
 

 

1η ερώτηση: Τι σημαίνει το αρκτικόλεξο ΚΤΕΟ; 

Απάντηση: Προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων της φράσης: 

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

2η ερώτηση: Κάθε πότε περνάνε τα οχήματα από το ΚΤΕΟ; 

Απάντηση: Την πρώτη φορά, ένα καινούριο αυτοκίνητο, πρέπει να περάσει 

τον έλεγχο στα 4 χρόνια, στη συνέχεια υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο κάθε 2 

χρόνια. 

3η ερώτηση: Τι ελέγχετε κάθε φορά στο όχημα; 

Απάντηση: Ελέγχουμε τα πάντα, δηλαδή ξεκινάμε από το εξωτερικό του 

οχήματος, λάστιχα, λαμαρίνες, προφυλακτήρα, φώτα και προχωράμε στο 

εσωτερικό, τιμόνι, φρένα, αμορτισέρ….. ακόμα και τον εξοπλισμό του 

οχήματος, πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο….  

4η ερώτηση:  Ελέγχετε πολλά οχήματα κάθε μέρα; 

Απάντηση: Ο αριθμός των αυτοκινήτων που περνάνε από έλεγχο καθημερινά 

δεν είναι σταθερός. Υπάρχουν μέρες , κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

που ο αριθμός είναι πολύ αυξημένος. 

5η ερώτηση: Σε πόσο διάστημα ένα όχημα που δεν περνάει στον έλεγχο 

πρέπει να τον επαναλάβει; 

Απάντηση:Σε διάστημα ενός μήνα πρέπει, το όχημα, να αποκαταστήσει τη 

βλάβη και να ελεγχθεί ξανά. Αν περάσει ο μήνας και δεν έρθει για επανέλεγχο 

τότε θα του δοθεί πρόστιμο. 

6η ερώτηση: Ποιες βλάβες εντοπίζετε συχνότερα στα οχήματα που ελέγχετε; 

Απάντηση: Η πιο συχνή βλάβη είναι να μην ανάβουν τα λαμπάκια του 

αυτοκινήτου γιατί, ειδικά αυτά που βρίσκονται στο πίσω μέρος, δεν μπορεί να 



τα αντιληφτεί γρήγορα ο οδηγός. Άλλες, συχνές βλάβες είναι τα φρένα, τα 

λάστιχα και το σύστημα ανάρτησης. 

7η ερώτηση: Ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που μπορείτε να βρείτε σε 

ένα όχημα; 

Απάντηση: Όσον αφορά την καλή κατάσταση του οχήματος, η πιο σοβαρή 

βλάβη είναι όταν δεν δουλεύουν σωστά τα φρένα. Όσον αφορά την ταυτότητά 

του, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ο αριθμός πλαισίου, γιατί αποκαλύπτει αν 

είναι κλεμμένο και αν έχει γίνει παραποίηση. 

8η ερώτηση: Ποιες βλάβες ευθύνονται για ατυχήματα; 

Απάντηση: Σχεδόν όλες οι βλάβες, αλλά κυρίως η κακή κατάσταση των 

φρένων και των λάστιχων. 

9η ερώτηση: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο όχημα; 

Απάντηση: Το μηχανάκι θέτει σε κίνδυνο την ζωή του οδηγού και του 

συνεπιβάτη, ενώ το φορτηγό προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά όταν συγκρουστεί 

με άλλο όχημα. 

10η ερώτηση: Γιατί οι άνθρωποι παραμελούν την καλή κατάσταση του 

οχήματός τους; 

Απάντηση: Οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό 

είναι αυτό για την ασφάλεια τους. Υπάρχουν, όμως, και ιδιόκτητες οχημάτων 

που τα παραμελούν λόγω έλλειψης χρημάτων  

11η ερώτηση: Ποιο είναι το πιο δύσκολο σέρβις; 

Απάντηση: Κατά τη γνώμη μου, το πιο δύσκολο σέρβις αφορά τον κινητήρα 

του αυτοκινήτου. 

12η ερώτηση: Πρέπει να πηγαίνουμε τακτικά στο συνεργείο το όχημά μας ή 

μόνο όταν έχει μια φανερή ζημιά; 

Απάντηση: Αν θέλουμε το όχημά μας να παραμένει σε καλή κατάσταση, όσα 

χρόνια και να περάσουν, πρέπει να το πηγαίνουμε για σέρβις στο συνεργείο 

τουλάχιστον, μία φορά το χρόνο. 

13η ερώτηση: Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να υπολογίσουν την 

συνηθισμένη ταχύτητα ενός οχήματος; 

Απάντηση: Στα καινούρια αυτοκίνητα η ταχύτητα και η κατανάλωση καυσίμου 

ελέγχονται ηλεκτρονικά. Στα παλιά, κυρίως στα φορτηγά, υπάρχει ένα 

εξάρτημα που ονομάζεται τακογράφος και δείχνει την ταχύτητα κίνησης του 

οχήματος. 



 

14η ερώτηση: Στο ΚΤΕΟ ελέγχετε και τα καυσαέρια που δημιουργεί ένα 

όχημα; 

Απάντηση: Ο έλεγχος καυσαερίων είναι ο πρώτος που κάνουμε σε ένα όχημα 

τόσο για να περιοριστεί η μόλυνση του περιβάλλοντος όσο και για να 

πετύχουμε εξοικονόμηση καυσίμων. 

15η ερώτηση: Υπάρχουν οχήματα που δεν είναι υποχρεωμένα να περάσουν 

από έλεγχο στο ΚΤΕΟ; 

Απάντηση: Ναι, πρόκειται για τα κρατικά οχήματα, δηλαδή του στρατού, της 

πυροσβεστικής κλπ. 

16η ερώτηση: Υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν δεν περάσουν 

τον μηχανικό έλεγχο του ΚΤΕΟ και υποχρεώνονται να τον επαναλάβουν; 

Απάντηση: Ευτυχώς, αυτοί που διαμαρτύρονται είναι λίγοι, και τούτο γιατί δεν 

έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι για την ασφάλειά τους, 

να διατηρούν το όχημά τους σε καλή κατάσταση. 

17η ερώτηση: Έχουν καταλάβει οι οδηγοί πόσο σημαντικό είναι για την 

ασφάλειά τους η διατήρηση του οχήματός τους σε καλή κατάσταση; 

Απάντηση: Όπως είπα και πριν, οι περισσότεροι το έχουν καταλάβει, γι’ αυτό 

και μας ευχαριστούν όταν εντοπίσουμε και τους ενημερώσουμε για μια βλάβη 

που οι ίδιοι δεν είχαν αντιληφθεί. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλοι θα καταλάβουμε 

πως το σημαντικότερο πράγμα είναι η ασφάλεια και η ζωή μας. 

Μαθητές: Σας ευχαριστούμε πολύ!!! 

 

 

 

 

 

 


