
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ 
ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΜ, Α1, Α2, Α 

Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνλ έιεγρν πξνζφλησλ θαη ζπκπεξηθνξάο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Σκήκα ΗΗΗ ηνπ Γ.Δ.Δ. (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1, ΒΛΔΠΔ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ). 
 

ΟΜΑΓΑ Α - ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ, ΔΙΓΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ 
Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηεξνχληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ), φπσο ρξήζε δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο, θαη θψησλ 
δηαζηαχξσζεο. Σα ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ ηεο Οκάδαο Α πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ δελ ζεκεηψλνληαη σο ζθάικαηα ηεο Οκάδαο Γ. 
1) Έιεγτος οτήκαηος, τρήζε θράλοσς θαη προζηαηεσηηθώλ 

Γλψζεηο επί ησλ παξαθάησ αλαθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ, ρεηξηζκφο θαη δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ νδηθή 
αζθάιεηα ζηα: ειαζηηθά θαη θαηάζηαζε απηψλ, θξέλα θαη θαηάζηαζε απηψλ, ρεηξηζηήξηα θαη δηαθφπηεο, 
ηκάληαο ή αιπζίδα, ιηπαληηθά θαη ινηπά πγξά ηνπ δηθχθινπ (φπσο ζηάζκε ιαδηνχ, ζηάζκε πγξψλ θξέλσλ, 
ζηάζκε πγξψλ κπαηαξίαο, ζηάζκε ςπθηηθνχ πγξνχ), θψηα, δείθηεο θαηεχζπλζεο θαη ερεηηθφ φξγαλν, 
θαζξέθηεο θαη λεθξέο γσλίεο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ εγγξάθσλ νδεγνχ θαη νρήκαηνο. 
Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα γλσξίδεη, ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνζηαηεπηηθνχ 
θξάλνπο θιεηζηνχ ηχπνπ, λα ηo θνξά ζσζηά, λα ην αζθαιίδεη θαη λα ην απαζθαιίδεη ζσζηά, λα ην αθαηξεί 
κε επθνιία θαη λα έρεη ηελ πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα θαηεβαζκέλε. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εμέηαζεο ζα πξέπεη λα θνξά ην πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο, ην αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν, ηνλ επελδχηε 
(κπνπθάλ), ην παληειφλη, ηα γάληηα θαη ηηο κπφηεο κνηνζηθιέηαο. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη: 

 Ζ κε γλψζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ ησλ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο κνηνζηθιέηαο θαη ησλ  
ππνρξεσηηθψλ εγγξάθσλ νδεγνχ θαη νρήκαηνο. Οη γλψζεηο απηέο δελ απαηηείηαη λα απαξηζκνχληαη φιεο 
απφ ηνλ ππνςήθην αιιά αξθεί λα απαληά ζσζηά ζε ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ εξσηήζεηο ηνπ εμεηαζηή. 

 Ζ κε ζσζηή ρξήζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο θιεηζηνχ ηχπνπ 

 Ζ κε ζσζηή ρξήζε ηνπ ινηπνχ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ   

 Ζ κε ζηεξέσζε ηνπ δηθχθινπ ζην ζηήξηγκα (πιατλφ ή θαη θεληξηθφ). 

 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ. 
2) Οηθολοκηθή - Οηθοιογηθή οδήγεζε 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο - νηθνλνκηθήο νδήγεζεο, φπσο: 
αιιαγή ηαρπηήησλ ζηηο 3.000 - 4.000 ζηξνθέο, νδήγεζε κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, απνθπγή άζθνπσλ 
θξελαξηζκάησλ, παξαηήξεζε θαη πξφβιεςε ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο.  
Λόγοη απόρρηυες είλαη ε κε γλψζε ησλ παξαπάλσ. 
3) Κίλεζε θαη αθηλεηοποίεζή δηθύθιοσ τφρίς ιεηηοσργία θηλεηήρα 
Σν δίθπθιν ζηεξίδεηαη ζην θεληξηθφ ή πιατλφ ζηήξηγκα. Ο ππνςήθηνο ζηέθεηαη δίπια ζην δίθπθιν, πηάλεη ην 
ηηκφλη κε ηα δχν ρέξηα, θαηεβάδεη ην δίθπθιν απφ ην θεληξηθφ ή ην πιατλφ ζηήξηγκα, βγάδεη ηαρχηεηα θαη 
πεξπαηάεη πεξίπνπ 10 κέηξα κεηαθέξνληαο ην φρεκα, ρσξίο λα ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο ηνπ θαη ρσξίο λα 
απαηηείηαη ηα θψηα δηαζηαχξσζεο λα είλαη αλακκέλα. ην ηέινο ηεο δνθηκαζίαο ηνπνζεηεί ην δίθπθιν ζην 
ζηήξηγκα ηνπ.  
Λόγοη απόρρηυες είλαη: 

 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ. 

 Ζ θίλεζε ηνπ δηθχθινπ κε ην πιατλφ ζηήξηγκα κε αλαδηπισκέλν. 

 Ζ κε ζηήξημε ηνπ δηθχθινπ ζην ζηήξηγκα ηνπ. 
4) Διηθοεηδής δηαδροκή κε κηθρή ηατύηεηα (slalom) 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα νδεγήζεη ην δίθπθιν κε θαηάιιειε ηαρχηεηα, αλάκεζα απφ επηά (7) θψλνπο 
ηνπνζεηεκέλνπο ζε ζεηξά αλά ηέζζεξα (4) κέηξα (δηαδξνκή slalom) ζην κέζν κηαο ισξίδαο πιάηνπο έμη (6) 
κέηξσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο. ηελ πεξίπησζε εμέηαζεο ησλ 
θαηεγνξηψλ ΑΜ θαη Α1 ε παξαπάλσ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θψλσλ πεξηνξίδεηαη ζηα ηξεηζήκηζη (3,5) κέηξα.  
Λόγοη απόρρηυες είλαη:  

 Σν πάηεκα ηνπ πνδηνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην έδαθνο. 

 Σν κε θξάηεκα ησλ πνδηψλ πάλσ ζηα ππνπφδηα. 

 Σν πάηεκα ησλ νξηνγξακκψλ ηεο ισξίδαο. 

 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ. 

 Σν άγγηγκα ησλ θψλσλ. 
 
 
 



5) Κίλεζε κε κηθρή ηατύηεηα 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα νδεγήζεη ην δίθπθιν ζε κηα απφζηαζε εηθνζηπέληε (25) κέηξσλ, ζε νξηδφληην 
έδαθνο, ζε επζεία πνξεία εληφο ισξίδαο πιάηνπο ζαξάληα (40) εθαηνζηψλ. Ζ απφζηαζε απηή πξέπεη λα 
δηαλπζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) δεπηεξνιέπησλ. Ο ρξφλνο αξρίδεη κε ηελ είζνδν ηνπ 
εκπξφζζηνπ ηξνρνχ ζηε ισξίδα θαη ηειεηψλεη κε ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηε ισξίδα απηή. Ο ρξφλνο κπνξεί λα 
ειέγρεηαη κε ρξνλφκεηξν ρεηξφο ή ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν πνπ ιακβάλεη ελδείμεηο απφ επαθέο ζην 
έδαθνο.  Ζ εθθίλεζε γίλεηαη ζε απφζηαζε  φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κέηξσλ απφ ηελ είζνδν ζηελ 
αλαθεξφκελε ισξίδα. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη:  

 Σν πάηεκα ηνπ πνδηνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην έδαθνο. 

 Σν κε θξάηεκα ησλ πνδηψλ πάλσ ζηα ππνπφδηα. 

 Σν πάηεκα ησλ νξηνγξακκψλ ηεο ισξίδαο. 

 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ 

 Ζ θάιπςε ηεο απφζηαζεο ζε ρξφλν κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ.  
6) Δπηηάτσλζε οτήκαηος κε αιιαγή ηατσηήηφλ 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα δηαλχζεη κε ην δίθπθιν κηα απφζηαζε πελήληα (50) κέηξσλ ζε νξηδφληην έδαθνο 
θαη επηηαρχλνληαο ζε φιν ην κήθνο ηεο εηδηθήο ισξίδαο, θηλνχκελνο κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 30 km/h κε 
δεχηεξε ή ηξίηε ζρέζε κεηάδνζεο ζε επζεία πνξεία θαη εληφο ισξίδαο πιάηνπο ζαξάληα (40) εθαηνζηψλ. Ζ 
εθθίλεζε γίλεηαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κέηξσλ απφ ηελ είζνδν ζηελ αλαθεξφκελε 
ισξίδα. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη:  

 Ζ κε αιιαγή ηαρπηήησλ. 

 Ζ κε επηηάρπλζε ζε φιν ην κήθνο ηεο εηδηθήο ισξίδαο. 

 Σν πάηεκα ησλ νξηνγξακκψλ ηεο ισξίδαο. 

 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ. 

 Σν πάηεκα ηνπ πνδηνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην έδαθνο. 

 Σν κε θξάηεκα ησλ πνδηψλ πάλσ ζηα ππνπφδηα. 
7) Κίλεζε κε αποθσγή εκποδίοσ (εθηός ηες θαηεγορίας ΑΜ) 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα δηαλχζεη κε ην δίθπθιν εληφο εηδηθήο ισξίδαο πιάηνπο ελφο (1) κέηξνπ κηα 
απφζηαζε εβδνκήληα (70) κέηξσλ, ζε νξηδφληην έδαθνο θαη επηηαρχλνληαο ζε φιν ην κήθνο ηεο θαη ζε 
ρξφλν κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ θαηεγνξία Α1 θαη κηα απφζηαζε ζαξάληα (40) 
κέηξσλ θαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ νθηψ (8) αληίζηνηρα γηα ηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Α. Δπηηξέπεηαη δεχηεξε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ.   
Δμεξρφκελνο απφ ηελ παξαπάλσ ισξίδα, απνθεχγεη έλα ζηαζεξφ εκπφδην πιάηνπο ελφο (1) κέηξνπ (φπσο 
είλαη νη θψλνη) ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε δέθα (10) κέηξσλ θαη αμνληθά κε ηελ ισξίδα απηή, απφ 
δεμηά ή απφ αξηζηεξά. ηε ζπλέρεηα θαη ζε απφζηαζε δέθα (10) κέηξσλ, εηζέξρεηαη ζε κία άιιε εηδηθή 
ισξίδα αξρηθνχ πιάηνπο δχν (2) κέηξσλ, ε νπνία βξίζθεηαη αμνληθά κε ηελ πξψηε θαη θαηαιήγεη ζε πιάηνο 
ελφο (1) κέηξνπ κεηά απφ απφζηαζε δέθα (10) κέηξσλ. Ζ εθθίλεζε γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο εηδηθήο ισξίδαο 
ησλ εβδνκήληα (70) κέηξσλ θαη ε δνθηκαζία νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ δηθχθινπ απφ ηε δεχηεξε 
εηδηθή ισξίδα δέθα (10) κέηξσλ. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη:  

 Σν πάηεκα ησλ νξηνγξακκψλ ησλ ισξίδσλ. 

 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ. 

 Σν πάηεκα ηνπ πνδηνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην έδαθνο. 

 Σν κε θξάηεκα ησλ πνδηψλ πάλσ ζηα ππνπφδηα. 

 Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο εληφο ηεο εηδηθήο ισξίδαο ησλ εβδνκήληα (70) κέηξσλ ή ησλ ζαξάληα 
(40) κέηξσλ ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) ή νθηψ (8) δεπηεξνιέπησλ θαηά πεξίπησζε. 

 Σν άγγηγκα ηνπ εκπνδίνπ. 
8) Πέδεζε εθηάθηοσ αλάγθες (εθηός ηες θαηεγορίας ΑΜ) 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα δηαλχζεη κε ην δίθπθιν εληφο εηδηθήο ισξίδαο πιάηνπο ελφο (1) κέηξνπ κηα 
απφζηαζε εβδνκήληα (70) κέηξσλ, ζε νξηδφληην έδαθνο θαη επηηαρχλνληαο ζε φιν ην κήθνο ηεο θαη ζε 
ρξφλν κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ θαηεγνξία Α1 θαη κηα απφζηαζε ζαξάληα (40) 
κέηξσλ θαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ νθηψ (8) αληίζηνηρα γηα ηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Α. Δπηηξέπεηαη δεχηεξε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ. 
Μεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ισξίδα ησλ εβδνκήληα (70) κέηξσλ ή ησλ ζαξάληα (40) κέηξσλ, πξέπεη λα 
θξελάξεη αθαξηαία θαη λα αθηλεηνπνηήζεη ην δίθπθιν κεηά απφ απφζηαζε είθνζη (20) κέηξσλ γηα ηελ 
θαηεγνξία Α1 θαη δεθαπέληε (15) κέηξσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Α.  
Λόγοη απόρρηυες είλαη:  

 Σν πάηεκα ησλ νξηνγξακκψλ ηεο ισξίδαο. 



 Ζ αλαηξνπή ηνπ δηθχθινπ. 

 Σν πάηεκα ηνπ πνδηνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην έδαθνο. 

 Σν κε θξάηεκα ησλ πνδηψλ πάλσ ζηα ππνπφδηα. 

 Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο εληφο ηεο εηδηθήο ισξίδαο ησλ εβδνκήληα (70) κέηξσλ ή ησλ ζαξάληα 
(40) κέηξσλ ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) ή νθηψ (8) δεπηεξνιέπησλ θαηά πεξίπησζε. 

 Με αθηλεηνπνίεζε ηνπ δηθχθινπ κεηά απφ απφζηαζε είθνζη (20) θαη δεθαπέληε (15) κέηξσλ θαηά 
πεξίπησζε. 

9) Αθηλεηοποίεζε, ζηάζκεσζε οτήκαηος θαη αζθαιής αποκάθρσλζε από ασηό 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αθηλεηνπνηήζεη ην δίθπθιν ζηε ζέζε ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηάιιειν 
δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο, κεηά λα ζβήζεη ηνλ θηλεηήξα (φρη απφ ηνλ δηαθφπηε έθηαθηεο αλάγθεο), λα 
ζέζεη ηελ 1ε ζρέζε κεηάδνζεο ζην θηβψηην ηαρπηήησλ, λα εθηείλεη ην πιάγην ζηήξηγκα, λα αθαηξέζεη ηα 
θιεηδηά απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε, λα θαηέβεη απφ ην δίθπθιν, θαη αθνχ βεβαησζεί φηη ην φρεκα είλαη 
ζηαζκεπκέλν, λα απνκαθξπλζεί κε αζθάιεηα απφ απηφ. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη ε κε νξζή εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο.  
 

ΟΜΑΓΑ Β – ΠΟΡΔΙΑ, ΟΒΑΡΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 
Ο ππνςήθηνο θαηά ηελ πνξεία ειέγρεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη 
απνξξίπηεηαη εάλ ππνπέζεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα ζθάικαηα - παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
1) Παραβίαζε ζεκαηοδόηε, ορηδόληηας θαη θαηαθόρσθες ζήκαλζες θαη κε ζσκκόρθφζε ζε ζήκα 
ηροτολόκοσ 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα νδεγεί ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηνδφηεζε, ηελ 
θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα ζήκαλζε θαη ηα ζήκαηα ησλ ηξνρνλφκσλ.   
Λόγοη απόρρηυες είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
2) Δίζοδος ζηο αληίζεηο ρεύκα θσθιοθορίας 

Δίζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο, ζεσξείηαη ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζε νδφζηξσκα ή ζε ηκήκα 
νδνζηξψκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αληίζεηε, πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ θπθινθνξία. Δθφζνλ ε θίλεζε 
ζην νδφζηξσκα επηβάιιεηαη λα γίλεη απφ ηνλ ππνςήθην γηα πξνζπέξαζκα ζηακαηεκέλνπ νρήκαηνο (εθηφο 
ιεσθνξείνπ πνπ εθηειεί ζπγθνηλσλία ή ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ πνπ απνβηβάδεη ή επηβηβάδεη παηδηά) ή ιφγσ 
αδπλακίαο θίλεζεο ζην θαλνληθφ ξεχκα θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηή επηηξέπεηαη 
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη δελ παξαβηάδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ αληηζέησο εξρφκελνπ 
νρήκαηνο, ηνχην δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην ζηνλ εμεηαζηή.  
ε νδφζηξσκα πνπ δελ ππάξρεη ζήκαλζε κνλφδξνκνπ ν ππνςήθηνο θηλείηαη ππνρξεσηηθά ζηε δεμηά 
πιεπξά ηνπ δξφκνπ, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη εηζέξρεηαη ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο, εθηφο εάλ 
γλσξίδεη ηνλ δξφκν θαη πξνηίζεηαη λα ζηξίςεη αξηζηεξά θαη ελεκεξψζεη ηνπο εμεηαζηέο. Όηαλ δελ ππάξρεη 
ζήκαλζε κνλφδξνκνπ θαη ν εμεηαζηήο δψζεη παξάγγεικα ζηξνθήο αξηζηεξά είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
εηδνπνηήζεη ηνλ ππνςήθην γηα θίλεζε ζε κνλφδξνκν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ζσζηή ζέζε ζην 
νδφζηξσκα. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη: 

 Ζ είζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο ζε δξφκν φπνπ ππάξρεη δηπιή ή κνλή ζπλερφκελε γξακκή. 

 Ζ θίλεζε ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο, ζε δξφκν ρσξίο ζήκαλζε κνλφδξνκνπ εθηφο αλ ν ππνςήθηνο 
ην γλσξίδεη θαη ην έρεη δειψζεη ζηνπο εμεηαζηέο. 

 Ζ είζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο ιφγσ πξνζπέξαζεο ζηακαηεκέλνπ, ζε ζηάζε, ιεσθνξείνπ 
πνπ εθηειεί ζπγθνηλσλία ή ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ πνπ επηβηβάδεη ή απνβηβάδεη παηδηά αθφκα θαη αλ 
δεισζεί ζηνπο εμεηαζηέο. 

 Οπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη είζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο.      
3) Αλέβαζκα ζε πεδοδρόκηο ή δηατφρηζηηθή λεζίδα ή θίλεζε ζε δηαθεθρηκέλο ηκήκα ηοσ δρόκοσ 
όποσ απαγορεύεηαη ε τρήζε ηοσ από ηα οτήκαηα 
Αλέβαζκα ζην πεδνδξφκην ή ζε δηαρσξηζηηθή λεζίδα ζεσξείηαη νπνηεδήπνηε ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ηξνρφο 
ράζεη ηελ επαθή ηνπ κε ην νδφζηξσκα θαη ηεζεί επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηεο δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο. Κίλεζε 
ζην πιατλφ ξείζξν (ην ηκήκα ηεο νδνχ κεηαμχ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηεο αζθάιηνπ) δελ απαγνξεχεηαη. 
Κίλεζε ζε ηκήκαηα ηεο νδνχ φπνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθέο δηαγξακκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ ΚΟΚ, απαγνξεχεηαη.   
Λόγοη απόρρηυες είλαη: ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
 
 
 
 
 
 
 



4) Πρόθιεζε αηστήκαηος 

Θεσξείηαη ε πξφθιεζε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο κε ππαηηηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Πξφθιεζε αηπρήκαηνο 
ζεσξείηαη θαη ε απνηξνπή αηπρήκαηνο κε παξέκβαζε ηξίηνπ ή γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζηνλ ίδην ηνλ 
ππνςήθην. 
Λόγοη απόρρηυες είλαη:  

 Ζ πξφθιεζε αηπρήκαηνο φπσο πξφζθξνπζε ζε άιιν φρεκα, ή έζησ απιή επαθή κε νπνηνδήπνηε 
ζηαζεξφ ή θηλεηφ αληηθείκελν. 

 Ζ απνηξνπή αηπρήκαηνο φπσο ε απνηξνπή ζχγθξνπζεο κε πεδφ πνπ απεθεχρζε ιφγσ κεηαθίλεζεο ηνπ 
ίδηνπ ηνπ πεδνχ ή απνηξνπή ζχγθξνπζεο κε φρεκα κεηά απφ ειηγκφ ηνπ νδεγνχ ηνπ άιινπ νρήκαηνο. 

 Ζ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.  
5) Παραβίαζε ηες προηεραηόηεηας 

Ο ππνςήθηνο θαηά ηελ πνξεία θηλείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ θαη ηεξεί ππνρξεσηηθά ηε 
ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε ησλ νδψλ, ελψ φηαλ απηέο δελ πθίζηαληαη ηζρχεη 
ν γεληθφο θαλφλαο ηεο εθ δεμηψλ πξνηεξαηφηεηαο κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
ηελ πεξίπησζε φκνηαο (ηζνδχλακεο) ζήκαλζεο ζε θφκβν (φπσο πηλαθίδα STOP ζε δξφκν θαη ζην 
ζπκβαιιφκελν ζε απηφ δξφκν δεμηά) ηφηε ηζρχεη ε εθ δεμηψλ πξνηεξαηφηεηα. ηελ πεξίπησζε φκνηαο 
(ηζνδχλακεο) ζήκαλζεο ζε θφκβν (φπσο πηλαθίδα STOP ζηνλ ίδην δξφκν αιιά ζηηο αληίζεηεο 
θαηεπζχλζεηο) ηφηε γηα αξηζηεξή ζηξνθή θαη ησλ δχν νρεκάησλ ηεο απηήο θαηεγνξίαο γίλεηαη θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ πξνβιέπεηαη επίζεο φηη νη νδεγνί νρεκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζε 
θπθιηθφ θφκβν (πιαηεία) έρνπλ πξνηεξαηφηεηα εθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε ζεκαηνδφηεζε ή θαη 
ζήκαλζε.   
Λόγοη απόρρηυες είλαη: 

 Ζ παξαβίαζε ηεο εθ δεμηψλ πξνηεξαηφηεηαο ησλ νρεκάησλ ζε θφκβνπο ρσξίο ζεκαηνδφηεζε ή θαη 
ζήκαλζε. 

 Ζ κε ζσζηή θαη έγθαηξε αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο κέζα ζηνλ θφκβν γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο 
πξνηεξαηφηεηαο ζε νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη απφ δεμηά είζνδν κε πξνηεξαηφηεηα. 

 Ζ παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο αληηζέησο εξρφκελνπ νρήκαηνο ζε δξφκν κε δηπιή ή κνλή ζπλερφκελε 
γξακκή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ελεκέξσζεο ησλ εμεηαζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη  
πξνζπέξαζκα ζε ζηακαηεκέλν φρεκα. 

 Ζ κε παξαρψξεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζε νρήκαηα άκεζεο αλάγθεο. 

 Ζ παξαβίαζε γεληθφηεξα πξνηεξαηφηεηαο πεδψλ (ή θηλνπκέλσλ ή ερφλησλ ηελ πξφζεζε λα δηαζρίζνπλ 
ηνλ δξφκν) θαη νρεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17, 
θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΚΟΚ. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ- ΠΟΡΔΙΑ, ΑΠΛΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 
Κάζε θνξά πνπ ππνςήθηνο ππνπέζεη ζε νπνηνδήπνηε ζθάικα, ν εμεηαζηήο πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψλεη κε 
επγεληθφ ηξφπν ζρεηηθά θαη λα θαηαγξάθεη ην ζθάικα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζην κλεκφλην. Γηα λα 
απνξξηθζεί έλαο ππνςήθηνο πξέπεη λα ζεκεησζνχλ δχν (2) ζθάικαηα «» ζηελ ίδηα ζέζε ηνπ κλεκνλίνπ ή 
πέληε (5) ζπλνιηθά ζθάικαηα «» ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ κλεκνλίνπ, γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  
1) Δθθίλεζε από ζέζε ζηάζες ή ζηάζκεσζες 
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο μεθηλάεη ζσζηά ην φρεκα (έιεγρνο κε ζηξνθή ηεο θεθαιήο κέρξη ην χςνο ηνπ 
ψκνπ, ρξήζε δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο, ηπρφλ παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο, θ.ιπ.) ρσξίο απφηνκε ή 
αλψκαιε εθθίλεζε θαη ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα. 
θάικαηα είλαη:  

 ε κε ρξήζε ηνπ ζσζηνχ δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο,  

 ν κε νξζφο έιεγρνο κε ηε ρξήζε ηνπ θαζξέπηε θαη ηε ζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ κέρξη ην χςνο ηνπ ψκνπ, 

 ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα,  

 ε κε νξζή ρξήζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ (ρξήζε άιιεο ζρέζεο ηαρχηεηαο εθηφο ηεο 1εο ζρέζεο), 

 ε απφηνκε ή αλψκαιε εθθίλεζε ιφγσ θαθήο ρξήζεο ησλ ρεηξνκνριψλ ζπκπιέθηε θαη επηηαρπληή 
H κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε άιιν θηλνχκελν φρεκα, απνηειεί ζνβαξφ ζθάικα ηεο ΟΜΑΓΑ Β 
θαη ιφγν απφξξηςεο ηνπ ππνςεθίνπ.   
2) Σρόπος αιιαγής ιφρίδας θσθιοθορίας 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θαηά ηελ αιιαγή ισξίδαο θπθινθνξίαο θάλεη νξζή ρξήζε ησλ θαζξεπηψλ, 
ελεξγνπνηεί ηνλ θαηάιιειν δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο, παξαρσξεί ηπρφλ πξνηεξαηφηεηα θαη ηελ ηειεπηαία 
ζηηγκή κε ζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ ζην χςνο ηνπ ψκνπ επαλειέγρεη θαη εηζέξρεηαη ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο 
πνπ επηζπκεί. 
θάικα είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
H κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε άιιν θηλνχκελν φρεκα, απνηειεί ζνβαξφ ζθάικα ηεο ΟΜΑΓΑ Β 
θαη ιφγν απφξξηςεο ηνπ ππνςεθίνπ.   



3) Υρήζε δεηθηώλ αιιαγής θαηεύζσλζες θαη θώηφλ έθηαθηες αλάγθες 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο, ζηξνθήο (δεμηά ή αξηζηεξά), ή ζηάζκεπζεο θάλεη 
ρξήζε ησλ δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο βάζεη ηνπ ΚΟΚ, θαη αλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δίλεη ηα αληίζηνηρα 
ζήκαηα κε ην ρέξη, αλ δνζεί απφ ηνλ εμεηαζηή, ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε βιάβεο ησλ δεηθηψλ, παξφκνηα 
εληνιή. Ζ ρξήζε απφ ηνλ ππνςήθην νδεγφ ησλ θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο ειέγρεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
ηξνρνπέδεζεο ιφγσ απφηνκεο επηβξάδπλζεο ή ιφγσ βιάβεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νρήκαηνο ή ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ ηξίηνη απφ ην εθπαηδεπηηθφ φρεκα.   
θάικαηα είλαη :  

 ε κε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαηά ηελ εθθίλεζε, ζηάζκεπζε θαη 
θαηά ηηο αιιαγέο θαηεχζπλζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ππνςήθηνο κε ην φρεκά ηνπ. 

 ε κε ζσζηή ρξήζε ησλ θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο. 
4) Κίλεζε οτήκαηος θαη ζφζηή ζσκπερηθορά οδεγού αλάιογα κε ηης σπάρτοσζες ζσλζήθες 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θηλεί ην φρεκά ηνπ νξζά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ θαη ζπκπεξηθέξεηαη 
αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο νδνχ (φπσο θίλεζε άιισλ νρεκάησλ, κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο, νρεκάησλ άκεζεο βνήζεηαο, ζεβαζκφο ησλ πεδψλ), ρσξίο λα παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή πνξεία 
άιισλ νρεκάησλ θηλνχκελνο κε αζπλήζηζηε βξαδχηεηα ρσξίο αηηία.  
θάικα είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
5) φζηή ζέζε ζηο οδόζηρφκα 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα θηλεί ην φρεκα, ζε επζεία πνξεία θαη ζηε ζσζηή ζέζε ζχκθσλα κε 
φζα νξίδνληαη ζηνλ ΚΟΚ, λα πάξεη έγθαηξα ηε ζσζηή ζέζε κεηά απφ ην παξάγγεικα γηα λα ζηξίςεη δεμηά ή 
αξηζηεξά, ζε κνλφδξνκνπο ή ζε δξφκνπο δηπιήο θαηεχζπλζεο, θαη λα εηζέιζεη ζηε ζσζηή ζέζε κεηά ηελ 
είζνδφ ηνπ ζην δξφκν πνπ έζηξηςε. 
θάικα είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
H κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε άιιν θηλνχκελν φρεκα, απνηειεί ζνβαξφ ζθάικα ηεο ΟΜΑΓΑ Β 
θαη ιφγν απφξξηςεο ηνπ ππνςεθίνπ.   
6) Σήρεζε ζφζηώλ αποζηάζεφλ από ηα άιια οτήκαηα 
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο ηεξεί ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο απφ ηα νρήκαηα πνπ πξνεγνχληαη ή πνπ 
θηλνχληαη παξάιιεια κε ην φρεκά ηνπ ή είλαη ζηαζκεπκέλα. 
θάικα είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
7) Προζπέραζκα εκποδίοσ ή προπορεσόκελοσ οτήκαηος 
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θαηά ηελ πξνζπέξαζε εκπνδίνπ ή πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο θάλεη νξζή 
ρξήζε ησλ θαζξεπηψλ, ελεξγνπνηεί ηνλ αξηζηεξφ δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο, παξαρσξεί ηπρφλ 
πξνηεξαηφηεηα, επαλειέγρεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή κε ζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ ζην χςνο ηνπ ψκνπ, εηζέξρεηαη 
ζηελ πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ ισξίδα θπθινθνξίαο, πξνζπεξλά ην εκπφδην ή ην πξνπνξεπφκελν φρεκα θαη 
επαλέξρεηαη ελεξγνπνηψληαο ην δεμί δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο ζηελ νπνία 
αξρηθά θηλείην. 
θάικα είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 
H κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε άιιν θηλνχκελν φρεκα, απνηειεί ζνβαξφ ζθάικα ηεο ΟΜΑΓΑ Β 
θαη ιφγν απφξξηςεο ηνπ ππνςεθίνπ.   
8)  Κίλεζε ζε ηζόπεδο θσθιηθό θόκβο (πιαηεία) 
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θαηά ηελ είζνδν ή έμνδν απφ θπθιηθφ θφκβν (πιαηεία) θαηαιακβάλεη ηε ζσζηή 
ζέζε ζην νδφζηξσκα θαη θάλεη ηνπο ζσζηνχο ρεηξηζκνχο (φπσο ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ θαηεχζπλζεο). 
πγθεθξηκέλα, αλ δελ έρεη δνζεί εληνιή εμφδνπ ζηνλ ππνςήθην, απηφο ππνρξενχηαη λα θηλείηαη εζσηεξηθά 
ζηελ πιαηεία, ελψ αλ πξφθεηηαη λα εμέιζεη ηνπ θφκβνπ ππνρξενχηαη λα θηλείηαη εμσηεξηθά. Καηά ηελ εμέηαζε 
πξέπεη λα δίδεηαη έγθαηξα θαη κε ζαθήλεηα ην παξάγγεικα ηνπ εμεηαζηή γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ. 
θάικαηα είλαη:  

 ε κε νξζή πξνζέγγηζε ζηνλ θπθιηθφ θφκβν (φπσο κε πςειή ηαρχηεηα), 

 ε κε νξζή θίλεζε κέζα ζηνλ θπθιηθφ θφκβν, 

 ε κε νξζή θαη έγθαηξε ρξήζε ηνπ δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαηά ηελ έμνδν απφ ηνλ θπθιηθφ θφκβν.      
H κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε άιιν θηλνχκελν φρεκα, απνηειεί ζνβαξφ ζθάικα ηεο ΟΜΑΓΑ Β 
θαη ιφγν απφξξηςεο ηνπ ππνςεθίνπ.   
9) φζηή αιιαγή ηατσηήηφλ αλάιογα κε ηης σπάρτοσζες ζσλζήθες 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θάλεη νξζή επηινγή ησλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (ηαρχηεηεο), αλάινγα 
κε ηηο ζπλζήθεο (φπσο ζε δξφκνπο κε θιίζεηο αλσθέξεηαο ή θαησθέξεηαο). Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα 
ρξεζηκνπνηεί, εθφζνλ νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ην επηηξέπνπλ, φιεο ηηο ηαρχηεηεο. 
θάικαηα είλαη: 

 ε κε νξζή θαη έγθαηξε αιιαγή ηαρπηήησλ 

 ε ζπλερήο ρξήζε ηεο 1εο ηαρχηεηαο ελ θηλήζεη 
 
 



10) βήζηκο θηλεηήρα 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θάλεη νξζή ρξήζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο ψζηε λα κελ ζβήζεη ν 
θηλεηήξαο. 
11) Φρελάρηζκα κε δηάθορες ηατύηεηες 

Καηά ηελ πνξεία ν εμεηαζηήο δίλεη εληνιή λα κεηψζεη ν ππνςήθηνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. ηε 
δνθηκαζία απηή ειέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο πεξηνξίδεη νξζά ηελ ηαρχηεηα θαη εάλ ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηα 
νρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Δπίζεο ν εμεηαζηήο δίλεη εληνιή λα γίλεη θαη αθαξηαία αθηλεηνπνίεζε ηνπ 
νρήκαηνο. Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο πνπ αθνινπζεί κε ηε ρξήζε ησλ 
θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ λα αθηλεηνπνηήζεη ην φρεκα. Ο εμεηαζηήο, θαηά ηε δνθηκαζία απηή, 
πξέπεη λα επηδεηθλχεη κεγάιε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο πξφθιεζεο 
αηπρήκαηνο. Αλ θαηά ηελ πνξεία παξαζηεί αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξφκνηα θξελαξίζκαηα, δε 
ρξεηάδεηαη εηδηθή εληνιή απφ ηνλ εμεηαζηή. 
θάικαηα είλαη: 

 ν κε νξζφο πεξηνξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο, 

 ε κε νξζή αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο, 

 ν πεξηνξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο ή θαη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ, ρσξίο λα πθίζηαηαη ιφγνο θαη λα 
έρεη δνζεί ζρεηηθή εληνιή.  

12) Σήρεζε ηοσ ΚΟΚ 

Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο πξνζφλησλ θαη ζπκπεξηθνξάο γλσξίδεη θαη 
εθαξκφδεη νξζά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ, πέξαλ απηψλ πνπ εηδηθά πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζηηο ΟΜΑΓΔ Β 
θαη Γ. 
13) Αδηθαηοιόγεηε παρέκβαζε παρηζηάκελοσ εθπαηδεσηή 

Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ηνπ παξηζηάκελνπ εθπαηδεπηή (φπσο ιεθηηθά ή/θαη ζπλζεκαηηθά) εθηφο ηεο 
πεξίπησζεο πνπ ε παξέκβαζε ζθνπφ έρεη ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ζεσξείηαη βνήζεηα πξνο ηνλ 
ππνςήθην θαη ζεκεηψλεηαη σο ζθάικα.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1   ΣΟ  ΠΑΡΟΝ   ΙΥΤΔΙ  ΓΙΑ  ΣΡΙΑ  ΥΡΟΝΙΑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΣΜΗΜΑ  Ι                                                     

ΓΔΛΣΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΑΜ, Α1, Α2, Α 

 
 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ : 

 
 ΓΗΔΤΘΤΝΖ / ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ : 

 
 ΔΠΩΝΤΜΟ : 

 
 ΟΝΟΜΑ : 

 

 ΟΝΟΜΑ  ΠΑΣΔΡΑ / ΤΕΤΓΟΤ : 

 

 ΑΡΗΘΜ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ : 
 
 ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 

 
 ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΟΓΖΓΖΖ: 

 
 ΑΡΗΘΜ.  ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ / ΔΣΟ :   

 
 

 

 ΚΩΓΗΚΟΗ – ΠΑΡΑΣ. : 

 

 ΓΛΩΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ: 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ : Σν δειηίν απηφ πνπ είλαη   
δεκφζην έγγξαθν ρνξεγείηαη ζχκθσλα                          .......................20..... 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη παξέρεη ην                                    Δ.Ν. 
δηθαίσκα ζηνλ  θάηνρν ηνπ λα εθπαηδεχεηαη                    Ο εμνπζηνδνηεκέλνο 
ζηελ νδήγεζε νρεκάησλ. Ζ αιινίσζε ή ε                             ππάιιεινο                ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ 
παξαπνίεζή ηνπ επηζχξεη θπξψζεηο. ε 
πεξίπησζε απψιεηαο ρνξεγείηαη λέν δειηίν, 
αιιά δελ πξνγξακκαηίδεηαη εμέηαζε πξηλ 
πεξάζνπλ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα                                                                                          
πνπ δειψλεηαη ε απψιεηα. 

                                                                                                                                                                                                          
ΣΜΗΜΑ   ΙΙ 

 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΞΔΣΑΗ 

 

 

  ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΔΞΔΣΑΣΧΝ 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΥΟΛΗ 
ΠΑΡΙΣΑΜΔΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

 
 
 

    

 
 
 

 
 
 

 

    
 
 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 
 

 

    
 
 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 
 
 

    

 
 
 

  



ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΑΜ, Α1, Α2, Α 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ         

Α 
ΟΜΑΓΑ Α - ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ, ΔΙΓΙΚΔ 

ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΗΜΔΙΧΗ  ΦΑΛΜΑΣΧΝ 

1 Έιεγρνο νρήκαηνο, ρξήζε θξάλνπο θαη πξνζηαηεπηηθψλ         

2 Οηθνλνκηθή - Οηθνινγηθή νδήγεζε         

3 Κίλεζε θαη αθηλεηνπνίεζή δηθχθινπ ρσξίο ιεηηνπξγία θηλεηήξα         

4 Διηθνεηδήο δηαδξνκή κε κηθξή ηαρχηεηα (slalom)         

5 Κίλεζε κε κηθξή ηαρχηεηα         

6 Δπηηάρπλζε νρήκαηνο κε αιιαγή ηαρπηήησλ         

7 Κίλεζε κε απνθπγή εκπνδίνπ (εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ΑΜ)         

8 Πέδεζε εθηάθηνπ αλάγθεο (εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ΑΜ)         

9 Αθηλεηνπνίεζε, ζηάζκεπζε νρήκαηνο θαη αζθαιήο απνκάθξπλζε απφ απηφ         

  ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΠΟΡΔΙΑ         

Β ΟΜΑΓΑ Β – ΠΟΡΔΙΑ, ΟΒΑΡΑ ΦΑΛΜΑΣΑ         

1 
Παξαβίαζε ζεκαηνδφηε, νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαη κε 
ζπκκφξθσζε ζε ζήκα ηξνρνλφκνπ 

        

2 Δίζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο         

3 
Αλέβαζκα ζε πεδνδξφκην ή δηαρσξηζηηθή λεζίδα ή θίλεζε ζε δηαθεθξηκέλν 
ηκήκα ηνπ δξφκνπ φπνπ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ απφ ηα νρήκαηα 

        

4 Πξφθιεζε αηπρήκαηνο         

5 Παξαβίαζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο         

Γ ΟΜΑΓΑ Γ – ΠΟΡΔΙΑ, ΑΠΛΑ ΦΑΛΜΑΣΑ         

1 Δθθίλεζε απφ ζέζε ζηάζεο ή ζηάζκεπζεο         

2 Σξφπνο αιιαγήο ισξίδαο θπθινθνξίαο         

3 Υξήζε δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαη θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο         

4 
Κίλεζε νρήκαηνο θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά νδεγνχ αλάινγα κε ηηο 
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

        

5 σζηή ζέζε ζην νδφζηξσκα         

6 Σήξεζε ζσζηψλ απνζηάζεσλ απφ ηα άιια νρήκαηα         

7 Πξνζπέξαζκα εκπνδίνπ ή πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο         

8 Κίλεζε ζε ηζφπεδν θπθιηθφ θφκβν (πιαηεία)         

9 σζηή αιιαγή ηαρπηήησλ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο         

10 βήζηκν θηλεηήξα         

11 Φξελάξηζκα κε δηάθνξεο ηαρχηεηεο         

12 Σήξεζε ηνπ ΚΟΚ         

13 Αδηθαηνιφγεηε παξέκβαζε παξηζηάκελνπ εθπαηδεπηή         

Γ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  ΔΞΔΣΑΗ         

Δ ΧΡΑ  ΛΗΞΗ  ΔΞΔΣΑΗ         

Τπογραθή         

ΠΡΧΣΟ  ΔΞΔΣΑΣΗ                                                   

Ολοκαηεπώλσκο                                                 

Τπογραθή         

ΓΔΤΣΔΡΟ  ΔΞΔΣΑΣΗ                                               

Ολοκαηεπώλσκο                                                 

 

 


