ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνλ έιεγρν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ αλαθέξνληαη
ζην Σκήκα ΗΗΗ ηνπ Γ.Δ.Δ. (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2, ΒΛΔΠΔ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ).

ΟΜΑΓΑ Α – ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ, ΔΙΓΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ
Οη παξαθάησ δνθηκαζίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κέζα ζε εηδηθά εμεηαζηηθά θέληξα (πίζηεο)
φπνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ), φπσο ρξήζε δεηθηψλ
αιιαγήο θαηεχζπλζεο, θαη θψησλ δηαζηαχξσζεο.
Ζ κε νξζή εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ δνθηκαζίεο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηνπ
ππνςεθίνπ.
Σα ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ ηεο Οκάδαο Α πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ ζεκεηψλνληαη σο ζθάικαηα ηεο Οκάδαο Γ.
1) Έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο πξηλ μεθηλήζεη
Γλψζεηο επί ησλ παξαθάησ αλαθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ, ρεηξηζκφο θαη δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ νδηθή
αζθάιεηα ζηα: ειαζηηθά θαη θαηάζηαζε απηψλ, θξέλα θαη θαηάζηαζε απηψλ, ιηπαληηθά θαη ινηπά πγξά ηνπ
νρήκαηνο (φπσο ζηάζκε ιαδηνχ, ζηάζκε πγξψλ θξέλσλ, ζηάζκε πγξψλ κπαηαξίαο, ζηάζκε αληηπεθηηθνχ,
πγξά ζπκπιέθηε, πγξφ παινθαζαξηζηήξσλ), θψηα, δείθηεο θαηεχζπλζεο θαη ερεηηθφ φξγαλν, ινηπνχ
εμνπιηζκνχ ζην ηακπιφ ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ εγγξάθσλ νδεγνχ θαη νρήκαηνο.
Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο ειέγρεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαζίζκαηνο, ησλ θαηφπηξσλ, ησλ δσλψλ
αζθαιείαο θαη πξνζθέθαισλ (εθφζνλ ππάξρνπλ) γηα φινπο ηνπο επηβάηεο, ζηελ αζθάιηζε ησλ ζπξψλ. Ο
ππνςήθηνο πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ν εθπαηδεπηήο θαη νη εμεηαζηέο θνξνχλ ζσζηά ηηο δψλεο αζθαιείαο.
Λόγνη απόξξηςεο είλαη:
 Ζ κε γλψζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ ησλ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ
εγγξάθσλ νδεγνχ θαη νρήκαηνο. Οη γλψζεηο απηέο δελ απαηηείηαη λα απαξηζκνχληαη φιεο απφ ηνλ
ππνςήθην αιιά αξθεί λα απαληά ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εμεηαζηή.
 Ο κε νξζφο έιεγρνο ησλ εμαξηεκάησλ εληφο νρήκαηνο.
2) Οπηζζνπνξεία κε ζηξνθή
Ζ δνθηκαζία απηή γίλεηαη ζε νδνχο κε κηθξή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειηγκνχ θαη ζε
φιε ηε δηάξθεηά ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηφο ζβήζεη
πξέπεη ν ππνςήθηνο λα ηνλ ελεξγνπνηήζεη εθ λένπ.
Ο ειηγκφο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο :
Ο ππνςήθηνο, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάιιειν δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο, αθηλεηνπνηεί ην φρεκα
ζην δεμηφ κέξνο, ή ζην αξηζηεξφ κφλν ζε πεξίπησζε κνλφδξνκνπ, ηνπ πξψηνπ δξφκνπ ηεο επηινγήο ηνπ
εμεηαζηή θαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) κέηξνπ απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ. Σν
φρεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο ηνπ θαη ην πίζσ άθξν ηνπ λα απέρεη απφ ηελ
ηνκή ησλ θξαζπέδσλ ησλ δχν πεδνδξνκίσλ πεξίπνπ πέληε (5) κέηξα.
ηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο θηλεί ην φρεκα πξνο ηα πίζσ, κε αλακκέλα ηα θψηα έθηαθηεο αλάγθεο
ζηξίβνληάο ην, ψζηε λα εηζέιζεη ζηνλ θάζεην δξφκν, φπνπ πξέπεη λα δηαλχζεη απφζηαζε, απφ ηελ ηνκή
ησλ δχν θξαζπέδσλ, ηνπιάρηζηνλ ην δηπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ νρήκαηνο θαη λα ζηακαηήζεη ζε
ζέζε ζρεδφλ παξάιιειε πξνο ην πεδνδξφκην, ρσξίο θαλέλαο απφ ηνπο πξνο ην θξάζπεδν ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηξνρνχο ηνπ, λα απέρεη πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ.
Ζ πξνο ηα πίζσ πνξεία γίλεηαη παξαρσξψληαο ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηα θηλνχκελα νρήκαηα θαη
επηηξέπνληαο ζηνπο πεδνχο θαη ηα δψα λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα αθφκα θαη επάλσ ζην νδφζηξσκα.
Καηά ηελ πξνο ηα πίζσ θίλεζε, δελ επηηξέπεηαη:
α) Να ζηακαηήζεη ν ππνςήθηνο ην φρεκα πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) θνξέο, εθηφο αλ ιφγνη αζθαιείαο ην
επηβάιινπλ (θίλεζε πεδνχ, νρήκαηνο θ.ιπ.).
β) Ζ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ησλ πξνο ηα πιάγηα ηνπ νρήκαηνο
θαηφπηξσλ.
Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα θνηηάμεη πξνο ηα πίζσ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο, κφλν
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηάζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ. Γηα ηελ θαηεγνξία Β, ν έιεγρνο γίλεηαη
θνηηάδνληαο ππνρξεσηηθά πξνο ηα πίζσ ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα νπηηθά πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κέζσ
ησλ θαηφπηξσλ ηνπ νρήκαηνο. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειηγκνχ ηεο νπηζζνπνξείαο κε ζπξκφ ή
αξζξσηφ φρεκα, επηηξέπεηαη ν έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο κέζα απφ ην παξάζπξν ηεο θακπίλαο
νδήγεζεο, κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν επηηξεπνκέλσλ ζηάζεσλ ηνπ νρήκαηνο.
γ) Να έξζεη νπνηνζδήπνηε πξνο ην πεδνδξφκην ηξνρφο ζε επαθή κε ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ.
δ) Να απέρεη ν πίζσ πξνο ην πεδνδξφκην ηξνρφο θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειηγκνχ, πεξηζζφηεξν απφ:

 1,00 κέηξν γηα θαηεγνξία Β
 1,50 κέηξν γηα θαηεγνξίεο C1, C, D1, D, ΒΔ
 2,00 κέηξα γηα ηελ θαηεγνξία CE
 2,50 κέηξα γηα ηελ θαηεγνξία DE
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπξκφ ή αξζξσηφ φρεκα, ν πίζσ πξνο ην πεδνδξφκην ηξνρφο, λνείηαη ν ηειεπηαίνο ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ ή ηνπ εκηξπκνπιθνχκελνπ αληίζηνηρα.
ε) Να ζβήζεη ε κεραλή ηνπ νρήκαηφο ηνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά.
ζη) Ζ πξνο ηα εκπξφο θίλεζε ηνπ νρήκαηνο.
Λόγνη απόξξηςεο είλαη :
 ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά,
 ην ζηακάηεκα ηνπ νρήκαηνο πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) θνξέο ρσξίο λα ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα
ηελ αζθάιεηα ησλ ινηπψλ ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ,
 ε πξνο ηα εκπξφο θίλεζε γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ νρήκαηνο, αθνχ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο
νπηζζνπνξείαο κε γσλία,
 ε επαθή νπνηνπδήπνηε ηξνρνχ κε ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ
 ε απνκάθξπλζε πέξαλ ηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ απφ ην πεδνδξφκην,
 ε κε νξζή ηειηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο σο πξνο ην πεδνδξφκην (φπσο, ε κε παξάιιειε ζέζε ηνπ
νρήκαηνο ε νπνία εθηηκάηαη φηη πξέπεη είλαη ηέηνηα, ψζηε ε δηαθνξά ησλ απνζηάζεσλ ησλ
εκπξφζζησλ, ελδηάκεζσλ θαη νπίζζησλ εζσηεξηθψλ πξνο ην πεδνδξφκην ηξνρψλ λα είλαη κεγαιχηεξε
ησλ 30 εθαηνζηψλ),
 ε κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νδεγνχο ησλ θηλνχκελσλ νρεκάησλ θαη ε κε δηεπθφιπλζε
ησλ πεδψλ θαη δψσλ λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα αθφκα θαη αλ απηνί δηαζρίδνπλ ή θηλνχληαη ζην
νδφζηξσκα.
3) ηάζκεπζε δεμηά ή αξηζηεξά
Ζ δνθηκαζία πεξηιακβάλεη κία ζηάζκεπζε δίπια ζην θξάζπεδν ηνπ δεμηνχ ή ζηελ πεξίπησζε κνλφδξνκνπ
ηνπ αξηζηεξνχ πεδνδξνκίνπ, ηεο επηινγήο ηνπ εμεηαζηή ζε επίπεδν ρψξν ή ζε κηθξή αλσθέξεηα ή
θαησθέξεηα.
Ζ πξνο ηα πίζσ πνξεία γίλεηαη παξαρσξψληαο ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηα θηλνχκελα νρήκαηα θαη
επηηξέπνληαο ζηνπο πεδνχο θαη ηα δψα λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα αθφκα θαη επάλσ ζην νδφζηξσκα.
Γελ επηηξέπεηαη ν εμεηαζηήο λα δψζεη εληνιή γηα είζνδν ηνπ ππνςεθίνπ ζε νδφ φπνπ απαγνξεχεηαη απφ
ηελ θαηαθφξπθε ή/θαη νξηδφληηα ζήκαλζε ε είζνδνο νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν
ειηγκφο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειηγκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαζφιε ηελ
δηάξθεηά ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζβήζεη πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί θαη πάιη.
Ζ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ ησλ πξνο ηα πιάγηα ηνπ νρήκαηνο
θαηφπηξσλ. Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα θνηηάμεη πξνο ηα πίζσ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζέζε ηνπ
νρήκαηνο, κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηάζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ. Γηα ηελ θαηεγνξία Β, ν έιεγρνο
γίλεηαη θνηηάδνληαο ππνρξεσηηθά πξνο ηα πίζσ ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα νπηηθά πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο
κέζσ ησλ θαηφπηξσλ ηνπ νρήκαηνο. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειηγκνχ ηεο νπηζζνπνξείαο κε ζπξκφ
ή αξζξσηφ φρεκα, επηηξέπεηαη ν έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο κέζα απφ ην παξάζπξν ηεο θακπίλαο
νδήγεζεο, κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν επηηξεπνκέλσλ ζηάζεσλ ηνπ νρήκαηνο.
Ζ δνθηκαζία πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Ο ππνςήθηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηάιιειν δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο αθηλεηνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ
φρεκα δίπια ζε άιιν φρεκα, ήδε ζηαζκεπκέλν δίπια ζην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ. ηε ζπλέρεηα
έρνληαο ελεξγνπνηεκέλα ηα θψηα έθηαθηεο αλάγθεο, θηλεί ην εθπαηδεπηηθφ φρεκα πξνο ηα πίζσ, θάλνληαο
ηνπο απαξαίηεηνπο ειηγκνχο γηα λα ην ζηαζκεχζεη αλάκεζα ζε δχν απηνθίλεηα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο
απφζηαζε ίζε κε ην έλα θαη κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ νρήκαηφο ηνπ.
Αλ ε εμεχξεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ κεηαμχ δχν απηνθηλήησλ δελ είλαη εθηθηή, ε δνθηκαζία γίλεηαη πίζσ απφ
ζηαζκεπκέλν φρεκα ζηελ ήδε αλαθεξζείζα θαηάιιειε απφζηαζε.
Καηά ηε δνθηκαζία απηή νθείιεη ν ππνςήθηνο:
α) Να ζηαζκεχζεη κε ηέζζεξηο ην πνιχ θηλήζεηο ηνπ νρήκαηφο ηνπ (πίζσ - εκπξφο - πίζσ - εκπξφο). Κίλεζε
λνείηαη θάζε αιιαγή θνξάο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξαγκαηνπνηήζεθε αιιαγή ή φρη
ζηελ ζρέζε κεηάδνζεο ζην θηβψηην ηαρπηήησλ.
Ζ δεχηεξε θίλεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα ζηνλ ρψξν είηε λα απνηειέζεη ηελ έμνδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νρήκαηνο θαη πάιη δίπια ζην ζηαζκεπκέλν φρεκα (ε έμνδνο δειαδή είλαη ζπλέρεηα ηεο δεχηεξεο πξνο ηα
εκπξφο θίλεζεο θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα μερσξηζηή θίλεζε απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά
επηηξεπφκελεο).
β) Να κε ζβήζεη ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηφο ηνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά.
γ) Να κε ρηππήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηαζκεπκέλα γχξσ ηνπ απηνθίλεηα.
δ) Να κελ αλέβεη ην φρεκά ζην πεδνδξφκην δειαδή θαλέλαο ηξνρφο λα ράζεη ηελ επαθή ηνπ κε ην
νδφζηξσκα θαη ηεζεί επί ηνπ πεδνδξνκίνπ.

ε) Να ηεξείηαη, αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ειηγκνχ, κηα ινγηθή απφζηαζε απφ ην πίζσ κέξνο
ηνπ εκπξφζζηνπ νρήκαηνο ψζηε λα είλαη επηηξεπηή ε δηάβαζε πεδνχ. Ζ απφζηαζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ κηζφ κέηξν.
ζη) Να κελ απέρεη ε πξνο ην πεδνδξφκην επηθάλεηα φισλ ησλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο απφ ην θξάζπεδν ηνπ
πεδνδξνκίνπ απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ:
 ηξηάληα πέληε (35) εθαηνζηψλ γηα ηελ θαηεγνξία Β.
 ζαξάληα πέληε (45) εθαηνζηψλ γηα φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο.
δ) Να εμέιζεη απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο κε ηέζζεξηο ην πνιχ θηλήζεηο (πίζσ - εκπξφο - πίζσ - εκπξφο),
ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
Λόγνη απόξξηςεο είλαη :
 ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά,
 ε ζηάζκεπζε κε πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο θηλήζεηο,
 ε ζχγθξνπζε ή ην απιφ άγγηγκα ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο,
 ε απνκάθξπλζε ηεο πξνο ην πεδνδξφκην επηθάλεηαο φισλ ησλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο απφ ην
θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη απφζηαζε κεγαιχηεξε ηεο επηηξεπφκελεο
 ην αλέβαζκα ζην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ,
 ε κε παξαρψξεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νδεγνχο ησλ θηλνχκελσλ νρεκάησλ θαη ε κε
δηεπθφιπλζε ησλ πεδψλ θαη δψσλ λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα αθφκα θαη αλ απηνί δηαζρίδνπλ ή θηλνχληαη
ζην νδφζηξσκα θαη
 ε έμνδνο απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο κε πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο θηλήζεηο.
4) Ξεθίλεκα ζε αλήθνξν θιίζεο πεξίπνπ 10%
Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα μεθηλήζεη ζε αλήθνξν θιίζεο 10% πεξίπνπ ρσξίο ην φρεκα λα
νπηζζνρσξήζεη πάλσ απφ 40 εθαηνζηά πεξίπνπ θαη ρσξίο λα ζβήζεη ν θηλεηήξαο. Ζ δνθηκαζία απηή
γίλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε ρεηξφθξελνπ θαη επηηξέπεηαη δεχηεξε δνθηκή. Αλ ν ππνςήθηνο επηζπκεί, κπνξεί λα
εθηειέζεη ηε δνθηκαζία κε ηελ ρξήζε ρεηξφθξελνπ, ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή απαγνξεχεηαη ε
νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο.
Λφγνη απφξξηςεο είλαη :
 ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά,
 ε νπηζζνρψξεζε ηνπ νρήκαηνο πεξηζζφηεξν απφ 40 cm πεξίπνπ (ή έζησ θαη ιίγν αλ ρξεζηκνπνηείηαη
ην ρεηξφθξελν)
 ε κε παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νδεγνχο ησλ θηλνχκελσλ νρεκάησλ ή ζηνπο πεδνχο θαη ηα
δψα λα θηλεζνχλ κε αζθάιεηα αθφκα θαη αλ απηνί δηαζρίδνπλ ή θηλνχληαη ζην νδφζηξσκα.
5) Λήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ έμνδν από ην όρεκα
Ο ππνςήθηνο, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάιιειν δείθηε αιιαγήο θαηεχζπλζεο ζηαζκεχεη ην φρεκα,
ζβήλεη ηηο ινηπέο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο φπσο θψηα θαη θιηκαηηζκφ, ζβήλεη ηνλ θηλεηήξα, αζθαιίδεη ην
φρεκα κέζσ ηνπ ρεηξφθξελνπ, ζέηεη ηελ πξψηε ζρέζε κεηάδνζεο ζην θηβψηην φηαλ ην εκπξφο κέξνο ηνπ
απηνθηλήηνπ έρεη θαηεχζπλζε ζηνλ αλήθνξν ή ηελ φπηζζελ φηαλ ην εκπξφο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη
θαηεχζπλζε πξνο ηνλ θαηήθνξν, βγάδεη ηε δψλε αζθαιείαο θαη απνβηβάδεηαη ειέγρνληαο ηελ θπθινθνξία
δίπια θαη πίζσ ηνπ πξηλ αλνίμεη ηελ πφξηα.
Λόγνο απόξξηςεο είλαη ε κε νξζή εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ θηλήζεηο.

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) Παξαβίαζε ζεκαηνδόηε, νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο θαη κε ζπκκόξθσζε ζε ζήκα
ηξνρνλόκνπ
Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα νδεγεί ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαηνδφηεζε, ηελ
θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα ζήκαλζε θαη ηα ζήκαηα ησλ ηξνρνλφκσλ.
Λόγνη απόξξηςεο είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.
2) Δίζνδνο ζην αληίζεην ξεύκα θπθινθνξίαο
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.
Λόγνη απόξξηςεο 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 πεδνδξόκην ή δηαρσξηζηηθή λεζίδα ή θίλεζε ζε δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ δξόκνπ
όπνπ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ από ηα νρήκαηα
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.
Λόγνη απόξξηςεο είλαη: ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.
4) Πξόθιεζε αηπρήκαηνο
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.
Λόγνη απόξξηςεο 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) Παξαβίαζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο
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.
Λόγνη απόξξηςεο 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 ζηάζεο ή ζηάζκεπζεο
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 1 εο 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) Σξόπνο αιιαγήο ισξίδαο θπθινθνξίαο
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) Υξήζε δεηθηώλ αιιαγήο θαηεύζπλζεο θαη θώησλ έθηαθηεο αλάγθεο
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 νρήκαηνο θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά νδεγνύ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο
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) σζηή ζέζε ζην νδόζηξσκα
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα θξαηήζεη 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) Σήξεζε ζσζηώλ απνζηάζεσλ από ηα άιια νρήκαηα
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) Πξνζπέξαζκα εκπνδίνπ ή πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο
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 ηζόπεδν θπθιηθό θόκβν (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) σζηή αιιαγή ηαρπηήησλ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο
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) βήζηκν θηλεηήξα
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θάλεη νξζή ρξήζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο ψζηε λα κελ ζβήζεη ν
θηλεηήξαο.
11) Φξελάξηζκα κε δηάθνξεο ηαρύηεηεο
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) Σήξεζε ηνπ 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) Αδηθαηνιόγεηε παξέκβαζε παξηζηάκελνπ εθπαηδεπηή
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.
14) Οηθνλνκηθή - Οηθνινγηθή νδήγεζε
Διέγρεηαη εάλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο - νηθνλνκηθήο νδήγεζεο, φπσο:
αιιαγή ηαρπηήησλ ζηηο 2.000 - 2.500 ζηξνθέο, νδήγεζε κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, απνθπγή άζθνπσλ
θξελαξηζκάησλ, παξαηήξεζε θαη πξφβιεςε ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο.
θάικα είλαη ε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ C1, C, D1, D,
BE, C1E, CE, D1E, DE
Γηα ηηο θαηεγνξίεο C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE πξέπεη ν ππνςήθηνο, εθηφο απφ ηηο δνθηκαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ, λα εμεηάδεηαη θαη ζε φιεο ηηο επηπιένλ δνθηκαζίεο φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη αλαθέξνληαη ζην Σκήκα ΗΗΗ ηνπ Γ.Δ.Δ. (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2).

ΟΜΑΓΑ Α – ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ, ΔΙΓΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ
Οη παξαθάησ δνθηκαζίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κέζα ζε εηδηθά εμεηαζηηθά θέληξα (πίζηεο)
φπνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ (φπσο, ρξήζε ησλ δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο,
ρξήζε ηεο δψλεο αζθαιείαο).
1) Έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο πξηλ μεθηλήζεη
Ο ππνςήθηνο ειέγρεηαη ζηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ νρήκαηνο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη γλψζε
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εμαξηεκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ ειέγρνπ απηψλ.
Απφ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο επηιέγνληαη απφ ηνλ εμεηαζηή ηέζζεξεηο (4) θαη ν ππνςήθηνο πξέπεη λα
απαληήζεη ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ, αιιηψο απνξξίπηεηαη.
α) Σαπηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο
Έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ (πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, εγράξαθηνο
αξηζκφο πιαηζίνπ θαη πηλαθηδάθη θαηαζθεπαζηή).
β) Απαξαίηεηα έγγξαθα ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ νρήκαηνο
Έιεγρνο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ (θαηάιιειε θαη ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο, πηζηνπνηεηηθφ
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο φπσο, γηα ADR, Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ, Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βεβαίσζε
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηαρνγξάθνπ).
γ) Πεξηκεηξηθόο έιεγρνο
Έιεγρνο πεξηκεηξηθά θαη θάησ απφ ην απηνθίλεην, γηα ηπρφλ δηαξξνέο (θαπζίκνπ - ιαδηψλ - πγξψλ –
βαιβνιίλεο) ή γηα χπαξμε εκπνδίνπ πνπ λα εκπνδίδεη ηελ πξνο ηα πίζσ ή κπξνζηά θίλεζε ηνπ νρήκαηνο
(φπσο, δψα, μχια, θαξθηά, γπαιηά, πέηξεο).
Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιπζηηθήο ζπζθεπήο αλεκνζψξαθα, θαηάζηαζε κάθηξσλ ησλ
παινθαζαξηζηήξσλ.
Καζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαζξεπηψλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.
δ) Πηλαθίδεο - ζύκβνια - εμαξηήκαηα
Έιεγρνο εηδηθψλ ζπκβφισλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΟΚ, αλάινγα κε ην φρεκα, φπσο
αλαγξαθή αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο, κηθηήο κάδαο, αλαγλψξηζεο νρήκαηνο άλσ ησλ 13 κέηξσλ,
αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο, ιαζπσηήξεο, αληηζθελσηηθή πξνζηαζία).
ε) Έιεγρνο ειαζηηθώλ
Έιεγρνο ησλ ειαζηηθψλ γηα θαηαιιειφηεηα ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηε
βεβαίσζε ηνπ ηαρνγξάθνπ θαη πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο, ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην βάζνο πέικαηνο, ηελ
θαλνληθή πίεζε αέξα, ηνπο δείθηεο θαηάιιειεο επηινγήο ειαζηηθψλ θαη δείθηεο θφξησζεο κνλνχ θαη δηπινχ
ειαζηηθνχ, ηηο θζνξέο, ηα εμνγθψκαηα, απνθνιιήζεηο θαη ηελ αλάκημε ειαζηηθψλ.
Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο πίεζεο ηεο ξεδέξβαο, έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ δαληψλ (φπσο θζνξέο,
ξσγκέο, ζπαζίκαηα, παξακνξθψζεηο). Γλψζεηο γηα ηελ αλαγφκσζε θαη επαλαράξαμε ειαζηηθψλ.
ζη) Έιεγρνο θσηώλ
Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηψλ (ζέζεο, δηαζηαχξσζεο, πνξείαο, φγθνπ, έθηαθηεο αλάγθεο,
πέδεζεο, νκίριεο, δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο, πηλαθίδαο θπθινθνξίαο) θαη ησλ αλαθιαζηήξσλ.
δ) ύζηεκα πέδεζεο - βαιβίδεο - έιεγρνη ζην πλεπκαηηθό ζύζηεκα
Έιεγρνο ηεο θαλνληθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο κέζσ ησλ καλνκέηξσλ, πηψζε
πίεζεο ιφγσ βιαβψλ, αθχγξαλζε αεξνθπιαθίσλ.
Γεληθέο γλψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο πξνο απνθπγή θηλδχλσλ (φπσο, ξήμε
ζσιελψζεσλ, πηψζε πίεζεο θαη απηφκαηε πέδεζε, ζπλερήο θαη πξννδεπηηθή πέδεζε, πέδε ζηάζκεπζεο,
εμαζθάιηζε αθηλεηνπνίεζεο βαξένο νρήκαηνο).
ε) Έιεγρνο πγξώλ θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ
Διέγρνληαη ηα ιάδηα ηνπ θηλεηήξα, ην πγξφ ηνπ ςπγείνπ, ηα ιάδηα ηνπ πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ, ηα πγξά ηνπ
ζπκπιέθηε, ηα πγξά ηεο κπαηαξίαο, νη αληνρέο ζηνπο ηκάληεο ηνπ ηηκνληνχ, ην δπλακφ, νη αλαξηήζεηο
(κεραληθνχ ή πλεπκαηηθνχ ηχπνπ) θαη ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ.
ζ) Θέζε νδήγεζεο - θακπίλα
Ρπζκίδεηαη ε ζέζε νδήγεζεο θαη νη πιατλνί θαζξέθηεο ψζηε λα έρεη πιήξε νξαηφηεηα θαη πιήξε έιεγρν ζηα
ρεηξηζηήξηα θαη ζηα φξγαλα ηνπ νρήκαηνο.
Έιεγρνο ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ (φπσο, θψηα δηαζηαχξσζεο, θψηα πνξείαο,
δείθηεο θαηεχζπλζεο, θψηα έθηαθηεο αλάγθεο, ρεηξφθξελν, καλφκεηξν πίεζεο ιαδηνχ, καλφκεηξν πίεζεο

αέξα, δείθηεο ζεξκνθξαζίαο, δείθηεο ζηάζκεο θαπζίκνπ) θαη ησλ πνδνκνριψλ, πξψηα κε αλνηθηφ
δηαθφπηε, θαη ζηε ζπλέρεηα, βάδνληαο ζε θίλεζε ηνλ θηλεηήξα.
Δπηπιένλ, γηα ηα ιεσθνξεία, ειέγρεηαη ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο θαη άλεζεο ησλ επηβαηψλ (φπσο,
εζσηεξηθφο θσηηζκφο ησλ επηβαηψλ, νη θιίκαθεο πξνζβάζεσλ εηζφδνπ - εμφδνπ, νη δψλεο αζθαιείαο, ηα
παξάζπξα έθηαθηεο αλάγθεο).
η) Τπνρξεσηηθόο θαη πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο
Έιεγρνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο, πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν, θαξκαθείν,
ππξνζβεζηήξεο, αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο, ζθπξί ζξαχζεο παξαζχξνπ γηα ηα ιεσθνξεία, εξγαιεία
αληηθαηάζηαζεο ειαζηηθψλ) θαη ηνπ πξναηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (γάληηα, ηκάληεο γηα ην θνξηίν, γηιέθν θαη
ράξηεο).
6) Τπνβνεζεηηθνί κεραληζκνί πέδεζεο θαη δηεύζπλζεο
Ζ δνθηκαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE:
Ο ππνςήθηνο εμεηάδεηαη εάλ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη ηνλ ππνβνεζεηηθφ κεραληζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο πέδεζεο (θιαπέην ή κεραλφθξελν ή ritarder) θαη ην ππνβνεζεηηθφ κεραληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηεχζπλζεο (ζχζηεκα ππνβνήζεζεο ηνπ πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ) κε έιεγρν ηνπ ηδφγνπ ηνπ.
Λφγνη απφξξηςεο είλαη ε κε γλψζε ηεο ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ.
7) πζθεπή ηνπ ηαρνγξάθνπ
Ζ δνθηκαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE:
Ο ππνςήθηνο εμεηάδεηαη εάλ γλσξίδεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ θαηαγξαθήο ηνπ ηαρνγξάθνπ, ηε
ζπκβαηφηεηά ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ρξεζηκφηεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα
θάλεη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί βιάβε θαη ηνπο ρξφλνπο θχιαμεο ησλ θχιισλ θαηαγξαθήο.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο γίλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο,
παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο εμέηαζεο απηήο θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη απφ ηελ ζπζθεπή
ηνπ ηαρνγξάθνπ θαη, αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζή ηνπ, παξαδίδεηαη ζηνλ εμεηαζηή Α πνπ ην
επηζπλάπηεη ζην Γ.Δ.Δ. ηνπ ππνςεθίνπ.
Αλάινγε εθαξκνγή γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ.
Λφγνη απφξξηςεο είλαη:
 ε κε ζσζηή θαηαγξαθή απφ ηνλ ππνςήθην αθφκε θαη ελφο εθ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη ζην θχιιν θαηαγξαθήο ηνπ ηαρνγξάθνπ,
 ε κε ηνπνζέηεζε θχιινπ θαηαγξαθήο ζηελ ζπζθεπή ηνπ ηαρνγξάθνπ,
 ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θχιινπ θαηαγξαθήο ζηελ ζπζθεπή ηνπ ηαρνγξάθνπ,
 ε κε γλψζε ηεο ζπζθεπήο, ησλ θνκβίσλ κε ηα νπνία ξπζκίδνληαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ησλ νδεγψλ θαη
ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν θαηαγξαθήο θαη
 ε κε γλψζε ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο.
8) Απόδεπμε θαη δεύμε
Ζ δνθηκαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο θαηεγνξίεο ΒΔ, C1E, CE, D1E, DE.
Ο ππνςήθηνο εμεηάδεηαη αλ είλαη ζε ζέζε λα απνδεχμεη θαη λα δεχμεη ην ξπκνπιθνχκελν φρεκα, λα ην
απνκαθξχλεη απφ ηελ ίδηα επζεία, έηζη ψζηε λα αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ λα επζπγξακκίδεη κε
αζθάιεηα ξπκνπιθφ θαη ξπκνπιθνχκελν. Καηά ηελ νπηζζνπνξεία κπνξεί λα ζηακαηήζεη φζεο θνξέο
ζειήζεη πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζέζε ηνπ, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα θηλεζεί θαζφινπ εκπξφο.
Καζφιε ηελ δηαδηθαζία πξέπεη ν ππνςήθηνο λα θνξά αληαλαθιαζηηθφ γηιέθν.
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απφδεπμε θαη δεχμε αξζξσηψλ
νρεκάησλ θαη ζπξκψλ.
I. Ενέπγειερ για την απόζεςξη απθπωτού οσήματορ:
Γηα ηελ απφδεπμε αξζξσηνχ νρήκαηνο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ ζεηξά ελεξγεηψλ:
α) ηαζκεχεηαη ην αξζξσηφ φρεκα ππνρξεσηηθά ζε επζεία γξακκή, φπνπ επηηξέπεηαη, αθνχ ιεθζνχλ ηα
απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο (θψηα έθηαθηεο αλάγθεο) γηα ηε πξνζηαζία ησλ ινηπψλ ρξεζηψλ ηεο
νδνχ.
β) Σίζεηαη ν κεραληζκφο κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ζχκβνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Λνηπέο
Δξγαζίεο», ελεξγνπνηείηαη ε πέδε ζηάζκεπζεο, ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ν θηλεηήξαο θαη απνβηβάδεηαη ν
ππνςήθηνο νδεγφο απφ ην φρεκα. Σνπνζεηείηαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν επηζήκαλζεο ζηελ
πξνβιεπφκελε απφζηαζε.
γ) Αζθαιίδεηαη ην επηθαζήκελν ηνπνζεηψληαο ηηο δχν ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο (ηάθνπο) ζηνπο ηξνρνχο
ηνπ ηειεπηαίνπ νπίζζηνπ άμνλα ζε ζέζεηο επί ησλ ηξνρψλ (δηαγψληα, κπξνζηά ή πίζσ) αλάινγα κε ηε
θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη «δέλεηαη» ην κεραλφθξελν, εθφζνλ νη θχιηλδξνη πέδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
πέδεζήο ηνπ δελ είλαη δηπιήο ελέξγεηαο.
δ) Υξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκφο αλχςσζεο (καληβέια) γηα λα θαηέβνπλ νη δχν ηειεζθνπηθέο ζηεξίμεηο
(πνδαξηθά), έσο φηνπ απηέο παηήζνπλ ζε αλζεθηηθφ έδαθνο ψζηε λα κελ βπζηζηνχλ. Δάλ ην φρεκα
δηαζέηεη θαηάιιειν ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ην θαηέβαζκα ησλ πνδαξηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ

θακπίλα νδήγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε απφδεπμε δελ είλαη
ζηαζεξφ, ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ππνζηεξίγκαηα. ηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηεο καληβέιαο
αλαζεθψλεηαη ιίγν ην επηθαζήκελν, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απαζθάιηζε ηνπ πείξνπ απφ ηε
«πιάθα επηθάζεζεο». ε πεξίπησζε πνπ ην ξπκνπιθφ δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο κε αεξφζνπζηεο, ε
παξαπάλσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηε βνήζεηα ζπκπίεζεο ή απνζπκπίεζεο ησλ
αεξφζνπζησλ.
ε) Γηαθφπηεηαη ε παξνρή, φπνπ ππάξρεη, πεπηεζκέλνπ αέξα
κέζσ ησλ ηαρπζπλδέζκσλ ησλ
ζσιελψζεσλ παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπλδένληαη δηαδνρηθά ε εληνιή
παξνρήο (θφθθηλνο αγσγφο) θαη ε εληνιή πέδεζεο (θίηξηλνο αγσγφο). Σνπνζεηνχληαη θαη θαιχπηνληαη νη
αγσγνί ζηηο αλακνλέο, φπνπ ππάξρνπλ, κε ηα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο μέλσλ
ζσκάησλ ή λεξνχ. Γηα ηελ απνθπγή εκπινθήο ηνπο νη αγσγνί δελ πξέπεη λα αησξνχληαη.
ζη) Απνζπλδέεηαη ε ειεθηξηθή παξνρή (ξεπκνηνδφηεο) ηνπ ξπκνπιθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα
πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχ εληζρχεηαη κε ABS απνζπλδέεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ξεπκαηνδφηεο.
ε) Απαζθαιίδεηαη ν πείξνο απφ ηε πιάθα επηθάζεζεο ηξαβψληαο ηελ εηδηθή ρεηξνιαβή αζθάιηζήο ηνπ, γηα
λα είλαη δπλαηή ε απνζχλδεζε ησλ δχν νρεκάησλ.
ζ) Δπηβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο ζην ξπκνπιθφ θαη ην κεηαθηλεί κε κηθξή ηαρχηεηα ζε απφζηαζε ηθαλή
(πεξίπνπ 30 εθαηνζηά) ψζηε απηφ λα απνζπλδεζεί απφ ην εκηξπκνπιθνχκελν εμαζθαιίδνληαο
ηαπηφρξνλα ηελ νξζή ζηήξημε ηνπ επηθαζήκελνπ ζηα πνδαξηθά. ηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο νδεγφο
απνκαθξχλεη ην ξπκνπιθφ θαη απνβηβάδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ην ξπκνπιθφ δηαζέηεη αεξφζνπζηεο,
ππνρξενχηαη πξηλ ην κεηαθηλήζεη λα ρακειψζεη κε ηηο αεξφζνπζηεο ηνλ πίζσ άμνλα ηνπ.
η) Απνβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο απφ ην ξπκνπιθφ αζθαιίδνληαο (ηάθνη, ρεηξφθξελν) θαη
ζεκαίλνληαο (πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν αζθαιείαο) ην επηθαζήκελν. ε πεξίπησζε πνπ νη θχιηλδξνη
πέδεζεο ηνπ επηθαζήκελνπ δελ είλαη δηπιήο ελέξγεηαο, ν ππνςήθηνο νδεγφο νθείιεη λα ζθίμεη θαη ην
κεραλφθξελν.
ηα) Δπηβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο ζην ξπκνπιθφ θαη ζέηεη ην κεραληζκφ κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ,
φπνπ ππάξρεη, ζην ζχκβνιν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δξαζηεξηφηεηα «νδήγεζε» θαη ζηε ζπλέρεηα ηεξψληαο
ηνπο θαλφλεο ηνπ Κ.Ο.Κ. εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία.
II. Ενέπγειερ για την ζεύξη απθπωτού οσήματορ
Γηα ηε δεχμε αξζξσηνχ νρήκαηνο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ ζεηξά ελεξγεηψλ:
α) Δπηβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο ζην ξπκνπιθφ θαη ην νδεγεί κε φπηζζελ θαη ζε επζεία πνξεία πξνο ην
ζηαζκεπκέλν επηθαζήκελν, ζηακαηψληαο ην ζε κηθξή απφζηαζε κπξνζηά απφ απηφ. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ ειηγκψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηε πξνζηαζία ησλ ινηπψλ
ρξεζηψλ ηεο νδνχ (έιεγρνο, ελεξγνπνίεζε θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο).
β) Σίζεηαη ν κεραληζκφο κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ζχκβνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Άιιεο Δξγαζίεο»
θαη αθνχ ελεξγνπνηεζεί ε πέδε ζηάζκεπζεο, απελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο θαη απνβηβάδεηαη ν
ππνςήθηνο νδεγφο απφ ην ξπκνπιθφ. ηε ζπλέρεη θαη πξηλ ζπλερίζεη ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο δεχμεο,
ειέγρεη εάλ ην επηθαζήκελν θαη ε πιάθα επηθάζεζεο, εάλ απηή είλαη ξπζκηδφκελε, είλαη ζηε ζσζηή ζέζε
θαη αζθαιηζκέλα.
γ) Δπηβηβάδεηαη ζην ξπκνπιθφ θαη ζπλερίδνληαο ηελ νπηζζνπνξεία, κε κηθξή ηαρχηεηα, πξνζεγγίδεη ην
επηθαζήκελν θαηά ηξφπν ψζηε ν πείξνο ηνπ λα ‘’επζπγξακκηζζεί’’ κε ηε ζέζε αζθάιηζήο ηνπ ζηε πιάθα
επηθάζεζεο. Καηά ηελ νπηζζνπνξεία κπνξεί λα ζηακαηήζεη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί θαη λα απνβηβαζηεί
γηα λα ειέγμεη, εάλ ν πείξνο νδεγείηαη ζσζηά ζηε ζέζε ηνπ. Γηα ηελ αζθαιή εθαξκνγή ηνπ πείξνπ ζηε
ηεξκαηηθή ηνπ ζέζε αλεβάδεη ή θαηεβάδεη, θαηά πεξίπησζε, ηηο δχν ηειεζθνπηθέο ζηεξίμεηο (πνδαξηθά).
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε πνπ ην ξπκνπιθφ δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο κε
αεξφζνπζηεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ζπκπίεζεο ή απνζπκπίεζεο ησλ αεξφζνπζησλ. ην
ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεχμεο, νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηε ζσζηή πίεζε ζην ζχζηεκα πλεπκαηηθήο
αλάξηεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκπιεμεο νη βάζεηο ησλ πνδαξηθψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην
έδαθνο, δελ ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ θαζφινπ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.
δ) Δλεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην νδεγφ ε πέδε ζηάζκεπζεο ηνπ ξπκνπιθνχ, φηαλ ν πείξνο εθαξκφζεη
ρσξίο αλνρέο ζηε πιάθα επηθάζεζεο θαη αθνπζηεί ν ραξαθηεξηζηηθφο κεηαιιηθφο ήρνο, θξνληίδνληαο ε
πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο λα θηάζεη ζε θαλνληθά επίπεδα. ηε ζπλέρεηα αζθαιίδεη ηνλ πείξν κε
ηελ εηδηθή ρεηξνιαβή αζθάιηζεο, ψζηε λα είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε απνζχλδεζε ησλ δχν νρεκάησλ.
Δπηβηβάδεηαη ζην φρεκα θαη πξνζπαζεί λα εθθηλήζεη ην φρεκα , κε ηελ πην «αξγή» ηαρχηεηα ζην
θηβψηην, ειέγρνληαο ηελ αζθαιή δεχμε ηνπ επηθαζήκελνπ. Δλεξγνπνηεί ηελ πέδε ζηάζκεπζεο ηνπ
ξπκνπιθνχ, θξνληίδνληαο ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο λα θηάζεη ζε θαλνληθά επίπεδα θαη αθνχ
απελεξγνπνηήζεη ηνλ θηλεηήξα, απνβηβάδεηαη.
ε) πλδέεηαη ε ειεθηξηθή παξνρή (ξεπκνηνδφηεο) ηνπ ξπκνπιθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα
πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχ εληζρχεηαη κε ABS ζπλδέεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ξεπκαηνδφηεο.
ζη) πλδένληαη νη ζσιελψζεηο παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα ηνπ ξπκνπιθνχ κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ηαρπζχλδεζκνπο ηνπ επηθαζήκελνπ θαη αλνίγνληαο ηηο παξνρέο, φπνπ ππάξρνπλ, δηαδνρηθά ηεο εληνιή

δ)

ε)

η)
ηα)

πέδεζεο (θίηξηλνπ αγσγνχ) θαη ηεο εληνιήο παξνρήο (θφθθηλνο αγσγφο). ε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλνπ
κεραληζκνχ ε ζχλδεζε γίλεηαη ηαπηφρξνλα.
Υξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκφο αλχςσζεο (καληβέια) γηα λα αλπςσζνχλ νη δχν ηειεζθνπηθέο ζηεξίμεηο
(πνδαξηθά) κέρξη ηε ηειηθή ηνπο ζέζε θαη αζθαιίδεηαη ε καληβέια. Δάλ ην φρεκα δηαζέηεη θαηάιιειν
ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ε αλχςσζε ησλ πνδαξηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ θακπίλα νδήγεζεο. ε
πεξίπησζε πνπ ην ξπκνπιθφ δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο κε αεξφζνπζηεο, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία
πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηε βνήζεηα ζπκπίεζεο ή απνζπκπίεζεο ησλ αεξφζνπζησλ.
Αθαηξνχληαη νη ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο (ηάθνη) απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπ επηθαζήκελνπ θαη ειέγρεηαη
εάλ ην επηθαζήκελν έρεη ζπλδεζεί κε αζθάιεηα κε ην ξπκνπιθφ, εθφζνλ έρεη απειεπζεξσζεί ην
κεραλφθξελν, εάλ ην ξπκνπιθφ δελ δηαζέηεη θπιίλδξνπο πέδεζεο δηπιήο ελέξγεηαο. Σέινο
ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο νη ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο θαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν.
Δπηβηβάδεηαη ζην ξπκνπιθφ, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θηλεηήξα κέρξη ε πίεζε ζηα αεξφθξελα λα θηάζεη
ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο θαη ειέγρεη ηνλ πίλαθα νξγάλσλ γηα ηπρφλ ελδείμεηο θαθήο ιεηηνπξγίαο (φπσο,
πηψζε πίεζεο, ιεηηνπξγία ηεο θσηεηλήο έλδεημεο ηνπ ABS θπξίσο ηνπ επηθαζήκελνπ).
Σίζεηαη ν κεραληζκφο κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ζχκβνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Οδήγεζε» θαη ν
ππνςήθηνο νδεγφο κεηαθηλεί κε κηθξή ηαρχηεηα ην αξζξσηφ φρεκα ζε κηθξή απφζηαζε, θαη αθνχ
δηαπηζηψζεη φηη ε πέδεζε θαη ηα ινηπά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ην ξπκνπιθφ έιθεη
αζθαιψο ην επηθαζήκελν, εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ Κ.Ο.Κ..

III. Ενέπγειερ απόζεςξηρ σςπμού
Γηα ηελ απφδεπμε ζπξκνχ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ ζεηξά ελεξγεηψλ:
α) ηαζκεχεηαη ν ζπξκφο ππνρξεσηηθά, φπνπ επηηξέπεηαη, ζε επζεία γξακκή, αθνχ ιεθζνχλ ηα
απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο (θψηα έθηαθηεο αλάγθεο) γηα ηε πξνζηαζία ησλ ινηπψλ ρξεζηψλ ηεο
νδνχ.
β) Σίζεηαη ν κεραληζκφο κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ζχκβνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Λνηπέο
Δξγαζίεο», ελεξγνπνηείηαη ε πέδε ζηάζκεπζεο, ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ν θηλεηήξαο θαη απνβηβάδεηαη ν
ππνςήθηνο νδεγφο απφ ην φρεκα. Σνπνζεηείηαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν επηζήκαλζεο ζηελ
πξνβιεπφκελε απφζηαζε.
γ) Αζθαιίδεηαη ην ξπκνπιθνχκελν φρεκα ηνπνζεηψληαο ηηο δχν ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο (ηάθνπο)
ζηνπο ηξνρνχο ηνπ ηειεπηαίνπ νπίζζηνπ άμνλα ζε ζέζεηο επί ησλ ηξνρψλ (δηαγψληα, κπξνζηά ή πίζσ)
αλάινγα κε ηε θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη «δέλεηαη» ην κεραλφθξελν, εθφζνλ νη θχιηλδξνη πέδεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πέδεζήο ηνπ δελ είλαη δηπιήο ελέξγεηαο.
δ) ηεξίδεηαη ην ξπκνπιθνχκελν, εάλ είλαη κνλναμνληθφ ή κε δχν άμνλεο θεληξναμνληθφ, ζηελ ηειεζθνπηθή
ηνπ ζηήξημε (πνδαξηθφ), θαη αθνινπζείηαη γηα ην θαηέβαζκά ηνπ ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ησλ
επηθαζήκελσλ.
ε) Γηαθφπηεηαη ε παξνρή, φπνπ ππάξρεη, πεπηεζκέλνπ αέξα
κέζσ ησλ ηαρπζπλδέζκσλ ησλ
ζσιελψζεσλ παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπλδένληαη δηαδνρηθά ε εληνιή
παξνρήο (θφθθηλνο αγσγφο) θαη ε εληνιή πέδεζεο (θίηξηλνο αγσγφο). Σνπνζεηνχληαη θαη θαιχπηνληαη νη
αγσγνί ζηηο αλακνλέο, φπνπ ππάξρνπλ, κε ηα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο μέλσλ
ζσκάησλ ή λεξνχ. Γηα ηελ απνθπγή εκπινθήο ηνπο νη αγσγνί δελ πξέπεη λα αησξνχληαη.
ζη) Απνζπλδέεηαη ε ειεθηξηθή παξνρή (ξεπκνηνδφηεο) ηνπ ξπκνπιθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα
πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχ εληζρχεηαη κε ABS απνζπλδέεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ξεπκαηνδφηεο.
δ) Απαζθαιίδεηαη ν θνηζαδφξνο κε ηε ρεηξνιαβή απαζθάιηζήο ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζχλδεζε
ησλ δχν νρεκάησλ. Γελ απνθιείεηαη ε ειαθξά κεηαθίλεζε ηνπ ζπξκνχ εάλ δηαπηζησζεί φηη ν πείξνο
εκπνδίδεη ηελ απαζθάιηζε ηνπ.
ε) Δπηβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο ζην ξπκνπιθφ θαη ην κεηαθηλεί κε κηθξή ηαρχηεηα ζε κηθξή
απφζηαζε, κέρξηο φηνπ απηφ απνζπλδεζεί απφ ην ξπκνπιθνχκελν.
η) Απνβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο απφ ην θνξηεγφ αζθαιίδνληαο (ηάθνη, ρεηξφθξελν) θαη ζεκαίλνληαο
(πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν αζθαιείαο) ην ξπκνπιθνχκελν. ε πεξίπησζε πνπ νη θχιηλδξνη πέδεζεο
ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ δελ είλαη δηπιήο ελέξγεηαο, ν ππνςήθηνο νδεγφο νθείιεη λα ζθίμεη θαη ην
κεραλφθξελν.
ηα) Δπηβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο ζην θνξηεγφ θαη ζέηεη ην κεραληζκφ κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ,
φπνπ ππάξρεη, ζην ζχκβνιν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δξαζηεξηφηεηα «νδήγεζε» θαη ζηε ζπλέρεηα ηεξψληαο
ηνπο θαλφλεο ηνπ Κ.Ο.Κ. εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία.
IV. Ενέπγειερ ζεύξηρ σςπμού
Γηα ηε δεχμε ζπξκνχ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ ζεηξά ελεξγεηψλ:
α) Δπηβηβάδεηαη ν ππνςήθηνο νδεγφο ζην θνξηεγφ θαη ην νδεγεί κε φπηζζελ θαη ζε επζεία πνξεία πξνο ην
ζηαζκεπκέλν ξπκνπιθνχκελν, ζηακαηψληαο ην ζε κηθξή απφζηαζε κπξνζηά απφ απηφ. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ ειηγκψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηε πξνζηαζία ησλ
ινηπψλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ (έιεγρνο, ελεξγνπνίεζε θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο).

β) Σίζεηαη ν κεραληζκφο κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ζχκβνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Άιιεο Δξγαζίεο»
θαη αθνχ ελεξγνπνηεζεί ε πέδε ζηάζκεπζεο, απελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο θαη απνβηβάδεηαη ν
ππνςήθηνο νδεγφο απφ ην θνξηεγφ. ηε ζπλέρεη θαη πξηλ ζπλερίζεη ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο δεχμεο,
ειέγρεη εάλ ην ξπκνπιθνχκελν είλαη ζσζηά αζθαιηζκέλν.
Απαζθαιίδεηαη ν πείξνο ηνπ θνηζαδφξνπ ηνπ θνξηεγνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (είηε
ρεηξνθίλεην ζχζηεκα κε ειαηήξην είηε κε αέξα) θαη ειέγρεηαη ην «κάηη» ηεο κπάξαο ή ηνπ ηξίγσλνπ έιμεο
γηα ηπρφλ θζνξέο.
γ) Δπηβηβάδεηαη ζην θνξηεγφ θαη ζπλερίδνληαο ηελ νπηζζνπνξεία, κε κηθξή ηαρχηεηα, πξνζεγγίδεη ην
ξπκνπιθνχκελν θαηά ηξφπν ψζηε ην ηξίγσλν έιμεο ηνπ λα επζπγξακκηζζεί κε ην θνηζαδφξν ηνπ
θνξηεγνχ ζηακαηψληαο πεξίπνπ ζηα 30 έσο 50 εθαηνζηά. Σν ηξίγσλν έιμεο ζπγθξαηείηαη, κέζσ ησλ
ειαηεξίσλ ηνπ, ζε νξηδφληηα ζέζε κε ηε βνήζεηα ηνπ κεραληζκνχ αλχςσζήο ηνπ θαη ειέγρεηαη εάλ
βξίζθεηαη ζην ζσζηφ χςνο θαη εάλ ρξεηάδεηαη ξχζκηζε είηε αλεβάδνληαο ην κπξνζηηλφ πνδαξηθφ ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ είηε ξπζκίδνληαο ηελ αεξαλάξηεζε, εθφζνλ ππάξρεη, ηνπ θνξηεγνχ. Καηά ηελ
νπηζζνπνξεία κπνξεί ν ππνςήθηνο νδεγφο λα ζηακαηήζεη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί θαη λα απνβηβαζηεί γηα
λα ειέγμεη αλ ην ηξίγσλν έιμεο νδεγείηαη ζσζηά ζηνλ θνηζαδφξν. Γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή εθαξκνγή
ηνπ ηξηγψλνπ έιμεο ζηε ηεξκαηηθή ηνπ ζέζε ζηνλ θνηζαδφξν ζπλερίδεη ηελ νπηζζνπνξεία έσο φηνπ
αθνπζηεί ν ραξαθηεξηζηηθφο κεηαιιηθφο ήρνο ηεο ιεηηνπξγίαο αζθάιηζεο ηνπ θνηζαδφξνπ. ηνπο
θνηζαδφξνπο κε αζθάιηζε ελεξγνπνηνχκελε κε αέξα ή ειαηήξην, ν πείξνο αζθαιίδεη απηφκαηα, ελψ
ζηνπο κεραληθνχο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο νδεγφο λα ηνπνζεηήζεη ηνλ πείξν ρεηξνθίλεηα. Διέγρεηαη ε
αζθάιηζε θαη εάλ ν πείξνο δελ έρεη αζθαιηζηεί, επαλαιακβάλνληαη νη πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε λα
είλαη αδχλαηε ε απνζχλδεζε ησλ δχν νρεκάησλ.
δ) πλδέεηαη ε ειεθηξηθή παξνρή (ξεπκνηνδφηεο) ηνπ θνξηεγνχ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα πέδεζεο
ηνπ θνξηεγνχ εληζρχεηαη κε ABS ζπλδέεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ξεπκαηνδφηεο.
ε) πλδένληαη νη ζσιελψζεηο παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα ηνπ θνξηεγνχ κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ηαρπζχλδεζκνπο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ θαη αλνίγνληαο ηηο παξνρέο, φπνπ ππάξρνπλ, δηαδνρηθά ηεο
εληνιή πέδεζεο (θίηξηλνπ αγσγνχ) θαη ηεο εληνιήο παξνρήο (θφθθηλνο αγσγφο). ε πεξίπησζε
ζπλδπαζκέλνπ κεραληζκνχ ε ζχλδεζε γίλεηαη ηαπηφρξνλα.
ζη) ηεξίδεηαη ην ξπκνπιθνχκελν, εάλ είλαη κνλναμνληθφ ή κε δχν άμνλεο θεληξναμνληθφ, ζηελ ηειεζθνπηθή
ηνπ ζηήξημε (πνδαξηθφ), θαη αθνινπζείηαη γηα ηελ αλχςσζή ηνπ ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ησλ
επηθαζήκελσλ.
δ) Αθαηξνχληαη νη ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο (ηάθνη) απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ θαη ειέγρεηαη
φηη ην ξπκνπιθνχκελν έρεη ζπλδεζεί κε αζθάιεηα κε ην θνξηεγφ, εθφζνλ έρεη απειεπζεξσζεί ην
κεραλφθξελν, εάλ ην ξπκνπιθνχκελν δελ δηαζέηεη θπιίλδξνπο πέδεζεο δηπιήο ελέξγεηαο. Σέινο
ηνπνζεηεί ζηε ζέζε ηνπο ηηο ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο θαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν.
ε) Δπηβηβάδεηαη ζην ζπξκφ, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θηλεηήξα κέρξη ε πίεζε ζηα αεξφθξελα λα θηάζεη ζηε
κέγηζηε ηηκή ηεο θαη ειέγρεη ηνλ πίλαθα νξγάλσλ γηα ηπρφλ ελδείμεηο θαθήο ιεηηνπξγίαο (φπσο, πηψζε
πίεζεο, ιεηηνπξγία ηεο θσηεηλήο έλδεημεο ηνπ ABS θπξίσο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ).
ζ) Σίζεηαη ν κεραληζκφο κεηαγσγήο ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ζχκβνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Οδήγεζε» θαη ν
ππνςήθηνο νδεγφο κεηαθηλεί κε κηθξή ηαρχηεηα ην ζπξκφ ζε κηθξή απφζηαζε, θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη
ε πέδεζε θαη ηα ινηπά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ην θνξηεγφ έιθεη αζθαιψο ην
ξπκνπιθνχκελν, εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ Κ.Ο.Κ..
V. Ππόσθετοι έλεγσοι ζεύξηρ και απόζεςξηρ
Μεηά ηε δεχμε θαη απφδεπμε ηνπ ξπκνπιθνχ θαη ηνπ επηθαζήκελνπ ή ηνπ θνξηεγνχ θαη ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ
θαη πξηλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπο, είηε σο εληαίεο κνλάδεο (αξζξσηφ φρεκα ή ζπξκφο), είηε κεκνλσκέλα
(ξπκνπιθφ ή θνξηεγφ), είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζνχλ πξφζζεηνη έιεγρνη ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζήο
ηνπο, γηα ηελ αζθάιεηα ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο:
α) Σσλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο ξπκνπιθψλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
 έιεγρνο δηαξξνήο πεπηεζκέλνπ αέξα,
 έιεγρνο ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο πεπηεζκέλνπ αέξα κε ηνπο ηαρπζπλδέζκνπο ηνπο,
 έιεγρνο πέδεζεο ξπκνπιθνχκελνπ ή επηθαζήκελνπ νρήκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θχξηαο πέδεο
(πέδε πνξείαο),
 έιεγρνο ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαξθνχο πέδεζεο ξπκνπιθνχκελνπ ή επηθαζήκελνπ νρήκαηνο,
 έιεγρνο ησλ ελδείμεσλ ησλ καλνκέηξσλ, εάλ ε πίεζε ζην ζχλδεζκν ησλ αγσγψλ γηα ηελ πέδεζε ηνπ
ξπκνπιθνχ δε ζπκβηβάδεηαη κε απηήλ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο,
 έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ πιήξσζεο ησλ αεξνθπιαθίσλ,
 έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηεηλψλ ελδείμεσλ ηνπ ABS γηα ην ξπκνπιθφ θαη ην ξπκνπιθνχκελν.
β) Σσλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ξπκνπιθψλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
 έιεγρνο ησλ αγσγψλ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
 έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θψησλ ξπκνπιθψλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ,

 έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο (θιαο) ξπκνπιθψλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ,
 έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θψησλ έθηαθηεο αλάγθεο.
γ) Μεηά ηε δεχμε ειέγρεηαη ηπρφλ κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαη γεληθφηεξα ε αζθαιήο πξφζδεζε ηνπ.
δ) Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν ππνςήθηνο νδεγφο:
 πξέπεη λα θέξεη ηα θιεηδηά καδί ηνπ, φπνηε ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ν θηλεηήξαο θαη απνβηβάδεηαη απφ
ην φρεκα γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία ηεο δηαδηθαζίαο δεχμεο ή απφδεπμεο
 δελ επηηξέπεηαη λα εηζέξρεηαη θάησ απφ ην ξπκνπιθνχκελν νχηε λα επηηξέπεη ζε άιινπο λα
πξνζεγγίδνπλ ην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δεχμε ή απφδεπμε,
 δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ηνπ ή ηα δάρηπια ηνπ ζηνπο κεραληζκνχο αζθάιηζεο ηνπ
πείξνπ ή ζηα ζεκεία αζθάιηζεο ηεο πιάθαο επηθάζεζεο.
 πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ηα πνδαξηθά δελ «βπζίδνληαη» ζην έδαθνο, πξηλ απνκαθξπλζεί απφ ην
ξπκνπιθνχκελν κεηά ηελ απφδεπμε.
Λφγνη απφξξηςεο είλαη ε κε νξζή θαη κε ηελ απαηηνχκελε ζεηξά εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ.

ΟΜΑΓΑ Γ- ΠΟΡΔΙΑ, ΑΠΛΑ ΦΑΛΜΑΣΑ
Οη παξαθάησ επηπιένλ δνθηκαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο C1, C,
D1, D, C1E, CE, D1E, DE, ΒΔ:
15) Υξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο εθηόο από ηα θξέλα
Ο ππνςήθηνο ειέγρεηαη εάλ κπνξεί λα ειαηηψζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο αληί ησλ
θξέλσλ, ηε κέζνδν κείσζεο ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα κε ην πνδνκνριφ επηηάρπλζεο (γθάδη) θαη βάδνληαο
ηαπηφρξνλα κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ επηβξαδπληψλ.
θάικα είλαη ε κε ρξήζε επηβξαδπληψλ.
16) Πξνζαξκνγή ηεο ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο ζηηο ζηξνθέο
Ο ππνςήθηνο ειέγρεηαη εάλ είλαη ζε ζέζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην κήθνο θαη ηα εμέρνληα ηκήκαηα ηνπ
νρήκαηφο ηνπ, λα πξνζαξκφζεη ηελ ηξνρηά ηνπ νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρφλ αηχρεκα κε ηα
ινηπά νρήκαηα ή ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηεο νδνχ ή ηπρφλ πξνεμέρνληα εκπφδηα.
θάικα είλαη ε κε ζσζηή ζέζε θαη ηξνρηά ηνπ νρήκαηνο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΣΡΙΑ ΥΡΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ Ι

ΓΔΛΣΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΟΓΗΓΟΤ
Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
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
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη παξέρεη ην
δηθαίσκα ζηνλ θάηνρν ηνπ λα εθπαηδεχεηαη
ζηελ νδήγεζε νρεκάησλ. Ζ αιινίσζε ή ε
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.

.......................20.....
Δ.Ν.
Ο εμνπζηνδνηεκέλνο
ππάιιεινο

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ

ΣΜΗΜΑ ΙΙ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΞΔΣΑΗ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΔΞΔΣΑΣΧΝ

ΦΡΑΓΙΓΑ ΥΟΛΗ
ΠΑΡΙΣΑΜΔΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΟΓΗΓΟΤ

Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ
ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΠΟΡΔΙΑ

Α

ΟΜΑΓΑ Α - ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ, ΔΙΓΙΚΔ
ΓΟΚΙΜΑΙΔ

1

Έιεγρνο νρήκαηνο πξηλ μεθηλήζεη

2

Οπηζζνπνξεία κε ζηξνθή

3

ηάζκεπζε δεμηά ή αξηζηεξά

4

Ξεθίλεκα ζε αλήθνξν θιίζεο πεξίπνπ 10%

5

7

Λήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ έμνδν απφ ην φρεκα
Τπνβνεζεηηθνί κεραληζκνί πέδεζεο θαη δηεχζπλζεο (εθηφο ηεο
θαηεγνξίαο Β, BE)
πζθεπή ηνπ ηαρνγξάθνπ (εθηφο ηεο θαηεγνξίαο Β, BE)

8

Απφδεπμε θαη δεχμε (εθηφο ηεο θαηεγνξίαο Β, C1, C, D1, D)

6

Β
1

ΟΜΑΓΑ Β – ΠΟΡΔΙΑ, ΟΒΑΡΑ ΦΑΛΜΑΣΑ
Παξαβίαζε ζεκαηνδφηε, νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαη κε
ζπκκφξθσζε ζε ζήκα ηξνρνλφκνπ

4

Δίζνδνο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο
Αλέβαζκα ζε πεδνδξφκην ή δηαρσξηζηηθή λεζίδα ή θίλεζε ζε
δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ δξφκνπ φπνπ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ απφ ηα
νρήκαηα
Πξφθιεζε αηπρήκαηνο

5

Παξαβίαζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο

2
3

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
Κίλεζε νρήκαηνο θαη ζσζηή ζπκπεξηθνξά νδεγνχ αλάινγα κε ηηο
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο

4
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
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
Γ

σζηή αιιαγή ηαρπηήησλ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο
βήζηκν θηλεηήξα
Φξελάξηζκα κε δηάθνξεο ηαρχηεηεο
Σήξεζε ηνπ ΚΟΚ
Αδηθαηνιφγεηε παξέκβαζε παξηζηάκελνπ εθπαηδεπηή
Οηθνλνκηθή - Οηθνινγηθή νδεγεζε
Υξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο εθηφο απφ ηα
θξέλα (εθηφο ηεο θαηεγνξίαο Β)
Πξνζαξκνγή ηεο ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο ζηηο ζηξνθέο (εθηφο ηεο
θαηεγνξίαο Β)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΞΔΣΑΗ

Δ

ΧΡΑ ΛΗΞΗ ΔΞΔΣΑΗ
Τπνγξαθή

ΠΡΧΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗ
Ολνκαηεπώλπκν
Τπνγξαθή
ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΞΔΣΑΣΗ
Ολνκαηεπώλπκν

ΗΜΔΙΧΗ ΦΑΛΜΑΣΧΝ

