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1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile) 
 
 Ο θάηνρνο Γηπιώκαηνο ΙΔΚ εηδηθόηεηαο «Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θαη 
Μνηνζηθιεηώλ» έρεη πηζηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο πνπ 
ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα ιάβεη ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγώλ 
απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ. 
 Ο εθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ κπνξεί λα πξνζθέξεη 
εμαξηεκέλε, ή κε, εξγαζία θαηά ηελ νπνία ελεξγεί ππεύζπλα κε βάζε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, 
δηδάζθεη θαη εκπεδώλεη ηηο αλαγθαίεο θαη ηθαλέο γλώζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο αιιά θαη ζε ελ ελεξγεία 
νδεγνύο, ώζηε λα απνθηήζνπλ άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηελ 
εκπέδσζε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο γεληθόηεξεο νδηθήο αζθάιεηαο (κείσζε 
ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ) θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΚΤΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 
 Κύξηεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγώλ είλαη: 
 
1. Να είλαη ζε ζέζε λα δηδάμεη ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο αζθαινύο νδήγεζεο, κε ηε κνξθή ηεο 

πξαγκαηνινγηθήο πξνζέγγηζεο, θάλνληαο ρξήζε θαη ησλ Σ.Π.Δ. (Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο & ηεο 
Δπηθνηλσλίαο). 

2. Να γλσξίδεη ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηε δηδάμεη 
ζπζηεκαηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο, αιιά θαη ζηνπο ελ ελεξγεία νδεγνύο. 

3. Να δηδάζθεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ νρεκάησλ (απηνθηλήησλ θαη 
κνηνζπθιεηώλ) θπξίσο εθείλσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ππνςήθην νδεγό γηαηί επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή 
νδήγεζε θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. 

4. Να δηδάζθεη ηηο ηππηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ βαζηθώλ κεξώλ ηνπ απηνθηλήηνπ ή ηεο 
κνηνζπθιέηαο, θαηά πεξίπησζε. 

5. Να εθαξκόδεη θαη λα δηδάζθεη ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξόπν νξζήο νδήγεζεο 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

6. Να δηδάζθεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο (θπθινθνξηαθή αγσγή) εθαξκόδνληαο 
ν ίδηνο ηνπο θαλόλεο ηεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξαθηηθώλ καζεκάησλ ζηνπο ππνςήθηνπο νδεγνύο. 
Δηδηθόηεξα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθαιεί ε αληηθαλνληθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη λα εληνπίδεη - ηνλίδεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

7. Να εθαξκόδεη ηηο γεληθέο αξρέο δηδαζθαιίαο, ζπληάζζνληαο ηα θαηάιιεια ζρέδηα καζήκαηνο, θύιια 
δηδαζθαιίαο θαη tests αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. 
Γηα ην ζθνπό απηό επηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ην θαηαιιειόηεξν θάζε θνξά επνπηηθό κέζν 
δηδαζθαιίαο. 

8. Να επηζεκαίλεη ηηο πεγέο ξύπαλζεο ελόο νρήκαηνο θαηά ηε ρξήζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζή 
ηνπ (ερνξύπαλζε, θαπζαέξηα, αληαιιαθηηθά πιηθά). Αλαθέξεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη 
(αέξηνη, πγξνί, ζηεξενί) ξππαληέο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνηείλεη ηηο 
ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο, δηδάζθεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ 
νρήκαηνο κε ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
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9. Να πεξηγξάθεη θαη λα επηδεηθλύεη ηνλ ηξόπν επέκβαζεο γηα ηε ρνξήγεζε πξώησλ βνεζεηώλ ζε νδηθά 
αηπρήκαηα θαηά πεξίπησζε. 

10. Να δηδάζθεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεζόδσλ ελεξγεηηθήο θαη 
παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα νρήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία νδεγνύ, επηβαηώλ θαη πεδώλ. 
Δπίζεο, λα επηζεκαίλεη θαη λα επεμεγεί ηα ζρεηηθά ελδεηθηηθά ζήκαηα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ 
νρήκαηνο. 

11. Να δηδάζθεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη ν νδεγόο εάλ πάζρεη από πάζεζε, ή παξνδηθή 
θαηάζηαζε, πνπ επεξεάδεη ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη αζθάιεηα. 

12. Να αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ (δηεπζύλεη, πξνγξακκαηίδεη, νξγαλώλεη, ειέγρεη, 
ζπληνλίδεη, πξνβιέπεη, παίξλεη απνθάζεηο) ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο θαη ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο 
πεξί δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (Task Analysis) 
 
1. Γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηε 

δηδάμεη ζπζηεκαηηθά, κε γλώκνλα ηε δηακόξθσζε ζπλείδεζεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε όινπο ηνπο 
ρξήζηεο ησλ νδώλ. 

 
1.1 Γηδάζθεη θαη εθαξκόδεη ηηο αξρέο ηεο δηαζθάιηζεο αζθαιώλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο θαη 

κεηαθίλεζεο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. 
1.2 Γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηε 

δηδάμεη ζπζηεκαηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο, αιιά θαη ζε ελ ελεξγεία νδεγνύο. 
1.3 Γλσξίδεη θαηά ην γξάκκα θαη πλεύκα ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη αζθάιεηα, θαη πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο 
εθπαηδεπηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο. 

1.4 Γλσξίδεη θαη εμεγεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ θαη Πνηληθνύ Κώδηθα, όπσο επίζεο θαη ηηο Βαζηθέο 
Αξρέο πγθξηηηθνύ Γηθαίνπ. 

1.5 Γλσξίδεη ζε βάζνο θαη επηζεκαίλεη ηηο «βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξώλ» ηεο Δ.Δ. 
Πξνζαξκόδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ αλαθνξέο κε ηε δηεζλή εκπεηξία θαη 
πξαθηηθή. 

1.6 Δπαηζζεηνπνηείηαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηα νρήκαηα θαη 
ζπκκεηέρεη, θαηά ηνλ ελεξγόηεξν ηξόπν, ζηε ιήςε θαη εθαξκνγή κέηξσλ θαη κεζόδσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ. 

1.7 Δπηζεκαίλεη, εμεγεί θαη είλαη πξσηεξγάηεο ζηελ θαζηέξσζε κέηξσλ πξνζηαζίαο "επαίζζεησλ" 
νκάδσλ πνιηηώλ. 

1.8 πλεηζθέξεη κε ηηο γλώζεηο θαη ηε ζηάζε ηνπ ηελ εηζαγσγή λέσλ ξπζκίζεσλ, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 
πνηόηεηα δσήο θαη ηελ αζθαιή θπθινθνξία νδεγώλ, δηθπθιηζηώλ, πεδώλ, επηβαηώλ, αηόκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο, παηδηώλ. 

1.9 Παξαθνινπζεί, ζπκκεηέρεη θαη ελεκεξώλεηαη ζπλερώο γηα ηελ εμέιημε θαη ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο 
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, όπσο επίζεο θαη γηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζρεηηθώλ κε ην επάγγεικά ηνπ, 
θαη πξνζαξκόδεη αλάινγα ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 
 2. Γηδάζθεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ νρεκάησλ. Δηδηθόηεξα δηδάζθεη: 

ηα βαζηθά ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ησλ νρεκάησλ, ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο. Δπηζεκαίλεη επίζεο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο θίλεζεο θαη ηεο ζπγθξόηεζεο ηνπ 
νρήκαηνο. 

 
2.1  Γηδάζθεη ηε ζπγθξόηεζε θαη ηνλ ηξόπν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ή ηεο κνηνζπθιέηαο, 

θαηά πεξίπησζε. 
2.2  Γηδάζθεη ηα κέξε, ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηζρύνο ηεηξάρξνλσλ θαη δίρξνλσλ 
βελδηλνθηλεηήξσλ θαη πεηξειαηνθηλεηήξσλ, κε θύξηα αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αθνξνύλ θαη 
επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

2.3  Γηδάζθεη ηα κέξε, ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο 
θίλεζεο, δηεύζπλζεο, αλάξηεζεο, πέδεζεο, αμόλσλ - ηξνρώλ, θέξνπζαο θαηαζθεπήο - πιαηζίνπ, 
κε θύξηα αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αθνξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

2.4  Γηδάζθεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ηα όξγαλα θαη ηηο 
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βνεζεηηθέο ζπζθεπέο ηνπ. 
2.5  Παξαθνινπζεί ζπλερώο ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νρεκάησλ θαη εληάζζεη ηηο βαζηθέο 

κεηαβνιέο ηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ (δηα βίνπ εθπαίδεπζε). 
2.6  Γηδάζθεη ηνλ ηξόπν θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ 

θπθινθνξία ηνπ. 
2.7  Γλσξίδεη ζε βάζνο θαη δηδάζθεη, ηηο δπλαηόηεηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπληζηακέλσλ δπλάκεσλ, 

πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 
2.8  Γηδάζθεη ηνλ ηξόπν πνπ ην όρεκα θηλείηαη ζε επζεία, ζε ζηξνθέο, ζε θαηήθνξν, ζε αλήθνξν. 
2.9  Γηδάζθεη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε θαηαζηάζεηο απώιεηαο/αδπλακίαο ειέγρνπ ηεο 

θαηεπζπληηθόηεηαο ηνπ νρήκαηνο (ππεξζηξνθή, ππνζηξνθή, πδξνιίζζεζε-aquaplaning, απώιεηα 
πξνζαλαηνιηζκνύ-disorientation] θαη πώο αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ νδήγεζε. 

 
 3. Γηδάζθεη ηηο ηππηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ βαζηθώλ κεξώλ ηνπ απηνθηλήηνπ ή 

κνηνζπθιέηαο θαηά πεξίπησζε. 
 

3.1 Γηδάζθεη ηηο ηππηθέο εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη 
ηε ζθνπηκόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. 

3.2 Γηδάζθεη ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηα εγρεηξίδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, πνπ ζπλνδεύνπλ ην όρεκα. 

3.3 Γηδάζθεη ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο, 
όπσο επίζεο ηηο δηάθνξεο κνξθέο θαηαζθεπήο ηνπο. 

3.4 Γηδάζθεη ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο, ηελ επηινγή θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 
απαηηνύληαη. 

 
 4. Γλσξίδεη ζε βάζνο ηελ έλλνηα ηεο Απηνθίλεζεο σο θνηλσληθή έθθξαζε. Σελ εθαξκόδεη θαη είλαη ζε 

ζέζε λα ηελ εκθπζήζεη ζηνπο ππνςεθίνπο, αιιά θαη ζηνπο ελ ελεξγεία νδεγνύο. Δηδηθόηεξα εθαξκόδεη 
θαη δηδάζθεη ζπζηεκαηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξόπν αζθαινύο νδήγεζεο ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 
4.1 Δμεγεί ηηο βαζηθέο αξρέο νδήγεζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ κνηνζπθιεηώλ, θαηά πεξίπησζε. 
4.2 Δπηζεκαίλεη ζηνλ ππνςήθην νδεγό ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο γλώζεο ησλ νξίσλ νδήγεζεο πνπ έρεη 

ν ίδηνο θαη ην όρεκα πνπ νδεγεί. 
4.3 Γηδάζθεη θαη εμεγεί πξαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ 

δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ. 
4.4 Γηδάζθεη κε ζρεηηθή επίδεημε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ (ηηκόλη, θιαο, θώηα, θξέλα, εθθίλεζε, αιιαγή ηαρπηήησλ, ρξεζηκνπνίεζε 
θαζξεπηώλ θιπ). 

4.5 Γηδάζθεη ζηελ πξάμε ηελ ηερληθή νδήγεζεο (εθθίλεζε θηλεηήξα, εθθίλεζε απηνθηλήηνπ, αιιαγή 
ηαρπηήησλ, ζηάζε ηνπ απηνθηλήηνπ, αζθάιηζε ηνπ απηνθηλήηνπ, νδήγεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζην 
δξόκν - δηαζηαπξώζεηο θιπ) - (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β’, Γ’, Β’+Δ’, Γ’+Δ’, Γ’, Γ’+Δ’). 

4.6 Γηδάζθεη ζηελ πξάμε ηελ ηερληθή νδήγεζεο γηα κνηνζπθιέηεο (Καηεγνξία Α’ ζηαδηαθήο 
πξόζβαζεο θαη Α’). 

4.7 Γηδάζθεη ζηελ πξάμε ηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο, ηα 
ζήκαηα ησλ ηξνρνλόκσλ θιπ. 
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 5. Γηδάζθεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο (θπθινθνξηαθή αγσγή) εθαξκόδνληαο ν 

ίδηνο ηνπο θαλόλεο ηεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξαθηηθώλ καζεκάησλ ζηνπο ππνςεθίνπο νδεγνύο. 
Δηδηθόηεξα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθαιεί ε αληηθαλνληθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη λα εληνπίδεη - ηνλίδεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

 
 

5.1 Γηδάζθεη ζηελ πξάμε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο θαη ζεβαζκνύ ησλ ππνινίπσλ ρξεζηώλ ηνπ 
δξόκνπ. 

5.2 Δπηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο από αληηθαλνληθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
νδεγνύ. 

5.3 Δκπεδώλεη - δηακνξθώλεη ζσζηή νδεγηθή λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ππνςεθίνπ νδεγνύ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο νδήγεζεο ζηελ πξάμε. 

5.4 Δπηζεκαίλεη πόζν ζεκαληηθό είλαη ν θαζνξηζκόο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 
δεκηνπξγνύληαη θαη δηαθαηέρνπλ ηνλ νδεγό θαηά ηελ νδήγεζε (π.ρ. ζπκόο, ζιίςε, νξγή, επθνξία, 
εθλεπξηζκόο θ.α.) θαη νθείινληαη ζηηο ζπλζήθεο δξόκνπ θαη ηνπ νρήκαηνο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 
ζπλεπηβαηώλ θαη ππνινίπσλ ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ. 

 
 6. Γλσξίδεη ζε βάζνο θαη εθαξκόδεη ηηο γεληθέο θαη ηηο ζύγρξνλεο αξρέο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

νδήγεζε θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα, εμειίζζνληαο ηα θαηάιιεια καζήκαηα, θύιια δηδαζθαιίαο θαη tests 
αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό 
επηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηαιιειόηεξε κέζνδν θαη ην θαηαιιειόηεξν θάζε θνξά επνπηηθό κέζν 
δηδαζθαιίαο. 

 
6.1 Δπηιέγεη ηελ θαηαιιειόηεξε θάζε θνξά κέζνδν δηδαζθαιίαο, αλάινγα κε ην δηδαζθόκελν 

αληηθείκελν θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ (εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία). 
6.2 πληάζζεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ αξηηόηεξε παξνπζίαζε 

ησλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο. 
6.3 Δπηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ην ελδεδεηγκέλν θάζε θνξά επνπηηθό κέζν δηδαζθαιίαο γηα ηελ όζν ην 

δπλαηόλ απνηειεζκαηηθόηεξε παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο. 
6.4 Γλσξίδεη ηνλ ρεηξηζκό ησλ επνπηηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ. 
6.5 Πξνεηνηκάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί θύιια δηδαζθαιίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία θαη 

κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ. 
6.6 Αμηνινγεί κε tests ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ θαη ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ νη 

ππνςήθηνη νδεγνί. Δπηιέγεη ηα θαηαιιειόηεξα είδε tests αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηηο 
δπλαηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

6.7 Δμειίζζεη θαη βειηηώλεη ζπλερώο ηηο κεζόδνπο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο (simulators, interactive 
slides θιπ) παξαθνινπζώληαο ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζηε ζρεηηθή επηζηήκε (δηα βίνπ 
εθπαίδεπζε). 

 
 7. Δπηζεκαίλεη ηηο πεγέο ξύπαλζεο ελόο νρήκαηνο θαηά ηε ρξήζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ 

(ερνξύπαλζε, θαπζαέξηα, αληαιιαθηηθά πιηθά). Αλαθέξεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη 
(αέξηνη, πγξνί, ζηεξενί) ξππαληέο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνηείλεη ηηο ελδεδεηγκέλεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο, δηδάζθεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο κε 
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ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
 

7.1 Δπηζεκαίλεη θαη δηδάζθεη ζηελ πξάμε ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ηνπ αλζξώπνπ από 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ από έλαλ νδεγό. 

7.2 Δπηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί, όπσο είλαη ε Κάξηα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ, ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαιπηηθώλ 
κεηαηξνπέσλ θ.α., θαη λα ππνγξακκίδεη ηηο εζηθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο από ηε κε 
ηήξεζή ηνπο. 

7.3 Γηδάζθεη ζηελ πξάμε ηηο θαηάιιειεο θαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κέγηζηε δπλαηή, αιιά 
αζθαιή, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ (eco drive). 

 
 8. Πεξηγξάθεη θαη επηδεηθλύεη ηνλ ηξόπν επέκβαζεο γηα ηε ρνξήγεζε πξώησλ βνεζεηώλ ζε νδηθά 

αηπρήκαηα θαηά πεξίπησζε. 
 

8.1 Πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν επέκβαζεο γηα ηε ρνξήγεζε πξώησλ βνεζεηώλ πνπ απαηηνύληαη θαηά 
πεξίπησζε (π.ρ. πεξηπνίεζε θαη επίδεζε ηξαπκάησλ θ.α.). 

8.2 Πεξηγξάθεη θαη θάλεη επίδεημε ηεο ηερληθήο γηα ηε κεηαθνξά ελόο ηξαπκαηία. 
8.3 Δπηζεκαίλεη - εμεγεί ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ελόο ηξαπκαηηζκέλνπ ζε νδηθό αηύρεκα 

από αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο δηάζσζεο. 
 
 9. Γηδάζθεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεζόδσλ ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο 

αζθάιεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα νρήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία νδεγνύ, επηβαηώλ θαη πεδώλ. Δπίζεο, 
επηζεκαίλεη θαη επεμεγεί ηα ζρεηηθά ελδεηθηηθά ζήκαηα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. 

 
9.1 Δπηζεκαίλεη ηηο επηπηώζεηο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο) πνπ έρνπλ ηα νδηθά αηπρήκαηα ζηνλ νδεγό, 

ζηνπο επηβαίλνληεο, ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ θαη, ηέινο, ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 
9.2 Αλαιύεη ζηνλ ππνςήθην νδεγό ζπζηεκαηηθά θαη ζε θάζε επθαηξία ηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ νδηθά αηπρήκαηα. 
9.3 Δπηζεκαίλεη όηη, παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νρεκάησλ ζε ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο αζθάιεηαο, θαλέλα από απηά δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπο λόκνπο ηεο θπζηθήο γηα λα 
απνθεπρζεί κία ζύγθξνπζε θαη λα πξνζηαηεύζνπλ απόιπηα νδεγό θαη ζπλεπηβάηεο. 

9.4 Δμεγεί ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο αζθάιεηαο 
θαη πνηα είλαη ε ζθνπηκόηεηα θάζε θαηεγνξίαο. 

9.5 Γηδάζθεη ζηελ πξάμε ηα κέζα θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο νδεγνύ, επηβαηώλ, πεδώλ θαη γεληθόηεξα 
ηελ αζθάιεηα πνπ εμαξηάηαη από ην ζύζηεκα νδηθήο αζθάιεηαο: Όρεκα, Οδεγόο, Οδόο, Έιεγρνο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

9.6 Δμεγεί ζηελ πξάμε ηνλ ηξόπν αληίδξαζεο θαη γεληθά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

9.7 Δμεγεί ηνλ ηξόπν επελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 
πξνηξέπεη ζηελ εθαξκνγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνβάιινληαο ηα ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, πνπ πξνθύπηνπλ. Παξνπζηάδεη ζηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο κε ζρεηηθή πξνβνιή ηαηλίεο πνπ αθνξνύλ δνθηκέο πξνζθξνύζεσλ - ζπγθξνύζεσλ 
(crash tests) θαη επηζεκαίλεη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπο. 

9.8 Παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηό ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνζαξκόδεη αλάινγα 
ηε δηδαζθαιία ηνπ. 
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10. Γηδάζθεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη ν νδεγόο εάλ πάζρεη από πάζεζε, ή παξνδηθή 

θαηάζηαζε, πνπ επεξεάδεη ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη αζθάιεηα. 
 

10.1 Γηδάζθεη - επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ηνπ νδεγνύ θαη ησλ επηβαηώλ όηαλ ν 
νδεγόο έρεη θάπνηα πάζεζε, ή παξνδηθή θαηάζηαζε, από απηέο πνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα 
νδεγεί. 

10.2 Γηδάζθεη - αλαθέξεη ηνλ πηζαλό ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο πάζεζεο θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ 
ελεξγό νδήγεζε ή/θαη απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνύ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
αζθάιεηα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 
11. Αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ (δηεπζύλεη, πξνγξακκαηίδεη, νξγαλώλεη, ειέγρεη, ζπληνλίδεη, 

πξνβιέπεη, παίξλεη απνθάζεηο) ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο θαη ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο δηνίθεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ. 

 
11.1 Λεηηνπξγεί ηε ρνιή Οδεγώλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
11.2 Γηνηθεί ηελ επηρείξεζή ηνπ (δηεπζύλεη, πξνγξακκαηίδεη, νξγαλώλεη, ειέγρεη, ζπληνλίδεη, 

πξνβιέπεη, παίξλεη απνθάζεηο) ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αληηιήςεηο πεξί δηνίθεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ κε ζθνπό όρη κόλν ην θέξδνο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

11.3 Δπηιέγεη ηα νρήκαηα θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ ζα εθπαηδεύεη. 
11.4 Δλεκεξώλεηαη ζπλερώο γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινύληαη ζηα ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηηο εθαξκόδεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ 

 
 Οη γλώζεηο πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ είλαη: 
1. Ννκνζεζία Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
2. Μεραλνινγία Ορεκάησλ θαη ηθαλόηεηα ρεηξηζκνύ εξγαιείσλ - ζπζθεπώλ γηα δηεθπεξαίσζε ηππηθώλ 

εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή ειέγρνπ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήηνπ / κνηνζπθιέηαο. 
3. Σερληθή Οδήγεζεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο πξνζέγγηζεο θαηεγνξηώλ ρξεζηώλ, γηα ηηο θαηεγνξίεο Α’, 

Β’ Β’+Δ’, Γ’, Γ’+Δ’, Γ’ θαη Γ’+Δ’. 
4. Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά – θπθινθνξηαθή αγσγή νδεγώλ. 
5.Φηινζνθία θαη ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, επηινγή θαη ζύληαμε ελδεδεηγκέλσλ θύιισλ 

δηδαζθαιίαο, όπσο επίζεο θαη tests αμηνιόγεζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δηδαζθαιίεο. 
6. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 
7. Πξώηεο Βνήζεηεο ζε πεξίπησζε νδηθώλ αηπρεκάησλ. 
8. πζηήκαηα θαη κέζνδνη Δλεξγεηηθήο θαη Παζεηηθήο αζθάιεηαο απηνθηλήησλ. 
9. Παζήζεηο πνπ είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 
10. Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο ρνιήο Οδεγώλ. 
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3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
 
Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο Ι.Δ.Κ. ζηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ Οδεγώλ 

Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζπθιεηώλ» πξέπεη λα πιεξνύληαη νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 
α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη απόθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. 
β) Σεηξάκελε πξαθηηθή άζθεζε 
γ) Δπηηπρία ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 
δ) Δπηηπρία ζην πξαθηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Γηα ηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο Δ.Μ.Π. ή άιιεο ηζόηηκεο ζρνιήο, κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. θαζώο 
θαη ηνπο απόθνηηνπο Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Σ.Δ.Ι.), Σκεκάησλ Μεραλνινγίαο, 
Ηιεθηξνινγίαο θαη Ορεκάησλ, δελ απαηηνύληαη νη (α) θαη (β) αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο. 

Γηα ην ζθνπό απηό, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π. ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζύλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε 
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηελ επνπηεία, θαηεύζπλζε θαη 
ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξηαθώλ Δμεηαζηηθώλ Δπηηξνπώλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.).  

Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο 
εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε 
ηζρύνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη κόλν ζηηο 
Π.Δ.Δ.Π. Αηηηθήο, Κ. Μαθεδνλίαο θαη Κξήηεο. 

Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο βαζίδνληαη ζε ηειηθέο ζεσξεηηθέο θαη 
πξαθηηθέο εμεηάζεηο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθό επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρύνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 
εμεηάζεσλ, Καλνληζκό Καηάξηηζεο ηεο εηδηθόηεηαο. 

Τπνςήθηνο ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζε έμη (6) ζπλνιηθά εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο, όπσο νξίδεηαη από 
ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκό 57722/7509/11-10-2007 (Φ.Δ.Κ. 2045 η. Β΄/2007) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ «Δμεηάζεηο ππνςεθίσλ εθπαηδεπηώλ νδεγώλ θαη ζπλαθή ζέκαηα» θαη δελ 
πεξάησζε κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζην ζύλνιό ηνπο, ππνρξενύηαη, εθ' όζνλ ην επηζπκεί λα θαηαζηεί 
Γηπισκαηνύρνο, λα επαλαιάβεη εθ λένπ, όιε ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ κε λέα αίηεζε θαη λέα 
δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο 
αίηεζεο. 

Όζνη απνξξίπηνληαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο έρνπλ δηθαίσκα επαλεμέηαζεο ζηελ επόκελε πεξίνδν, εθόζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη νη έμη 
ζπλνιηθά εμεηαζηηθέο πεξίνδνη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αξρηθήο αίηεζεο, θαηνρπξώλνληαο ηα 
κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή επηηπρή απνηειέζκαηα. 

Οη Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πεξηιακβάλνπλ δύν (2) θάζεηο: ηε 
ζεσξεηηθή θάζε (Θεσξεηηθό Μέξνο) θαη ηελ πξαθηηθή θάζε (Πξαθηηθό Μέξνο). 
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3.1. Θεωξεηηθή Φάζε (Θεωξεηηθό Μέξνο) 

 
Πεξηιακβάλεη δύν (2) κέξε:  
α. ηελ γξαπηή εμέηαζε,  
β. ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε. 
Η εμέηαζε ηεο ζεσξεηηθήο θάζεο δηεμάγεηαη ζηελ αξρή ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζνύλ έγθαηξα ηα απνηειέζκαηα, θαζώο ε επηηπρία ζηε ζεσξεηηθή θάζε απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα 
ηε ζπκκεηνρή ζηελ εμέηαζε ηεο πξαθηηθήο θάζεο. 

ηε ζεσξεηηθή θάζε πξνεγείηαη ε γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ.  
 

3.1.1. Γξαπηή εμέηαζε 

 
α) θνπόο 
Με ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ επηδηώθεηαη λα δηαπηζησζεί αλ ν απόθνηηνο ηνπ Ι.Δ.Κ. θαηέρεη θαη 

είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

 
β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο 
Η γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην πεξηερόκελν ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα από όια ηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδόκελε ζεκαηηθή ελόηεηα ή κέξνο απηώλ. 

Σα γξαπηά είλαη αλώλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιόγεζε κεηά από επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ 
ησλ ππνςεθίσλ. 

 
γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο 

       Σν πξόγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθό Μέξνο αλαθνηλώλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. 
θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκόδηαο Π.Δ.Δ.Π., κεηα από έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ θαη ηνπ Γ.. ηνπ 
Δ.Ο.Π.Π.. 
       Η Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξώζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ κε ηνλ 
πξνζθνξόηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξόπν. 

Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε όια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. 
Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ απνρώξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο 

ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιύπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνύ πνπ θέξεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθόιιεην). 

Κάζε γξαπηό δνθίκην αμηνινγείηαη από δπν (2) βαζκνινγεηέο. 
Η αμηνιόγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα από 1– 20. 
Ωο «Δπηηπρώλ» ζεσξείηαη απηόο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκό δέθα (10) έσο είθνζη (20). 
Ο ηειηθόο βαζκόο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηώλ 

δηαηξνύκελνο δηα ηνπ δπν (2).Η βαζκνιόγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκό. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ 
αζξνίζκαηνο ησλ βαζκώλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηώλ πξνθύπηεη δεθαδηθόο αξηζκόο, ν βαζκόο απηόο 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνύκελν (εάλ ην 
δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκό. 
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Γξαπηό δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη 
κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ βαζκνινγεηή 
είλαη κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ (3) κνλάδσλ, από κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηώλ ην νπνίν 
νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ. 

Ο ηειηθόο βαζκόο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιόγεζεο, πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ         
βαζκώλ δηαηξνύκελν δηα ηνπ ηξία (3). 

Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιόγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπόκελεο δελ επηηξέπεηαη. 
Η αμηνιόγεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη 

αηηηνιόγεζε από ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. 
 
δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ 
Η εμέηαζε δηαξθεί ηξεηο (3) ώξεο. 
 
ε) ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο 
 

 Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ 
ησλ ππνςεθίσλ, ζηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ Οδεγώλ θαη Μνηνζηθιεηώλ» εμεηάδνληαη ζε 
γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα ζεσξεηηθώλ θαη εθαξκνζκέλσλ γλώζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ζηνρνζεζία ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ηεο εηδηθόηεηαο, έηζη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ι . ΓΔΝΙΚΔ ΓΝΩΔΙ  

 
1. Γηα ηελ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη ηελ Αγσγή ησλ Οδεγώλ: 

α. Να γλσξίδεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο 
β. Να επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθαιεί ε αληηθαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη λα 

εληνπίδεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 
γ. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο θαη ζεβαζκνύ ησλ ππνινίπσλ ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ. 

 
2. Γηα ηελ Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο: 

α. Να γλσξίδεη ηηο πεγέο ξύπαλζεο ελόο νρήκαηνο θαηά ηε ρξήζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζή 
ηνπ (ερνξύπαλζε, θαπζαέξηα, αληαιιαθηηθά πιηθά). 

β. Να αλαθέξεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη (αέξηνη, πγξνί, ζηεξενί) ξππαληέο ζηνλ 
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

γ. Να γλσξίδεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο κε ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

δ. Να γλσξίδεη ηα κέηξα ειέγρνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 
ε. Να γλσξίδεη ηηο εζηθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο από ηε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο. 
 
 

3. Γηα ηηο Α΄ Βνήζεηεο ησλ Οδηθώλ αηπρεκάησλ: 
α. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν επέκβαζεο γηα ηε ρνξήγεζε πξώησλ βνεζεηώλ ζε νδηθά αηπρήκαηα θαηά 

πεξίπησζε. 
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β. Να γλσξίδεη ηελ ηερληθή γηα ηε κεηαθνξά ελόο ηξαπκαηία. 
γ. Να γλσξίδεη θαη λα εμεγεί ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ελόο ηξαπκαηηζκέλνπ ζε νδηθό 

αηύρεκα από αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο δηάζσζεο. 
 

4. Γηα ηα πζηήκαηα θαη ηηο Μεζόδνπο Δλεξγεηηθήο θαη Παζεηηθήο Αζθάιεηαο: 
α. Να γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεζόδσλ ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα νρήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία νδεγνύ, επηβαηώλ θαη 
πεδώλ. 

β. Να γλσξίδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο 
αζθάιεηαο. 

γ. Να γλσξίδεη ηα ζρεηηθά ελδεηθηηθά ζήκαηα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο. 
δ. Να γλσξίδεη ηηο επηπηώζεηο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο) πνπ έρνπλ ηα νδηθά αηπρήκαηα ζηνλ νδεγό, 

ζηνπο επηβαίλνληεο, ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 
ε. Να γλσξίδεη ηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νδηθά αηπρήκαηα. 
ζη. Να γλσξίδεη ηα κέζα θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο νδεγνύ, επηβαηώλ, πεδώλ θαη γεληθόηεξα ηελ 

αζθάιεηα πνπ εμαξηάηαη από ην ζύζηεκα νδηθήο αζθάιεηαο: Όρεκα, Οδεγόο, Οδόο, Έιεγρνο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

δ. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν αληίδξαζεο θαη γεληθά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ε. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν επελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ. 

ζ. Να γλσξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηό ηεο ηερλνινγίαο. 
 

5. Γηα ηηο Παζήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Οδήγεζε: 
α. Να γλσξίδεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη ν νδεγόο εάλ πάζρεη από πάζεζε, ή παξνδηθή 

θαηάζηαζε, πνπ επεξεάδεη ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη αζθάιεηα. 
β. Να γλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ηνπ νδεγνύ θαη ησλ επηβαηώλ όηαλ ν νδεγόο 

έρεη θάπνηα πάζεζε, ή παξνδηθή θαηάζηαζε, από απηέο πνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα νδεγεί. 
γ. Να γλσξίδεη ηνλ πηζαλό ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο πάζεζεο θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ ελεξγό 

νδήγεζε, ή/θαη απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνύ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα 
θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 
6. Γηα ηελ Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη ηνλ Δμνπιηζκό ηεο ρνιήο Οδεγώλ: 

α. Να γλσξίδεη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο νδεγώλ. 
β. Να γλσξίδεη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. 
γ. Να γλσξίδεη ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζσπηθνύ. 
δ. Να γλσξίδεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη ηα είδε ησλ νρεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο νδεγώλ. 
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Ι Ι. ΔΙΓΙΚΔ ΓΝΩΔΙ  

 
1. Γηα ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηελ νδηθή θπθινθνξία: 

α. Να γλσξίδεη ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηε δηδάμεη 
ζπζηεκαηηθά, κε γλώκνλα ηε δηακόξθσζε ζπλείδεζεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο 
ησλ νδώλ. 

β. Να γλσξίδεη ηηο αξρέο δηαζθάιηζεο ησλ αζθαιώλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο θαη κεηαθίλεζεο κε 
επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. 

γ. Να γλσξίδεη θαηά ην γξάκκα θαη πλεύκα ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη αζθάιεηα. 

δ. Να γλσξίδεη θαη λα εμεγεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ θαη Πνηληθνύ Κώδηθα, όπσο επίζεο θαη ηηο 
Βαζηθέο Αξρέο πγθξηηηθνύ Γηθαίνπ. 

ε. Να γλσξίδεη ζε βάζνο ηηο «βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξώλ» ηεο Δ.Δ. 
ζη. Να επαηζζεηνπνηείηαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
δ. Να επαηζζεηνπνηείηαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο "επαίζζεησλ" νκάδσλ πνιηηώλ. 

 
2. Γηα ηε Μεραλνινγία ησλ Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ: 

α. Να γλσξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ. 

β. Να γλσξίδεη ηε ζπγθξόηεζε θαη ηνλ ηξόπν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
γ. Να γλσξίδεη ηα κέξε, ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηζρύνο ηεηξάρξνλσλ θαη δίρξνλσλ 
βελδηλνθηλεηήξσλ θαη πεηξειαηνθηλεηήξσλ, κε θύξηα αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αθνξνύλ θαη 
επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

δ. Να γλσξίδεη ηα κέξε, ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο 
θίλεζεο, δηεύζπλζεο, αλάξηεζεο, πέδεζεο, αμόλσλ - ηξνρώλ, θέξνπζαο θαηαζθεπήο - πιαηζίνπ, 
κε θύξηα αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αθνξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

ε. Να γλσξίδεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ηα όξγαλα θαη ηηο 
βνεζεηηθέο ζπζθεπέο ηνπ. 

ζη. Να γλσξίδεη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νρεκάησλ. 
δ. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ 

θπθινθνξία ηνπ. 
ε. Να γλσξίδεη ηηο ηππηθέο εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θαζώο 

θαη ηε ζθνπηκόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. 
ζ. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ από ηα 

εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζπλνδεύνπλ ην όρεκα. 
η. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζηθιέηαο, 

όπσο επίζεο ηηο δηάθνξεο κνξθέο θαηαζθεπήο ηνπο. 
ηα. Να γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο, ηελ επηινγή θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 
απαηηνύληαη. 
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3. Γηα ηελ Σερληθή Οδήγεζεο: 
α. Να γλσξίδεη ζε βάζνο ηελ έλλνηα ηεο Απηνθίλεζεο σο θνηλσληθή έθθξαζε. 
β. Να πεξηγξάθεη θαη λα εμεγεί ηηο βαζηθέο αξρέο νδήγεζεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
γ. Να αλαγλσξίδεη ηα όξηα νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ νρήκαηνο. 
δ. Να γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ δηαθόξσλ κεξώλ 

ηνπ. 
ε. Να γλσξίδεη ηνλ ρεηξηζκό ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ (ηηκόλη, θιαο, θώηα, θξέλα, εθθίλεζε, αιιαγή ηαρπηήησλ, ρξεζηκνπνίεζε θαζξεπηώλ 
θιπ). 

ζη. Να γλσξίδεη ηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο, ηα ζήκαηα 
ησλ ηξνρνλόκσλ θιπ. 

 
4. Γηα Σερληθή Γηδαζθαιίαο: 

α. Να γλσξίδεη ζε βάζνο ηηο γεληθέο θαη ηηο ζύγρξνλεο αξρέο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ νδήγεζε 
θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα 

β. Να γλσξίδεη λα ζπληάζζεη ζρέδηα καζήκαηνο, θύιια δηδαζθαιίαο θαη tests αμηνιόγεζεο. 
γ. Να γλσξίδεη ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηα επνπηηθά κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 
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3.1.2. Πξνθνξηθή εμέηαζε 

 
Ο εηδηθόηεξνο ζθνπόο ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ηεο ζεσξεηηθήο θάζεο είλαη λα δηαπηζησζεί ε 

ηθαλόηεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ λα κεηαδίδεη ζε άιινπο κειινληηθνύο ππνςήθηνπο νδεγνύο - 
εθπαηδεπόκελνύο ηνπ ηηο γλώζεηο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο Μεραλνινγίαο ησλ Μεραλνθίλεησλ 
Ορεκάησλ, ηεο Σερληθήο Οδήγεζεο, ηεο Σερληθήο Γηδαζθαιίαο, ηεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο, ηηο Α΄ Βνήζεηεο ησλ Οδηθώλ αηπρεκάησλ θαη ηα πζηήκαηα θαη ηηο Μεζόδνπο 
Δλεξγεηηθήο θαη Παζεηηθήο Αζθάιεηαο. 

Η εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ελώπηνλ ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Δμεηαζηώλ ζύκθσλα κε όζα 
πξνβιέπνληαη από ηνλ Δ.Ο.Π.Π. γηα ηηο εμεηάζεηο πξαθηηθνύ κέξνπο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ.                  
Η πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο ζεσξεηηθήο θάζεο δηαξθεί ηξεηο (3) ώξεο.  

Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Ι.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνύο ή εξγαζηαθνύο 
ρώξνπο, όπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθώλ ή επαγγεικαηηθώλ) πνπ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιόγεζεο.  

Ο έιεγρνο ησλ Γειηίσλ Δμεηαδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, πξηλ εηζέιζνπλ νη ππνςήθηνη ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ. 

Η πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο επηηξνπέο ησλ εμεηαζηώλ γίλεηαη βάζεη ελόο αξηζκνύ, 
κνλαδηθνύ γηα θάζε ππνςήθην, πνπ ηνλ νξίδεη ν Τπεύζπλνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ηελ εκέξα ηεο 
εμέηαζεο. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλνληαη γλσζηά ζηνπο εμεηαζηέο ηα αηνκηθά ζηνηρεία 
(νλνκαηεπώλπκν, Ι.Δ.Κ. θιπ.) ησλ εμεηαδνκέλσλ. 

Κάζε εμεηαζηήο αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ κε ηε βαζκνινγία ηνπ ζηελ θιίκαθα 01 - 
20. Η βαζκνιόγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκό. Δάλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκώλ ησλ 
ηξηώλ (3) εμεηαζηώλ πξνθύπηεη δεθαδηθόο αξηζκόο, ν βαζκόο απηόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο 
επόκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη  0.5) ή πξνεγνύκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη < 0.5) 
αθέξαην βαζκό. Δπηηπρώλ ζην πξνθνξηθό κέξνο ζεσξείηαη απηόο πνπ βαζκνινγήζεθε θαηά κέζν όξν κε 
βαζκό δέθα (10) έσο θαη είθνζη (20) νπόηε ραξαθηεξίδεηαη αληίζηνηρα «ΔΠΙΣΤΥΩΝ», άιισο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ΑΠΟΣΤΥΩΝ». 
 

ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο πξνθνξηθώλ εμεηάζεωλ 
 
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ 

ππνςεθίσλ ζηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ Οδεγώλ θαη Μνηνζηθιεηώλ» εμεηάδνληαη ζε 
γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο 
θαη ηθαλόηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ηεο 
εηδηθόηεηαο, έηζη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
 

1. Γηα ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηελ νδηθή θπθινθνξία: 
α. Να εθαξκόδεη ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηε 

δηδάμεη ζπζηεκαηηθά, κε γλώκνλα ηε δηακόξθσζε ζπλείδεζεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε όινπο ηνπο 
ρξήζηεο ησλ νδώλ. 

β. Να εθαξκόδεη ηηο αξρέο δηαζθάιηζεο ησλ αζθαιώλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο θαη κεηαθίλεζεο κε 
επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. 

γ. Να εθαξκόδεη θαηά ην γξάκκα θαη πλεύκα ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Τπνπξγηθέο 
Απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη αζθάιεηα. 
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δ. Να εθαξκόδεη θαη λα εμεγεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ θαη Πνηληθνύ Κώδηθα, όπσο επίζεο θαη ηηο 
Βαζηθέο Αξρέο πγθξηηηθνύ Γηθαίνπ. 

ε. Να εθαξκόδεη ηηο «βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξώλ» ηεο Δ.Δ. 
ζη. Να εθαξκόδεη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
δ. Να εθαξκόδεη κέηξα πξνζηαζίαο "επαίζζεησλ" νκάδσλ πνιηηώλ. 

 
2. Γηα ηε Μεραλνινγία ησλ Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ: 

α. Να θαηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
β. Να εμεγεί ηε ζπγθξόηεζε θαη ηνλ ηξόπν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
γ. Να αλαγλσξίδεη ηα κέξε θαη λα εμεγεί ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηζρύνο ηεηξάρξνλσλ θαη 
δίρξνλσλ βελδηλνθηλεηήξσλ θαη πεηξειαηνθηλεηήξσλ, κε θύξηα αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ 
αθνξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

δ. Να αλαγλσξίδεη ηα κέξε θαη λα εμεγεί ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο, δηεύζπλζεο, αλάξηεζεο, πέδεζεο, αμόλσλ - ηξνρώλ, 
θέξνπζαο θαηαζθεπήο - πιαηζίνπ, κε θύξηα αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αθνξνύλ θαη επεξεάδνπλ 
ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

ε. Να αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ηα όξγαλα θαη 
ηηο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο ηνπ. 

δ. Να γλσξίδεη ηνλ ηξόπν θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ 
θπθινθνξία ηνπ. 

ε. Να εθαξκόδεη ηηο ηππηθέο εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 
θαζώο θαη ηε ζθνπηκόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. 

ζ. Να είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηά θαη λα βξίζθεη ηηο πιεξνθνξίεο ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ από ηα 
εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζπλνδεύνπλ ην όρεκα. 

η. Να είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηά θαη λα βξίζθεη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο 
κνηνζηθιέηαο, όπσο επίζεο ηηο δηάθνξεο κνξθέο θαηαζθεπήο ηνπο. 

ηα. Να εθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο, ηελ επηινγή θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ 
απαηηνύληαη. 

ηβ. Να νδεγεί ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ζε επζεία, ζηξνθέο θαη ζε αλήθνξν. 
ηγ. Να αληηκεησπίδεη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην κεραλνθίλεην όρεκα θαηά ηελ θίλεζή ηνπ 

θαη πώο λα ηηο ηξνπνπνηεί. 
ηδ. Να ειέγρεη ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ζε θαηαζηάζεηο απώιεηαο/ αδπλακίαο ειέγρνπ ηεο 

θαηεπζπληηθόηεηαο (ππεξζηξνθή, ππνζηξνθή, πδξνιίζζεζε θα). 
 

3. Γηα ηελ Σερληθή Οδήγεζεο: 
α. Να εθαξκόδεη ηελ έλλνηα ηεο Απηνθίλεζεο σο θνηλσληθή έθθξαζε. 
β. Να εθαξκόδεη ηηο βαζηθέο αξρέο νδήγεζεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 
γ. Να αλαγλσξίδεη θαηά ηελ νδήγεζε ηα όξηα νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ νρήκαηνο. 
δ. Να εμεγεί ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ δηαθόξσλ κεξώλ 

ηνπ. 
ε. Να εθαξκόδεη ζσζηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ (ηηκόλη, θιαο, θώηα, θξέλα, εθθίλεζε, αιιαγή ηαρπηήησλ, ρξεζηκνπνίεζε 
θαζξεπηώλ θιπ). 
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ζη. Να αλαγλσξίδεη ηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο, ηα 
ζήκαηα ησλ ηξνρνλόκσλ θιπ. 

 
4. Γηα ηελ Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη ηελ Αγσγή ησλ Οδεγώλ: 

α. Να γλσξίδεη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
β. Να αλαγλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθαιεί ε αληηθαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη λα 

εληνπίδεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 
γ. Να εθαξκόδεη ζηελ πξάμε ηνλ ζσζηό ηξόπν αληηκεηώπηζεο θαη ζεβαζκνύ ησλ ππνινίπσλ 

ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ. 
δ. Να είλαη ηθαλόο λα δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ 

δηαθαηέρνπλ θαηά ηελ νδήγεζε από ηηο ζπλζήθεο ηνπ δξόκνπ, ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλεπηβαηώλ θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεζηώλ ηνπ δξόκνπ. 

 
5. Γηα Σερληθή Γηδαζθαιίαο: 

α. Να εθαξκόδεη ηηο γεληθέο θαη ζύγρξνλεο αξρέο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ νδήγεζε θαη ηελ 
νδηθή αζθάιεηα 

β. Να ζπληάζζεη ζρέδηα καζήκαηνο, θύιια δηδαζθαιίαο θαη tests αμηνιόγεζεο. 
γ. Να εθαξκόδεη ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. 
δ. Να ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια επνπηηθά κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ. 
ε. Να αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ. 

 
6. Γηα ηελ Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο: 

α. Να αλαγλσξίδεη ηηο πεγέο ξύπαλζεο ελόο νρήκαηνο θαηά ηε ρξήζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
ζπληήξεζή ηνπ (ερνξύπαλζε, θαπζαέξηα, αληαιιαθηηθά πιηθά). 

β. Να αλαθέξεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη (αέξηνη, πγξνί, ζηεξενί) ξππαληέο ζηνλ 
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

γ. Να ρξεζηκνπνηεί ην όρεκα κε ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 
δ. Να ρξεζηκνπνηεί ην όρεκα κε ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ξύπαλζε πνπ πξνθαιεί. 
ε. Να γλσξίδεη ηα κέηξα ειέγρνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 
ζη. Να γλσξίδεη ηηο εζηθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο από ηε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο. 
 
   7. Γηα ηηο Α΄ Βνήζεηεο ησλ Οδηθώλ αηπρεκάησλ: 

α. Να επεκβαίλεη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν γηα ηε ρνξήγεζε πξώησλ βνεζεηώλ ζε νδηθά αηπρήκαηα 
θαηά πεξίπησζε. 

β. Να κεηαθέξεη κε αζθάιεηα έλαλ ηξαπκαηία. 
γ. Να αλαγλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ελόο ηξαπκαηηζκέλνπ ζε νδηθό αηύρεκα από 

αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο δηάζσζεο. 
 

8. Γηα ηα πζηήκαηα θαη ηηο Μεζόδνπο Δλεξγεηηθήο θαη Παζεηηθήο Αζθάιεηαο: 
α. Να εμεγεί ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κεζόδσλ ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο αζθάιεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα νρήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία νδεγνύ, επηβαηώλ θαη 
πεδώλ. 

β. Να αλαγλσξίδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
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παζεηηθήο αζθάιεηαο. 
γ. Να αλαγλσξίδεη θαη λα εξκελεύεη ηα ζρεηηθά ελδεηθηηθά ζήκαηα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ 

νρήκαηνο. 
δ. Να αλαγλσξίδεη ηηο επηπηώζεηο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο) πνπ έρνπλ ηα νδηθά αηπρήκαηα ζηνλ 

νδεγό, ζηνπο επηβαίλνληεο, ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν. 
ε. Να γλσξίδεη ηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νδηθά αηπρήκαηα. 
ζη. Να αλαγλσξίδεη θαη λα εμεγεί ηα κέζα θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο νδεγνύ, επηβαηώλ, πεδώλ θαη 

γεληθόηεξα ηελ αζθάιεηα πνπ εμαξηάηαη από ην ζύζηεκα νδηθήο αζθάιεηαο: Όρεκα, Οδεγόο, 
Οδόο, Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

δ. Να αληηδξά θαηά ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν θαη λα ελεξγεί θαηάιιεια θαηά ηε ρξήζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ε. Να εμεγεί ηνλ ηξόπν επελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ. 

ζ. Να γλσξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηό ηεο ηερλνινγίαο. 
 
  9. Γηα ηηο Παζήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Οδήγεζε: 

α. Να ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ νδεγνύ εάλ απηόο πάζρεη από πάζεζε, ή 
παξνδηθή θαηάζηαζε, πνπ επεξεάδεη ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη αζθάιεηα. 

β. Να γλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε δσή ηνπ νδεγνύ θαη ησλ επηβαηώλ όηαλ ν νδεγόο 
έρεη θάπνηα πάζεζε, ή παξνδηθή θαηάζηαζε, από απηέο πνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα νδεγεί. 

γ. Να αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαηαιιειόηεξν ηξόπν ηελ πάζεζε θαη ηνλ ηξόπν επαλαθνξάο ζηελ 
ελεξγό νδήγεζε, ή/θαη απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνύ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
αζθάιεηα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 
  10. Γηα ηελ Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη ηνλ Δμνπιηζκό ηεο ρνιήο Οδεγώλ: 

α. Να ιεηηνπξγεί ηε ζρνιή νδεγώλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
β. Να δηνηθεί ηε ζρνιή νδεγώλ θαη ηα ζηειέρε ηεο ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο δηνίθεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζσπηθνύ. 
γ. Να επηιέγεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη ηα είδε ησλ νρεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιήο νδεγώλ. 
 

3.1.4. Σειηθά απνηειέζκαηα ζεωξεηηθήο εμέηαζεο 

 

«Δπηηπρώλ» ζηε ζεσξεηηθή θάζε ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο πνπ επέηπρε ζηε γξαπηή, ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη ζηα «ζήκαηα Κ.Ο.Κ.». 

Η γξαπηή εμέηαζε πξνζκεηξάηαη ζε πνζνζηό εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ζηελ ηειηθή βαζκνινγία 
ηεο ζεσξεηηθήο θάζεο θαη ε πξνθνξηθή ζε πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%). 

3.2. Πξαθηηθή Φάζε 

 
α) θνπόο 
Με ηε δνθηκαζία ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο επηδηώθεηαη λα δηαπηζησζεί, εάλ ν ππνςήθηνο έρεη ηηο 

απαηηνύκελεο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ζε όια ηα νρήκαηα, θαζώο θαη ηελ απαηηνύκελε κεηαδνηηθόηεηα 
ησλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ κειινληηθό ππνςήθην νδεγό. 
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β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο 
Πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ: Α, Β, Γ, Γ, Γ+Δ. 
 
γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο 
Η εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο πνπ θαζνξίδεη ε νηθεία Π.Δ.Δ.Π. ελώπηνλ 

ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Δμεηαζηώλ Πξαθηηθνύ Μέξνπο πνπ ζπγθξνηείηαη από ηελ νηθεία Π.Δ.Δ.Π. ηελ 
εκέξα εμέηαζεο κεηά από θιήξσζε κεηαμύ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ εμεηαζηώλ θαη ελώπηνλ ησλ 
εμεηαδνκέλσλ. 

 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη θιάδνπ ΠΔ, θαηά πξνηίκεζε δηπισκαηνύρνη κεραληθνί ηνπ Δ.Μ.Π. ή 
άιιεο ηζόηηκεο ζρνιήο, θάηνρνη αδεηώλ νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο Β. Σν έλα ηνπιάρηζηνλ ησλ 
κειώλ είλαη ππάιιεινο θαη εμεηαζηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ, ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ή αληίζηνηρνπ θιάδνπ ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
αληίζηνηρα θαη νξίδεηαη από ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, κεηά από πξόηαζε ησλ 
νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηξηπιάζην αξηζκό ππαιιήισλ. Σα άιια δύν κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνέξρνληαη 
από ην Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ή ηνλ Δ.Ο.Π.Π. Η επηινγή θαη ε πξόζθιεζε ησλ εμεηαζηώλ γίλεηαη ηελ πξνηεξαία 
ηεο εκέξαο εμέηαζεο. Η Δπηηξνπή ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο από έλα βνεζό - ηερληθό ν νπνίνο 
νξίδεηαη σο βνεζεηηθό – ηερληθό πξνζσπηθό θαη αλαιακβάλεη θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο 
επηηξνπήο. 

ην Πξαθηηθό Μέξνο ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δηθαηνύληαη λα 
ζπκκεηάζρνπλ όζνη έρνπλ πεξαηώζεη κε επηηπρία ην Θεσξεηηθό Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ. 

Καηά ηελ πξαθηηθή θάζε εμεηάζεσλ ν εμεηαδόκελνο εμεηάδεηαη πξαθηηθά ζηα νρήκαηα ησλ 
θαηεγνξηώλ Α, Β, Γ, Γ, Γ+Δ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ππνςήθηνπο νδεγνύο. Ο 
εμεηαδόκελνο νδεγεί ην αληίζηνηρν θαηά ζεηξά εθπαηδεπηηθό όρεκα - παξνπζία εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ 
νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ, ν νπνίνο νθείιεη λα κελ παξεκβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 
ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο - θαη ζπγρξόλσο γλσζηνπνηεί, αλαιύεη θαη αηηηνινγεί πξνθνξηθά ζηελ Δπηηξνπή 
ηελ θάζε ηνπ ελέξγεηα. Γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ νρεκάησλ Γ θαη Γ+Δ θαηά ηελ εμέηαζε πνξείαο, εληόο ηνπ 
νρήκαηνο (εθηόο ηνπ εμεηαδόκελνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηή), θαηά πξνηίκεζε, επηβαίλεη ην κέινο ηεο 
Δπηηξνπήο Δμεηαζηώλ ή όπσο αιιηώο απνθαζίζεη επί ηόπνπ ε Δπηηξνπή θαηά ηελ θξίζε ηεο.  

Η Δπηηξνπή βαζκνινγεί ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νδήγεζε θάζε θαηεγνξίαο νρήκαηνο, 
θαζώο θαη ηνλ βαζκό κεηαδνηηθόηεηάο ηνπ πνπ πξνθύπηεη από ηε γλσζηνπνίεζε, αλάιπζε θαη 
αμηνιόγεζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπ. 

Ο θάζε έλαο από ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο βαζκνινγεί ρσξηζηά ηνλ ππνςήθην, γηα θάζε όρεκα, 
ζέηνληαο δύν (2) βαζκνινγίεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο από κεδέλ (0) έσο δέθα (10), κία (1) γηα ηνλ βαζκό 
ηεο εκπεηξίαο θαη κία (1) γηα ην βαζκό ηεο κεηαδνηηθόηεηαο. Ο κέζνο όξνο ησλ δύν (2) βαζκνινγηώλ 
είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νρήκαηνο από ην 
ζπγθεθξηκέλν εμεηαζηή.  

Η βαζκνινγία θάζε εμεηαδόκελνπ γηα θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ηεο 
βαζκνινγίαο θαη ησλ ηξηώλ (3) εμεηαζηώλ. 

Δάλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκώλ ησλ ηξηώλ (3) βαζκνινγεηώλ πξνθύπηεη 
δεθαδηθόο αξηζκόο, ν βαζκόο απηόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν 

είλαη  0.5) ή πξνεγνύκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκό. 
«Δπηηπρώλ» ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζα ιάβεη βαζκό ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζε θάζε κία από 

ηηο θαηεγνξίεο πνπ εμεηάδεηαη.  
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Δάλ ν εμεηαδόκελνο απνηύρεη ζε θάπνηα από ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηεο εμέηαζεο ηνπ 
Πξαθηηθνύ κέξνπο, ε εμέηαζε δηαθόπηεηαη εθεί, θαη θαηνρπξώλεηαη ε βαζκνινγία ησλ θαηεγνξηώλ ζηηο 
νπνίεο πέηπρε. Απηό απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθό ζπλνιηθό πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεηαη από ηελ Δπηηξνπή 
αλά όρεκα θαη ππνγξάθεηαη από όια ηα κέιε ηεο. 

Ο θαζνξηζκόο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηεο εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνύ κέξνπο πξνθύπηεη σο ν 
κέζνο όξνο ησλ ηειηθώλ βαζκνινγηώλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο νρεκάησλ.  
  

3.3. Γεληθά δεηήκαηα 

 
Γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηζηνπνίεζεο θαη δελ πξνβιέπνληαη από 

ηνλ παξόληα θαλνληζκό επηιύνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 208/2003 (Φ.Δ.Κ. 194/2002, η. 
Α’) «Δθπαηδεπηέο Τπνςεθίσλ Οδεγώλ, ρνιέο Οδεγώλ, Κέληξα Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο Τπνςεθίσλ 
Οδεγώλ θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 337/2003 (Φ.Δ.Κ. 
291/2003, η. Α’) θαη ηζρύεη θαη ηελ Τ.Α. 58930/480/99 ηνπ Τ.Μ.Δ., όπσο απηά ηζρύνπλ θάζε θνξά θαζώο 
θαη ηε κε αξηζκό 2384/2-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 725 Β΄/2011) Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π. «Ρύζκηζε 
ζεκάησλ δηαδηθαζίαο Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ απνθνίησλ Ι.Δ.Κ.». 
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4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ 

ΟΜΑΓΑ Α 

 
 

1. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ νδεγνύ ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο ηνπο 
άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ;  

2. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ νδεγνύ ζηηο δηαζηαπξώζεηο;  
3. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ ζε έλα αηύρεκα πνπ πξνμελεί ν ίδηνο θαη πνηα 

όηαλ είλαη κάξηπξαο αηπρήκαηνο;  
4. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ κε ηνπο πεδνύο γεληθά;  
5. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο νδεγνύ ζε ιάζνο άιινπ νδεγνύ;  
6. Ση πξέπεη λα απνθεύγεη ν νδεγόο, όηαλ πξόθεηηαη λα νδεγήζεη;  
7. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλεη έλαο νδεγόο, όηαλ έρεη παηδηά κέζα ζην απηνθίλεην;  
8. Δμεγήζηε κε ζπληνκία γηαηί ε ζπκπεξηθνξά θαη ε λννηξνπία ηνπ νδεγνύ είλαη βαζηθόο 

παξάγνληαο πξόθιεζεο ή απνθπγήο αηπρεκάησλ.  
9. Γηαηί θαη πώο επεξεάδεηαη ε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά νδεγνύ πνπ θαηαλάισζε αιθνόι 

πεξηζζόηεξν από ην επηηξεπόκελν;  
10. Να αλαθέξεηε πνηεο πιάλεο θπθινθνξνύλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι θαη ηελ 

νδήγεζε.  
11. Πνηα είλαη ηα επηηξεπόκελα όξηα θαηαλάισζεο αιθνόι πξηλ ηελ νδήγεζε;  
12. Δμεγήζηε κε ζπληνκία ηη ζεκαίλεη ακπληηθή νδήγεζε θαη πνηα πιενλεθηήκαηα πξνθύπηνπλ από 

απηή ηελ ηερληθή.  
13. Δμεγήζηε κε ζπληνκία γηαηί ε θπζηθή, ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νδεγνύ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξόθιεζε νδηθώλ αηπρεκάησλ.  
14. Πεξηγξάςηε πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ζπλεπηβαηώλ πξνο ηνλ νδεγό ζε έλα κεγάιν 

ηαμίδη.  
15. Πνηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πξηλ από έλα κεγάιν ηαμίδη;  
16. Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ησλ θαπζαεξίσλ ελόο βελδηλνθηλεηήξα; Πνηα από απηά ζεσξνύληαη 

ξππαληέο θαη πνηα όρη από λνκηθή άπνςε;  
17. Ση ζεκαίλεη «δεπηεξνγελήο ξππαληήο»; Πεξηγξάςηε κε απιά ιόγηα ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ 

θαη πνην είλαη ην κεγάιν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη από ηε ρξήζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ;  

18. Πνηεο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ζπκβαηηθνύ ςπθηηθνύ θξένλ (CFC);  
19. ε πνηνπο θηλεηήξεο ηα θαπζαέξηα πεξηέρνπλ SO2; Πνηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνύλ νη ελώζεηο ηνπ ζείνπ;  
20. Πνηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξειαίνπ diesel;  
21. Ση είλαη αξηζκόο (ή δείθηεο) θεηαλίνπ πεηξειαίνπ diesel; Ση ζεκαίλεη πεηξέιαην κε αξηζκό 

θεηαλίνπ 45;  
22. Πνηεο πξνϋπνζέζεηο εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα θαύζε ηνπ πεηξειαίνπ diesel;  
23. Να ζπγθξίλεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηελ πνηνηηθή ζύζηαζε θαπζαεξίσλ βελδηλνθηλεηήξα θαη 

πγξαεξηνθίλεηνπ θηλεηήξα ζηελ πνιιαπιή εμαγσγή.  
24. Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βελδίλεο; Αλαπηύμηε κε ζπληνκία θάζε έλα από 

απηά.  



Ε.Ο.Π.Π.  

 
 

 
 

ελίδα 23 από 32 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΓΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΙΚΛΔΣΩΝ 
 

25. Πόηε κηα βελδίλε ραξαθηεξίδεηαη κνιπβδνκέλε θαη πόηε ακόιπβδε; Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ 
ελώζεσλ κνιύβδνπ ζην θαύζηκν;  

26. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο;  
27. Ση είλαη βαζκόο νθηαλίνπ θαη πώο απηόο θαζνξίδεηαη; Γώζηε έλα αξηζκεηηθό παξάδεηγκα.  
28. Ση νλνκάδεηαη ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία θαπζίκνπ κείγκαηνο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα από 

ηελ ηξνθνδνζία ελόο θηλεηήξα κε κείγκα απηήο ηεο πνηόηεηαο;  
29. Να ζπγθξίλεηε κε ζπληνκία ηηο εθπνκπέο ελόο ζπκβαηηθνύ βελδηλνθηλεηήξα θαη ελόο ζπκβαηηθνύ 

πεηξειαηνθηλεηήξα.  
30. Πνηα κέξε - ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ πξνθαινύλ εθπνκπέο HC; Να αλαθέξεηε 

επηγξακκαηηθά ζύγρξνλεο ιύζεηο γηα θάζε κέξνο-ζύζηεκα.  
31. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ από πιεπξάο θαπζίκνπ;  
32. Πνηα είλαη ηα επηηξεπόκελα όξηα εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ κε βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία;  
33. Πνηα είλαη ε ηερληθή γηα ηε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ηελ 

πξνζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα;  
34. Πνηα είλαη ε ηερληθή γηα ηε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ θίλεζε θαη ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ; 
35. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ησλ πξώησλ βνεζεηώλ ζε έλα νδηθό αηύρεκα; Να αλαθέξεηε 

επηγξακκαηηθά ηα γεληθά κέηξα πνπ αθνινπζνύκε πξνθεηκέλνπ νη πξώηεο βνήζεηεο λα είλαη 
απνηειεζκαηηθέο. 

36. Ση αλαδεηνύκε ζην ζώκα ελόο ηξαπκαηία κεηά από απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα;  
37. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ "αλαπαπηηθή ηνπνζέηεζε" ηνπ ηξαπκαηία;  
38. Ση είλαη νη "θαθώζεηο"; Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο ζπνπδαηόηεξεο από απηέο.  
39. Ση είλαη ηα ηξαύκαηα θαη από ηη εμαξηάηαη ε ζνβαξόηεηά ηνπο;  
40. Πώο αληηκεησπίδεηαη έλα ηξαύκα θαηά ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ;  
41. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ηερλεηή αλαπλνή σο κέζν δηάζσζεο κεηά από αηύρεκα; Με πνηα 

ζπρλόηεηα εθαξκόδνπκε ηηο δηάθνξεο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο;  
42. Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύκε γηα ηελ παξνρή ηερλεηήο αλαπλνήο κε ηε κέζνδν 

έθεξ.  
43. Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύκε γηα ηελ παξνρή ηερλεηήο αλαπλνήο κε ηε κέζνδν 

ηιβέζηεξ.  
44. Πνηα είλαη ηα πνζνζηά αιθνόι ζην αίκα θαη ζηελ αλαπλνή (θπζηνινγηθή ηηκή - παζνινγηθή ηηκή - 

όξην κέζεο) πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε;  
45. ε ηη ρξεζηκεύεη θαη ηη πεξηέρεη ην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ ελόο απηνθηλήηνπ;  
46. Πνύ νθείιεηαη ν εκεηόο ζηα παηδηά, όηαλ ηαμηδεύνπλ κε έλα απηνθίλεην θαη πώο πξνιακβάλεηαη 

θαη αληηκεησπίδεηαη;  
47. Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό από ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) πνπ 

πεξηέρεηαη ζηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ;  
48. Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό από ην θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

πνπ πεξηέρεηαη ζηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ; Γηαηί απνθαιείηαη παγθόζκηνο ξππαληήο;  
49. Γώζηε ηνπο νξηζκνύο: Αζθάιεηα νδήγεζεο, αζθάιεηα ζπλζεθώλ νδήγεζεο, αζθάιεηα 

αληίιεςεο, αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ.  
50. Ση νλνκάδεηαη ελεξγεηηθή αζθάιεηα απηνθηλήηνπ; Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  
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51. Ση ζεκαίλεη "αζθάιεηα νδήγεζεο" θαη "αζθάιεηα ζπλζεθώλ νδήγεζεο" σο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηηθή αζθάιεηα ελόο απηνθηλήηνπ; Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα γηα θάζε 
θαηεγνξία.  

52. Ση ζεκαίλεη "αζθάιεηα αληίιεςεο" θαη "αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ" σο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηηθή αζθάιεηα ελόο απηνθηλήηνπ; Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα γηα θάζε 
θαηεγνξία.  

53. Ση νξίδεηαη σο "κηθξνθιίκα" ζην εζσηεξηθό ηεο θακπίλαο ελόο απηνθηλήηνπ;  
54. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ελόο θιηκαηηζηηθνύ ζπζηήκαηνο απηνθηλήηνπ; Πνηα γεληθή παξαδνρή δηέπεη 

έλα ζσζηό θιηκαηηζηηθό ζύζηεκα;  
55. Ση νλνκάδεηαη παζεηηθή αζθάιεηα απηνθηλήηνπ; Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα είδε ηεο.  
56. Ση νλνκάδεηαη εμσηεξηθή παζεηηθή αζθάιεηα απηνθηλήηνπ; Πνηνη παξάγνληεο ηελ επεξεάδνπλ;  
57. Ση νλνκάδεηαη εζσηεξηθή παζεηηθή αζθάιεηα απηνθηλήηνπ; Πνηνη παξάγνληεο ηελ επεξεάδνπλ;  
58. Ση θαηαιαβαίλεη ν νδεγόο όηαλ δηαπηζηώζεη όηη ηα ιακπάθηα ζην ηακπιό ηνπ ABS θαη ην Check 

Engine παξακέλνπλ αλακκέλα; Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλεη ζηε ζπλέρεηα;  
59. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αεξόζαθνπ (air-bag); Πνηα πιενλεθηήκαηα πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε 

ησλ αεξόζαθσλ;  
60. Πνηα κέηξα πξνηείλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ κε αεξόζαθνπο νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη θίλδπλνη ζε ελδερόκελν άλνηγκά ηνπο;  
61. Με πνηνπο ηξόπνπο αλαγλσξίδεηαη ε ύπαξμε αεξόζαθσλ ζε έλα απηνθίλεην;  
62. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ δσλώλ αζθαιείαο; Πνηα είλαη ε ζθνπηκόηεηα ησλ δσλώλ κε 

πξνεληαηήξα;  
63. Δμεγήζηε κε ζπληνκία ηη είλαη ηα crash tests. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο 

ησλ νκνησκάησλ (θνύθιεο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηά;  
64. Δπηγξακκαηηθά λα αλαθεξζνύλ πνηεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ επεξεάδνπλ ηελ νδήγεζε.  
65. Πόηε είλαη επηθίλδπλα ηα αληηαιιεξγηθά θάξκαθα;  
66. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αθνπζηηθνύ βαξεθνΐαο θαηά ηελ νδήγεζε;  
67. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ή όρη ε νδήγεζε από άηνκα κε βιάβεο ηνπ απηηνύ; Να εμεγήζεηε 

ζρεηηθά.  
68. Πόζα δεύγε γπαιηώλ πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ν νδεγόο, όηαλ ηα ρξεζηκνπνηεί, θαη γηαηί;  
69. Έλαο αζζελήο κε ηζηνξηθό εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ πξέπεη λα νδεγεί; Γηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  
70. Πνηεο παζήζεηο ησλ αξζξώζεσλ επεξεάδνπλ ηελ νδήγεζε;  
71. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη έλαο αιιεξγηθόο νδεγόο, όηαλ ζρεδηάδεη έλα κεγάιν ηαμίδη;  
72. Τπό πνηεο πξνϋπνζέζεηο παξαπιεγηθόο κπνξεί λα νδεγεί;  
73. Να αλαθέξεηε ηηο επηπηώζεηο θαηά ηελ νδήγεζε κεηά από ρξήζε αιθνόι.  
74. Να αλαθέξεηε ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα γηα ηα αληίζηνηρα επίπεδα αιθνόι ζην αίκα (BAC).  
75. Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα εγθπκνλνύζεο γπλαίθεο σο νδεγνί απηνθηλήησλ; 
76. Ση ζεκαίλεη νηθνλνκηθή κνλάδα (επηρείξεζε);  
77. Ση ζεκαίλεη "επηρεηξεκαηηθόο θίλδπλνο"; Να αλαθέξεηε ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο (δείθηεο) κε 

ηνπο νπνίνπο κεηξάκε (ειέγρνπκε) ηε βησζηκόηεηα κηαο επηρείξεζεο.  
78. Πνηεο λνκηθέο κνξθέο κπνξεί λα έρεη κία επηρείξεζε ρνιήο Οδεγώλ; Γηαηππώζηε ηνπο 

νξηζκνύο θάζε θαηεγνξίαο.  
79. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο θπξηόηεξεο κνξθέο εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ λνκηθή ππόζηαζε.  
80. Πνηα εηαηξεία νλνκάδεηαη νκόξξπζκε; Πνην είλαη ην βαζηθό κεηνλέθηεκά ηεο;  
81. Πνηα εηαηξεία νλνκάδεηαη εηεξόξξπζκε; Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ νκόξξπζκνπ θαη 
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εηεξόξξπζκνπ εηαίξνπ.  
82. Πνηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δ.Π.Δ. από λνκηθή άπνςε;  
83. Πνηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Α.Δ. από λνκηθή άπνςε;  
84. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο.  
85. Ση είλαη ην νξγαλόγξακκα θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ ζηε ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο;  
86. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρνπλ νη ζηόρνη κηαο επηρείξεζεο, ώζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί;  
87. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύκε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ κηαο επηρείξεζεο ρνιήο Οδεγώλ.  
88. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο κεραλνξγάλσζεο (κηαο επηρείξεζεο ρνιήο Οδεγώλ);  
89. Πνηα είλαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλερνύο επηκόξθσζεο; Γηαηί πξέπεη λα ζεσξείηαη θόζηνο 

επέλδπζεο θαη όρη έμνδν;  
90. Πνηνο είλαη ν ππνρξεσηηθόο εμνπιηζκόο (ζε νκάδεο) ηεο ρνιήο Οδεγώλ, όπσο απηόο 

πξνδηαγξάθεηαη ζην Π.Γ. 208;  
91. Πνηνο είλαη ν πξόζζεηνο εμνπιηζκόο πνπ απαηηείηαη γηα ηα ΚΔΘΤΟ (Κέληξα Θεσξεηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Τπνςεθίσλ Οδεγώλ);  
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ΟΜΑΓΑ Β 

 
1. Να αλαθέξεηε ην ζθνπό θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κ.Ο.Κ. ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή αζθάιεηα.  
2. Να αλαθέξεηε ηελ πξνζθνξά ηνπ «νδεγνύ» ζην ζύζηεκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.  
3. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη δξόκνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο;  
4. Ση νλνκάδεηαη «απηνθίλεην όρεκα» ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.; Πνηα νρήκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία;  
5. Ση νλνκάδεηαη κέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο θαη ηη κεηθηό βάξνο νρήκαηνο;  
6. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο θαηεγνξίεο ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ησλ νδώλ.  
7. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πηλαθίδσλ αλαγγειίαο θηλδύλνπ θαη πνηνο ησλ πηλαθίδσλ ξύζκηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο; Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαθνξέο ηνπο.  
8. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ θαη ησλ πξόζζεησλ πηλαθίδσλ;  
9. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα θύξηα είδε ηεο νξηδόληηαο ζήκαλζεο.  
10. Πνηεο είλαη νη θαηά κήθνο δηαγξακκίζεηο;  
11. Ση ζεκαίλεη γηα ηνλ νδεγό θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο κε πξάζηλν ζηαζεξό θσο θπθιηθήο κνξθήο;  
12. Ση ζεκαίλεη γηα ηνλ νδεγό θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο κε εξπζξό ζηαζεξό θσο θπθιηθήο κνξθήο;  
13. Ση ζεκαίλεη γηα ηνλ νδεγό θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο κε θίηξηλν ζηαζεξό θσο θπθιηθήο κνξθήο θαη ηη 

κε απιό ή δηπιό θίηξηλν αλαιάκπνλ θσο θπθιηθήο κνξθήο;  
14. Πνηεο είλαη νη ελδείμεηο ησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ; 
15. Ση ηζρύεη γηα ηηο πηλαθίδεο δηαθήκηζεο ζηα εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ 

ραξαθηεξηζκέλσλ σο εζληθώλ θαη επαξρηαθώλ νδώλ;  
16. Ση ηζρύεη γηα ηε ρξήζε ησλ δσλώλ αζθαιείαο; Δηδηθόηεξα, πνηεο θαηεγνξίεο νδεγώλ θαη 

ζπλνδεγώλ εμαηξνύληαη από ηε ρξήζε ηνπο;  
17. Ση επηβάιιεηαη λα έρεη έλαο νδεγόο θάζε θηλνύκελνπ νρήκαηνο;  
18. Πόηε επηηξέπεηαη, γεληθά θαη θαη’ εμαίξεζε, ε πξνζπέξαζε πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο; Πνηα 

είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ νδεγνύ ηνπ πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 
πξνζπέξαζή ηνπ;  

19. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο, γεληθέο θαη εηδηθέο, ηνπ νδεγνύ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 
πξνζπέξαζεο πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο;  

20. Πόηε επηβάιιεηαη λα κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο ηνπ έλαο νδεγόο;  
21. Πνηνη θαλόλεο δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ειηγκώλ νρεκάησλ;  
22. Ση ηζρύεη γηα ηελ πξνο ηα πίζσ θίλεζε ησλ νρεκάησλ;  
23. Ση ηζρύεη, γεληθά θαη θαη΄ εμαίξεζε, γηα ηελ απόηνκε επηβξάδπλζε ησλ νρεκάησλ;  
24. Ση ππνρξενύηαη λα θάλεη νδεγόο πνπ πιεζηάδεη ζε ηζόπεδν νδηθό θόκβν;  
25. Πνηνη είλαη νη θαλόλεο νδήγεζεο ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν;  
26. Πνηνη είλαη νη θαλόλεο νδήγεζεο ζηελ νδό ηαρείαο θπθινθνξίαο;  
27. Πνηνη είλαη νη θαλόλεο νδήγεζεο ζηηο ζήξαγγεο;  
28. Με πνηνλ ηξόπν πξέπεη λα γίλεηαη ε ηαθηνπνίεζε θαη ε ζηνίβαμε θνξηίνπ ζε έλα όρεκα;  
29. Πνηνη θαλόλεο δηέπνπλ ηε κεηαθνξά επηβαηώλ κε νρήκαηα; Ση απαγνξεύεηαη εηδηθόηεξα γηα ηε 

κεηαθνξά επηβαηώλ κε νρήκαηα;  
30. Πόηε απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρήκαηνο;  
31. Πόηε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ερεηηθώλ νξγάλσλ πξνεηδνπνίεζεο νρήκαηνο;  
32. Πνηεο πξνθπιάμεηο ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ νη πεδνί, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

νδόζηξσκα θαη’ εμαίξεζε;  
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33. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο ησλ πεδώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζρίζνπλ ην νδόζηξσκα ηνπ δξόκνπ; 
34. Πνηνη εηδηθνί θαλόλεο εθαξκόδνληαη ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη 

ζεκαλζεί σο πεξηνρέο ήπηαο θπθινθνξίαο;  
35. Πνηεο είλαη νη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο (εηδηθνί θαλόλεο) γηα ηνπο νδεγνύο πνδειάησλ, 

κνηνπνδειάησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη ηξίηξνρσλ νρεκάησλ;  
36. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ νδεγνύ πνπ ελεπιάθε, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ζε νδηθό 

αηύρεκα, από ην νπνίν επήιζε ζάλαηνο ή ζσκαηηθή βιάβε;  
37. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ νδεγνύ πνπ ελεπιάθε, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ζε νδηθό 

αηύρεκα, από ην νπνίν επήιζε βιάβε ζε πξόζσπα ή πξάγκαηα;  
38. Ση ηζρύεη γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ησλ πεδώλ καζεηώλ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο θαη από 

ηα ζρνιεία;  
39. Πόηε επηβάιιεηαη ε αθηλεηνπνίεζε ελόο νρήκαηνο;  
40. Πόηε απαγνξεύεηαη ε πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο κε 

εγθαηαζηάζεηο ή εκπόδηα; Πόηε επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε;  
41. Ση ηζρύεη γηα ηα θώηα πνξείαο (κεγάια);  
42. Ση ηζρύεη γηα ηα θώηα δηαζηαύξσζεο (κεζαία);  
43. Ση ηζρύεη γηα ηα θώηα ζέζεο (κηθξά);  
44. Ση ηζρύεη γηα ηα θώηα νκίριεο θαη νπηζζνπνξείαο;  
45. Ση ηζρύεη γηα ηα θώηα δεηθηώλ θαηεύζπλζεο (flash) θαη ηα θώηα έθηαθηεο αλάγθεο (alarm);  
46. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο γεληθά ηνπ νδεγνύ ελόο νρήκαηνο πξνο ηα νρήκαηα άκεζεο 

αλάγθεο;  
47. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απνζηάζεσλ από 

άιια θηλνύκελα νρήκαηα;  
48. Πνηα είλαη ηα αλώηαηα όξηα ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ;  
49. Πώο επεξεάδεη ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε θζνξά ηνπ δξόκνπ ε ππεξθόξησζε ηνπ 

νρήκαηνο;  
50. Να αλαθέξεηε ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο αδεηώλ νδήγεζεο θαη ηα αληίζηνηρα νρήκαηα 

πνπ κπνξεί λα νδεγεί ν θάηνρνο ησλ αδεηώλ απηώλ.  
51. Πνηα θώηα επηβάιιεηαη λα έρνπλ νη δίηξνρεο κνηνζηθιέηεο;  
52. Πνηεο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα εθηειεί ην ζύζηεκα ηξνρνπέδεο νρεκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ;  
53. Να αλαθέξεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηα ζπζηήκαηα ηξνρνπέδεζεο πνπ πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα ηα ξπκνπιθνύκελα (εθηόο από ηα ειαθξά).  
54. Πνηα θώηα επηβάιιεηαη λα έρεη έλα δηαμνληθό θνξηεγό όρεκα;  
55. Ση ζεκαίλεη ηεθκήξην ππαηηηόηεηαο;  
56. Γηα πνηα νρήκαηα απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ ηύπνπ ηνπο πξηλ θπθινθνξήζνπλ ζηε ρώξα καο; Πνηεο 

ππεξεζίεο, αλά θαηεγνξία νρεκάησλ, ηηο ρνξεγνύλ;  
57. Να πεξηγξαθεί κε ζπληνκία ε ζεσξεηηθή ιεηηνπξγία ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα. Να γίλεη 

ζρεηηθό δηάγξακκα P-V.  
58. Να πεξηγξαθεί κε ζπληνκία ε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεηξάρξνλνπ βελδηλνθηλεηήξα. Να γίλεη ην 

ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα.  
59. Πεξηγξάςηε ηα κέξε πνπ απνηεινύλ ην ζύζηεκα παξαγσγήο έξγνπ θαη κεηαηξνπήο ηεο θίλεζεο 

ζε έλα κνλνθύιηλδξν θηλεηήξα.  
60. Πόζα είδε ειαηεξίσλ θέξεη έλα έκβνιν θπιίλδξνπ; Ση ρξεζηκεύεη θάζε είδνο;  
61. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ δησζηήξα; Από πνηα κέξε απνηειείηαη;  
62. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζθνλδύινπ; Από ηη εμαξηάηαη ην κέγεζόο ηνπ;  
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63. Πνηα εξγαζία εθηειεί ην ζύζηεκα δηαλνκήο θαπζίκνπ (κείγκαηνο) ζπκβαηηθνύ βελδηλνθηλεηήξα 
θαη πνηα ηα βαζηθά κέξε πνπ ην απνηεινύλ;  

64. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα θαη ζε πνηεο ζέζεηο ηνπ θηλεηήξα ζπλαληάηαη;  
65. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο; Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηνπο;  
66. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα κέξε πνπ απνηεινύλ έλα ηππηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο 

θηλεηήξα κε θαξκππξαηέξ.  
67. Πνηα κέξε πεξηιακβάλνληαη ζην ζύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ; Πνηνο είλαη ξόινο ηνπο;  
68. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο;  
69. Ση νλνκάδεηαη ημώδεο ιαδηνύ θαη πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζε έλα πνιύηππν ιάδη;  
70. Όινη νη θηλεηήξεο «θαίλε» θάπνηα πνζόηεηα ιαδηνύ. ρνιηάζηε ηελ πξόηαζε σο πξνο ηελ 

αιήζεηά ηεο θαη δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  
71. Πνηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηλεηήξα;  
72. Ση νλνκάδεηαη ρσξεηηθόηεηα ζπζζσξεπηή; Ση πξνζέρνπκε θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο 

ραιαζκέλεο κπαηαξίαο;  
73. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ αλαθιέμεσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

ζπκβαηηθά (κε πιαηίλεο);  
74. Να πεξηγξαθεί κε ζπληνκία ε ζεσξεηηθή ιεηηνπξγία ηεηξάρξνλνπ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη λα γίλεη 

ην ζρεηηθό δηάγξακκα P-V.  
75. Να πεξηγξαθεί κε ζπληνκία ε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεηξάρξνλνπ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη λα 

απνηππσζεί ζε ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα.  
76. Πνηα είλαη ηα κέξε πνπ ζπλζέηνπλ έλα ηππηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθηλεηήξα;  
77. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ν ειεθηξνληθόο ςεθαζκόο έλαληη ηνπ θαξκππξαηέξ;  
78. Πνηνο είλαη ν πξννξηζκόο ηνπ θαηαιύηε; Οκαδνπνηήζηε ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη ζε 

απηόλ. Ση ζεκαίλεη έγθξηζε ηύπνπ θαηαιύηε (R 103);  
79. Αλαπηύμηε κε ζπληνκία ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ελόο θαηαιύηε.  
80. Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο; Να αλαθέξεηε ηα κέξε πνπ ην 

απνηεινύλ κε ηε ζεηξά πνπ ηα ζπλαληάκε.  
81. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπκπιέθηε; Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πνηεο ηδηόηεηεο πξέπεη 

λα έρεη;  
82. Πνηνο είλαη ν πξννξηζκόο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη πνηα κέξε πεξηιακβάλεη έλα ηππηθό 

θηβώηην ηεζζάξσλ ηαρπηήησλ πξόζσ θαη κηαο όπηζζελ;  
83. ε ηη ρξεζηκεύεη ην δηαθνξηθό ζηελ όιε ιεηηνπξγία θαη θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη πνηα είλαη ηα 

θύξηα κέξε ηνπ; Αλ έλαο θηλεηήξηνο ηξνρόο παηάεη ζε ιάζπε θαη ν άιινο ζε ζηέξεν έδαθνο, 
εμεγήζηε ηη ζα ζπκβεί, αλ ην δηαθνξηθό είλαη απιό.  

84. Ση είλαη θξεκαγηέξα; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο;  
85. Ση είλαη ζύγθιηζε θαη ηη απόθιηζε ηξνρώλ, γηαηί θαη πόηε εθαξκόδεηαη;  
86. Πνηα είλαη ηα βαζηθά κέξε ελόο ηππηθνύ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο;  
87. Πνηνπο ζθνπνύο εμππεξεηεί ην ζύζηεκα αλάξηεζεο;  
88. Πνηνη ιόγνη επηβάιινπλ ηελ αλεμάξηεηε αλάξηεζε; Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηέηνηα 

ζπζηήκαηα κπξνζηηλώλ θαη πίζσ ηξνρώλ.  
89. Πνηνπο ζθνπνύο εμππεξεηνύλ νη απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ (ακνξηηζέξ);  
90. Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ελόο ηξνρνύ;  
91. Οκαδνπνηήζηε ηα ειαζηηθά αλάινγα κε: α. ηνλ ηξόπν ζπγθξάηεζεο ηνπ αέξα, β. ηνλ ηξόπν 

θαηαζθεπήο ησλ ιηλώλ ηνπο θαη γ. ηε κνξθή ηεο δηαηνκήο ηνπο.  
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92. Απνθσδηθνπνηήζηε ηνπο εμήο ζπκβνιηζκνύο ειαζηηθώλ: α. 225/45 R 17 86 Τ Tubeless DOT 
2404, β. 185R 14. Τπνινγίζηε ην νλνκαζηηθό ύςνο θαη ησλ δύν ειαζηηθώλ.  

93. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 
επηβξάδπλζε ελόο νρήκαηνο;  

94. Πνηνη ιόγνη επέβαιιαλ ηα πδξαπιηθά θπθιώκαηα ζηα θξέλα; Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο;  
95. Πνηα κέξε απνηεινύλ έλα πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο; Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ.  
96. Πνηεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνύλ ηα πγξά ησλ θξέλσλ; Ση πξνζέρνπκε θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε πγξώλ;  
97. Πνηνη ιόγνη επέβαιιαλ ηα ζεξβόθξελα; Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο;  
98. Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αεξόθξελσλ;  
99. Ση είλαη ην ειεθηξόθξελν θαη πνύ ηνπνζεηείηαη; Πνηα είλαη ηα θύξηα κέξε ηνπ;  
100. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξόθξελσλ;  
101. Πνηνο είλαη ν πξννξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ABS; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο;  
102. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ελόο απηνθεξόκελνπ ακαμώκαηνο απηνθηλήηνπ ζε ζρέζε κε έλα 

πιαίζην απηνθηλήηνπ;  
103. Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ην ακάμσκα ελόο επηβαηηθνύ θαη ελόο θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ;  
104. Πνηα είλαη ηα θύξηα ππνζπζηήκαηα θαηαλάισζεο ξεύκαηνο ζ’ έλα απηνθίλεην;  
105. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο νδήγεζεο ζε θαηνηθεκέλεο θαη κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε 

ηελ ηαρύηεηα, ηελ ηερληθή θαη ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ;  
106. Πνηεο πξέπεη είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο από πιεπξάο ηερληθήο νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ θαηά 

ηελ είζνδν ζε απηνθηλεηόδξνκν;  
107. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο από πιεπξάο ηερληθήο νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ 

θαηά ηελ έμνδν από απηνθηλεηόδξνκν;  
108. Πεξηγξάςηε έλα πξνζπέξαζκα ζε απηνθηλεηόδξνκν.  
109. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ γηα ηελ αιιαγή ισξίδαο ή ισξίδσλ 

ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν;  
110. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αξηζηεξήο ζηξνθήο;  
111. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο 

επηθίλδπλεο ζηξνθήο;  
112. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν μεθηλήκαηνο ζε αλεθόξα κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ρεηξόθξελνπ.  
113. Πώο αληηιακβάλεηαη ν νδεγόο όηη «ηνλ έρεη πηάζεη ιάζηηρν» θαη πνηεο πξέπεη λα είλαη νη 

ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηέο ηνπ;  
114. Γηαηί πξέπεη ν νδεγόο λα ηεξεί ηελ απόζηαζε αζθαιείαο;  
115. Γηαηί θαηά θαλόλα απαγνξεύεηαη ε πξνο ηα πίζσ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο;  
116. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη πξνζπέξαζκα απηνθηλήηνπ θαη απηό αλαπηύζζεη ηαρύηεηα;  
117. Να αλαθέξεηε ηηο επηκέξνπο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν νδεγόο ρξεζηκνπνηεί ην ζπκπιέθηε 

θαη ηελ ηερληθή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ θαηά ηελ εθθίλεζε, ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ.  

118. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ, όηαλ πξόθεηηαη λα πεξάζεη δξόκν 
κε ιηκλάδνληα λεξά;  

119. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ, όηαλ νδεγεί ζην ρηόλη ή ζηνλ πάγν;  
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120. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ ζε πεξίπησζε βξνρήο (πεξίπησζε 
πδξνιίζζεζεο);  

121. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνύλ, γηα λα ππάξμεη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο 
πξνζπέξαζεο πξνπνξεπόκελνπ απηνθηλήηνπ, ζε ζρέζε κε ην αληηζέησο εξρόκελν απηνθίλεην;  

122. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ, όηαλ ζπλαληά νκίριε;  
123. Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νδεγνύ ζε πεξίπησζε δηπιήο ζπλερόκελεο 

γξακκήο;  
124. Πνηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο, ζε πεξίπησζε μαθληθήο 

βιάβεο ησλ θξέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην;  
125. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηελ ηερληθή ζηάζκεπζεο (παξθαξίζκαηνο) ηνπ απηνθηλήηνπ.  
126. Πνηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο, όηαλ πιεζηάδεη 

δηαζηαύξσζε κε ζήκαλζε;  
127. Πνηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο, όηαλ πιεζηάδεη ζε 

δηαζηαύξσζε ρσξίο ζήκαλζε;  
128. Πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ξαδηνθώλνπ ζην απηνθίλεην;  
129. Πώο ππνινγίδεηαη ε απόζηαζε από ην αθνινπζνύκελν απηνθίλεην κέζσ ηνπ θαζξέπηε, όηαλ 

ζέινπκε λα θάλνπκε πξνζπέξαζκα ζην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην;  
130. Πνηεο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο, όηαλ αληηιεθζεί όηη θάπνην 

όρεκα από ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε έξρεηαη επάλσ ηνπ;  
131. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν εθθίλεζεο ελόο απηνθηλήηνπ κε απηόκαην θηβώηην ηαρπηήησλ.  
132. Πώο πξέπεη λα αληηδξά ν νδεγόο, θαηά ην θξελάξηζκα, ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

παηδί πνπ πεηάγεηαη ζην δξόκν), κε απηνθίλεην πνπ δηαζέηεη ζπκβαηηθό ζύζηεκα πέδεζεο;  
133. Να αλαθέξεηε κε ζπληνκία ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαηά ηελ εθθίλεζε κηαο κνηνζηθιέηαο.  
134. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζηάδηα ελόο ζηνηρεηώδνπο ηερληθνύ ειέγρνπ κηαο κνηνζηθιέηαο 

πξηλ ηελ εθθίλεζή ηεο.  
135. Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία ηελ ηερληθή εθθίλεζεο κηαο κνηνζηθιέηαο.  
136. Να αλαθέξεηε πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο θαηά θξελάξηζκα κνηνζηθιέηαο 

ζε θαηάζηαζε παληθνύ ζε νιηζζεξό δξόκν.  
137. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζηάδηα ελόο ζηνηρεηώδνπο ηερληθνύ ειέγρνπ ελόο απηνθηλήηνπ 

πξηλ ηελ εθθίλεζή ηνπ.  
138. Πνηεο πξνζαξκνγέο θαη ξπζκίζεηο πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο πξηλ νδεγήζεη ην απηνθίλεηό ηνπ;  
139. Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ην 

θξελάξηζκα;  
140. Πόηε ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ελόο απηνθηλήηνπ είλαη παξάλνκε θαη επηθίλδπλε;  
141. Πνηα έγγξαθα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεη έλαο νδεγόο γηα ηνλ ίδηνλ θαη ην απηνθίλεην;  
142. Πνηνο είλαη ν ππνρξεσηηθόο εμνπιηζκόο ελόο Δ.Ι.Υ. απηνθηλήηνπ;  
143. Ση είλαη νηθνλνκηθή νδήγεζε; Πώο επηηπγράλεηαη;  
144. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλεη έλαο νδεγόο, όηαλ ην απηνθίλεηό ηνπ δελ «παίξλεη κπξνζηά»;  
145. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ελόο θηλεηήξα απηνθηλήηνπ κε βνεζεηηθή κπαηαξία.  
146. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο όηαλ ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ «ζβήλεη»;  
147. Να αλαθέξεηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ελόο θνξηεγνύ νρήκαηνο.  
148. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν νδεγόο ιεσθνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο;  
149. Πώο ζα αληηδξάζεηε, εάλ ζε κεγάιε θαηεθόξα δηαπηζηώζεηε όηη δελ έρεηε θξέλα;  
150. Οδεγείηε επηθαζήκελν κε ηηο κέγηζηεο δηαζηάζεηο θαη βάξε πνπ πξνβιέπεη ν ΚΟΚ θαη πξέπεη λα 

κεηαθέξεηε θνξηίν από ηέζζεξηο (4) ίδηεο παιέηεο βάξνπο πέληε (5) ηόλσλ ε θάζε κία. Φηηάμηε 



Ε.Ο.Π.Π.  

 
 

 
 

ελίδα 31 από 32 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΓΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΙΚΛΔΣΩΝ 
 

έλα ζθαξίθεκα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηίνπ θαη εμεγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  
151. Οδεγείηε θνξηεγό κε κεηθηό βάξνο δεθανθηώ (18) ηόλνπο. Ση απόζηαζε αζθαιείαο αθήλεηε 

θαηά ηελ νδήγεζε ζε επαξρηαθό δξόκν; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  
152. Οδεγείηε επηθαζήκελν ζε δξόκν δηπιήο θαηεύζπλζεο κε δύν ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε θαη 

πξνηίζεζηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά ζε δξόκν κε ειάρηζην πιάηνο ζην νπνίν δεμηά θαη αξηζηεξά 
είλαη ζηαζκεπκέλα άιια νρήκαηα. Πεξηγξάςηε θαη εμεγήζηε ηελ ηερληθή πνπ ζα αθνινπζήζεηε.  

153. Οδεγείηε θνξηεγό κε ηηο κέγηζηεο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ν ΚΟΚ. Πεξηγξάςηε ηελ ηερληθή γηα 
δεμηά ζηξνθή ζε ζηελή νδό κε ηηο ειάρηζηεο καλνύβξεο.  

154. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν «πνξεία δηδαζθαιίαο»; Πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηάδηά ηεο;  
155. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνεηνηκαζίαο ζηελ πνξεία κηαο δηδαζθαιίαο;  
156. Πνηεο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ζε κία πνξεία δηδαζθαιίαο;  
157. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζηαδίνπ ηεο παξνπζίαζεο ζηελ πνξεία κηαο δηδαζθαιίαο; Γηαηί ζην 

ζηάδην απηό επηδηώθνπκε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ;  
158. Από πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε ζεηξά θαη ε κέζνδνο παξνπζίαζεο ησλ βαζκίδσλ ελόο 

καζήκαηνο θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ;  
159. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθαξκνγήο ζηελ πνξεία κηαο δηδαζθαιίαο;  
160. Πώο πξαγκαηνπνηείηαη ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ζηε δηδαζθαιία κηαο πιεξνθνξίαο θαη πώο 

κηαο πξάμεο;  
161. Πώο γίλεηαη ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ζηε δηδαζθαιία κηαο πιεξνθνξίαο θαη πώο κηαο πξάμεο;  
162. Πώο νξίδεηαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε επίδεημε; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο;  
163. Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε επίδεημε;  
164. Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε δηάιεμε;  
165. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηεο εξσηεκαηηθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο;  
166. Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε εξσηεκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο;  
167. Πώο νξίδεηαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε ζπδήηεζε; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο;  
168. Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε ζπδήηεζε;  
169. Πνηνη βαζηθνί θαλόλεο θαζηζηνύλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο κε δηάιεμε απνηειεζκαηηθόηεξε;  
170. Πνηνη βαζηθνί θαλόλεο θαζηζηνύλ ηελ εξσηεκαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο απνηειεζκαηηθόηεξε;  
171. Πνηνη βαζηθνί θαλόλεο θαζηζηνύλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ζπδήηεζε απνηειεζκαηηθόηεξε, σο 

πξνο ην ζέκα πνπ επηιέγεηαη;  
172. Πνηνη βαζηθνί θαλόλεο θαζηζηνύλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ζπδήηεζε απνηειεζκαηηθόηεξε θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο;  
173. Πνηα είλαη ε ινγηθή πνξεία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο κεζόδνπ 

θαζεκίαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο;  
174. Πνηεο απαηηήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα ηθαλνπνηνύληαη, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε κία εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κε Η/Τ;  
175. Πώο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο κηαο 

δηδαθηηθήο ελόηεηαο;  
176. Πνηα είλαη ε έλλνηα, ε ζεκαζία θαη ηα είδε ησλ θύιισλ δηδαζθαιίαο;  
177. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ησλ θύιισλ δηδαζθαιίαο.  
178. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ρξήζε θύιισλ δηδαζθαιίαο;  
179. Να αλαθέξεηε κε ζπληνκία κε πνηεο πεξηπηώζεηο ζρεηίδεηαη ε ζθνπηκόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

θύιισλ πιεξνθνξηώλ;  
180. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη έλα θύιιν πιεξνθνξηώλ.  



Ε.Ο.Π.Π.  
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181. Ση πξέπεη λα εθαξκόδεηαη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θύιισλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαιύηεξε 
αμηνπνίεζή ηνπο;  

182. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ θύιισλ αλάζεζεο εξγαζηώλ ζε κία δηδαθηηθή δηαδηθαζία;  
183. Ση νλνκάδνληαη επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο; Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη πόηε 

ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθή;  
184. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα είδε ησλ επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 
185. Πνηεο ππνδείμεηο αθνινπζνύληαη, πξνθεηκέλνπ ν πίλαθαο δηδαζθαιίαο λα θαζίζηαηαη 

απνηειεζκαηηθό επνπηηθό κέζν;  
186. Πνηεο ππνδείμεηο αθνινπζνύληαη, πξνθεηκέλνπ νη απεηθνλίζεηο λα θαζίζηαληαη απνηειεζκαηηθό 

επνπηηθό κέζν δηδαζθαιίαο;  
187. Πνηεο ππνδείμεηο αθνινπζνύληαη, πξνθεηκέλνπ νη δηαθάλεηεο λα θαζίζηαληαη απνηειεζκαηηθό 

επνπηηθό κέζν δηδαζθαιίαο;  
188. Πνηεο ππνδείμεηο αθνινπζνύληαη, πξνθεηκέλνπ νη ζηαζεξέο εηθόλεο λα θαζίζηαληαη 

απνηειεζκαηηθό επνπηηθό κέζν δηδαζθαιίαο;  
189. Πνηεο ππνδείμεηο αθνινπζνύληαη, πξνθεηκέλνπ νη θηλνύκελεο εηθόλεο λα θαζίζηαληαη 

απνηειεζκαηηθό επνπηηθό κέζν δηδαζθαιίαο;  
190. Πνηεο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ ησλ δηδαζθνκέλσλ;  
191. Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα είδε ησλ αληηθεηκεληθώλ tests πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηνπο δηδαζθόκελνπο.  
192. Ση είλαη ηα tests ζσζηνύ-ιάζνπο; Πόηε απηό ην είδνο test είλαη αμηόπηζην; Πνην είλαη ην βαζηθό 

πιενλέθηεκα θαη κεηνλέθηεκά ηνπο;  
193. Πνηεο νδεγίεο ιακβάλνληαη ππόςε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθό έλα test ζσζηνύ-ιάζνπο;  
194. Ση είλαη ηα tests πνιιαπιήο επηινγήο; Πόηε είλαη αμηόπηζηα; Πνην είλαη ην βαζηθό πιενλέθηεκα 

θαη κεηνλέθηεκά ηνπο;  
195. Πνηεο νδεγίεο ιακβάλνληαη ππόςε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθό έλα test πνιιαπιήο 

επηινγήο;  
196. Ση είλαη ηα tests ζύδεπμεο; Πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη;  
197. Πνηεο νδεγίεο ιακβάλνληαη ππόςε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθό έλα test ζύδεπμεο;  
198. Ση είλαη ηα tests ζπκπιήξσζεο; Πόηε ελδείθλπηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο;  
199. Πνηεο νδεγίεο ιακβάλνληαη ππόςε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθό έλα test ζπκπιήξσζεο;  
200. Να εηνηκάζεηε έλα θύιιν πιεξνθνξηώλ κε ζέκα: Σα θύξηα όξγαλα ηνπ νρήκαηνο.  
201. Να εηνηκάζεηε έλα θύιιν πξάμεσλ κε ζέκα: ήκαλζε θαη ζεκαηνδόηεζε.  
202. Να εηνηκάζεηε έλα ζρέδην καζήκαηνο κε ζέκα: Απνζηάζεηο αζθαιείαο, ζηάζεο – ρξόλνο 

αληίδξαζεο.  
203. Να εηνηκάζεηε έλα ζρέδην καζήκαηνο κε ζέκα: Γηαζηαπξώζεηο.  
204. Γξάςηε ηξεηο (3) εξσηήζεηο από ηεζη αμηνιόγεζεο κε κνξθή ζσζηνύ – ιάζνπο ζην ζέκα: ηάζε 

& ζηάζκεπζε.  
205. Γξάςηε ηξεηο (3) εξσηήζεηο από ηεζη αμηνιόγεζεο κε κνξθή ζσζηνύ – ιάζνπο ζην ζέκα: 

πλύπαξμε κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο.  
206. Γξάςηε ηξεηο (3) εξσηήζεηο από ηεζη αμηνιόγεζεο κε κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο ζην ζέκα: 

“Αιθνόι & άιιεο ρεκηθέο νπζίεο”.  
 


