Το χρώµα του οχήµατος, αν είναι προβλεπόµενο σε σχέση µε την έδρα στην οποία 
θα ταξινοµηθεί το Ε∆Χ, σηµείο 1401  
3. Την ύπαρξη της πινακίδας οροφής ΤΑΞΙ ή ΑΓΟΡΑΙΟ, της εσωτερικής πινακίδας 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ και της συνδεσµολογίας αυτών µεταξύ τους και σε σχέση µε το 
ταξίµετρο, σηµεία 15105 &15106.  
 
Σηµειώνεται ότι στα πιστοποιητικά του τελωνείο καταγράφεται η συναφής φράση 
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ.....», δια της οποίας αποδεικνύεται ο προορισµός 
του οχήµατος για ταξινόµηση ως Ε∆Χ.  
Επιπλέον, δεδοµένου ότι κάποια στοιχεία από τα της άδειας κυκλοφορίας 
αναγράφονται και στο πιστοποιητικό του Τελωνείου, οι κωδικοί των σηµείων 1101.5, 
1307.3 που αναφέρονται σε σηµεία που ελέγχονται σε σχέση µε τα αναγραφόµενα 
στην άδεια κυκλοφορίας, πλέον θα πρέπει εις το εξής να ελεγχθούν σε σχέση µε τα 
αναγραφόµενα στο εν λόγω Πιστοποιητικό Ταξινόµησης του Τελωνείου.  
Επίσης, είναι προφανές ότι λόγω της έλλειψης των πινακίδων κυκλοφορίας, δεν 
ελέγχονται οι κωδικοί 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 και 1206.  
Η επικόλληση του Ειδικού Σήµατος Τεχνικού Ελέγχου ΕΣΤΕ, γίνεται από την 
αρµόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών.  
Για τη χρήση του χώρου των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ ισχύει ότι και στις κατηγορίες 
ελέγχου των ταξινοµηµένων οχηµάτων. Επιπλέον, στον χώρο των παρατηρήσεων του 
∆ΤΕ του αταξινόµητου Οχήµατος θα πρέπει να γίνεται η επισήµανση «ΠΡΟΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑ» από τον ελεγκτή του Κέντρου, καθώς και επισήµανση 
(χωρίς την καταχώρηση έλλειψης) σχετικά µε τον πρόσθετο εργοστασιακό εξοπλισµό 
που φέρει το όχηµα και ο οποίος απαιτείται να αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας 
του, όπως πχ: η ύπαρξη κοτσαδόρου «ΦΕΡΕΙ ΚΟΤΣΑ∆ΟΡΟ» (σύµφωνα µε την 
απαίτηση που αναγράφεται στην εγκύκλιο µε αριθµό 491/98), η ύπαρξη 
εργοστασιακής Ηλιοροφής «ΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗ», η εγκατάσταση Ψυγείου «ΦΕΡΕΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΞΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ» , κλπ.  
Επίσης, για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα µε προηγούµενη κυκλοφορία σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (FOX), 
απαιτείται η αναγραφή επί του εκδιδόµενου ∆ΤΕ, του εκπεµπόµενου θορύβου από 
τον όχηµα «εν στάσει»: «ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΝ ΣΤΑΣΕΙ ΧΧ dB(A) στις 
...RPM)». Η πληροφορία αυτή αντλείται είτε από την Άδεια Κυκλοφορίας της χώρας 
προηγούµενης κυκλοφορίας (dB, RPM (3/4 στροφών εις τις οποίες εµφανίζεται η 
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µέγιστη ισχύς του κινητήρα του οχήµατος), εφ όσων αναγράφεται) είτε από την 
έγκριση τύπου του οχήµατος (εφόσον έχει εκδοθεί). Σε αντίθετη περίπτωση 
απαιτείται διενέργεια µέτρησης για τον προσδιορισµό του ζητούµενου στοιχείου. Για 
τα βενζινοκίνητα οχήµατα µε προηγούµενη κυκλοφορία σε Ε.Ε ή ΕΟΧ δεν ισχύει η 
απαίτηση της προηγούµενης παραγράφου για αναγραφή επί του εκδιδόµενου ∆ΤΕ, 
του εκπεµπόµενου θορύβου από το όχηµα, «εν στάσει». Ωστόσο, για την ταξινόµηση 
του οχήµατος και µόνο εάν η στάθµη του εκπεµπόµενου θορύβου από το όχηµα, «εν 
στάσει» δεν αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας της χώρας προηγούµενης 
κυκλοφορίας ή δεν έχει εκδοθεί έγκριση τύπου για το όχηµα, τότε θα απαιτηθεί 
διενέργεια µέτρησης, για τον προσδιορισµό του ζητούµενου στοιχείου, χωρίς αυτό να 
αποτελεί ιδιαίτερη πράξη, για την οποία να απαιτείται ξεχωριστή αµοιβή. Για τα 
οχήµατα µε προηγούµενη κυκλοφορία σε Τρίτη χώρα εκτός ΕΕ και ΕΟΧ, για την 
ταξινόµησή τους, ανεξαρτήτως καυσίµου, απαιτείται η διενέργεια µέτρησης του 
εκπεµπόµενου θορύβου και «εν στάσει» και «εν κινήσει». Αυτή η µέτρηση («εν 
κινήσει») δεν µπορεί να διενεργηθεί στο ΙΚΤΕΟ.  
Επιπλέον, στο χώρο των Παρατηρήσεων του ∆ΤΕ, θα πρέπει να αναγράφεται ο 
χρωµατισµός ή οι χρωµατισµοί του οχήµατος «ΧΡΩΜΑ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ....», ο τύπος 
της αµάξης ανοικτό ή κλειστό τόσο για ΕΙΧ όσο και για ΦΙΧ, «ΟΧΗΜΑ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ή «ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» και προκειµένου για 
οχήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως φορτηγά δασµολογικής κλάσης 87404, αν 
έχουν διπλή καµπίνα (κουβούκλιο) είτε ενσωµατωµένη στο αµάξωµα VAN, είτε 
διακεκριµένη από αυτό και δεύτερη σειρά καθισµάτων, πλέον αυτής του οδηγού-
συνοδηγού, αναγράφεται στις παρατηρήσεις η ένδειξη «ΦΟΡΤΗΓΟ 
∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ».  
Η επικόλληση του ειδικού σήµατος ΕΣΤΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 2, εδάφιο 4 της ΥΑ 
62562/635, γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών.  
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΥΑ 62562/635, οι οπτικοί έλεγχοι που 
αντιστοιχούν στους ως άνω κωδικούς της παλιάς κωδικοποίησης 110, 116, 503, 
614(α,β,γ,ε), 617(β), 631 και 704, δεν ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ, 
αλλά µόνο κατά την επιθεώρηση πρίν την ταξινόµηση κάθε οχήµατος, η οποία θα 
πρέπει να διεξαχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΜΕ και όχι από το προσωπικό 
του ΙΚΤΕΟ.  
Το ΙΚΤΕΟ έχει το δικαίωµα της έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων στα προς 
ταξινόµηση οχήµατα, στην περίπτωση που τα εν λόγω οχήµατα εκπέµπουν ρύπους 
εντός των απαιτούµενων από την Νοµοθεσία ορίων. Στην περίπτωση αυτή, στο 
έντυπο της ΚΕΚ και ειδικότερα στον χώρο της αναγραφής του αριθµού κυκλοφορίας 
του οχήµατος, θα πρέπει να αναγραφεί ο χαραγµένος επί του οχήµατος αριθµός 
πλαισίου µε το σύνολο των χαρακτήρων του.  
 
 
 

11.2.2  Εκπαιδευτικά οχήµατα (ειδικός και περιοδικός 
έλεγχος). 
 
 Τα προσκοµιζόµενα έγγραφα είναι:  
1) Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εξαιρουµένης της φάσης ένταξης του 
οχήµατος στο έργο της εκπαίδευσης, δηλαδή δεν απαιτείται η προσκόµιση του εν 
λόγω εγγράφου την 1η φορά που το όχηµα ελέγχεται ως εκπαιδευτικό)  



ΠΠττυυχχιιαακκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  ΝΝοοττάάκκηη  ΤΤηηλλέέµµααχχοο::  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΠΠοοιιόόττηηττααςς,,  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  
ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ΤΤεεχχννιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  οοχχηηµµάάττωωνν  σσεε  ΙΙδδιιωωττιικκόό  ΚΚΤΤΕΕΟΟ..  

109

2) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την σωστή τοποθέτηση και την ορθή 
λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά την φάση ένταξης του οχήµατος 
στο έργο της εκπαίδευσης, δηλαδή απαιτείται η προσκόµιση του εν λόγω εγγράφου 
µόνο την 1η φορά που το όχηµα ελέγχεται ως εκπαιδευτικό)  
Τα πρόσθετα σηµεία ελέγχου, πέραν των οριζόµενων στην ΥΑ 44800/123/85 είναι τα 
ακόλουθα:  
ΕΚΠ.01: Έλεγχος της δυνατότητας ανάπτυξης ταχύτητας µεγαλύτερης από 100 km/h 
(έλεγχος διαµέσου του εγχειριδίου χρήσης του οχήµατος), αρχικός έλεγχος.  
ΕΚΠ.02: Έλεγχος της ύπαρξης αµαξώµατος µε 4 θύρες (αρχικός και περιοδικός 
τεχνικός έλεγχος)  
Σηµειώνεται ότι ειδικά για τον έλεγχο του σηµείου ΕΚΠ02, σύµφωνα µε την 
απόφαση Φ50/42720/4871, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν εφαρµόζονται για τα 
Εκπαιδευτικά Οχήµατα της Κατηγορίας Β τα οποία τέθηκαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία ως εκπαιδευτικά πριν την 3η Ιουλίου 1999 και δεν έχουν µεταβιβαστεί 
µετά την ηµεροµηνία αυτή ως εκπαιδευτικά.  
ΕΚΠ.03:Έλεγχος της ύπαρξης και της ορθής επενέργειας των ποδόπληκτρων του 
φρένου και του συµπλέκτη στην θέση του συνοδηγού (αρχικός και περιοδικός 
τεχνικός έλεγχος).  
ΕΚΠ.04:Έλεγχος της ορθής επενέργειας του ποδόπληκτρου του επιταχυντήρα 
(εφόσον υπάρχει) στην θέση του συνοδηγού (αρχικός και περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος) 
ΕΚΠ.05:Έλεγχος της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας της προειδοποιητικής 
λυχνίας ή και του ηχητικού σήµατος, τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιούνται στην 
περίπτωση της επενέργειας του επιταχυντήρα, του φρένου ή του συµπλέκτη από τα 
αντίστοιχα ποδόπληκτρα στην θέση του συνοδηγού (αρχικός και περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος).  
ΕΚΠ.06:Έλεγχος της δυνατότητας της απενεργοποίησης ενδεχόµενων 
υποβοηθητικών µηχανισµών (πχ αισθητήρες παρκαρίσµατος), µέσω ειδικού 
διακόπτη, στην περίπτωση που αυτοί υπάρχουν (αρχικός και περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος).  
ΕΚΠ.015:Έλεγχος της ύπαρξης των τεσσάρων καθρεφτών (δύο εσωτερικοί για οδηγό 
και συνοδηγό και δύο πλαϊνοί εξωτερικοί), αρχικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος.  
ΕΚΠ.016:Έλεγχος της ύπαρξης της πινακίδας του εκπαιδευτικού οχήµατος µε την 
ένδειξη «Σχολή Οδηγών Αριθµ. Αδείας ...»), αρχικός και περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος.  
ΕΚΠ.017:Έλεγχος της ύπαρξης και της θέσης των προβλεπόµενων ενδείξεων για 
εκπαιδευτικό όχηµα (πινακίδα µε το διεθνές διακριτικό σήµα ερυθρού χρώµατος «L», 
τοποθετηµένη στην οροφή του αµαξώµατος και πινακίδα µε την ένδειξη «Σχολή 
Οδηγών Αριθµ. Αδείας ...»), αρχικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος.  
ΕΚΠ.018:Έλεγχος της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας των ζωνών ασφαλείας του 
οχήµατος (αριθµός ζωνών ασφαλείας ίσος µε τον αριθµό θέσεων της άδειας 
κυκλοφορίας), αρχικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος.  
ΕΚΠ.019:Έλεγχος της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας του συστήµατος ψύξης και 
θέρµανσης (αρχικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος).  
Σηµειώνεται ότι ειδικά για τον έλεγχο του σηµείου ΕΚΠ019, σύµφωνα µε την 
απόφαση Φ50/42720/4871, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν εφαρµόζονται για τα 
Εκπαιδευτικά Οχήµατα της Κατηγορίας Β τα οποία τέθηκαν για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία ως εκπαιδευτικά πριν την 3η Ιουλίου 1999 και δεν έχουν µεταβιβαστεί 
µετά την ηµεροµηνία αυτή ως εκπαιδευτικά.  
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Τα υπολειπόµενα σηµεία ΕΚΠ.07 έως και 014 αντιστοιχούν σε σηµεία ελέγχου 
εκπαιδευτικών οχηµάτων διαφορετικών κατηγοριών  
 
 
 

11.2.3  Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος . 
 
Στα πλαίσια της διεξαγωγής του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου των οχηµάτων, 
ελέγχεται το πλήθος των σηµείων που απαιτείται και στα πλαίσια του Κανονιστικού 
Αρχικού ή Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (πίνακας 1 παραρτήµατος ΥΑ 12078).  
Τα ως άνω σηµεία ελέγχου δύναται να ελεγχθούν ως σύνολο, µεµονωµένα ή κατά 
οµάδες, ανάλογα µε την βούληση του ιδιοκτήτη του οχήµατος.  
Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται εφόσον δεν απαιτείται µερική αποσυναρµολόγηση 
οποιονδήποτε µηχανικών µερών του οχήµατος.  
Οι κατηγορίες του Εκούσιου Ελέγχου, µπορούν να είναι οι ακόλουθες:  
 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο 
των εκποµπών των καυσαερίων του οχήµατος (περιεκτικότητα σε CO, CO2, 
HC, συντελεστής λ, διαµέσου του Aαναλυτή Kαυσαερίων, ή διαµέσου του 
Νεφελόµετρου ο έλεγχος του συντελεστή απορρόφησης k των οχηµάτων µε 
κινητήρα Diesel), την λειτουργία, την στήριξη και την κατάσταση της 
εξάτµισης)  

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (Περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, τον έλεγχο κεντρικού άξονα της πέδησης (µοχλός πέδησης), των 
ποδοπλήκτρων, τον µηχανισµού του χειροφρένου, τον µηχανισµό 
υποβοήθησης της πέδησης (κύλινδρος, αντλία στάθµη δοχείου υγρών 
πέδησης), των άκαµπτων και εύκαµπτων αγωγών (µαρκούτσια) των 
υδραυλικών φρένων, τις επιφάνειες τριβής του συστήµατος πέδησης (τακάκια, 
δίσκοι), την στήριξη και την λειτουργία των τυµπάνων (ταµπούρα) και 
δίσκων, τις δυνάµεις πέδησης (Ν), τις αποδόσεις της κύριας πέδησης (% ανά 
τροχό, % ανά άξονα) και της πέδης στάθµευσης, την διαφορά απόδοσης % 
ανά άξονα (µονόπλευρο) και η ασυµµετρία % ανά τροχό (οβαλότητα), τη 
λειτουργία του συστήµατος ABS διαµέσου του ελέγχου της λυχνίας στον 
πίνακα οργάνων.)  

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: Περιλαµβάνει 
τον έλεγχο της λειτουργίας και της κατάστασης του συστήµατος διεύθυνσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των πηδαλίων, της κολόνας, της κρεµαγιέρας και του 
ατέρµονα, των τερµατικών του τιµονιού, των προστατευτικών κωλυµάτων 
(φισούνες - φούσκες), των διάφόρων µοχλών ράβδων (ηµίµπαρα, ακρόµπαρα) 
και αρθρώσεων (µπαλάκια) του συστήµατος, του µηχανισµού υποβοήθησης 
(αντλία υδραυλικού, στάθµη υγρών ρεζερβουάρ αντλίας υδραυλικού), καθώς 
και την σύγκλιση-απόκληση (m/km) του εµπρόσθιου και οπίσθιου άξονα του 
οχήµατος. Τα εν λόγω σηµεία ελέγχονται και δια της χρήσης γρύλου 
ανύψωσης και τζογόµετρου  

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο της µηχανικής 
κατάστασης του πλαισίου, της καµπίνας της υπερκατασκευής και του 
αµαξώµατος, σε σχέση µε τις ενδεχόµενες φθορές, διαβρώσεις κάµψεις, 
παραµορφώσεις οξειδώσεις, την λειτουργία και την ασφάλιση των θυρών του 
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αµαξώµατος, την κατάσταση των προφυλακτήρων. Τον έλεγχο της 
νοµιµότητας των ενδεχόµενων επισκευών, µετατροπών ή αλλαγών για τις 
οποίες απαιτείται η ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΜΕ (αλλαγές 
αξόνων, επιτρεπόµενες επισκευές ή διασκευές ή µετατροπές αµάξης, θαλάµου 
ή πλαισίου, αλλαγές χρωµατισµού). 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ: (Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο της λειτουργίας και 
την κατάσταση των αξόνων του οχήµατος (συνδέσεις, προστατευτικά, 
ανοχές), τον έλεγχο της κατάστασης και της λειτουργίας του κινητήρα 
(διαρροές, στήριξη, ηλεκτρικές συνδέσεις, µπαταρία, στάθµη υγρού ψύξης), 
του κιβωτίου ταχυτήτων (διαρροές), του συµπλέκτη, της δεξαµενής του 
καύσιµου (ρεζερβουάρ καύσιµου) και των αγωγών µεταφοράς του καύσιµου, 
της νοµίµως εγκατεστηµένης διάταξης υγραεριοκίνησης). 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: (Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο των τροχών 
(ζαντών) του οχήµατος (ρουλεµάν, συνδέσεις, µπουλόνια), των ελαστικών του 
οχήµατος (πίεση αέρα, φθορές, σηµεία γήρανσης, βάθος πέλµατος, 
προβλεπόµενες διαστάσεις), της ανάρτησης του οχήµατος (ελατήρια, φύλλα 
σούστας, αντιστρεπτικές δοκοί, σύνδεσµοι, µπαλάκια, ψαλίδια), των 
αποσβεστήρων κραδασµών (αµορτισέρ), την απόδοση της ανάρτησης (% ανά 
τροχό), την διαφορά απόδοσης της ανάρτησης (%) ανά άξονα)  

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ:  (Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο της 
κατάστασης και της λειτουργίας των φώτων του οχήµατος (φώτα πορείας, 
φώτα διασταύρωσης, φώτα θέσης), φώτα αλλαγής κατεύθυνσης (φλας), φώτα 
πέδησης (στοπ), φώτα οµίχλης και όπισθεν, φώτα πινακίδας, 
αντανακλαστήρες, ηλεκτρικές συνδέσεις, ένταση (kcd) των φώτων πορείας 
και διασταύρωσης, έλεγχος της απόκλισης των φώτων πορείας και 
διασταύρωσης) . 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: (Περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, τον έλεγχο της κατάστασης και της λειτουργίας των ζωνών ασφαλείας 
του οχήµατος, των καθισµάτων (επενδύσεις-στήριξη), της κόρνας, της ύπαρξη 
τριγώνου, φαρµακείου και ρεζέρβας, της ύπαρξης των εξωτερικών 
σηµάνσεων (πινακίδες µέγιστης ταχύτητας, σηµάνσεις φορτίου, έδρας και 
χρήσης, κλπ), της κατάστασης του ανεµοθώρακα και των υαλοπινάκων του 
οχήµατος, η κατάσταση των καθρεφτών, η λειτουργία και η κατάσταση των 
υαλοκαθαριστήρων, του χιλιοµετρητή)  

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ – ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΗ: (Περιλαµβάνει 
τον έλεγχο της εκποµπής του θορύβου dB(A) µε την εν στάσει µέθοδο, δια της 
χρήσης του ηχοµέτρου).  

 
Οι κατηγορίες του Εκούσιου Ελέγχου, σε σχέση µε την τιµολόγηση, µπορούν να είναι 
οι ακόλουθες:  
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) (Καλύπτει τον έλεγχο όλων 
των συστηµάτων του οχήµατος από τις ως άνω κατηγορίες από 1 έως 9 )  
 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) (Καλύπτει τον έλεγχο των 
συστηµάτων του οχήµατος από τις ως άνω κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 6, & 7 )  
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΟΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) (Καλύπτει τον έλεγχο των 
συστηµάτων του οχήµατος από τις ως άνω κατηγορίες 1, 2,3 & 6)  
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) (Καλύπτει τον 
έλεγχο ενός µόνο από τα Συστήµατα του οχήµατος)  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) (Καλύπτει τον 
έλεγχο οποιουδήποτε συνδυασµού εκ των συστηµάτων του οχήµατος)  
Στις ως άνω κατηγορίες ελέγχων συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά και ο έλεγχος της 
ταυτότητας του οχήµατος, ως ακολούθως:  
• Αριθµός πλαισίου (κωδικοί 1100)  
• Πινακίδες κυκλοφορίας (κωδικοί 1200)  
• Αριθµός κινητήρα (κωδικοί 1307-1308)  
 
Σε κάθε περίπτωση εκούσιου ελέγχου απαιτείται η καταγραφή των συστηµάτων που 
ελέγχθηκαν, στον χώρο των παρατηρήσεων του ΠΕΤΕ.  
Η επιλογή του είδους του εκούσιου ελέγχου µπορεί να γίνεται µε βάση το πρότυπο 
έγγραφο του κέντρου, το οποίο συµπληρώνεται από τον πελάτη, και παραδίδεται 
στους υπαλλήλους του ΙΚΤΕΟ και τέλος στον ελεγκτή που θα διενεργήσει τον 
έλεγχο.  
Στην περίπτωση που ο πολίτης, µαζί µε την διεξαγωγή του Εκούσιου Ελέγχου 
επιθυµεί και την έκδοση ΚΕΚ ανεξάρτητα, τότε, εκτός της διαδικασίας του εκούσιου 
ελέγχου, θα πρέπει να εφαρµοστεί επιπλέον και η διαδικασία της έκδοσης της 
ανεξάρτητης ΚΕΚ, µε έκδοση ξεχωριστής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.  
Το αποτέλεσµα του ελέγχου ενδέχεται να είναι ένα από τα ακόλουθα:  
1. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (έλεγχος κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε 
ελλείψεις Σοβαρές ή ∆ευτερεύουσες)  
2. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν 
∆ευτερεύουσες Ελλείψεις, σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 της ΥΑ 12078)  
3. ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν Σοβαρές 
Ελλείψεις, σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 της ΥΑ 12078)  
4. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν 
Επικίνδυνες Ελλείψεις, σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 της ΥΑ 12078, και απαιτείται η 
ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών µε ταυτόχρονη ακινητοποίηση του οχήµατος).  
 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση από τις περιπτώσεις 1,2,3 ο πολίτης δεν υποχρεώνεται 
στην διεξαγωγή του επανέλεγχος του οχήµατος του. Στην περίπτωση 4, ακολουθείται 
η διαδικασία η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 7.2.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ( τα στοιχεία του οχήµατος, τα αριθµητικά 
αποτελέσµατα της αυτόµατης γραµµής και των καυσαερίων, οι ενδεχόµενες ελλείψεις 
στα σηµεία του ελέγχου και οι συναφείς παρατηρήσεις), εκτυπώνονται στο 
αντίστοιχο έντυπο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε), διαµέσου της 
αντίστοιχης επιλογής του Λογισµικού.  
Το Π.Ε.Τ.Ε δεν επέχει θέση ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ), σύµφωνα µε τις 
κείµενες Κανονιστικές ∆ιατάξεις (ΥΑ Φ1/55671/6474 ΦΕΚ 1661Β/13-11-2006), δεν 
αντικαθιστά και δεν ανανεώνει την ισχύ οποιουδήποτε ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου 
(∆ΤΕ) που εκδόθηκε για το όχηµα κατά το παρελθόν.  
Στην περίπτωση της διεξαγωγής Μερικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου, απαιτείται η 
καταγραφή στον χώρο των παρατηρήσεων του Π.Ε.Τ.Ε του συνόλου των σηµείων 
που ελέγχθηκαν, κατά οµάδες, ως ακολούθως, σύµφωνα και µε τις ως άνω 
αναφερόµενες κατηγορίες της τιµολόγησης:  
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  
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• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ – ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΗ  
Η εκτύπωση του ΠΕΤΕ, για λόγους ασφαλείας, γίνεται διαµέσου συγκεκριµένου Η/Υ 
και εκτυπωτή, διαφορετικών από αυτούς που χρησιµοποιούνται στην εκτύπωση των 
∆.Τ.Ε.  
Μετά το πέρας της εκτύπωσης των αποτελεσµάτων του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου 
στο ΠΕΤΕ, απαιτείται η σήµανση της 1ης σελίδας του ΠΕΤΕ µε την ακόλουθη 
σφραγίδα ερυθρού χρώµατος, µήκους (≈ 12 cm):  
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΕΤΕ) ∆ΕΝ 
ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (∆ΤΕ) (Υ.Α. Φ1/55671/6474, 
ΦΕΚ 1661Β/13-11-2006).  
Μετά το πέρας της διεξαγωγής του επιτυχούς Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου, δεν 
απαιτείται η επικόλληση του ΕΣΤΕ στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του 
οχήµατος.  
Κατά τον επανέλεγχο οχήµατος µε επικίνδυνη έλλειψη από Εκούσιο Έλεγχο, 
ελέγχονται τα στοιχεία της ταυτότητας και τα σηµεία που αφορούν την επικίνδυνη 
έλλειψη που καταγράφηκαν στο ΠΕΤΕ. Στην περίπτωση που ο επανέλεγχος είναι 
επιτυχής και έχει ακυρωθεί ∆ΤΕ εκδίδεται ∆ΤΕ αντί ΠΕΤΕ µε ηµεροµηνία ισχύος 
όµοια µε αυτή του προηγούµενου ∆ΤΕ και επικολλάται το ΕΣΤΕ.  
 
 

11.3  Ειδοποίηση αρχών  
 
 
 

11.3.1 Αταξινόµητα οχήµατα  
 
Στις περιπτώσεις όπου διατυπώνονται αµφιβολίες για την ταυτότητα (χαραγµένος 
αριθµός πλαισίου) του προς ταξινόµηση οχήµατος, (περίπτωση καταχώρησης 
επικίνδυνης έλλειψης κατηγορίας κωδικών 1101.1, 1101.2, 1101.3 & 1101.4), τότε 
ειδοποιείται άµεσα η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών, σύµφωνα µε την κατοικία του 
κατόχου του οχήµατος, στην οποία και παραπέµπεται για έλεγχο το όχηµα, µαζί µε το 
παραπεµπτικό σηµείωµα. Για την ειδοποίηση (έγγραφο ειδοποίησης - παραποµπής 
για ανάριθµα οχήµατα). Παράλληλα, ειδοποιείται και η αρµόδια Υπηρεσία του 
Τελωνείου που εξέδωσε το πιστοποιητικό ταξινόµησης, µε το ίδιο πρότυπο έγγραφο.  
Στις περιπτώσεις αυτές όπου διαπιστώνονται αµφιβολίες για την ταυτότητα του 
οχήµατος, θα πρέπει να λαµβάνει απαραιτήτως γνώση ο Τεχνικός ∆ιευθυντής του 
Κέντρου, ο οποίος θα επιλαµβάνεται του θέµατος και αφού εξάντλησε όλα τα 
περιθώρια διαπίστωσης της ταυτότητας του οχήµατος, θα υπογράφει αυτός το ∆ΤΕ 
και τα προαναφερθέντα έγγραφα.  
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Στις περιπτώσεις όπου διατυπώνονται αµφιβολίες σχετικά µε την ταυτότητα του 
οχήµατος, θα πρέπει να αναγράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ η 
επισήµανση:  
«∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ................».  
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΜΕ αρ πρωτ. Φ50/37294/4127, κάθε 
όχηµα το οποίο έχει κατασκευαστεί µετά το 1984. θα πρέπει να φέρει χαραγµένο 
αριθµό πλαισίου. Εξαίρεση στην ανωτέρω απαίτηση αποτελούν τα οχήµατα τα οποία 
ταξινοµούνται στην χώρα µε το καθεστώς της µετοικεσίας. 
 
Προκειµένου για οχήµατα εκποιούµενα από τον Ο∆∆Υ, πλέον του εργοστασιακού 
αριθµού πλαισίου, χαράσσεται και από τον Ο∆∆Υ ιδιαίτερος αριθµός πλαισίου, ο 
οποίος αποτυπώνεται στο χορηγούµενο πιστοποιητικό και πρέπει να διαπιστώνεται η 
ύπαρξή του κατά τον τεχνικό έλεγχο.  
Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να διενεργηθεί έλεγχος του προς ταξινόµηση οχήµατος, 
του οποίου το µεικτό βάρος (βάσει του ταµπελακίου του κατασκευαστή) είναι πλέον 
των 3.5 t.  
 
 
 

11.3.2  Εκούσιος Έλεγχος  
 
Στην περίπτωση της διάγνωσης οποιασδήποτε επικίνδυνης έλλειψης στο όχηµα, ως 
συνέπεια της διεξαγωγής του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου, το όχηµα ακινητοποιείται, 
αποκολλάται το ΕΣΤΕ (εφόσον υπάρχει) και ειδοποιείται άµεσα το οικείο τµήµα της 
τροχαίας (τηλεφωνικά και διαµέσου ΦΑΞ), στα όργανα της οποίας ο κάτοχος του 
οχήµατος οφείλει να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος (πινακίδες 
κυκλοφορίας, Άδεια Κυκλοφορίας και ∆ΤΕ περιοδικού Ελέγχου, εφόσον το όχηµα 
είχε την υποχρέωση διενέργειας. 
Ειδικά για την περίπτωση της ύπαρξης επικίνδυνων ελλείψεων στα σηµεία 1100 και 
1200, απαιτείται και η έγγραφη ενηµέρωση της Αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών, 
στην οποία ανήκει το όχηµα, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο 
έντυπο της Άδειας Κυκλοφορίας.  
Στην περίπτωση της ύπαρξης επικίνδυνης έλλειψης σε όχηµα ταξινοµηµένο σε άλλα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες, το όχηµα ακινητοποιείται 
και ειδοποιείται άµεσα το οικείο τµήµα της τροχαίας (τηλεφωνικά και διαµέσου 
ΦΑΞ), στα όργανα της οποίας ο κάτοχος του οχήµατος οφείλει να παραδώσει τα 
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος (πινακίδες κυκλοφορίας, Άδεια Κυκλοφορίας).  
Στην περίπτωση που οι επικίνδυνες ελλείψεις αφορούν τα στοιχεία της ταυτότητας 
του οχήµατος (πινακίδα και αριθµός πλαισίου), τότε τα αφαιρεθέντα στοιχεία 
(πινακίδα και Άδεια Κυκλοφορίας) αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην 
πρεσβεία ή την προξενική αρχή του κράτους ταξινόµησης του οχήµατος  
Κατά τον επανέλεγχο οχήµατος ταξινοµηµένο στην χώρα µας µε επικίνδυνη έλλειψη 
από Εκούσιο Έλεγχο, ελέγχονται τα στοιχεία της ταυτότητας και τα σηµεία που 
αφορούν την επικίνδυνη έλλειψη που καταγράφηκαν στο ΠΕΤΕ. Στην περίπτωση που 
ο επανέλεγχος είναι επιτυχής και έχει ακυρωθεί ∆ΤΕ, εκδίδεται ∆ΤΕ αντί ΠΕΤΕ µε 
ηµεροµηνία ισχύος όµοια µε αυτή του προηγούµενου ∆ΤΕ και επικολλάται το ΕΣΤΕ.  
Στην ως άνω περίπτωση διεξαγωγής Κανονιστικού Επανελέγχου, λόγω της ύπαρξης 
Επικίνδυνης Έλλειψης στο Π.Ε.Τ.Ε, θα πρέπει να αναγραφούν στον χώρο των 
παρατηρήσεων του εκδοθέντος ∆ΤΕ, τα ακόλουθα:  
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«Επανέλεγχος λόγω ύπαρξης Επικίνδυνης Έλλειψης στο Π.Ε.Τ.Ε υπ΄αρ........., µε 
ηµεροµηνία ισχύος όµοια µε αυτή του υπ αριθµ..........∆ΤΕ το οποίο ακυρώθηκε»  
 
 
 

11.4 Μεθοδολογία καταχώρησης ελλείψεων στα ∆.Τ.Ε 
(εκπαιδευτικά οχήµατα). 
  
Η περιοδικότητα του ελέγχου των εκπαιδευτικών οχηµάτων είναι ετήσια.  
Στην περίπτωση όπου δεν βρεθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις στα ως άνω 
σηµεία ελέγχου ΕΚΠ.01 έως και ΕΚΠ.06, ΕΚΠ015 έως και ΕΚΠ019 καθώς και στα 
λοιπά σηµεία ελέγχου του πίνακα της ΥΑ 44800/123/85 όπως αυτή ισχύει έως 
σήµερα, θα πρέπει να αναγραφεί στον χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ η φράση 
«Κατάλληλο για εκπαιδευτικό όχηµα». Στην περίπτωση που διαγνωστεί οποιαδήποτε 
σοβαρή έλλειψη συναφής µε τα σηµεία της ως άνω παραγράφου 6.2 ή και 
οποιοδήποτε σηµείο του πίνακα της ΥΑ 44800/1343/1985 όπως έως σήµερα ισχύει, 
θα πρέπει να αναγραφεί στον χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ η φράση 
«Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό όχηµα».  
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6. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ50/ 1583/217  «Θέση χορήγησης του χαρακτηριστικού 
αριθµού ελέγχου» 

 
7. ΦΕΚ 5/Α/28-1-1997: «Τροποποίηση του Π.∆. 49/1995 (Α΄ 37) «Τεχνικός 

έλεγχος οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις 
οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ» 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/23/ΕΚ » 

 
8. Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/26-4-1983)  : «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των 

οδικών οχηµάτων και άλλες διατάξεις» 
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9. Π∆ 338/1984/27-02-87 (ΦΕΚ 118/Α/16-8-1984)  : «Καθορισµός ταχύτητας 

διενεργείας περιοδικού τεχνικού ελέγχου ορισµένων οχηµάτων.» 
 

10. ΥΑ ΥΜΕ 44800/123/17-12-85 (ΦΕΚ 781/Β/24-1-/1985): «Τρόπος, 
διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου 
Οχηµάτων.» 

 
11. ΚΥΑ-ΥΜΕ-ΥΟΙΚ Φ2/43086/4636 (ΦΕΚ 1086/Β/5/08/03): «Τροποποίηση 

και συµπλήρωση της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 
ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» 

 
12. Ν 2963 (ΦΕΚ 268/Α/23-11-2001) : «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων 

επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και 
ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις.» 

 
13. ΥΑ 42485/5569/19-07-02 (ΦΕΚ 940/Β/23-7-2002) ΥΑ 51835/6654/11-09-02 

(ΦΕΚ 1238/Β/23-9-2002)  : «Τεχνικές προδιαγραφές αυτοµάτων γραµµών 
ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού 
ελέγχου των οχηµάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» 

 
14. ΥΑ 58413/7516 (ΦΕΚ 1350/Β/18-10-2002)  : «Τεχνικές προδιαγραφές 

συστήµατος µηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία 
και αποστολή στοιχείων των διενεργουµένων τεχνικών ελέγχων.» 

 
15. YA YME 71703/8028 (ΦΕΚ 1824/Β/8-11-03)   : «Τρόπος διαδικασία και 

πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» 
 

16. ΥΑ ΥΜΕ 55108/5451 (ΦΕΚ 1364Β/23-9-2003) : «Τροποποίηση της 
36927/4751/2002 (Β΄847) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού 
Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)»    

 
17. ΥΑ ΥΜΕ 5055/562 (ΦΕΚ 175/Β/30-1-2004) : «Τροποποίηση των 

υπουργικών αποφάσεων 42558/5591/2002 «Πιστοποίηση Προσωπικού 
Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» και Φ2/75443/3519/99 «Καθορισµός προσόντων που 
συµµετέχουν στο έργο του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων.»   

 
18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ50/11427/1249 : «Ειδικότητες πτυχιούχων ΤΕΛ που είναι 

αποδεκτές για να εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν ως ελεγκτές σε ∆ηµόσια 
και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» 

 
19. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ50/14204/1542 : «Ειδικότητες διπλωµατούχων µηχανικών 

που µπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του προϊσταµένου-υπευθύνου 
λειτουργίας και του υπευθύνου γραµµών σε Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» 

 
20. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52176/5787 : «Πιστοποίηση καταλληλότητας µηχανηµάτων 

ελέγχου Ι.ΚΤΕΟ.» 
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21. Π.∆. 208/2002/Α-194 (ΦΕΚ Α’ 194/23-8-2002) : «Εκπαιδευτές υποψηφίων 
οδηγών, σχολές οδηγών κλπ ρυθµίσεις.» 

 
22. ΥΑ 42485/5569/19-7-02 (ΦΕΚ 940/Β/23-7-02)  : «Τεχνικές προδιαγραφές 

αυτοµάτων γραµµών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.» 
 

23. ΥΑ ΥΜΕ 44800/123/17-12-85 (ΦΕΚ 781/Β/24-12-1985)  : «Τρόπος, 
διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου 
Οχηµάτων.» 

 
24. Π∆ 49/11-02-95 (ΦΕΚ 37/Α/22-2-1995) : «Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και 

των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 
91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ.» 

 
25. Π∆ 8/10-01-97 (ΦΕΚ 5/Α/28-1-1997) : «Τροποποίηση του Π.∆. 49/1995 (Α΄ 

37) «Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
συµπληρωθεί µε τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 
92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ» σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/23/ΕΚ.» 

 
26. ΚΥΑ ΥΜΕ-ΥΟΙΚ Φ2/64580/2288 (ΦΕΚ 1523/Β/27-7-1999) : «Τεχνικός 

έλεγχος µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ.» 

 
27. YA YME 71703/8028 (ΦΕΚ 1824/Β/8-11-03) : «Τρόπος διαδικασία και 

πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» 
 

28. ΚΥΑ-ΥΜΕ-ΥΟΙΚ Φ2/43086/4636 (ΦΕΚ 1086/Β/5/08/03) : «Τροποποίηση 
και συµπλήρωση της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/Β΄) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 
ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ.» 

 
29. ΥΑ 12078/1343 (ΦΕΚ 435/3-03-2004) : «Τροποποίηση των υπουργικών 

αποφάσεων 44800/123/85 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας 
του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτ ων», όπως ισχύει και 
71703/8028/03 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου 
των οχηµάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» 

 
30. ΥΑ ΥΜΕ 18586/698 (ΦΕΚ 411/Β/29-3-2000) : «Καθορισµός Τεχνικών 

Προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισµού µε τον οποίο καθίσταται δυνατή η 
χρησιµοποίηση υγραερίου LPG για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και 
όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών» 

 
31. Εγκύκλιος ΥΜΕ Φ23/50633/71 (ηµ/νία 7-1-1998)  : «Έλεγχος Συστήµατος 

∆ιεύθυνσης των Οχηµάτων µε τη χρήση του Αποκλισιόµετρου» 
 

32. ΥΑ ΥΜΕ ΣΤ 29900/1977 : «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων 
για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχηµάτων» 
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33. Εγκύκλιος ΥΜΕ 10868/Φ702.9 (ηµ/νία 9/4/1996) : «Φορητοί Πυροσβεστήρες 
Οχηµάτων» 

 
34. Εγκύκλιος ΥΜΕ Φ2/52559/245 (ηµ/νία 22/2/1996) : «Ηλιοροφές 

αυτοκινήτων» 
 

35. ΥΑ ΥΜΕ 58144/014 (ΦΕΚ 138/Β/2-3-1996) : «Περιπτώσεις που 
απαλλάσσονται από την καταβολή προσαύξησης ειδικού τέλους, λόγω 
εκπρόθεσµης προσκόµισης οχήµατος για τεχνικό έλεγχο.» 

 
36. Εγκύκλιος ΥΜΕ 4397/400 (ηµ/νία 6/4/1998) : «Συµπλήρωση εγκρίσεων 

τύπου όσον αφορά την τοποθέτηση εµπρόσθιων προφυλακτήρων µορφής 
“front guards” σε οχήµατα εµπορικής ονοµασίας SUZUKI VITARA» 

 
37. Εγκύκλιος ΥΜΕ 11064/1000 (ηµ/νία 15/9/1999) : «Τοποθέτηση εµπρόσθιων 

προφυλακτήρων µορφής “front guards” ή “bull bars” σε οχήµατα.» 
 

38. Εγκύκλιος ΥΜΕ Φ23/80131/6439 (ηµ/νία 18/12/2000) : «Πρόσθετη 
κατασκευή ή προφυλακτήρες σε αυτοκίνητα τύπου τζιπ 4X4.» 

 
39. Εγκύκλιος ΥΜΕ 31370/1538 (ηµ/νία 1/6/2001) : «Συµπλήρωση εγκρίσεων 

τύπου όσον αφορά την τοποθέτηση εµπρόσθιων προφυλακτήρων 
µορφής “nudge bars” σε οχήµατα εργοστασίου κατασκευής LAND ROVER 
GROUP.» 

 
40. Εγκύκλιος Φ1/84288/3296 (ηµ/νία 16/10/95) : «Τεχνικός Έλεγχος 

Οχηµάτων.» 
 

41. Υ.Α. 27044/2913 (ΦΕΚ 676/Β/10-5-2005) : «Τροποποίηση των υπουργικών 
αποφάσεων 44800/123/1985 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση 
διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων», και 
71703/8028/2003 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου 
των οχηµάτων από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ», όπως τροποποιήθηκε µε την 
υπουργικών αποφάσεων 12078/1343/2004.» 

 
42. Υ.Α. Φ2/70916/2953/99 (ΦΕΚ 458/Β/20-4-2001) : «Τροποποίηση της 

Φ2/64580/2288/99 (Β’1523) ΚΥΑ «Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
96/96/ΕΚ» σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 1999/52/ΕΚ.» 

 
43. Υ.Α. Φ2/14133/1501 : «Τροποποίηση της Φ2/64580/2288/99 (Β’1523) ΚΥΑ 

«Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους 
σε συµµόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την ΚΥΑ Φ2/70916/2953/99 (Β’ 458/2001), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
των οδηγιών 2001/9/ΕΚ και 2001/11/ΕΚ.» 

 
44. Υ.Α. 27044/2913 (ΦΕΚ 676/Β/10-5-2004) : «Τροποποίηση των υπουργικών 

αποφάσεων 44800/123/1985 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση 
διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» και 
71703/8028/2003 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου 
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των οχηµάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.», όπως τροποποιήθηκε µε την 
υπουργικών αποφάσεων 12078/1343/2004.» 

 
45. Π.∆. 232 (ΦΕΚ 109/Α/2-5-1989) : «Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 

363/1986 «Συχνότητα περιοδικού τεχνικού ελέγχου ορισµένων κατηγοριών 
οχηµάτων Π.∆. 338/1984 και 1387/1981».» 

 
46. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ 45007/4795 (ηµ/νία 28/07/2004) : «Εφαρµογή της ΥΑ 

12078/1343/2004» 
 

47. ΚΥΑ –ΥΜΕ-ΥΟΙΚ Φ2/57216/7383 (ΦΕΚ 1323/Β/10-10-02) : «Καθορισµός 
αντιτίµου για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου από τα Ιδιωτικά 
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου.» 

 
48. ΚΥΑ-ΥΜΕ-ΥΟΙΚ 30510/3941 (ΦΕΚ 719Β/13-6-02) ΚΥΑ-ΥΜΕ-ΥΟΙΚ 

Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028/Β/7-8-02) : «Καθορισµός παράβολου για την 
έκδοση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των 
οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα.» 

 
49. ΥΜΕ 48921/6420 (ΦΕΚ 1193/Β/13-9-02)  : «Παράταση της προθεσµίας της 

παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.2963/2001 (Α΄268) για τη διαπίστευση δηµοσίων 
ΚΤΕΟ και τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ2/75113/3519/25.10.99 απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1989) µε θέµα «Καθορισµός 
προσόντων υπαλλήλων που συµµετέχουν στο έργο του τεχνικού ελέγχου των 
οχηµάτων».» 

50. ΥΑ Υ.ΕΣ.∆.∆.ΑΠ & ΥΟΙΚ ∆ΙΑ∆Π/18801 (ΦΕΚ 1200/Β/17-9-2001) : 
«Απλούστευση ∆ιαδικασιών και σύντµηση προθεσµιών ∆ιεκπεραίωσης 
∆ιοικητικών Ενεργειών αρµοδιότητας Υ.Μ.Ε    » 

 
51. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-74408/5649 (18-1-2004) : «Ύπαρξη ισχύοντος ∆ελτίου 

Τεχνικού Ελέγχου κατά την διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας λόγω 
µεταβίβασης ή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στο όνοµα των κληρονόµων.» 

 
52. Υ.Α. 426 (ΦΕΚ966/Β/)  : «Κατάργηση δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση 

αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και οριστικής διαγραφής.» 
 

53. Υ.Α. 58144/614 (ΦΕΚ 138/Β/2-3-1992) : «Περιπτώσεις που απαλλάσσονται 
από την καταβολή προσαυξηµένου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσµης 
προσκόµισης οχήµατος για τεχνικό έλεγχο.» 

 
54. Υ.Α. Φ23/49521/5452 (2-8-2001) : «Σχετικά µε την έδρα ενός οχήµατος, 

Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ., του οποίου οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι του ενός, και 
την υποχρέωση του οχήµατος αυτού για περιοδικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ. 
» 

 
55. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α41271/4199 (27-6-2001) : «Τεχνικός έλεγχος επιβατηγών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.  » 
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56. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ23/78057/8929 (4-12-2001) : «Ειδικά τέλη του Περιοδικού 
Τεχνικού Ελέγχου στα ΚΤΕΟ σε Ευρώ και ειδικά έντυπα παράβολα σε 
Ευρώ.» 

 
57. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ23/66878/7811 (25-10-2001)  : «Ισοτιµία των ειδικών τελών 

του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου στα ΚΤΕΟ σε Ευρώ.» 
 

58. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ23/79252/9340 (19-12-2001) : «Αποστολή κατάστασης 
οικονοµικών στοιχείων µε τα ποσά των ειδικών τελών του Περιοδικού 
Τεχνικού Ελέγχου σε Ευρώ.» 

 
59. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83193/2811 (17-6-1988) : «Υποβολή δικαιολογητικών πριν από 

την έναρξη του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων.» 
 

60. Υ.Α. 21682 (ΦΕΚ 955/Β/20-11-1991)  : «Εναρµόνιση της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/459/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουλίου 1989 για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε το βάθος των αυλακώσεων των 
ελαστικών ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα και των 
ρυµουλκούµενων τους.» 

 
61. Υ.Α. 79400/2490 (ΦΕΚ 496/Β/16-06-1989) : «Ελαστικά οχηµάτων.» 

 
62. Υ.Α. 29871/2622/24-8-92 (ΦΕΚ 589/Β/30-09-1992) : «Ελαστικά των 

οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και εγκατάσταση τους 
σ΄ αυτά, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992.» 

 
63. ΚΥΑ-ΥΝ-ΥΜΕ ΣΤ-20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β/31-7-1973) : «Περί αλλαγής 

κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων Όπως ισχύει.» 
 

64. EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ Φ50/10603/1208 (16/4/04) : «Έλεγχος Φώτων και 
Αµορτισέρ.» 

 
65. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ 33965/1806 (21/09/04) : «Τοποθέτηση αντηλιακής 

µεµβράνης.» 
 

66. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ 27880 (10/09/81) : «Περί της τοποθετήσεως πλαστικών 
καλυµµάτων (τέντες) στα ανοιχτά φορτηγά αυτοκίνητα.» 

 
67. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11064/1000 (15-09-1999) : «Τοποθέτηση εµπρόσθιων 

προφυλακτήρων µορφής FRONT GUARDS ή BULL BARS σε οχήµατα.» 
 

68. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32150/2391 : «Περί έλξης ρυµουλκούµενων και τοποθέτησης 
εξαρτηµάτων σε αυτοκίνητα.» 

 
69. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οικ. ΦΑ10/ΙΚΤΕΟ/18121/ 819 : «Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων 

που φέρουν κοτσαδόρο.» 
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70. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ10/ΙΚΤΕΟ/7419/304  : «∆ιευκρινήσεις σε θέµατα τεχνικού 
ελέγχου οχηµάτων.» 

 
71. Υ.Α. Η-2347/555/78 (ΦΕΚ 123/Β/15-2-1978)  : «Περί εφοδιασµού των 

αυτοκινήτων µε κιβωτίδιο που θα περιέχει υγειονοµικό υλικό πρώτων 
βοηθειών.» 

 
72. Υ.Α. 19846/79 (ΦΕΚ 610/Β/13-7-1979)  : «Περί εφοδιασµού των 

αυτοκινήτων οχηµάτων και τρίκυκλων µοτοσικλετών µε πυροσβεστήρες.» 
 

73. Υ.Α. ΣΤ-29852/1977 (ΦΕΚ 1288/Β/13-12-1977)  : «Περί στοιχείων 
αναγνωρίσεως αυτοκινήτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκουµένων και 
µοτοσικλετών.» 

 
74. Ν. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999)  : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας.» 
 

75. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/75660/3565 (ΦΕΚ 1999/Β/10-11-1999)  : 
«Μορφή και περιεχόµενο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων. » 

 
76. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/74702/3233 (ΦΕΚ 882/Β/2-10-1997)  : 

«Επέκταση του θεσµού της ΚΕΚ σε όλους τους Νοµούς της Χώρας.» 
 

77. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/53302/295 (ΦΕΚ 73/Β/2-2-1996) : 
«Πρόγραµµα πρόσκλησης των οχηµάτων των Νοµών Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, 
Καβάλας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Εύβοιας, Βοιωτίας, 
και Κορινθίας για ειδικό έλεγχο καυσαερίων και χορήγηση Κ.Ε.Κ.» 

 
78. Π.∆. 363/14-9-1995 (ΦΕΚ 193/Α/14-9-95) : «Καθορισµός συστήµατος 

επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρµογής του θεσµού της 
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).» 

 
79. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/93350/4444 : «Πλήρες πρόγραµµα 

πρόσκλησης των οχηµάτων του Νοµού Αττικής για ειδικό έλεγχο καυσαερίων 
και χορήγηση Κ.Ε.Κ..» 

 
80. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/94474/4556 (ΦΕΚ 829/Β/8-11-1994) : 

«Καθορισµός µεθόδου µέτρησης και επιτρεποµένων ορίων του µονοξειδίου 
του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των 
βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οδικών οχηµάτων.» 

 
81. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/94475/4557 (ΦΕΚ 829/Β/8-11-1994) : 

«Καθορισµός µεθόδου µέτρησης και επιτρεποµένων ορίων θολερότητας στα 
καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων οχηµάτων.» 

 
82. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/92491/4358 (ΦΕΚ 797/24-10-1994) : 

«Ανάθεση εποπτείας εφαρµογής και καλής λειτουργίας του συστήµατος της 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων.» 
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83. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/92492/4359 (ΦΕΚ 797/24-10-1994) : 
«Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την εποπτεία εφαρµογής και καλής 
λειτουργίας του συστήµατος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων.» 

 
84. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ Φ50/75364/2158 (ΦΕΚ 519/Β/5-7-1994) : 

«Πρόγραµµα πρόσκλησης οχηµάτων για ειδικό έλεγχο καυσαερίων για 
χορήγηση Κ.Ε.Κ.» 

 
85. Κ.Υ.Α. 56361/324 ΥΟΙΚ & ΥΜΕ (ΦΕΚ 56/Β/9-2-1993) : «Αµοιβή που 

καταβάλλεται στα συνεργεία και κέντρα ελέγχου για τον ειδικό έλεγχο 
καυσαερίων.» 

 
86. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε & ΥΜΕ 103079/3712 (ΦΕΚ 710/Β/92 : «Όροι και 

προϋποθέσεις εξουσιοδότησης συνεργείου επισκευής οχηµάτων και Κέντρου 
ελέγχου για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων.» 

 
87. Ν. 2052/5-6-1992 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992) : «Μέτρα για την αντιµετώπιση του 

νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Κεφάλαιο Α΄ : ∆ιατάξεις για τα οχήµατα 
Άρθρο 1 : Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Άρθρο 3 : Καθιέρωση 
ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχηµάτων.» 

 
88. Ν. 2366/12-12-1995 (ΦΕΚ 256/Α/12-12-1995) : «Ρύθµιση θεµάτων 

Οργανισµών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και άλλες διατάξεις.» 

 
89. Ν. 2289/6-2-1995 (ΦΕΚ 27/Α/8-2-1995) : «Αναζήτηση, έρευνα και 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις.» 
 

90. EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ 2723/336 (2/4/04): «Χορήγηση ΚΕΚ από τα ΙΚΤΕΟ.» 
 

91. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ 48052/5113 (4/11/2004) : «Μεθοδολογία µέτρησης των 
εκπεµπόµενων καυσαερίων κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των 
οχηµάτων.» 

 
92. Υ.Α. 58144/614 ΥΜΕ (ΦΕΚ 138/Β/2-3-1992) : «Περιπτώσεις που 

απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξηµένου ειδικού τέλους, λόγω 
εκπρόθεσµης προσκόµισης οχήµατος για τεχνικό έλεγχο.» 

 
93. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ Φ2/65259/1659/96 (5/6/1996) : «∆ιευκρινίσεις για τον 

τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων µη εγγεγραµµένων στη χώρα µας.» 
 

94. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ 32004/4127 (3/6/2002) : «Έλεγχος συστηµάτων του 
οχήµατος που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια.» 

 
95. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΜΕ Φ2/19193/2171 (27/7/2005) : «Καθορισµός 

διαφορετικών στροφών µέτρησης του συντελεστή «λ», και  τη µέτρηση των 
καυσαερίων σε οχήµατα εργοστασίων κατασκευής VW και AUDI.» 
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96. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18613/1394 (6-6-96) : «Επεξήγηση του όρου «...για χρήση 
εκτός των οδών...» που αναφέρεται στην εγκύκλιο 29014/2636/93 και της 
ΚΥΑ 25006/2234/93 (ΦΕΚ Β’ 523).» 

 
97. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤ-Ι6527 (8-7-77) : «Περί των θορύβων των αυτ/των.» 

 
98. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29014/2636 (23-8-93) : «Εναρµόνιση της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας µε την οδηγία 92/97/ΕΟΚ περί «αποδεκτής ηχοστάθµης...των 
οχηµάτων µε κινητήρα.» 

 
99. Υ.Α. 32764/734/80 (ΦΕΚ 1093/Β/29-10-1980) : «Περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώµατος της µς αριθ. 1220/13/79 κοινής υπουργικής αποφάσεως «περί 
καθορισµού επιτρεποµένων ορίων θορύβου, προκαλουµένου υπό των 
αυτοκινήτων οχηµάτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και τρόπου 
µετρήσεως αυτού» 

 
100. Υ.Α. 1220/13/79 (ΦΕΚ 75/B/27-01-1979) : «Περί καθορισµού 

επιτρεποµένων ορίων θορύβων, προκαλουµένων υπό των αυτοκινήτων 
οχηµάτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και τρόπου µετρήσεως αυτού.» 

 
101. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20405/1566 (11-12-1996) : «Μέτρηση θορύβου 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ προς την οποία 
εναρµονίστηκε το Εθνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ 25006/2234/93 (Β’523).» 

 
102. Κ.Υ.Α. 25006/2234 (ΦΕΚ 523/Β/13-07-1993) : «Αντικατάσταση των 

διατάξεων της απόφασης Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ Β-403) που 
αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθµη και στις διατάξεις εξατµίσεως των 
οχηµάτων µε κινητήρα, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
92/97/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992.» 

 
103. Υ.Α. 62562/635 (ΦΕΚ 187/Β/6-4-1987) : «Τεχνικός έλεγχος 

µεταχειρισµένων αυτοκινήτων οχηµάτων πριν από την ταξινόµησή τους για 
έκδοση αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά.» 

 
104. Υ.Α 16857/1045 (ΦΕΚ 777/Β/9-6-2005) : «Τροποποίηση της υ.α. 

36927/4751/2002 (Β’847) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» όπως ισχύει.» 

 
105. Υ.Α. 49327/3434/86 (25-2-1987) : «Περί της ακολουθητέας 

διαδικασίας σε περίπτωση διαπίστωσης εντοιχισµού ή παραποίησης του 
αριθµού πλαισίου µεταχειρισµένων οχηµάτων που επιθεωρούνται από τα 
ΚΤΕΟ σύµφωνα µε την 31806/85 απόφαση.» 

 
106. Υ.Α. 62562/635 (27.2/6.4.87) : «Τεχνικός έλεγχος µεταχειρισµένων 

αυτοκινήτων οχηµάτων πριν από την ταξινόµησή τους για έκδοση αδείας 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά.» 


