
C:\Users\best\AppData\Local\Temp\Εγκύκλιος_11092_1399_17-3-2009.doc 

        

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         Αζήλα    17/33 

/20062009 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βαζκόο Πξνη/ηαο ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ         Αξηζ. Πξση : 11092/1399 

Γ/ΝΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                          

ΣΜΗΜΑ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ   

                               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                            Αζήλα                /20021               /  

30111    16-2--          / 2001096                                                        

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ                                            

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΟ                                                  Γ/ΝΖ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                      Αξηζ. Πξση.  9674/906 Φ 354050 / 67764        82450 / 2500 / 99  

3726            

ΣΜΖΜΑ  ΣEXNIKOY EΛΔΓΥΟΤ                                                   

Σαρ. Γ/λζε : Αλαζηάζεσο  2 & Η. Σζηγάληε 

Λ πγγξνύ 23 Σ.Κ.            : 101 9117 80 

ΑΘΖΝΑ  

Πιεξνθνξίεο : Α. Λάηζηλνο 

Σειέθσλν     : 210 650 8502 

Fax                : 210 650 8485 

 

ΠΡΟ 

: 

1. Ν.Α. ηεο ρώξαο  

   α) Γξαθείν Ννκάξρε 

   β) Όιεο ηηο Γ/λζεηο, Σκήκαηα, Γξαθεία 

      Μ.Δ. 

   γ) Όια ηα Κ.Σ.Δ.Ο. ηεο ρώξαο 

   2. Όιεο ηηο Γ/λζεηο θαη ηα απηνηειή 

 ΑΘΖΝΑ      ηκήκαηα ηνπ Τ.Μ.Δ. 

       (πξνο ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ 

      εμεηαζηώλ) 

  ΚΟΗΝ: 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Μ.Δ. 

   2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα  

  3. Γεληθό Γ/ληή Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

  4. Γεληθή Γ/ληξηα Μεηαθνξώλ 3. Γξαθ. Γελ. 

Γξακκαηέα ΤΜΔ 

Πιεξνθνξίεο : Γ. ΓηαινύξεοΓ. Αρπαηδίδνπ :  

Δ.Ν.Παξίζεο 

ΚΟΗΝ: 5. .Δ.Δ.Τ.Μ.Δ. 

   6. Π.Ο.Δ.Δ.Ο.Α.Μ. 

       Θνπθηδίδνπ 2 - 4 

       155 61 Υνιαξγόο - Αζήλα 

   7. Ο.Δ.Τ.Ο.Α.Μ.Δ. 

       Θεζ/θεο 9,   211 00 Ναύπιην 

   8. .Δ.Δ.Ο.Α.Γ.Α. 

       Κσλζηαληηλνππόιεσο 176 

    121 33 Πεξηζηέξη Αηηηθήο 

   9. Έλσζε Δθπαηδεπηώλ Οδεγώλ 

       Απηνθηλήησλ - Μνηνζηθιεηώλ Διιάδαο 

       Μαθεδνλίαο 5  

    Καιιηζέα 

 

Θέμα : Κνηλνπνίεζε ΦΔΚ   «Καζνξηζκόο δηαδηθαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

            δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 74/2008 (ΦΔΚ 112/Α’), γηα ηελ αξρηθή επηκόξθσζε oξηζκέλσλ 

            θαηεγνξηώλ νδεγώλ νδηθώλ νρεκάησλ» 



 

   

2 

 

           αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζε θσηναληίγξαθν απόζπαζκα ηνπ ΦΔΚ 216/Β΄/9-2-2009 ζην 

νπνίν δεκνζηεύηεθε ε ππ’ αξηζκ. νηθ. 72048/9666/08/26-1-2009 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ 

θαη Δπηθνηλσληώλ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 74/2008 (ΦΔΚ 112/Α’) αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνύ 

Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (Π.Δ.Η.) αξρηθήο επηκόξθσζεο κεηαθνξάο  επηβαηώλ.   

            Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο : 

          1. Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ΠΔΗ αξρηθήο επηκόξθσζεο νδεγώλ κεηαθνξάο επηβαηώλ δηαθξίλεηαη 

ζε δύν πεξηπηώζεηο :  

          α) ζηνπο νδεγνύο πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο Γ1, Γ1+Δ, Γ ή Γ+Δ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε απηή δηελεξγνύληαη πξώηα νη ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ θαηεγνξία Γ θαη γηα ην 

ΠΔΗ θαη κεηά ηελ επηηπρία θαη ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο αθνινπζεί κηα  

πξαθηηθή εμέηαζε θαη  

          β) ζηνπο νδεγνύο πνπ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο Γ1, Γ1+Δ, Γ ή Γ+Δ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη πξώηα ε ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ΠΔΗ θαη κεηά ηελ επηηπρία 

ζ’ απηήλ αθνινπζεί ε πξαθηηθή εμέηαζε. (Ζ πεξίπησζε απηή θαη΄ νπζία ζα ππάξμεη ζην κέιινλ ζε 

νδεγνύο πνπ ιακβάλνπλ ηελ άδεηα νδήγεζεο κεηά ηελ 10-9-2008 αιιά δελ ηελ θάλνπλ ρξήζε γηαηί 

αλήθνπλ θπξίσο ζηηο εμαηξνύκελεο θαηεγνξίεο ηνπ π.δ. 74/2008).  

       Πποζοσή : ηελ απόθαζε ππάξρεη κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα ηνπο νδεγνύο πνπ απέθηεζαλ άδεηα 

νδήγεζεο θαηεγνξίαο Γ από ηηο 10-9-2008 μέσπι και ηην 1-3-2009, βάζεη ηεο νπνίαο ζε απηνύο ηνπο 

νδεγνύο ρνξεγείηαη ην ΠΔΗ κόλν κε πξνθνξηθή εμέηαζε (θαζόζνλ ήδε έρνπλ επηηύρεη ζηελ πξαθηηθή 

εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο Γ). Γηα λα ηύρνπλ απηήο ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ Αίηεζε-

Τπεύζπλε δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά π.ρ. παξάβνιν 70 € θιπ κέρξη θαη ηηο 29-5-2009 

εκέξα Παξαζθεπή).      

          2. Ζ ρνξήγεζε ΠΔΗ επηβάιιεη θαη αλαγξαθή ζηελ άδεηα νδήγεζεο θαη ηνπ θσδηθνύ 95….. όπσο 

απηό αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ απνζηειιόκελε ππνπξγηθή απόθαζε. Δμππαθνύεηαη όηη ζε θάζε 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο  πξέπεη λα κεηαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ΠΔΗ (ε νπνία 

ζεκεησηένλ κπνξεί θαη λα κελ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο ιήμεο ηζρύνο ηεο άδεηαο νδήγεζεο). Δίλαη επίζεο 

ζαθέο όηη όπνπ απαηηείηαη ε αλαγξαθή επί ηζρύνπζαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θσδηθνύ 

95…. ζα εθηππώλεηαη λέα άδεηα νδήγεζεο αθνινπζώληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο νηθ. 71358/9562/08/7-1-

2009 εγθπθιίνπ καο, κε επηηξεπνκέλεο άιισζηε από 19-1-2009 ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο νδήγεζεο ζε 

ράξηηλν έληππν.    
          3. Γηα ηελ απόθηεζε ΠΔΗ (αξρηθήο επηκόξθσζεο) δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε επηπιένλ 

ζεσξεηηθή ή πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιέο νδεγώλ ή ΚΔΘΔΤΟ.  Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε γηα ηελ θαηεγνξία Γ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη (βιέπε π.α. 58930/480/99 όπσο ηζρύεη).  

          4. Ζ ζεσξεηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Ν.Α. ηεο ρώξαο από επηηξνπή/έο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Ννκάξρε. 

Άκεζα λα εθδνζνύλ νη απνθάζεηο ησλ Ννκαξρώλ κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπο. Γηα ηηο επηηξνπέο 

πξνβιέπεηαη ε έθδνζε απόθαζεο γηα ακνηβή ησλ κειώλ ηνπο θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπο. 

          5. Ζ ζεσξεηηθή εμέηαζε γηα ην ΠΔΗ αξρηθήο επηκόξθσζεο κεηαθνξάο επηβαηώλ ζα δηεμάγνληαη 

πξνθνξηθά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηνπο.  

          6. Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε εθπαηδεπηηθό όρεκα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν νδεγόο δελ έρεη αθόκα απνθηήζεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα νδήγεζεο. Από ηελ ζηηγκή πνπ επηηύρεη 

θαη ιάβεη άδεηα νδήγεζεο θαη ΠΔΗ γηα κία θαηεγνξία π.ρ. θαηεγνξία Γ ηόηε αθνύ απνθηήζεη θαη ηελ 

επέθηαζή ηεο π.ρ. Γ+Δ ην ΠΔΗ ηζρύεη θαη γηα ηελ επέθηαζε. Όηαλ ν νδεγόο είλαη θάηνρνο άδεηαο 

νδήγεζεο ησλ θαηεγνξηώλ γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη  ηελ ρνξήγεζε ΠΔΗ, ηόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη δηθό ηνπ όρεκα. Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα εθ ησλ δύν 2.2 θαη 

2.3 ππνδεηγκάησλ Γ.Δ.Δ. αληίζηνηρα, πνπ ζα ζαο απνζηαινύλ από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ ΤΜΔ 

          7. ηελ πξαθηηθή εμέηαζε νρεκάησλ θαηεγνξίαο Γ γηα ΠΔΗ ζα πξνγξακκαηίδνληαη κόλν δύν (2) 

ππνςήθηνη γηα θάζε επηηξνπή θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξαθηηθό εμεηάζεσλ ηνπ Τπνδείγκαηνο 5 ηεο 

απόθαζεο.  

          8.Ζ Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΜΔ παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ην π.δ. ηελ π.α.  

θαη ηελ παξνύζα εγθύθιην θαζώο θαη ηελ Αίηεζε-Τπεύζπλε δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ.  

          9. Ζ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΜΔ παξαθαιείηαη λα απνζηείιεη ηα δύν ΓΔΔ ζηηο 

ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηελ θαηαλνκή πνπ ήδε ηεο έρεη θνηλνπνηεζεί. Δπίζεο πξέπεη (ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 
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αξηζκ. πξση. νηθ. 44843/6212/6-8-2008 εγγξάθνπ καο), όπσο εθδώζεη απόθαζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Τπεξεζηώλ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Ν.Α.-κειώλ ησλ επηηξνπώλ δηελέξγεηαο 

ησλ ζεσξεηηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ ΠΔΗ.   

          10. Γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε πξέπεη νη εμεηαζηέο λα εθαξκόδνπλ πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηεο π.α. 

θαη ηνπ π.δ. θαη εηδηθόηεξα ηεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηά ηνπ. Μέρξη ηελ 

εθηύπσζε ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ γηα ην ΠΔΗ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ην εγρεηξίδην 

‘’Θεσξεηηθή εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγώλ ιεσθνξείσλ’’. ηα κλεκόληα γηα ηηο πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

έρνπλ πξνζηεζεί ζηελ νκάδα Α ηα πέληε πξώηα λέα ζεκεία ειέγρνπ (όπσο πξνβιέπεηαη από ην π.δ. 

74/2008). Καη γη΄ απηά ηζρύνπλ ηα δηαιακβαλόκελα ζηηο πεξί ησλ αδεηώλ νδήγεζεο δηαηάμεηο.  

         11. ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αξρηθή 

εμέηαζε κέζα από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ εμεηαζηώλ (Γηα ηελ νκνηνκνξθία 

πεξηέρνληαη θαη νη απαηηήζεηο γηα ην ΠΔΗ αξρηθήο επηκόξθσζεο νδεγώλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ κε ηελ εθαξκνγή από 10-9-2009 ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ηνπ 

ΠΔΗ εκπνξεπκάησλ)  

 

 

            12. Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. 

 

                                               Ο  ΓΔΝΗΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                        

                                                  ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΠΛΑΣΖ 

 

Δζωηεπική διανομή 

Γ/λζε ΟΑΠ (γηα ελεκέξσζε όισλ ησλ                             Αθξηβέο αληίγξαθν 

Τπαιιήισλ εμεηαζηώλ) 

                                                                                             Διέλε  Ενύγθνπ 

Δπιζςνάπηονηαι : 

- απόζπαζκα ΦΔΚ 

- Παξάξηεκα ηεο εγθπθιίνπ 
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Παπάπηημα ηηρ 11092/337/17-3-2009 

 

Βαζικέρ Απαιηήζειρ Απσικήρ Δξέηαζηρ για ΠΔΙ 

1. Δξειδικεςμένη Δκπαίδεςζη για μια Οπθολογική Οδήγηζη ζύμθωνα με ηοςρ Κανονιζμούρ  

    Αζθαλείαρ 

1.1. Σο ζύζηημα μεηάδοζηρ 
1.1.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 

Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θαηαλνεί ην ζύζηεκα κεηάδνζεο σο έλα ζύζηεκα κε δηαθνξεηηθά 

ππνζπζηήκαηα θαη λα είλαη ηθαλόο λα μερσξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαζώο θαη ηελ επίδξαζε θάζε ελόο από 

απηά ηα ππνζπζηήκαηα. Απηή ε βαζηθή γλώζε θάλεη ην έξγν ηνπ νδεγνύ επθνιόηεξν θαη νδεγεί ζηελ 

βέιηηζηε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζε κηθξόηεξεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ θαη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

 

1.1.2. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζρέζε κεηάδνζεο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ θαη λα 

θάλεη θαιή ρξήζε ηεο ηζρύνο θαη ξνπήο ηνπ θηλεηήξα. Μεηαμύ άιισλ, ε επηινγή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηελ θιίζε ηνπ δξόκνπ. Ζ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο 

πεξηνρήο ηεο ξνπήο νδεγεί ζηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ θηλεηήξα, ζε νκαιή νδήγεζε (δελ αιιάδνληαη 

ζπρλά νη ζρέζεηο κεηάδνζεο), κείσζε ησλ θζνξώλ, βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπώλ. 

1.1.3. Δξεηάζειρ 

i) Θεωπηηικέρ εξεηάζειρ 

Θεσξεηηθέο εξσηήζεηο γηα : 

 Οξηζκό ξνπήο, ηζρύνο (ζε kW θαη PS), εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ζηξνθώλ (RPM) 

 Μεηαβνιή ηεο ξνπήο ζηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο 

 Να θαηαιαβαίλεη θαη λα δηαβάδεη ηελ ξνπή ζηηο δηάθνξεο ζηξνθέο αλά ιεπηό 

 εκαζία ηεο ηζρύνο ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο (π.ρ. είζνδνο ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, αλέβαζκα ζε 

αλεθόξα κε ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα, πξνζπέξαζε, ειηγκνί, θιπ) 

 Σελ πξαθηηθή ζεκαζία ηεο ηζρύνο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ νδεγνύ (π.ρ. ζπάληα αιιαγή 

ζρέζεσλ κεηάδνζεο) 

 Καηαλόεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκαηηζκώλ ηνπ ζηξνθόκεηξνπ. 

 Οηθνλνκηθή νδήγεζε (θακπύιεο ηζρύνο - ξνπήο, εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ) 

 Καζνξηζκόο ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο ζηξνθώλ κέζσ δηαγξακκάησλ γηα θακπύιεο ξνπήο-ηζρύνο (Να 

κπνξεί λα δηαβάζεη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο) 

ii) Ππακηικέρ Δξεηάζειρ 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη θαηά ηελ νδήγεζε ηηο ζεσξεηηθέο 

γλώζεηο. Δπίζεο, κεηαμύ ησλ άιισλ νη αζθήζεηο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Δθθίλεζε θαη επηηάρπλζε κε ηελ ζσζηή ζρέζε κεηάδνζεο 
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 Πξνζαξκνγή ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ηελ ξνή ηεο θπθινθνξίαο (θαιή ρξήζε ηεο 

ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα) 

 Καιή ρξήζε ηεο ηζρύνο ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο (π.ρ. είζνδνο ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, αλέβαζκα ζε 

αλεθόξα κε ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα, πξνζπέξαζε, ειηγκνί, θιπ) 

 Πξνζαξκνγή ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ βέιηηζηε πεξηνρή ηνπ ζηξνθόκεηξνπ 

 Να νδεγεί κε πξνβιεπηηθό ηξόπν θαη έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηηο θζνξέο (λα ρξεζηκνπνηεί σο 

πιενλέθηεκα ηηο αιιαγέο ζην ρξώκα ησλ θαλαξηώλ, όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν αρξείαζην θξελάξηζκα, 

απνθπγή αρξείαζησλ ζηακαηεκάησλ). 

 Οηθνινγηθή-Οηθνλνκηθή νδήγεζε όπσο θαιή ρξήζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο νδήγεζεο, ζσζηέο αιιαγέο ζρέζεσλ κεηάδνζεο (π.ρ. ππεξπήδεζε ζρέζεσλ, δηαηήξεζε 

πςειήο ζρέζεο κεηάδνζεο) 

 

1.2. ςζηήμαηα Αζθαλούρ Δλέγσος 
1.2.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 

Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θαηαλνεί ηα ηερληθά κέξε θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο πέδεζεο πλεπκαηηθνύ ηύπνπ, ηνπ επηβξαδπληή, ησλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο, ηεο αδξάλεηαο 

ηνπ νρήκαηνο, ησλ ηάζεσλ θαηά ηελ πέδεζε θαη ηελ θαηεθόξα θαζώο θαη ηη πξέπεη λα θάλεη ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο. 

Πξέπεη λα είλαη ζαθέο γηα ηνλ νδεγό ν ζπλδπαζκόο θαη ε ζπζρέηηζε απηώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ην όρεκα κε αζθάιεηα αλάινγα κε ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο.  

1.2.2. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα εθαξκόδεη ηηο γλώζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο έλλνηεο 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηνπ επηβξαδπληή (retarder). Βαζηδόκελνο ζε απηέο ηηο γλώζεηο, ν 

ππνςήθηνο νδεγόο πξέπεη λα κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ηελ ζσζηή ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ θάησ από 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ θξέλσλ 

θαη ηνπ επηβξαδπληή (ιηγόηεξεο ελαιιαγέο ρεηξηζκώλ θαη θξελαξίζκαηα). Σέινο, νη εμεηάζεηο πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ην θαηά πόζν ν ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα εμεγεί ηε ζεκαζία απηώλ ησλ 

ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ νηθνλνκηθή νδήγεζε θαη ζηε κείσζε ησλ θζνξώλ.  

1.2.3. Δξεηάζειρ 

i) Θεωπηηικέρ εξεηάζειρ 

Θεσξεηηθέο εξσηήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη 

 Γλσξίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο πδξν-πλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θξέλσλ θαζώο θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ησλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο 

 Μπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη πεξηγξάθεη ηα θύξηα ζθάικαηα ζην ζύζηεκα πέδεζεο θαη ηηο επηπηώζεηο 

απηώλ ησλ ζθαικάησλ 

 Γλσξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θξέλσλ θαη ηνπ επηβξαδπληή 

 Γλσξίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ην πλεπκαηηθό ζύζηεκα θξέλσλ θαη ν επηβξαδπληήο ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ νρήκαηνο  

 Μπνξεί λα θάλεη θαιή ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ θξέλσλ θαη ηνπ επηβξαδπληή 

 Καηαλνεί ηνπο πην ζεκαληηθνύο θπζηθνύο λόκνπο ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ησλ νρεκάησλ 

 Καηαλνεί ηηο θύξηεο αληηζηάζεηο θίλεζεο 

 Γλσξίδεη ηη πξέπεη λα ειέγρεη ζην όρεκα γηα ηελ απνθπγή ειαηησκάησλ θαη αζηνρηώλ (π.ρ. 

θαηάζηαζε ειαζηηθώλ, πίεζε αέξα) 

 Γλσξίδεη ηηο επηπηώζεηο ειαηησκάησλ θαη θζνξώλ ζηελ νηθνλνκία θαη αζθάιεηα ηεο νδήγεζεο  

ii) Ππακηικέρ Δξεηάζειρ 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη θαηά ηελ νδήγεζε ηηο ζεσξεηηθέο 

γλώζεηο. Δπίζεο, κεηαμύ ησλ άιισλ νη αζθήζεηο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Να κπνξεί λα θάλεη θαιή ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ θξέλσλ θαη ηνπ επηβξαδπληή 

 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ηελ αδξάλεηα ηνπ νρήκαηνο 

 Να ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο επηβξάδπλζεο θαη πέδεζεο ζε έληνλεο θαηεθόξεο 

 Να θάλεη θαιή ρξήζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ 

 Να κπνξεί λα πξνιακβάλεη ειαηηώκαηα θαη αζηνρίεο κέζσ ζπλερώλ πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ  
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1.3. Φόπηωζη Οσημάηων (Δμποπεύμαηα) μόνο για ΠΔΙ εμποπεςμάηων  
1.3.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 

Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα μέξεη λα θνξηώλεη ην όρεκα κε ζσζηό ηξόπν όζνλ αθνξά ηνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο θαη ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο. 

Ο ηξόπνο νδήγεζεο ελόο νδεγνύ δελ επεξεάδεη κόλν ηελ δηθή ηνπ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ινηπώλ ρξεζηώλ ησλ νδώλ. πλεπώο, ν νδεγόο πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο αζθαιείαο.  Δπηπξόζζεηα, κία 

επαγγεικαηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά εμαζθαιίδεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

1.3.2. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα νδεγήζεη κε αζθάιεηα ηα θνξηεγά ηόζν θαηά ηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

όζν θαη ηηο ππεξαζηηθέο. 

1.3.3. Δξεηάζειρ 

i) Θεωπηηικέρ εξεηάζειρ 

Θεσξεηηθέο εξσηήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη 

 Καηαλνεί ηνπο πην ζεκαληηθνύο θπζηθνύο λόκνπο (αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, αληίζηαζε ειαζηηθώλ) 

 Καηαλνεί ηελ εκθάληζε ησλ δηαθόξσλ αληηζηάζεσλ θίλεζεο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ νρήκαηνο 

 Καηαλνεί ηηο επηπηώζεηο ησλ δηαθόξσλ αληηζηάζεσλ ζηελ αζθάιεηα θαη πσο λα αληεπεμέξρεηαη  

 Γλσξίδεη ηελ επίδξαζε ησλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο, ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ νδήγεζε 

αλάινγα κε ην θνξηίν, ην θέληξν βάξνπο ηνπ, ηε κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

 Μπνξεί λα επηιέμεη ηελ ζσζηή ζρέζε κεηάδνζεο αλάινγα κε ην θνξηίν (π.ρ. δεύηεξε ηαρύηεηα γηα 

άδεην όρεκα, πξώηε γηα πιήξεο θνξηίν) 

 Μπνξεί λα ππνινγίδεη ην θνξηίν γηα δηαθνξεηηθά νρήκαηα θαη ξπκνπιθνύκελα (νπηηθή εθηίκεζε, 

έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ) 

 Γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ θνξηίνπ ζηελ αζθάιεηα (π.ρ. κεγαιύηεξε απόζηαζε πέδεζεο) θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή νδήγεζε (π.ρ. απνθπγή αρξείαζησλ ελδηάκεζσλ ζηακαηεκάησλ θαη πνιιώλ δηαδξνκώλ, 

πξνβιεπηηθή νδήγεζε) 

 Μπνξεί λα ππνινγίδεη ηνλ ζπλνιηθό όγθν γηα δηαθνξεηηθά νρήκαηα θαη ξπκνπιθνύκελα 

 Μπνξεί λα ραξάμεη έλα ζρέδην θαηαλνκήο θνξηίνπ αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηελ θόξηηζε ησλ 

αμόλσλ 

 Μπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ ζηνπο άμνλεο 

 Γλσξίδεη ηηο επηπηώζεηο ηεο ππεξθόξησζεο θαη ηεο ζέζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ θνξηίνπ γηα ηα 

δηάθνξα νδνζηξώκαηα 

 Γλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο ζήκαλζεο ησλ εηδηθώλ θνξηίσλ (εμέρνληα, ππέξβαξα) 

 Γλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ζπζθεπαζηώλ θαη παιεηώλ 

 Γλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θαη ηερληθέο πξόζδεζεο θαη αζθάιηζεο ησλ θνξηίσλ 

 Μπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ηερληθή θαη ηνλ ζσζηό ηύπν πξόζδεζεο θαη αζθάιηζεο ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ 

 Μπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό θαη ηελ ηθαλόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πξόζδεζεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνξηίν 

 Μπνξεί λα ειέγρεη θαη λα εθηηκά ηελ θζνξά ησλ ζπζηεκάησλ πξόζδεζεο θαη αλ κπνξεί ή όρη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη 

 Μπνξεί λα δηαβάζεη ηηο εηηθέηεο ησλ ηκάλησλ πξόζδεζεο θαη γλσξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ζπξκαηόζρνηλσλ θαη ησλ αιπζίδσλ πξόζδεζεο. 

 Μπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο κνπζακάδσλ θαη δηρηύσλ  

 Ξέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ην κνπζακά θάιπςεο θαη γλσξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ (ζθηρηό δέζηκν) 

ii) Ππακηικέρ Δξεηάζειρ 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη θαηά ηελ νδήγεζε ηηο ζεσξεηηθέο 

γλώζεηο. Δπίζεο, κεηαμύ ησλ άιισλ νη αζθήζεηο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Να κπνξεί λα νδεγήζεη κε δηαθνξεηηθά θνξηία θαη ζε δηαθνξεηηθά νδνζηξώκαηα 

 Να κπνξεί λα θαηαλείκεη ζσζηά ην θνξηίν  

 Να κπνξεί λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ πξόζδεζεο 

θαη αζθάιηζεο ηνπ θνξηίνπ 
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 Να κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά θαη αθαηξέζεη ηνλ κνπζακά θάιπςεο 

 Να κπνξεί λα πξνζζέζεη κέζα αζθάιηζεο ή πξόζδεζεο ζην θνξηίν. 

 

1.4. Φόπηωζη Οσημάηων (Λεωθοπεία) μόνο για ΠΔΙ επιβαηών 
1.4.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 

Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα μέξεη λα θνξηώλεη ην όρεκα κε ζσζηό ηξόπν όζνλ αθνξά ηνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο θαη ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο. 

Ο ηξόπνο νδήγεζεο ελόο νδεγνύ δελ επεξεάδεη κόλν ηελ δηθή ηνπ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ινηπώλ ρξεζηώλ ησλ νδώλ θαη ησλ επηβαηώλ. πλεπώο, ν νδεγόο πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα 

δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ επηβαηώλ ηνπ αθνινπζώληαο πηζηά ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο.  Απηή ε γλώζε νδεγεί ζηε κεηαθνξά ησλ επηβαηώλ κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή 

αζθάιεηα, ζε κία αζθαιή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ζε κία νδήγεζε 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

1.4.2. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα νδεγήζεη κε αζθάιεηα ηα ιεσθνξεία ηόζν θαηά ηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

όζν θαη ηηο ππεξαζηηθέο. 

1.4.3. Δξεηάζειρ 

i) Θεωπηηικέρ εξεηάζειρ 
Θεσξεηηθέο εξσηήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη 

 Καηαλνεί ηνπο πην ζεκαληηθνύο θπζηθνύο λόκνπο (αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, αληίζηαζε ειαζηηθώλ) 

θαη ηηο επηπηώζεηο ζηνπο επηβάηεο 

 Καηαλνεί ηελ εκθάληζε ησλ δηαθόξσλ αληηζηάζεσλ θίλεζεο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη 

ηηο επηπηώζεηο ζηνπο επηβάηεο θαη ζην θνξηίν (π.ρ. απνζθεπέο) 

 Αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ αζθαιείαο από ηνπο επηβάηεο (π.ρ. λα 

θνξάλε ηε δώλε αζθαιείαο) 

 Γλσξίδεη ηελ επίδξαζε ησλ ζρέζεσλ κεηάδνζεο, ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ νδήγεζε 

αλάινγα κε ην θνξηίν, ην θέληξν βάξνπο ηνπ, ηε κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

 Μπνξεί λα επηιέμεη ηελ ζσζηή ζρέζε κεηάδνζεο αλάινγα κε ην θνξηίν (π.ρ. δεύηεξε ηαρύηεηα γηα 

άδεην όρεκα, πξώηε γηα πιήξεο θνξηίν) θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

 Μπνξεί λα ππνινγίδεη ην θνξηίν θαη ηνλ επηηξεπόκελν αξηζκό επηβαηώλ γηα δηαθνξεηηθά νρήκαηα ή 

ζπλδπαζκνύο νρεκάησλ (νπηηθή εθηίκεζε, έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ) 

 Δίλαη ηθαλόο λα δηεπζεηεί ηελ νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ην θνξηίν 

 Μπνξεί λα θαηαλέκεη ην θνξηίν (επηβάηεο θαη απνζθεπέο) θαηάιιεια, γλσξίδνληαο όηη πξέπεη λα 

ελεκεξώλεη κε ζσζηό ηξόπν ηνπο επηβάηεο 

 Μπνξεί λα αζθαιίδεη ζσζηά ηηο απνζθεπέο. 

 Γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ θνξηίνπ ζηελ αζθάιεηα (π.ρ. κεγαιύηεξε απόζηαζε πέδεζεο)  

 Γλσξίδεη ηηο επηπηώζεηο ηεο ππεξθόξησζεο θαη ηεο ζέζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ θνξηίνπ γηα ηα 

δηάθνξα νδνζηξώκαηα 

 Ξέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ ιεσθνξείνπ (έμνδνη θηλδύλνπ, ζθπξί 

παξαζύξνπ, πνξεία δηαθπγήο) 

ii) Ππακηικέρ Δξεηάζειρ 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαηά ηελ 

νδήγεζε. Δπηπιένλ απηώλ, ειέγρεηαη ην θαηά πόζν ν ππνςήθηνο νδεγόο: 

 Μπνξεί λα κεηαθέξεη ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία (αληηζηάζεηο, δπλακηθή 

νρήκαηνο θαη επηπηώζεηο απηώλ ζηνπο επηβάηεο θαη ζηα θνξηία-απνζθεπέο) 

 Να κπνξεί λα νδεγήζεη κε δηαθνξεηηθά θνξηία θαη ζε δηαθνξεηηθά νδνζηξώκαηα 

 Να κπνξεί λα θαηαλείκεη ζσζηά ην θνξηίν (θαζνδεγώληαο επγεληθά ηνπο επηβάηεο θαη ηνπνζεηώληαο 

ηηο απνζθεπέο θαηάιιεια) 

 

1.5. Άνεζη και Αζθάλεια Δπιβαηών (Λεωθοπεία) μόνο για ΠΔΙ επιβαηών 
1.5.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 
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Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη άλεηε 

κεηαθίλεζε ησλ επηβαηώλ 

1.5.2. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη θαη εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ επηβαηώλ, 

αθνινπζώληαο θαη ηεξώληαο ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο. Απηή ε γλώζε νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο γηα όινπο ηνπο επηβάηεο θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ νδώλ, ζε κία αζθαιέζηεξε νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζε ιηγόηεξνπο ηξαπκαηηζκνύ θαη ζε κία νδήγεζε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

1.5.3. Δξεηάζειρ 

i) Θεωπηηικέρ εξεηάζειρ 

Θεσξεηηθέο εξσηήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηνπο πην ζεκαληηθνύο θπζηθνύο λόκνπο (αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, αληίζηαζε 

ειαζηηθώλ) θαη ηε δπλακηθή ηνπ νρήκαηνο 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο επηπηώζεηο ησλ αληηζηάζεσλ θίλεζεο  

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ ιεσθνξείνπ 

 Μπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ θίλεζε ησλ πξνβόισλ ηνπ νρήκαηνο ζηηο ζηξνθέο (εηδηθά ηνπ πίζσ 

πξνβόινπ) 

 Γλσξίδεη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ ειηγκώλ γηα ηνπο ινηπνύο ρξήζηεο ησλ νδώλ θαη πσο λα ην 

αληηκεησπίζεη 

 Γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηνπο θαλνληζκνύο νδηθήο θπθινθνξίαο, ηηο ππνδνκέο ησλ νδώλ θαη ηνπο 

εηδηθνύο θαλνληζκνύο θπθινθνξίαο (π.ρ. ιεσθνξεην-ισξίδεο, ζηάζεηο, δηαβάζεηο πεδώλ) 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ) θαη 

κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα 

 Μπνξεί λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ιεσθνξείνπ όπσο ζέξκαλζε, θιηκαηηζκόο, ξάκπεο 

θιπ αλάινγα κε ηελ δήηεζε 

 Γλσξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (π.ρ. όηαλ αλεβαίλνπλ ή 

θαηεβαίλνπλ νη επηβάηεο, πξηλ ηελ αλαρώξεζε λα ειέγρεη ηνπο επηβάηεο πνπ αθήλνπλ ην ιεσθνξείν, 

θιπ) 

 Μπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ζσζηνύο ηξόπνπο ιακβάλνληαο ππόςε ην δηαθνξεηηθό εζληθό, 

ζξεζθεπηηθό, πνιηηηζηηθό θαη γισζζηθό ππόβαζξν ηνπ θαζελόο 

 Πξνζέρεη ηα εκπνδηδόκελα άηνκα όπσο παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη ΑκεΑ 

 Μπνξεί λα ρεηξηζηεί επείγνπζεο θαηαζηάζεηο ηόζν κε ηνπο επηβάηεο όζν θαη κε ηηο αξκόδηεο αξρέο 

(π.ρ. πνηνλ λα θαιέζεη, αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή, θιπ) 

 Ξέξεη λα ηνλίδεη ζηνπο επηβάηεο ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη γεληθά ησλ 

θαλνληζκώλ αζθαιείαο 

 Δηδηθά γηα ηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, κπνξεί λα ελεκεξώζεη ηνπο επηβάηεο γηα δξνκνιόγηα, 

αληαπνθξίζεηο θαη ηηκέο εηζηηεξίσλ. 

ii) Ππακηικέρ Δξεηάζειρ 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαηά ηελ 

νδήγεζε. Δπηπιένλ απηώλ, ειέγρεηαη ην θαηά πόζν ν ππνςήθηνο νδεγόο: 

 Μπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο δηάθνξεο πιεπξηθέο θαη δηακήθεηο κεηαηνπίζεηο ηνπ ιεσθνξείνπ 

 Ξέξεη λα πξνζέρεη ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο: πξνζνρή ζηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθεηαη θνηλό όπσο 

δηαβάζεηο, κπξνζηά από ζρνιεία, όηαλ θηάλεη ζηηο ζηάζεηο 

 Μπνξεί λα θξελάξεη νκαιά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη άλεζε ησλ επηβαηώλ 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο θαηάιιεια  

 Μπνξεί λα εθηηκήζεη ην κήθνο δηαθόξσλ ηύπσλ ιεσθνξείσλ 

 Γλσξίδεη πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζέζε ζην δξόκν θαη ελεξγεί αλάινγα 

 Γλσξίδεη ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα (π.ρ. πεδνί, πνδειάηεο, 

κνηνζηθιεηηζηέο) 

 

2.  Δθαπμογή ηων κανονιζμών 
2.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 

Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα  

  Γλσξίδεη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ θαη ηνπο θαλόλεο πνπ ηηο θαιύπηνπλ. 
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  Γλσξίδεη ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο εκπνξεπκαηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο (γηα 

ΠΔΗ εκπνξεπκάησλ). 

  Γλσξίδεη ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο επηβαηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο (γηα ΠΔΗ 

επηβαηώλ). 

2.2. Κοινωνικό Πεπιβάλλον  

κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηόζν ηνλ ζθνπό όζν θαη ηελ νπζία ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θαλνληζκώλ πνπ εθαξκόδνληαη άκεζα ζηελ δνπιεηά ηνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα νδεγεί κε αζθάιεηα 

θαη ζα απνθεύγεη πνηλέο θαη πξόζηηκα. 

2.2.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο νδεγόο: 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθώλ θαη λνκηθώλ θαλνληζκώλ θαζώο θαη ησλ ηζόηηκσλ 

ζπλζεθώλ ηνπ αληαγσληζκνύ 

 Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα δώζεη παξαδείγκαηα γηα ην πσο νη θνηλσληθνί θαη λνκηθνί θαλνληζκνί 

επεξεάδνπλ ηελ δνπιεηά ηνπ θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα 

 Μπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ε εθπαίδεπζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ βειηίσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ 

ηνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ 

 Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηε λνκνζεζία γηα ηηο ώξεο νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηε ιεηηνπξγία θαη θαηαζθεπή ησλ αλαινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ ηαρνγξάθνπ θαη ηεο θάξηαο κλήκεο ησλ 

ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ θαη ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ζε απηά 

 Μπνξεί λα νλνκαηίζεη ηηο αξρέο πνπ επηηξέπεηαη λα εθαξκόδνπλ ειέγρνπο ζηνλ δξόκν 

 Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο δηάθνξεο εθαξκόζηκεο πνηλέο θαη πσο λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηνλ 

έιεγρν 

Οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαηά 

ηελ νδήγεζε. Μεηαμύ απηώλ, ειέγρεηαη ην θαηά πόζν ν ππνςήθηνο νδεγόο: 

 Μπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ηνλ αλαινγηθό θαη ςεθηαθό ηαρνγξάθν, ηελ θάξηα κλήκεο θαη ηα 

δηαγξάκκαηα ησλ ηαρνγξάθσλ. 

 Δθαξκόδεη ζσζηά ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο ώξεο εξγαζίαο, δηαιείκκαηνο θαη μεθνύξαζεο. 

 Καηαλνεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ ζην δξόκν θαη αληηδξά ζσζηά ζε 

ηπρόλ έιεγρν. 

 

 

2.3. Κανονιζμοί πος αθοπούν ηιρ εμποπεςμαηικέρ μεηαθοπέρ 

2.3.1 κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα πεξηγξάςεη όινπο ηνπο ηύπνπο εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ θαη γλσξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο κεηαθνξάο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα είλαη ηθαλόο ηόζν λα 

θαηαλνεί όζν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα έγγξαθα κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νδεγνύ. 

2.3.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο νδεγόο 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο γηα λα εμαζθαιίζεη άδεηα νδήγεζεο θαη δηθαίσκα κεηαθνξάο ζε 

εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν 

 Μπνξεί λα θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αίξεηαη ή αλαζηέιιεηαη ε άδεηα νδήγεζήο ηνπ 

ή ην δηθαίσκά ηνπ 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο βαζηθέο αξρέο ζπκθσληώλ, πνιπκεξώλ ζπκθσληώλ, θαη ζπλζεθώλ 

(HACPP, ATP, CEMT, πλζήθε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1968) θαη ην πεξηερόκελν ηεο πκθσλίαο ADR 

 Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη πόηε εθαξκόδεηαη ε θάζε ζπκθσλία 

 Γλσξίδεη ηνλ ζθνπό θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ εθαξκνδόκελσλ δηκεξώλ ζπκθσληώλ 

 Μπνξεί λα νλνκαηίζεη ηα ηερληθά πξόηππα γηα ηηο κέγηζηεο κάδεο θαη δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ 

ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 96/53 όπσο ηζρύεη θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ-δύγηζεο ησλ νρεκάησλ 
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 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηερληθά πξόηππα πνπ αθνξνύλ ηνλ έιεγρν ζηνλ δξόκν ζύκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2000/30 όπσο ηζρύεη θαη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο, θαη κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί 

θαηάιιεια θαηά ηνλ έιεγρν 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηνπο θύξηνπο ηύπνπο ζπκθσληώλ θαζώο θαη ηηο βαζηθέο ππνρξεώζεηο θαη 

δηθαηώκαηα πνπ πξνθύπηνπλ (θόξησζε, εθθόξησζε, κεηαθνξά, ηόπνο παξάδνζεο) 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ εζληθώλ θαη δηεζλώλ κεηαθνξώλ 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα δηάθνξα έγγξαθα κεηαθνξάο θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηάθνξεο επξσπατθέο, δηεζλείο θαη εζληθέο λνκνζεζίεο 

Οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαηά 

ηελ νδήγεζε. Μεηαμύ απηώλ, ειέγρεηαη ην θαηά πόζν ν ππνςήθηνο νδεγόο: 

 Μπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ζσζηά ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο. 

 Δθαξκόδεη ηελ ζσζηή δηαδηθαζία θαηά ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ. 

 Δθαξκόδεη ηελ ζσζηή δηαδηθαζία θαηά ηνλ έιεγρν δύγηζεο ηνπ νρήκαηνο. 

2.4. Κανονιζμοί πος αθοπούν ηιρ επιβαηικέρ μεηαθοπέρ 

2.4.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο θαηαλνεί ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε-πξνγξακκαηηζκέλσλ 

κεηαθνξώλ θαη κεηαμύ ησλ δηεζλώλ θαη εζληθώλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ. Δπίζεο όηη κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Απηέο νη ππνρξεώζεηο 

αλαθέξνληαη ζηνπο επηβάηεο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο.  

2.4.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο νδεγόο 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο γηα λα εμαζθαιίζεη άδεηα νδήγεζεο θαη δηθαίσκα κεηαθνξάο ζε 

εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν 

 Μπνξεί λα θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αίξεηαη ή αλαζηέιιεηαη ε άδεηα νδήγεζήο ηνπ 

ή ην δηθαίσκά ηνπ 

 Μπνξεί λα εθαξκόζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο  

 Μπνξεί λα εμεγήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε νδεγνύ θαη επηβαηώλ  

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά εηδηθώλ νκάδσλ επηβαηώλ 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα βαζηθά κέξε ηεο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο (όξηα ηαρπηήησλ, 

δώλεο αζθαιείαο, θιπ) 

 Γλσξίδεη ηε λνκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηβαηώλ (επξσπατθή ζύκθσλα κε 684/92 θαη 11/98, Σξίηεο 

ρώξεο ζύκθσλα κε INTERBUS, θαη δηεζλή) 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα έγγξαθα θαη ηελ ρξήζε ηνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ νδεγό θαη ην όρεκα 

όζνλ αθνξά ηηο δηεζλείο, θνηλνηηθέο θαη εζληθέο κεηαθνξέο. 

 Γλσξίδεη ηνλ ζθνπό θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ εθαξκνδόκελσλ δηκεξώλ ζπκθσληώλ 

 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ ιεσθνξείσλ ζύκθσλα κε ηελ 

ηαμηλόκεζε IRU 

Οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί λα εθαξκόδεη ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαηά 

ηελ νδήγεζε. Μεηαμύ απηώλ, ειέγρεηαη ην θαηά πόζν ν ππνςήθηνο νδεγόο: 

 Μπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ζσζηά ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο. 

 Δθαξκόδεη ηελ ζσζηή δηαδηθαζία θαηά ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ. 

 Δθαξκόδεη ηελ ζσζηή δηαδηθαζία θαηά ηελ ζήκαλζε ηνπ νρήκαηνο. 

 

 

3. Τγεία, Οδική και Πεπιβαλλονηική αζθάλεια, Τπηπεζίερ, Logistics 
3.1. Σι ππέπει να ξέπει ο οδηγόρ 

Ο νδεγόο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα  

 Δίλαη ελήκεξνο όζνλ αθνξά ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ε νδηθή κεηαθνξά θαη ηα αηπρήκαηα ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν 

 Δίλαη ηθαλόο λα απνηξέπεη ηελ εγθιεκαηηθόηεηα θαη ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε κεηαλαζηώλ. 

 Δίλαη ηθαλόο λα απνθεύγεη θαη απνηξέπεη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηόηεηα. 

 Δίλαη ελήκεξνο γηα ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο πγείαο θαη λνεηηθήο δηαύγεηαο. 

 Δίλαη ηθαλόο λα αληηκεησπίζεη επείγνληα πεξηζηαηηθά  
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 Δίλαη ζε ζέζε λα πηνζεηεί κία επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

θαιήο εηθόλα ηνπ επαγγέικαηνο 

 Γλσξίδεη ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο 

αγνξάο (κόλν γηα ΠΔΗ εκπνξεπκάησλ). 

 Γλσξίδεη ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ησλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο 

αθνξάο (κόλν γηα ΠΔΗ επηβαηώλ). 

3.2. Κίνδςνοι ζηο δπόμο και αηςσήμαηα ζηον σώπο επγαζίαρ 

3.2.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο είλαη ηθαλόο λα θέξεη ζε πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ κε ηθαλνπνηεηηθό θαη αζθαιή ηξόπν 

όζνλ αθνξά ην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο νδηθήο αζθάιεηαο. ε απηό ην πεξηβάιινλ, 

ν ππνςήθηνο νδεγόο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο δπλεηηθέο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

ιακβάλεη κέηξα γηα λα ηηο απνηξέςεη. 

3.2.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο:  

 Να πεξηγξάςεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ θαη λα δώζεη 

παξαδείγκαηα γηα ην πσο ζα ηα πξνιάβεη θαη απνηξέςεη 

 Να εξκελεύεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα νδηθά αηπρήκαηα 

 Να πεξηγξάςεη θαη αλαιύζεη ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο αηπρεκάησλ κε θνξηεγά θαη ιεσθνξεία 

 Να νλνκαηίζεη ηα θύξηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ζπγθξνύζεσλ κε κνηνζηθιεηηζηέο 

 Να πεξηγξάςεη ηνλ ζθνπό ηεο καθξνρξόληαο εξγαζίαο κε αζθάιεηα 

 Να νλνκαηίζεη ηηο αζηνρίεο πιηθνύ όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα ή/θαη ηα εκπνξεύκαηα 

 Να νλνκαηίζεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζε αλζξώπνπο, ζηηο εηαηξίεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

θνηλσλία. 

 

3.3. Δγκλημαηικόηηηα και διακίνηζη παπάνομων μεηαναζηών 

3.3.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο είλαη ηθαλόο λα ιάβεη θαη εθαξκόδεη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα 

απνηξέςεη ηελ δηαθίλεζε θαη εκπνξία παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ. 

3.3.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο:  

 Να νλνκαηίζεη ηα θύξηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζπλνξηαθή εγθιεκαηηθόηεηα θαη 

δηαθίλεζε παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ  

 Να πεξηγξάςεη ηηο επηπηώζεηο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ηε ιίζηα ειέγρνπ, ηα ζηαηηζηηθά νδηθώλ 

αηπρεκάησλ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

 Να νλνκαηίζεη ηηο δπλεηηθέο δηαθνξέο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο κεζόδνπο, ην ρξόλν θαη 

ηνλ ζηόρν ησλ δηαθόξσλ εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ 

 Να πεξηγξάςεη ηε λνκνζεζία, ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη ηηο ππεπζπλόηεηεο ηνπ νδεγνύ θαη ηεο 

κεηαθνξηθήο εηαηξίαο 

 Να εθαξκόζεη ηε ιίζηα ειέγρνπ θαηά ηελ επηζεώξεζε ηνπ νρήκαηνο 

 

3.4. Κίνδςνοι για ηην ωμαηική Ακεπαιόηηηα 

3.4.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο γλσξίδεη πσο λα εξγάδεηαη κε έλαλ ζσζηό εξγνλνκηθό ηξόπν θαη ζε έλα θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ο ππνςήθηνο νδεγόο πξέπεη λα κπνξεί λα απνθεύγεη θαη απνηξέπεη αηπρήκαηα 

ζηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν.  

3.4.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο:  

 Να εμεγήζεη ηελ ζεκαζία ελόο αζθαινύο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εξγνλνκίαο 
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 Να εμεγήζεη ηε ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο λνκνζεζία, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεη 

ηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ εξγαδόκελνπ 

 Να δώζεη παξαδείγκαηα γηα ην πσο ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο 

 Να εθαξκόζεη PPE ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο 

 Να εμεγήζεη ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο αληνρήο 

 Να ζεθώλεη βάξε εξγνλνκηθά, λα δηαηεξεί ην ζώκα ζηελ θαηάιιειε ζέζε πίζσ από ηνλ 

θαηεπζπληήξην άμνλα θαη λα εθαξκόδεη απιέο αζθήζεηο θπζηθήο αληνρήο 

 Να αλαθέξεη κέηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα. Πξνζσπηθόο εμνπιηζκόο 

πξνζηαζίαο θαη εμνπιηζκόο αζθαιείαο ηνπ νρήκαηνο. 

 

3.5. Φςζική Τγεία και Νοηηική Γιαύγεια 

3.5.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα δηεθπεξαηώζεη ην έξγν ηνπ κε αζθαιή ηξόπν όζνλ αθνξά ηα καθξνρξόληα 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιάζνο δίαηηα. Ο νδεγόο πξέπεη λα κπνξεί λα πξνεηνηκάδεη θαη 

νξγαλώλεη ηελ εκεξήζηα εξγαζία ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαζθαιίδεη έλα αζθαιέο εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ. 

 

3.5.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο:  

 Να πεξηγξάςεη ηα νθέιε κίαο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ζηελ καθξνρξόληα 

πγεία 

 Να πεξηγξάςεη ηελ εμάξηεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο από ηελ θνύξαζε θαη λα εμεγήζεη ηε ζεκαζία 

ηνπ θύθινπ εξγαζία-αλάπαπζε 

 Να νλνκαηίζεη ηα θόζηε πνπ ζπλδένληαη κε απνπζίεο ιόγσ αζζελείαο 

 Να πεξηγξάςεη ηελ επίδξαζε ηνπ αιθνόι θαη ησλ ινηπώλ νπζηώλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία 

 Να νλνκαηίζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεδεληθήο αληνρήο θαη ηε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αιθνόι ζηα 

δηάθνξα πνηά 

 Να νξίζεη ηηο επηπηώζεηο ηνπ άγρνπο θαηά ηελ εξγαζία. 

 

3.6. Δπείγονηα Πεπιζηαηικά 

3.6.1. κοπόρ Δξεηάζεων 
Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα αμηνινγήζεη κία θαηάζηαζε ή έλα ζπκβάλ θαη είλαη ηθαλόο λα πάξεη ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο θαη λα ιάβεη ηα ζσζηά κέηξα ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ν πξώηνο πνπ βξίζθεηαη ζην 

ρώξν ελόο αηπρήκαηνο 

3.6.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο: 

 Να εθηηκήζεη κία θαηάζηαζε θαη λα νλνκαηίζεη ηε ζσζηή δηαδηθαζία γηα ηελ πξόιεςε πεξαηηέξσ 

δεκηώλ 

 Να εθαξκόδεη ηα βαζηθά ησλ πξώησλ βνεζεηώλ 

 Να εμεγήζεη πσο αλαπηύζζεηαη κία ππξθαγηά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πηζαλόηεηα κίαο έθξεμεο 

 Να εξκελεύεη ηηο εηδηθέο ζεκάλζεηο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαηηνύλ εηδηθή 

πξνζνρή θαη αληηκεηώπηζε θαη λα μέξεη πνπ θαη πσο λα βξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

 Να πεξηγξάςεη ηνπο θηλδύλνπο ησλ αηπρεκάησλ γηα ηελ θνηλσλία 

 Να ζπκπιεξώζεη έλα δειηίν αηπρήκαηνο θαη λα κπνξεί λα δώζεη κία πξνθνξηθή αλαθνξά 

 Να πεξηγξάςεη κία δηαδηθαζία γηα ην πσο ζα αληηδξάζεη όηαλ αληηκεησπίζεη έλα αηύρεκα ή ζπκβάλ 

 Να πεξηγξάςεη πσο νη δεκηέο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ην αλζξώπηλν ζώκα θαη λα κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη πσο απνηξέπνληαη απηέο νη δεκηέο 
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3.7. Η Δπαγγελμαηική Δικόνα  

3.7.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί σο ν πξεζβεπηήο ηεο εηαηξίαο. Ο ππνςήθηνο νδεγόο 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο πηέζεηο. 

3.7.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο: 

 Να πεξηγξάςεη κε πνην ηξόπν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

νρήκαηόο ηνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εηθόλα ηεο εηαηξίαο θαη όηη ν νδεγόο είλαη ηειηθά ν πξεζβεπηήο ηεο 

εηαηξίαο 

 Να αλαγλσξίδεη ηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινύλ πηέζεηο θαη άγρνο θαη λα κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη πσο ζα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο πλεπκαηηθά 

 Να πεξηγξάςεη πνηα θόζηε επεξεάδνληαη άκεζα από ην ηξόπν πνπ νξγαλώλεηαη ε εξγαζία 

 Να πεξηγξάςεη πσο ζα κεηαρεηξηζηεί δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο όπσο αζηπλνκηθνύο, πξνζσπηθό ζηα 

θέληξα θόξησζεο θαη λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξόπν γηα λα δείρλεη ζεβαζκό ζηνπο αλζξώπνπο 

δηαθνξεηηθνύ πνιηηηζηηθνύ ππόβαζξνπ. 

 

 

 

3.8. Σο Οικονομικό Πεπιβάλλον ηων Δμποπεςμαηικών Μεηαθοπών και Σπόπορ Οπγάνωζηρ ηηρ 

      Αγοπάρ (μόνο για ΠΔΙ εμποπεςμάηων)  

3.8.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ζέζε ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζην 

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ησλ κεηαθνξώλ θαη ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. 

3.8.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο: 

 Να εμεγήζεη ηε δηαθνξά ησλ κεηαβιεηώλ θαη ζηαζεξώλ θνζηώλ γηα ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο 

 Να πεξηγξάςεη ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ελόο νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ  

 Να νλνκαηίζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο ζε ζρέζε κε άιινπο 

ηύπνπο κεηαθνξάο (ζηδεξνδξνκηθή, αεξνπνξηθή, ζαιάζζηα) ζην παγθόζκην, εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν 

 Να νλνκαηίζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο όζνλ αθνξά ηελ ηαρύηεηα, ηα 

κεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα θαη ηελ δηαζεζηκόηεηα ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ινηπνύο ηύπνπο κεηαθνξάο 

(ζηδεξνδξνκηθή, αεξνπνξηθή, ζαιάζζηα). 

 

3.9. Σο Οικονομικό Πεπιβάλλον ηων Δμποπεςμαηικών Μεηαθοπών και Σπόπορ Οπγάνωζηρ ηηρ  

       Αγοπάρ (μόνο για ΠΔΙ επιβαηών)  

3.9.1. κοπόρ Δξεηάζεων 

Οη εμεηάζεηο (Θεσξεηηθέο θαη Πξαθηηθέο) πξέπεη λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην θαηά πόζν ν 

ππνςήθηνο νδεγόο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ζέζε ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζην 

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ησλ κεηαθνξώλ θαη ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. 

3.9.2. Δξεηάζειρ 

Οι θεωπηηικέρ επωηήζειρ ή/και οι ππακηικέρ αζκήζειρ πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ππνςήθηνο 

νδεγόο είλαη ηθαλόο: 

 Να εμεγήζεη γηαηί ν νδεγόο ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ εηθόλα ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ηόζν ζε 

ηνπηθό όζν θαη ζε γεληθό επίπεδν (θηιηθόηεηα κε ηνλ πειάηε, ππεπζπλόηεηα πξνο ηνπο επηβάηεο, 

επαγγεικαηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο ρξήζηεο ησλ νδώλ 

 Να νλνκαηίζεη ηνπο ηξόπνπο εηδηθήο κεηαθνξάο επηβαηώλ ζε ζρέζε κε άιινπο ηύπνπο κεηαθνξάο 

(ζηδεξνδξνκηθή, ηδησηηθά νρήκαηα), ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ νδηθή 

κεηαθνξά επηβαηώλ, δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά (δηεζλήο κεηαθνξά,) θαη ηελ νξγάλσζε ησλ βαζηθώλ  

κνξθώλ επηρεηξήζεσλ. 

 


