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ΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ 

 
Εξωτερικοί έλεγχοι 

1. Φροντίζουμε να είναι καθαρό το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα τα τζάμια και τα 

φανάρια ελέγχοντας παράλληλα για ρωγμές ή γρατζουνιές. 

2. Ελέγχουμε την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων (το λαστιχάκι να μην είναι 

κομμένο ή ξεραμένο) καθώς και τη σωστή λειτουργία των εκτοξευτήρων. 

3. Ελέγχουμε περιμετρικά το όχημά μας για εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν 

την κίνηση του αυτοκινήτου μας, μπροστά η πίσω. 

4. Ελέγχουμε αν υπάρχουν διαρροές από κάτω από το αυτοκίνητο ιδιαίτερα στο 

χώρο της μηχανής.  

5. Ελέγχουμε την κατάσταση των ελαστικών για πιθανές αμυχές, σκασίματα, στο 

πλάι, κλπ. Ελέγχουμε επίσης τον αέρα, και αν διαπιστώσουμε μεγάλη απώλεια 

πίεσης (διαφορετικό πάτημα), επισκεπτόμαστε το πλησιέστερο πρατήριο ή 

βουλκανιζατέρ για να συμπληρώσουμε αέρα, ώστε η πίεση να είναι η 

προβλεπόμενη. Τέλος, ελέγχουμε την ημερομηνία παραγωγής του ελαστικού 

(μετά την ένδειξη DOT μέσα σε ένα οβάλ πλαίσιο τα 2 πρώτα νούμερα είναι η 

εβδομάδα και τα 2 επόμενα είναι το έτος πχ. DOT 3515 το ελαστικό 

κατασκευάστηκε την 35η εβδομάδα του 2015). Τα ελαστικά μας τα αλλάζουμε 

κάθε 3-4 έτη η κάθε 30-40 χιλ. χιλιόμετρα.  

6. Ελέγχουμε την κατάσταση της ρεζέρβας και την πίεσή της  που πρέπει να είναι 

3 - 4 p.s.i. πάνω από ότι ορίζει ο κατασκευαστής. 

7. Ελέγχουμε το χώρο του πορτ μπαγκάζ, για τα απαιτούμενα που πρέπει 

υποχρεωτικά να έχουμε: α) Φαρμακείο β) Προειδοποιητικό τρίγωνο γ) Γρύλο 

και «σταυρό» αν χρειαστεί αλλαγή ελαστικού δ) Αντιολισθητικές αλυσίδες ε) 

Φακό και πρόχειρα εργαλεία στ) Πυροσβεστήρα σε εμφανές σημείο 

8. Ελέγχουμε τους αριθμούς κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ώστε να είναι καλά 

στερεωμένοι και καθαροί. 

 

 
Έλεγχος στο χώρο της μηχανής 

1. Φροντίζουμε ο κινητήρας να είναι σβηστός και κρύος και το όχημα να είναι 

σταθμευμένο σε οριζόντιο έδαφος. 

2. Ελέγχουμε στο σύστημα ψύξης  τη στάθμη του νερού στο ψυγείο και στο 

δοχείο υπερχείλισης. Αν χρειάζεται νερό, συμπληρώνουμε. 

3. Ελέγχουμε τον ιμάντα του ανεμιστήρα, να μην είναι χαλαρός ή φθαρμένος 

(ιδιαίτερα στα παλαιότερα αυτοκίνητα) και να μην υπάρχουν διαρροές κοντά 

στην αντλία νερού. 
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4. Ελέγχουμε στο σύστημα λίπανσης, τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα που 

πρέπει να είναι ανάμεσα στα δύο μαρκαρίσματα (max, min) του δείκτη λαδιού 

καθώς και την τυχόν ύπαρξη διαρροών. 

5. Ελέγχουμε τον συσσωρευτή (μπαταρία). Αν η μπαταρία μας είναι ανοικτού 

τύπου, ελέγχουμε τη στάθμη των υγρών που πρέπει να είναι 1cm πάνω από τις 

πλάκες του μολύβδου (Pb) και αν χρειάζεται συμπληρώνουμε με αποσταγμένο 

νερό. Σφίγγουμε καλά τους πόλους, ξεβουλώνουμε τις οπές εξαερισμού στα 

πώματα, καθαρίζουμε τους πόλους από τυχόν άλατα και τους αλείφουμε με 

βαζελίνη. 

6. Ελέγχουμε τα υγρά του υδραυλικού τιμονιού, του συμπλέκτη και των φρένων. 

7. Ελέγχουμε το σύστημα πέδησης, η στάθμη του υγρού φρένων να είναι 

ανάμεσα στα  δύο μαρκαρίσματα (max, min). Δεν συμπληρώνουμε εμείς με τα 

ειδικά υγρά, μόνο ο τεχνικός. Η ένδειξη κοντά στο min σημαίνει ότι πρέπει να 

αλλάξουμε τακάκια και πιθανά την ύπαρξη διαρροών. 

8. Ελέγχουμε το σύστημα των υαλοκαθαριστήρων και συμπληρώνουμε το δοχείο 

με αποσταγμένο νερό για να μη μαζευτούν άλατα στους εκτοξευτήρες,  

πιτσιλιστήρια. 
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Έλεγχος στο χώρο οδήγησης 

1. Ελέγχουμε αν λειτουργούν οι ενδεικτικές λυχνίες στο ταμπλό του αυτοκινήτου, 

και τα χειριστήρια αν έχουν τις συνήθεις νεκρές διαδρομές. 

2. Αν λειτουργεί η ηχητική προειδοποίηση "κόρνα". 

3. Αν έχουμε βενζίνη (καύσιμο), η κάποιο πρόβλημα που εντοπίζεται από τα 

όργανα του ταμπλό.  

4. Αν τα ποδόπληκτρα έχουν την συνήθη αντίσταση. Συγκεκριμένα, το πεντάλ του 

φρένου πρέπει να σταματάει περίπου στη μέση της διαδρομής του και να 

παραμένει σε αυτή την θέση σταθερό και το πεντάλ του συμπλέκτη πρέπει να 

κατεβαίνει μέχρι το τέρμα της διαδρομής του. Ο έλεγχος για τα φρένα του 

αυτοκινήτου, γίνεται με αναμμένη την μηχανή, για να λειτουργεί η 

υποβοήθηση. Σε καμία περίπτωση δεν μετακινούμε το όχημά μας αν το πεντάλ 

του φρένου κατεβαίνει μέχρι το τέλος της διαδρομής του ή αν έχει μια 

«σπογγώδη» αίσθηση. 

5. Ελέγχουμε τα φώτα του οχήματος. Αρχικά ενεργοποιούμε την πρώτη σκάλα 

των φώτων τα οποία είναι τα θέσεως (μικρά) τα οποία τα ανάβουμε μισή ώρα 

πριν τη δύση και την ανατολή ηλίου. Τα φώτα αυτά τα χρησιμοποιούμε για να 

γινόμαστε ορατοί από τους άλλους από απόσταση 300μ. (με αυτά τα φώτα δεν 

βλέπουμε αλλά μας βλέπουν που ουσιαστικά οριοθετεί τη  θέση του 

αυτοκινήτου που καταλαμβάνει στο οδόστρωμα). Επόμενη σκάλα είναι τα 

φώτα διασταυρώσεως (μεσαία). Αυτά τα φώτα τα ανάβουμε κατά τη διάρκεια 

της νύχτας σε κατοικημένες περιοχές και η απόσταση η οποία βλέπουμε με τα 

φώτα αυτά είναι 40-50μ. Η επόμενη σκάλα που είναι τα φώτα πορείας 

(μεγάλα), τα χρησιμοποιούμε εκτός κατοικημένης περιοχής. Η προϋπόθεση για 

να τα ανάψουμε είναι να μην υπάρχει κάποιος μπροστά στο οδόστρωμα ή να 

μην έρχεται κάποιος απέναντι από το οδόστρωμα γιατί τους «τυφλώνουμε». 

Με αυτά τα φώτα βλέπουμε για 100μ. Επίσης μπορούμε σε κατοικημένες 

περιοχές να τα ανάψουμε όταν δεν φωτίζεται αρκετά ο δρόμος από το 

δημοτικό φωτισμό, πάντα με την προϋπόθεση των δύο παραπάνω 

περιπτώσεων. Τα φώτα ομίχλης τα ανάβουμε πάντα όταν έχει ομίχλη και με τα 

φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) και ποτέ με τα φώτα πορείας (μεγάλα). Στη 

συνέχεια, ελέγχουμε τα φώτα οπισθοπορείας πατώντας συμπλέκτη και 

βάζοντας όπισθεν. Τέλος, ελέγχουμε τα φώτα φρένων, τα φλας και τα αλάρμ.  

6. Ελέγχουμε στο σύστημα διεύθυνσης το «τζόγο» (ανοχή) του τιμονιού να μην 

ξεπερνά τις 10 με 15 μοίρες γωνία ή μήκος τόξου στο τιμόνι δύο δάκτυλα. 

Ενεργοποιούμε τον κινητήρα και ελέγχουμε να μην είναι σκληρό το τιμόνι που 

σημαίνει ότι δουλεύει η ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση. 

7. Ελέγχουμε αν έχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα οδηγού – οχήματος: 

ταυτότητα, άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, ασφαλιστήριο 
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συμβόλαιο σε ισχύ, αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας, δελτίο ελέγχου του ΚΤΕΟ 

(κάθε 2 χρόνια), κάρτα ελέγχου καυσαερίων (κάθε χρόνο).  

8. Ρυθμίζουμε τη θέση οδήγησης. Αρχικά ρυθμίζουμε τη θέση οδήγησης έτσι 

ώστε το αριστερό μας πόδι να είναι ελαφρά λυγισμένο όταν πατάμε το 

συμπλέκτη και το γόνατό μας να μη χτυπά στο τιμόνι. Έπειτα ρυθμίζουμε την 

πλάτη του καθίσματος όσο γίνεται σε κατακόρυφη θέση. Ρυθμίζουμε το ύψος 

του καθίσματος προκειμένου να έχουμε καλή ορατότητα. Τέλος, ρυθμίζουμε το 

προσκέφαλο ώστε το πίσω μέρος του κεφαλιού να στηρίζεται στο μαξιλάρι. Οι 

καρποί των χεριών πρέπει να εφάπτονται στο τιμόνι και να απέχουμε 20-25 εκ. 

από το τιμόνι. Αν φανταστούμε το τιμόνι ως ένα ρολόι, τα χέρια μας πρέπει να 

είναι σε θέση «και τέταρτο-παρά τέταρτο». Με αυτή τη θέση έχουμε με τα 

ακροδάχτυλά μας να χειριστούμε και τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και 

τους υαλοκαθαριστήρες. 

9. Ρυθμίζουμε τη ζώνη. Ελέγχουμε αρχικά αν λειτουργεί, τραβώντας την από 

ψηλά με απότομη κίνηση. Ασφαλίζουμε τη ζώνη φροντίζοντας το κάτω μέρος 

της ζώνης να είναι κάτω από την κοιλιά και το πάνω μέρος να περνά ανάμεσα 

από το λαιμό και τον ώμο. Η ζώνη είναι απαραίτητη ακόμα κι αν υπάρχουν 

αερόσακοι. 

10. Ρυθμίζουμε τους καθρέπτες. Αρχικά, τον εσωτερικό έτσι ώστε να καλύπτει όλο 

το πίσω τζάμι και να είναι σε θέση ημέρας. Έπειτα ρυθμίζουμε τους 

εξωτερικούς καθρέπτες έτσι ώστε στο εσωτερικό τους (1/5) να φαίνεται το 

πίσω μέρος του οχήματος (αριστερή/δεξία πλευρά) και στο εξωτερικό τους 

(4/5) η ακολουθούσα κυκλοφορία (η πλευρά του δρόμου ή του πεζοδρομίου). 

11. Ελέγχουμε αν είναι όλες οι πόρτες κλεισμένες. 

12. Δένουμε την ζώνη ασφαλείας και εμείς και οι συνεπιβάτες.  

13. Ελέγχουμε, και δεν ξεκινάμε, αν κάποια λυχνία (λαμπάκι) κόκκινου χρώματος 

είναι αναμμένη. 
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