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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ειδικότητας «Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 
Μοτοσικλετών» έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις που 
τον καθιστούν ικανό να λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. 
 Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών µπορεί να προσφέρει 
εξαρτηµένη, ή µη, εργασία κατά την οποία ενεργεί υπεύθυνα µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς, 
διδάσκει και εµπεδώνει τις αναγκαίες και ικανές γνώσεις στους υποψηφίους αλλά και σε εν ενεργεία 
οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση µε αντικειµενικό σκοπό την 
εµπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής για την εξασφάλιση της γενικότερης οδικής ασφάλειας (µείωση 
των τροχαίων ατυχηµάτων) και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι: 
 
1. Να είναι σε θέση να διδάξει τη φιλοσοφία και τις αρχές ασφαλούς οδήγησης, µε τη µορφή της 

πραγµατολογικής προσέγγισης, κάνοντας χρήση και των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογία της Πληροφορίας & της 
Επικοινωνίας). 

2. Να γνωρίζει την ισχύουσα Νοµοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και να είναι σε θέση να τη διδάξει 
συστηµατικά στους υποψηφίους, αλλά και στους εν ενεργεία οδηγούς. 

3. Να διδάσκει τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας και της δυναµικής των οχηµάτων (αυτοκινήτων και 
µοτοσυκλετών) κυρίως εκείνων που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο οδηγό γιατί επηρεάζουν την ασφαλή 
οδήγηση και τις δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του οχήµατος. 

4. Να διδάσκει τις τυπικές εργασίες συντήρησης και ελέγχου των βασικών µερών του αυτοκινήτου ή της 
µοτοσυκλέτας, κατά περίπτωση. 

5. Να εφαρµόζει και να διδάσκει συστηµατικά και αποτελεσµατικά τον τρόπο ορθής οδήγησης 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6. Να διδάσκει τον ενδεδειγµένο τρόπο οδηγικής συµπεριφοράς (κυκλοφοριακή αγωγή) εφαρµόζοντας 
ο ίδιος τους κανόνες της κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών µαθηµάτων στους υποψήφιους οδηγούς. 
Ειδικότερα, είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει τους κινδύνους που προκαλεί η αντικανονική 
συµπεριφορά του οδηγού και να εντοπίζει - τονίζει τις συνέπειές της. 

7. Να εφαρµόζει τις γενικές αρχές διδασκαλίας, συντάσσοντας τα κατάλληλα σχέδια µαθήµατος, φύλλα 
διδασκαλίας και tests αξιολόγησης για την επιτυχή και αποτελεσµατική διεξαγωγή των µαθηµάτων. 
Για το σκοπό αυτό επιλέγει και χρησιµοποιεί το καταλληλότερο κάθε φορά εποπτικό µέσο 
διδασκαλίας. 

8. Να επισηµαίνει τις πηγές ρύπανσης ενός οχήµατος κατά τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρησή 
του (ηχορύπανση, καυσαέρια, ανταλλακτικά υλικά). Αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφοροι 
(αέριοι, υγροί, στερεοί) ρυπαντές στον άνθρωπο και το περιβάλλον του και προτείνει τις 
ενδεδειγµένες ενέργειες για την ελαχιστοποίησή τους. Επίσης, διδάσκει την ορθολογική χρήση του 
οχήµατος µε τρόπο ώστε να γίνεται η µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας. 

9. Να περιγράφει και να επιδεικνύει τον τρόπο επέµβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά 
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ατυχήµατα κατά περίπτωση. 
10. Να διδάσκει τη λειτουργία και τη σηµασία των συστηµάτων και των µεθόδων ενεργητικής και 

παθητικής ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήµατα για την προστασία οδηγού, επιβατών και πεζών. 
Επίσης, να επισηµαίνει και να επεξηγεί τα σχετικά ενδεικτικά σήµατα στον πίνακα οργάνων του 
οχήµατος. 

11. Να διδάσκει τα µέτρα προστασίας που λαµβάνει ο οδηγός εάν πάσχει από πάθηση, ή παροδική 
κατάσταση, που επηρεάζει την οδηγική συµπεριφορά και ασφάλεια. 

12. Να ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησής του (διευθύνει, προγραµµατίζει, οργανώνει, ελέγχει, 
συντονίζει, προβλέπει, παίρνει αποφάσεις) σύµφωνα µε τους Νόµους και τις σύγχρονες αντιλήψεις 
περί διοίκησης των επιχειρήσεων. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 
1. Γνωρίζει και εφαρµόζει την ισχύουσα Νοµοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είναι σε θέση να τη 
διδάξει συστηµατικά, µε γνώµονα τη διαµόρφωση συνείδησης οδικής ασφάλειας σε όλους τους 
χρήστες των οδών. 

 
1.1 ∆ιδάσκει και εφαρµόζει τις αρχές της διασφάλισης ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας και 

µετακίνησης µε επίκεντρο τον άνθρωπο. 
1.2 Γνωρίζει και εφαρµόζει την ισχύουσα Νοµοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είναι σε θέση να τη 

διδάξει συστηµατικά στους υποψηφίους, αλλά και σε εν ενεργεία οδηγούς. 
1.3 Γνωρίζει κατά το γράµµα και πνεύµα τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και τις Υπουργικές Αποφάσεις 

που σχετίζονται µε την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια, και προσαρµόζει ανάλογα τις 
εκπαιδευτικές του προσεγγίσεις. 

1.4 Γνωρίζει και εξηγεί τις διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, όπως επίσης και τις Βασικές 
Αρχές Συγκριτικού ∆ικαίου. 

1.5 Γνωρίζει σε βάθος και επισηµαίνει τις «βασικές αρχές της πολιτικής των µεταφορών» της Ε.Ε. 
Προσαρµόζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του αναφορές µε τη διεθνή εµπειρία και 
πρακτική. 

1.6 Ευαισθητοποιείται σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά µε τα οχήµατα και 
συµµετέχει, κατά τον ενεργότερο τρόπο, στη λήψη και εφαρµογή µέτρων και µεθόδων για την 
προστασία του. 

1.7 Επισηµαίνει, εξηγεί και είναι πρωτεργάτης στην καθιέρωση µέτρων προστασίας "ευαίσθητων" 
οµάδων πολιτών. 

1.8 Συνεισφέρει µε τις γνώσεις και τη στάση του την εισαγωγή νέων ρυθµίσεων, που στοχεύουν στην 
ποιότητα ζωής και την ασφαλή κυκλοφορία οδηγών, δικυκλιστών, πεζών, επιβατών, ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, παιδιών. 

1.9 Παρακολουθεί, συµµετέχει και ενηµερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη και τις νέες διατάξεις της 
σχετικής νοµοθεσίας, όπως επίσης και για αποτελέσµατα ερευνών σχετικών µε το επάγγελµά του, 
και προσαρµόζει ανάλογα τη διδασκαλία του. 

 
 2. ∆ιδάσκει τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας και της δυναµικής των οχηµάτων. Ειδικότερα διδάσκει: 
τα βασικά συστήµατα και υποσυστήµατα των οχηµάτων, το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας 
τους. Επισηµαίνει επίσης τη συµπεριφορά τους στη διαδικασία της κίνησης και της συγκρότησης του 
οχήµατος. 

 
2.1  ∆ιδάσκει τη συγκρότηση και τον τρόπο της λειτουργίας του αυτοκινήτου ή της µοτοσυκλέτας, 

κατά περίπτωση. 
2.2  ∆ιδάσκει τα µέρη, το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων του συστήµατος παραγωγής ισχύος τετράχρονων και δίχρονων 
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, µε κύρια αναφορά στα σηµεία που αφορούν και 
επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. 

2.3  ∆ιδάσκει τα µέρη, το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων µετάδοσης 
κίνησης, διεύθυνσης, ανάρτησης, πέδησης, αξόνων - τροχών, φέρουσας κατασκευής - πλαισίου, 
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µε κύρια αναφορά στα σηµεία που αφορούν και επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. 
2.4  ∆ιδάσκει τα βασικά σηµεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου, τα όργανα και τις 

βοηθητικές συσκευές του. 
2.5  Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της τεχνολογίας των οχηµάτων και εντάσσει τις βασικές 

µεταβολές της στη διδασκαλία του (δια βίου εκπαίδευση). 
2.6  ∆ιδάσκει τον τρόπο κίνησης των οχηµάτων και τις δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά την 

κυκλοφορία του. 
2.7  Γνωρίζει σε βάθος και διδάσκει, τις δυνατότητες τροποποίησης των συνισταµένων δυνάµεων, 

που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του αυτοκινήτου. 
2.8  ∆ιδάσκει τον τρόπο που το όχηµα κινείται σε ευθεία, σε στροφές, σε κατήφορο, σε ανήφορο. 
2.9  ∆ιδάσκει τις δυνάµεις που αναπτύσσονται σε καταστάσεις απώλειας/αδυναµίας ελέγχου της 

κατευθυντικότητας του οχήµατος (υπερστροφή, υποστροφή, υδρολίσθηση-aquaplaning, απώλεια 
προσανατολισµού-disorientation] και πώς αντιµετωπίζονται κατά την οδήγηση. 

 
 3. ∆ιδάσκει τις τυπικές εργασίες συντήρησης και ελέγχου των βασικών µερών του αυτοκινήτου ή 

µοτοσυκλέτας κατά περίπτωση. 
 

3.1 ∆ιδάσκει τις τυπικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων, καθώς και 
τη σκοπιµότητα και τη σηµασία τους για την ασφαλή και άνετη οδήγηση. 

3.2 ∆ιδάσκει τον τρόπο αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών από τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή, που συνοδεύουν το όχηµα. 

3.3 ∆ιδάσκει τον τρόπο αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας του αυτοκινήτου και της µοτοσυκλέτας, 
όπως επίσης τις διάφορες µορφές κατασκευής τους. 

3.4 ∆ιδάσκει τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, για την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου και 
συντήρησης, την επιλογή και τον χειρισµό των κατάλληλων εργαλείων και συσκευών που 
απαιτούνται. 

 
 4. Γνωρίζει σε βάθος την έννοια της Αυτοκίνησης ως κοινωνική έκφραση. Την εφαρµόζει και είναι σε 
θέση να την εµφυσήσει στους υποψηφίους, αλλά και στους εν ενεργεία οδηγούς. Ειδικότερα εφαρµόζει 
και διδάσκει συστηµατικά και αποτελεσµατικά τον τρόπο ασφαλούς οδήγησης σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
4.1 Εξηγεί τις βασικές αρχές οδήγησης των αυτοκινήτων και των µοτοσυκλετών, κατά περίπτωση. 
4.2 Επισηµαίνει στον υποψήφιο οδηγό την αναγκαιότητα της γνώσης των ορίων οδήγησης που έχει 

ο ίδιος και το όχηµα που οδηγεί. 
4.3 ∆ιδάσκει και εξηγεί πρακτικά τη λειτουργία των οργάνων του αυτοκινήτου και τον χειρισµό των 

διαφόρων µερών του. 
4.4 ∆ιδάσκει µε σχετική επίδειξη τον χειρισµό του αυτοκινήτου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν (τιµόνι, φλας, φώτα, φρένα, εκκίνηση, αλλαγή ταχυτήτων, χρησιµοποίηση 
καθρεπτών κλπ). 

4.5 ∆ιδάσκει στην πράξη την τεχνική οδήγησης (εκκίνηση κινητήρα, εκκίνηση αυτοκινήτου, αλλαγή 
ταχυτήτων, στάση του αυτοκινήτου, ασφάλιση του αυτοκινήτου, οδήγηµα του αυτοκινήτου στο 
δρόµο - διασταυρώσεις κλπ) - (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’, Γ’, Β’+Ε’, Γ’+Ε’, ∆’, ∆’+Ε’). 

4.6 ∆ιδάσκει στην πράξη την τεχνική οδήγησης για µοτοσυκλέτες (Κατηγορία Α’ σταδιακής 
πρόσβασης και Α’). 
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4.7 ∆ιδάσκει στην πράξη την κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τους φωτεινούς σηµατοδότες, τα 
σήµατα των τροχονόµων κλπ. 

 
 5. ∆ιδάσκει τον ενδεδειγµένο τρόπο οδηγικής συµπεριφοράς (κυκλοφοριακή αγωγή) εφαρµόζοντας ο 
ίδιος τους κανόνες της κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών µαθηµάτων στους υποψηφίους οδηγούς. 
Ειδικότερα, είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει τους κινδύνους που προκαλεί η αντικανονική 
συµπεριφορά του οδηγού και να εντοπίζει - τονίζει τις συνέπειές της. 

 
 

5.1 ∆ιδάσκει στην πράξη τον τρόπο αντιµετώπισης και σεβασµού των υπολοίπων χρηστών του 
δρόµου. 

5.2 Επισηµαίνει τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική κοινωνική συµπεριφορά του 
οδηγού. 

5.3 Εµπεδώνει - διαµορφώνει σωστή οδηγική νοοτροπία και συµπεριφορές του υποψηφίου οδηγού 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της οδήγησης στην πράξη. 

5.4 Επισηµαίνει πόσο σηµαντικό είναι ο καθορισµός και η διαχείριση των συναισθηµάτων που 
δηµιουργούνται και διακατέχουν τον οδηγό κατά την οδήγηση (π.χ. θυµός, θλίψη, οργή, ευφορία, 
εκνευρισµός κ.α.) και οφείλονται στις συνθήκες δρόµου και του οχήµατος και στη συµπεριφορά 
συνεπιβατών και υπολοίπων χρηστών του δρόµου. 

 
 6. Γνωρίζει σε βάθος και εφαρµόζει τις γενικές και τις σύγχρονες αρχές διδασκαλίας σε σχέση µε την 
οδήγηση και την οδική ασφάλεια, εξελίσσοντας τα κατάλληλα µαθήµατα, φύλλα διδασκαλίας και tests 
αξιολόγησης για την επιτυχή και αποτελεσµατική διεξαγωγή των µαθηµάτων. Για το σκοπό αυτό 
επιλέγει και χρησιµοποιεί την καταλληλότερη µέθοδο και το καταλληλότερο κάθε φορά εποπτικό µέσο 
διδασκαλίας. 

 
6.1 Επιλέγει την καταλληλότερη κάθε φορά µέθοδο διδασκαλίας, ανάλογα µε το διδασκόµενο 

αντικείµενο και τις δυνατότητες του εκπαιδευοµένου (εξατοµικευµένη διδασκαλία). 
6.2 Συντάσσει και χρησιµοποιεί σχέδια µαθήµατος για την όσο το δυνατόν αρτιότερη παρουσίαση 

των θεµάτων διδασκαλίας. 
6.3 Επιλέγει και χρησιµοποιεί το ενδεδειγµένο κάθε φορά εποπτικό µέσο διδασκαλίας για την όσο το 

δυνατόν αποτελεσµατικότερη παρουσίαση των θεµάτων διδασκαλίας. 
6.4 Γνωρίζει τον χειρισµό των εποπτικών µέσων που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων. 
6.5 Προετοιµάζει και χρησιµοποιεί φύλλα διδασκαλίας για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και 

µεταφορά πληροφοριών. 
6.6 Αξιολογεί µε tests την αποδοτικότητα των µαθηµάτων του και τις γνώσεις που απέκτησαν οι 

υποψήφιοι οδηγοί. Επιλέγει τα καταλληλότερα είδη tests ανάλογα µε το επίπεδο και τις 
δυνατότητες του εκπαιδευόµενου. 

6.7 Εξελίσσει και βελτιώνει συνεχώς τις µεθόδους και τα µέσα διδασκαλίας (simulators, interactive 
slides κλπ) παρακολουθώντας τις αλλαγές που συντελούνται στη σχετική επιστήµη (δια βίου 
εκπαίδευση). 

 
 7. Επισηµαίνει τις πηγές ρύπανσης ενός οχήµατος κατά τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρησή του 

(ηχορύπανση, καυσαέρια, ανταλλακτικά υλικά). Αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφοροι 
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(αέριοι, υγροί, στερεοί) ρυπαντές στον άνθρωπο και το περιβάλλον του και προτείνει τις ενδεδειγµένες 
ενέργειες για την ελαχιστοποίησή τους. Επίσης, διδάσκει την ορθολογική χρήση του οχήµατος µε 
τρόπο ώστε να γίνεται η µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας. 

 
7.1 Επισηµαίνει και διδάσκει στην πράξη τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή του ανθρώπου από 

δραστηριότητες που ρυπαίνουν το περιβάλλον από έναν οδηγό. 
7.2 Επισηµαίνει την αναγκαιότητα των µέτρων ελέγχου της προστασίας του περιβάλλοντος που 

έχουν θεσπιστεί, όπως είναι η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, η αντικατάσταση των καταλυτικών 
µετατροπέων κ.α., και να υπογραµµίζει τις ηθικές, νοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τη µη 
τήρησή τους. 

7.3 ∆ιδάσκει στην πράξη τις κατάλληλες και απαραίτητες ενέργειες για τη µέγιστη δυνατή, αλλά 
ασφαλή, εξοικονόµηση ενέργειας κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου (eco drive). 

 
 8. Περιγράφει και επιδεικνύει τον τρόπο επέµβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά 
ατυχήµατα κατά περίπτωση. 

 
8.1 Περιγράφει τον τρόπο επέµβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών που απαιτούνται κατά 

περίπτωση (π.χ. περιποίηση και επίδεση τραυµάτων κ.α.). 
8.2 Περιγράφει και κάνει επίδειξη της τεχνικής για τη µεταφορά ενός τραυµατία. 
8.3 Επισηµαίνει - εξηγεί τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή ενός τραυµατισµένου σε οδικό ατύχηµα 

από αντικανονικές ενέργειες της οµάδας διάσωσης. 
 
 9. ∆ιδάσκει τη λειτουργία και τη σηµασία των συστηµάτων και των µεθόδων ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήµατα για την προστασία οδηγού, επιβατών και πεζών. Επίσης, 
επισηµαίνει και επεξηγεί τα σχετικά ενδεικτικά σήµατα στον πίνακα οργάνων του οχήµατος. 

 
9.1 Επισηµαίνει τις επιπτώσεις (κοινωνικές, οικονοµικές) που έχουν τα οδικά ατυχήµατα στον οδηγό, 

στους επιβαίνοντες, στους υπόλοιπους χρήστες του δρόµου και, τέλος, στο κοινωνικό σύνολο. 
9.2 Αναλύει στον υποψήφιο οδηγό συστηµατικά και σε κάθε ευκαιρία τις αιτίες που µπορεί να 

προκαλέσουν οδικά ατυχήµατα. 
9.3 Επισηµαίνει ότι, παρά τη σηµαντική βελτίωση των οχηµάτων σε συστήµατα ενεργητικής και 

παθητικής ασφάλειας, κανένα από αυτά δεν µπορεί να ξεπεράσει τους νόµους της φυσικής για να 
αποφευχθεί µία σύγκρουση και να προστατεύσουν απόλυτα οδηγό και συνεπιβάτες. 

9.4 Εξηγεί τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στα συστήµατα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας 
και ποια είναι η σκοπιµότητα κάθε κατηγορίας. 

9.5 ∆ιδάσκει στην πράξη τα µέσα και τα µέτρα προστασίας οδηγού, επιβατών, πεζών και γενικότερα 
την ασφάλεια που εξαρτάται από το σύστηµα οδικής ασφάλειας: Όχηµα, Οδηγός, Οδός, Έλεγχος 
του συστήµατος. 

9.6 Εξηγεί στην πράξη τον τρόπο αντίδρασης και γενικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε τη 
χρησιµοποίηση της ενεργητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου. 

9.7 Εξηγεί τον τρόπο επενέργειας των συστηµάτων παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου και 
προτρέπει στην εφαρµογή όλων των απαραίτητων µέτρων προβάλλοντας τα σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, αλλά και µειονεκτήµατα, που προκύπτουν. Παρουσιάζει στην αίθουσα 
διδασκαλίας µε σχετική προβολή ταινίες που αφορούν δοκιµές προσκρούσεων - συγκρούσεων 
(crash tests) και επισηµαίνει τα βασικά σηµεία τους. 
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9.8 Παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στον τοµέα αυτό της τεχνολογίας και προσαρµόζει ανάλογα 
τη διδασκαλία του. 

 
10. ∆ιδάσκει τα µέτρα προστασίας που λαµβάνει ο οδηγός εάν πάσχει από πάθηση, ή παροδική 
κατάσταση, που επηρεάζει την οδηγική συµπεριφορά και ασφάλεια. 

 
10.1 ∆ιδάσκει - επισηµαίνει τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή του οδηγού και των επιβατών όταν ο 

οδηγός έχει κάποια πάθηση, ή παροδική κατάσταση, από αυτές που δεν του επιτρέπουν να 
οδηγεί. 

10.2 ∆ιδάσκει - αναφέρει τον πιθανό τρόπο αντιµετώπισης της πάθησης και την επαναφορά στην 
ενεργό οδήγηση ή/και αποµάκρυνση του οδηγού, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή 
ασφάλεια κατά τη χρησιµοποίηση του αυτοκινήτου. 

 
11. Ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησής του (διευθύνει, προγραµµατίζει, οργανώνει, ελέγχει, συντονίζει, 

προβλέπει, παίρνει αποφάσεις) σύµφωνα µε τους Νόµους και τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης των 
επιχειρήσεων. 

 
11.1 Λειτουργεί τη Σχολή Οδηγών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
11.2 ∆ιοικεί την επιχείρησή του (διευθύνει, προγραµµατίζει, οργανώνει, ελέγχει, συντονίζει, 

προβλέπει, παίρνει αποφάσεις) σύµφωνα µε τις τρέχουσες αντιλήψεις περί διοίκησης των 
επιχειρήσεων µε σκοπό όχι µόνο το κέρδος αλλά και τη διατήρηση και επέκταση των 
δραστηριοτήτων της. 

11.3 Επιλέγει τα οχήµατα και τον κατάλληλο εξοπλισµό για τις κατηγορίες που θα εκπαιδεύει. 
11.4 Ενηµερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που συντελούνται στα θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων 

και ανθρώπινου δυναµικού και τις εφαρµόζει στην επιχείρησή του. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
 Οι γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος του 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών είναι: 
1. Νοµοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας. 
2. Μηχανολογία Οχηµάτων και ικανότητα χειρισµού εργαλείων - συσκευών για διεκπεραίωση τυπικών 
εργασιών συντήρησης ή ελέγχου µερών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτου / µοτοσυκλέτας. 

3. Τεχνική Οδήγησης και εναλλακτικές µορφές προσέγγισης κατηγοριών χρηστών, για τις κατηγορίες Α’, 
Β’ Β’+Ε’, Γ’, Γ’+Ε’, ∆’ και ∆’+Ε’. 

4. Κοινωνική συµπεριφορά – κυκλοφοριακή αγωγή οδηγών. 
5.Φιλοσοφία και χρήση εποπτικών µέσων διδασκαλίας, επιλογή και σύνταξη ενδεδειγµένων φύλλων 
διδασκαλίας, όπως επίσης και tests αξιολόγησης για τις σχετικές διδασκαλίες. 

6. Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση του αυτοκινήτου. 
7. Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση οδικών ατυχηµάτων. 
8. Συστήµατα και µέθοδοι Ενεργητικής και Παθητικής ασφάλειας αυτοκινήτων. 
9. Παθήσεις που είναι απαγορευτικές για την οδήγηση του αυτοκινήτου. 
10. Οργάνωση, διοίκηση και απαραίτητος εξοπλισµός Σχολής Οδηγών. 
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3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών 

Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής 
κατάρτισης. 

β) Τετράµηνη πρακτική άσκηση 
γ) Επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης. 
δ) Επιτυχία στο πρακτικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης. 

 Για τους διπλωµατούχους µηχανικούς Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιµης σχολής, µέλη του Τ.Ε.Ε. καθώς 
και τους απόφοιτους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), Τµηµάτων Μηχανολογίας, 
Ηλεκτρολογίας και Οχηµάτων, δεν απαιτούνται οι (α) και (β) ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Για το σκοπό αυτό, στην Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης, την εποπτεία, 
κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των 
σχετικών µε τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης στην περιφέρειά τους µε βάση τις 
εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Οι εξετάσεις διεξάγονται 
µόνο στις Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και Κρήτης. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης βασίζονται σε τελικές θεωρητικές και 
πρακτικές εξετάσεις, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των 
εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητας. 

Υποψήφιος που µέσα σε τρία χρόνια, από την ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής αίτησης, δεν 
περατώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις του, µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να επαναλάβει από την αρχή τη 
διαδικασία εξέτασης, µε νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά. 

Όσοι απορρίπτονται σε οποιαδήποτε φάση των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελµατικής 
κατάρτισης έχουν δικαίωµα επανεξέτασης στην επόµενη περίοδο, εφόσον δεν έχει παρέλθει η τριετία 
από την ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής αίτησης, κατοχυρώνοντας τα µέχρι εκείνη τη στιγµή επιτυχή 
αποτελέσµατα. 

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης περιλαµβάνουν δύο (2) φάσεις: τη 
θεωρητική φάση (Θεωρητικό Μέρος) και την πρακτική φάση (Πρακτικό Μέρος). 
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3.1. Θεωρητική Φάση (Θεωρητικό Μέρος). 
 
Περιλαµβάνει τρία (3) µέρη:  
α. την γραπτή εξέταση,  
β. την προφορική εξέταση και 
γ. την εξέταση των «σηµάτων Κ.Ο.Κ.» (ερωτηµατολόγια Υ.Μ.Ε.). 
Η εξέταση της θεωρητικής φάσης διεξάγεται στην αρχή της εξεταστικής περιόδου, προκειµένου να 

εκδοθούν έγκαιρα τα αποτελέσµατα, καθώς η επιτυχία στη θεωρητική φάση αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συµµετοχή στην εξέταση της πρακτικής φάσης. 

Στη θεωρητική φάση προηγείται η γραπτή και η προφορική εξέταση των υποψηφίων και, αφού 
βγουν τα αποτελέσµατα, όσοι είναι επιτυχόντες και στα δύο (2) µέρη εξετάζονται στα «σήµατα Κ.Ο.Κ.» 
(ερωτηµατολόγια του Υ.Μ.Ε.).  

 

3.1.1. Γραπτή εξέταση. 
 
α) Σκοπός 
Με τη διαδικασία των εξετάσεων επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και 

είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 
β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του θεωρητικού µέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων 
των υποψηφίων. 

 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και ανακοινώνεται από την οικεία 

Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών 

κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους 

στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα 
στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. 
Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των 

δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως 
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επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) 
ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή 
είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο 
ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται 

αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση διαρκεί από τρεις (3) έως πέντε (5) ώρες. 
 
ε) Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης. 

 Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων 
των υποψηφίων, στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών» εξετάζονται σε 
γενικά και ειδικά θέµατα θεωρητικών και εφαρµοσµένων γνώσεων που περιλαµβάνονται στην 
στοχοθεσία των γραπτών εξετάσεων της ειδικότητας, έτσι όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Για την Κοινωνική Συµπεριφορά και την Αγωγή των Οδηγών: 
α. Να γνωρίζει τον ενδεδειγµένο τρόπο οδηγικής συµπεριφοράς 
β. Να επισηµαίνει τους κινδύνους που προκαλεί η αντικανονική συµπεριφορά του οδηγού και να 

εντοπίζει τις συνέπειές της. 
γ. Να γνωρίζει τον τρόπο αντιµετώπισης και σεβασµού των υπολοίπων χρηστών του δρόµου. 

 
2. Για την Προστασία Περιβάλλοντος και την Εξοικονόµηση Ενέργειας: 

α. Να γνωρίζει τις πηγές ρύπανσης ενός οχήµατος κατά τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρησή 
του (ηχορύπανση, καυσαέρια, ανταλλακτικά υλικά). 

β. Να αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφοροι (αέριοι, υγροί, στερεοί) ρυπαντές στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον του. 

γ. Να γνωρίζει την ορθολογική χρήση του οχήµατος µε τρόπο ώστε να γίνεται η µέγιστη δυνατή 
εξοικονόµηση ενέργειας. 

δ. Να γνωρίζει τα µέτρα ελέγχου προστασίας του περιβάλλοντος και τη σηµασία τους. 
ε. Να γνωρίζει τις ηθικές, νοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τη µη τήρηση των µέτρων 

ελέγχου της ρύπανσης. 
 
 

3. Για τις Α΄ Βοήθειες των Οδικών ατυχηµάτων: 
α. Να γνωρίζει τον τρόπο επέµβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήµατα κατά 

περίπτωση. 
β. Να γνωρίζει την τεχνική για τη µεταφορά ενός τραυµατία. 
γ. Να γνωρίζει και να εξηγεί τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή ενός τραυµατισµένου σε οδικό 

ατύχηµα από αντικανονικές ενέργειες της οµάδας διάσωσης. 
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4. Για τα Συστήµατα και τις Μεθόδους Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας: 

α. Να γνωρίζει τη λειτουργία και τη σηµασία των συστηµάτων και των µεθόδων ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήµατα για την προστασία οδηγού, επιβατών και 
πεζών. 

β. Να γνωρίζει τις διαφορές µεταξύ των συστηµάτων ενεργητικής και των συστηµάτων παθητικής 
ασφάλειας. 

γ. Να γνωρίζει τα σχετικά ενδεικτικά σήµατα στον πίνακα οργάνων του οχήµατος. 
δ. Να γνωρίζει τις επιπτώσεις (κοινωνικές, οικονοµικές) που έχουν τα οδικά ατυχήµατα στον οδηγό, 

στους επιβαίνοντες, στους υπόλοιπους χρήστες του δρόµου και στο κοινωνικό σύνολο. 
ε. Να γνωρίζει τις αιτίες που µπορεί να προκαλέσουν οδικά ατυχήµατα. 
στ. Να γνωρίζει τα µέσα και τα µέτρα προστασίας οδηγού, επιβατών, πεζών και γενικότερα την 

ασφάλεια που εξαρτάται από το σύστηµα οδικής ασφάλειας: Όχηµα, Οδηγός, Οδός, Έλεγχος 
του συστήµατος. 

ζ. Να γνωρίζει τον τρόπο αντίδρασης και γενικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε τη 
χρησιµοποίηση της ενεργητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου. 

η. Να γνωρίζει τον τρόπο επενέργειας των συστηµάτων παθητικής ασφάλειας των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων. 

θ. Να γνωρίζει τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό της τεχνολογίας. 
 

5. Για τις Παθήσεις που επηρεάζουν την Οδήγηση: 
α. Να γνωρίζει τα µέτρα προστασίας που λαµβάνει ο οδηγός εάν πάσχει από πάθηση, ή παροδική 

κατάσταση, που επηρεάζει την οδηγική συµπεριφορά και ασφάλεια. 
β. Να γνωρίζει τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή του οδηγού και των επιβατών όταν ο οδηγός 

έχει κάποια πάθηση, ή παροδική κατάσταση, από αυτές που δεν του επιτρέπουν να οδηγεί. 
γ. Να γνωρίζει τον πιθανό τρόπο αντιµετώπισης της πάθησης και την επαναφορά στην ενεργό 

οδήγηση, ή/και αποµάκρυνση του οδηγού, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια 
κατά τη χρησιµοποίηση του αυτοκινήτου. 

 
6. Για την Οργάνωση, ∆ιοίκηση και τον Εξοπλισµό της Σχολής Οδηγών: 
α. Να γνωρίζει τις ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία της σχολής οδηγών. 
β. Να γνωρίζει τις διοικητικές λειτουργίες µιας επιχείρησης. 
γ. Να γνωρίζει τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης των επιχειρήσεων και προσωπικού. 
δ. Να γνωρίζει τον αναγκαίο εξοπλισµό και τα είδη των οχηµάτων που απαιτούνται για τη 

λειτουργία της σχολής οδηγών. 
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ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Για την ισχύουσα Νοµοθεσία που ρυθµίζει την οδική κυκλοφορία: 
α. Να γνωρίζει την ισχύουσα Νοµοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και να είναι σε θέση να τη διδάξει 

συστηµατικά, µε γνώµονα τη διαµόρφωση συνείδησης οδικής ασφάλειας σε όλους τους χρήστες 
των οδών. 

β. Να γνωρίζει τις αρχές διασφάλισης των ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας και µετακίνησης µε 
επίκεντρο τον άνθρωπο. 

γ. Να γνωρίζει κατά το γράµµα και πνεύµα τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και τις Υπουργικές Αποφάσεις 
που σχετίζονται µε την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια. 

δ. Να γνωρίζει και να εξηγεί τις διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, όπως επίσης και τις 
Βασικές Αρχές Συγκριτικού ∆ικαίου. 

ε. Να γνωρίζει σε βάθος τις «βασικές αρχές της πολιτικής των µεταφορών» της Ε.Ε. 
στ. Να ευαισθητοποιείται σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. 
ζ. Να ευαισθητοποιείται σε θέµατα προστασίας "ευαίσθητων" οµάδων πολιτών. 

 
2. Για τη Μηχανολογία των Μηχανοκίνητων Οχηµάτων: 

α. Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας και της δυναµικής των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων. 

β. Να γνωρίζει τη συγκρότηση και τον τρόπο της λειτουργίας των µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
γ. Να γνωρίζει τα µέρη, το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων του συστήµατος παραγωγής ισχύος τετράχρονων και δίχρονων 
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, µε κύρια αναφορά στα σηµεία που αφορούν και 
επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. 

δ. Να γνωρίζει τα µέρη, το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων µετάδοσης 
κίνησης, διεύθυνσης, ανάρτησης, πέδησης, αξόνων - τροχών, φέρουσας κατασκευής - πλαισίου, 
µε κύρια αναφορά στα σηµεία που αφορούν και επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. 

ε. Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου, τα όργανα και τις 
βοηθητικές συσκευές του. 

στ. Να γνωρίζει την εξέλιξη της τεχνολογίας των οχηµάτων. 
ζ. Να γνωρίζει τον τρόπο κίνησης των οχηµάτων και τις δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά την 

κυκλοφορία του. 
η. Να γνωρίζει τις τυπικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων, καθώς 

και τη σκοπιµότητα και τη σηµασία τους για την ασφαλή και άνετη οδήγηση. 
θ. Να γνωρίζει τον τρόπο αναζήτησης των πληροφοριών συντήρησης και ελέγχου από τα 

εγχειρίδια του κατασκευαστή, που συνοδεύουν το όχηµα. 
ι. Να γνωρίζει τον τρόπο αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας του αυτοκινήτου και της µοτοσικλέτας, 

όπως επίσης τις διάφορες µορφές κατασκευής τους. 
ια. Να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, για την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου και 

συντήρησης, την επιλογή και τον χειρισµό των κατάλληλων εργαλείων και συσκευών που 
απαιτούνται. 
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3. Για την Τεχνική Οδήγησης: 
α. Να γνωρίζει σε βάθος την έννοια της Αυτοκίνησης ως κοινωνική έκφραση. 
β. Να περιγράφει και να εξηγεί τις βασικές αρχές οδήγησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
γ. Να αναγνωρίζει τα όρια οδήγησης του οδηγού και του οχήµατος. 
δ. Να γνωρίζει τη λειτουργία των οργάνων του αυτοκινήτου και τον χειρισµό των διαφόρων µερών 

του. 
ε. Να γνωρίζει τον χειρισµό του αυτοκινήτου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν (τιµόνι, φλας, φώτα, φρένα, εκκίνηση, αλλαγή ταχυτήτων, χρησιµοποίηση καθρεπτών 
κλπ). 

στ. Να γνωρίζει την κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τους φωτεινούς σηµατοδότες, τα σήµατα 
των τροχονόµων κλπ. 

 
4. Για Τεχνική ∆ιδασκαλίας: 

α. Να γνωρίζει σε βάθος τις γενικές και τις σύγχρονες αρχές διδασκαλίας σε σχέση µε την οδήγηση 
και την οδική ασφάλεια 

β. Να γνωρίζει να συντάσσει σχέδια µαθήµατος, φύλλα διδασκαλίας και tests αξιολόγησης. 
γ. Να γνωρίζει τις µεθόδους διδασκαλίας και τα εποπτικά µέσα που απαιτούνται για την άσκηση 

των καθηκόντων του. 
 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 16 από 35 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

3.1.2. Προφορική εξέταση. 
 
α) Σκοπός 
Ο ειδικότερος σκοπός της προφορικής εξέτασης της θεωρητικής φάσης είναι να διαπιστωθεί η 

ικανότητα του υποψηφίου να διατυπώνει µε ορθότητα, σαφήνεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα τις 
µεταβιβαζόµενες πληροφορίες στον υποψήφιο οδηγό κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του. 

 
β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η πιστοποίηση επαγγελµατικής ικανότητας περιλαµβάνει την εξέταση των υποψηφίων στα 

εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή και σε επαγγελµατικούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την 
πρακτική τους άσκηση κατά την περίοδο της κατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή 
απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του 
εκτελεσθέντος έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του 

εξεταστικού προγράµµατος της προφορικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε 
κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα 
που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η 
δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το πρακτικό µέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
 
ε). Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης προφορικών εξετάσεων. 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά την προφορική εξέταση των 

υποψηφίων στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών» εξετάζονται σε 
γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις 
και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία της προφορικής εξέτασης της 
ειδικότητας, έτσι όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 35 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

 
1. Για την ισχύουσα Νοµοθεσία που ρυθµίζει την οδική κυκλοφορία: 

α. Να εφαρµόζει την ισχύουσα Νοµοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και να είναι σε θέση να τη 
διδάξει συστηµατικά, µε γνώµονα τη διαµόρφωση συνείδησης οδικής ασφάλειας σε όλους τους 
χρήστες των οδών. 

β. Να εφαρµόζει τις αρχές διασφάλισης των ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας και µετακίνησης µε 
επίκεντρο τον άνθρωπο. 

γ. Να εφαρµόζει κατά το γράµµα και πνεύµα τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και τις Υπουργικές 
Αποφάσεις που σχετίζονται µε την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια. 

δ. Να εφαρµόζει και να εξηγεί τις διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, όπως επίσης και τις 
Βασικές Αρχές Συγκριτικού ∆ικαίου. 

ε. Να εφαρµόζει τις «βασικές αρχές της πολιτικής των µεταφορών» της Ε.Ε. 
στ. Να εφαρµόζει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 
ζ. Να εφαρµόζει µέτρα προστασίας "ευαίσθητων" οµάδων πολιτών. 

 
2. Για τη Μηχανολογία των Μηχανοκίνητων Οχηµάτων: 

α. Να κατέχει τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας και της δυναµικής των µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
β. Να εξηγεί τη συγκρότηση και τον τρόπο της λειτουργίας των µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
γ. Να αναγνωρίζει τα µέρη και να εξηγεί το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των 

συστηµάτων και υποσυστηµάτων του συστήµατος παραγωγής ισχύος τετράχρονων και 
δίχρονων βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, µε κύρια αναφορά στα σηµεία που 
αφορούν και επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. 

δ. Να αναγνωρίζει τα µέρη και να εξηγεί το σκοπό και τις βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, ανάρτησης, πέδησης, αξόνων - τροχών, 
φέρουσας κατασκευής - πλαισίου, µε κύρια αναφορά στα σηµεία που αφορούν και επηρεάζουν 
την ασφαλή οδήγηση. 

ε. Να αναγνωρίζει τα βασικά σηµεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου, τα όργανα και 
τις βοηθητικές συσκευές του. 

ζ. Να γνωρίζει τον τρόπο κίνησης των οχηµάτων και τις δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά την 
κυκλοφορία του. 

η. Να εφαρµόζει τις τυπικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων, 
καθώς και τη σκοπιµότητα και τη σηµασία τους για την ασφαλή και άνετη οδήγηση. 

θ. Να είναι σε θέση να αναζητά και να βρίσκει τις πληροφορίες συντήρησης και ελέγχου από τα 
εγχειρίδια του κατασκευαστή, που συνοδεύουν το όχηµα. 

ι. Να είναι σε θέση να αναζητά και να βρίσκει τα στοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και της 
µοτοσικλέτας, όπως επίσης τις διάφορες µορφές κατασκευής τους. 

ια. Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, για την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου και 
συντήρησης, την επιλογή και τον χειρισµό των κατάλληλων εργαλείων και συσκευών που 
απαιτούνται. 

ιβ. Να οδηγεί τα µηχανοκίνητα οχήµατα σε ευθεία, στροφές και σε ανήφορο. 
ιγ. Να αντιµετωπίζει τις δυνάµεις που αναπτύσσονται στο µηχανοκίνητο όχηµα κατά την κίνησή του 

και πώς να τις τροποποιεί. 
ιδ. Να ελέγχει τα µηχανοκίνητα οχήµατα σε καταστάσεις απώλειας/ αδυναµίας ελέγχου της 

κατευθυντικότητας (υπερστροφή, υποστροφή, υδρολίσθηση κα). 
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3. Για την Τεχνική Οδήγησης: 
α. Να εφαρµόζει την έννοια της Αυτοκίνησης ως κοινωνική έκφραση. 
β. Να εφαρµόζει τις βασικές αρχές οδήγησης των µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
γ. Να αναγνωρίζει κατά την οδήγηση τα όρια οδήγησης του οδηγού και του οχήµατος. 
δ. Να εξηγεί τη λειτουργία των οργάνων του αυτοκινήτου και τον χειρισµό των διαφόρων µερών 

του. 
ε. Να εφαρµόζει σωστά τον χειρισµό του αυτοκινήτου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν (τιµόνι, φλας, φώτα, φρένα, εκκίνηση, αλλαγή ταχυτήτων, χρησιµοποίηση 
καθρεπτών κλπ). 

στ. Να αναγνωρίζει την κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τους φωτεινούς σηµατοδότες, τα 
σήµατα των τροχονόµων κλπ. 

 
4. Για την Κοινωνική Συµπεριφορά και την Αγωγή των Οδηγών: 

α. Να γνωρίζει τον ενδεδειγµένο τρόπο οδηγικής συµπεριφοράς. 
β. Να αναγνωρίζει τους κινδύνους που προκαλεί η αντικανονική συµπεριφορά του οδηγού και να 

εντοπίζει τις συνέπειές της. 
γ. Να εφαρµόζει στην πράξη τον σωστό τρόπο αντιµετώπισης και σεβασµού των υπολοίπων 

χρηστών του δρόµου. 
δ. Να είναι ικανός να διαχειρίζεται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο τα συναισθήµατα που τον 

διακατέχουν κατά την οδήγηση από τις συνθήκες του δρόµου, την κατάσταση του οχήµατος, τη 
συµπεριφορά των συνεπιβατών και των υπολοίπων χρηστών του δρόµου. 

 
5. Για Τεχνική ∆ιδασκαλίας: 

α. Να εφαρµόζει τις γενικές και σύγχρονες αρχές διδασκαλίας σε σχέση µε την οδήγηση και την 
οδική ασφάλεια 

β. Να συντάσσει σχέδια µαθήµατος, φύλλα διδασκαλίας και tests αξιολόγησης. 
γ. Να εφαρµόζει τις κατάλληλες µεθόδους διδασκαλίας. 
δ. Να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα εποπτικά µέσα που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων 

του. 
ε. Να αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 
6. Για την Προστασία Περιβάλλοντος και την Εξοικονόµηση Ενέργειας: 

α. Να αναγνωρίζει τις πηγές ρύπανσης ενός οχήµατος κατά τη χρήση, τη λειτουργία και τη 
συντήρησή του (ηχορύπανση, καυσαέρια, ανταλλακτικά υλικά). 

β. Να αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφοροι (αέριοι, υγροί, στερεοί) ρυπαντές στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον του. 

γ. Να χρησιµοποιεί το όχηµα µε τρόπο ώστε να γίνεται η µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας. 
δ. Να χρησιµοποιεί το όχηµα µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ρύπανση που προκαλεί. 
ε. Να γνωρίζει τα µέτρα ελέγχου προστασίας του περιβάλλοντος και τη σηµασία τους. 
στ. Να γνωρίζει τις ηθικές, νοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τη µη τήρηση των µέτρων 

ελέγχου της ρύπανσης. 
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7. Για τις Α΄ Βοήθειες των Οδικών ατυχηµάτων: 
α. Να επεµβαίνει µε τον σωστό τρόπο για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήµατα 

κατά περίπτωση. 
β. Να µεταφέρει µε ασφάλεια έναν τραυµατία. 
γ. Να αναγνωρίζει τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή ενός τραυµατισµένου σε οδικό ατύχηµα από 

αντικανονικές ενέργειες της οµάδας διάσωσης. 
 

8. Για τα Συστήµατα και τις Μεθόδους Ενεργητικής και Παθητικής Ασφάλειας: 
α. Να εξηγεί τη λειτουργία και τη σηµασία των συστηµάτων και των µεθόδων ενεργητικής και 

παθητικής ασφάλειας που διαθέτουν τα οχήµατα για την προστασία οδηγού, επιβατών και 
πεζών. 

β. Να αναγνωρίζει τις διαφορές µεταξύ των συστηµάτων ενεργητικής και των συστηµάτων 
παθητικής ασφάλειας. 

γ. Να αναγνωρίζει και να ερµηνεύει τα σχετικά ενδεικτικά σήµατα στον πίνακα οργάνων του 
οχήµατος. 

δ. Να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις (κοινωνικές, οικονοµικές) που έχουν τα οδικά ατυχήµατα στον 
οδηγό, στους επιβαίνοντες, στους υπόλοιπους χρήστες του δρόµου και στο κοινωνικό σύνολο. 

ε. Να γνωρίζει τις αιτίες που µπορεί να προκαλέσουν οδικά ατυχήµατα. 
στ. Να αναγνωρίζει και να εξηγεί τα µέσα και τα µέτρα προστασίας οδηγού, επιβατών, πεζών και 

γενικότερα την ασφάλεια που εξαρτάται από το σύστηµα οδικής ασφάλειας: Όχηµα, Οδηγός, 
Οδός, Έλεγχος του συστήµατος. 

ζ. Να αντιδρά κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο και να ενεργεί κατάλληλα κατά τη χρήση των 
συστηµάτων ενεργητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου. 

η. Να εξηγεί τον τρόπο επενέργειας των συστηµάτων παθητικής ασφάλειας των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων. 

θ. Να γνωρίζει τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό της τεχνολογίας. 
 
9. Για τις Παθήσεις που επηρεάζουν την Οδήγηση: 

α. Να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας του οδηγού εάν αυτός πάσχει από πάθηση, ή 
παροδική κατάσταση, που επηρεάζει την οδηγική συµπεριφορά και ασφάλεια. 

β. Να γνωρίζει τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή του οδηγού και των επιβατών όταν ο οδηγός 
έχει κάποια πάθηση, ή παροδική κατάσταση, από αυτές που δεν του επιτρέπουν να οδηγεί. 

γ. Να αντιµετωπίζει µε τον καταλληλότερο τρόπο την πάθηση και τον τρόπο επαναφοράς στην 
ενεργό οδήγηση, ή/και αποµάκρυνση του οδηγού, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή 
ασφάλεια κατά τη χρησιµοποίηση του αυτοκινήτου. 

 
10. Για την Οργάνωση, ∆ιοίκηση και τον Εξοπλισµό της Σχολής Οδηγών: 

α. Να λειτουργεί τη σχολή οδηγών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
β. Να διοικεί τη σχολή οδηγών και τα στελέχη της σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης 

των επιχειρήσεων και προσωπικού. 
γ. Να επιλέγει τον αναγκαίο εξοπλισµό και τα είδη των οχηµάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία 

της σχολής οδηγών. 
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3.1.3. Εξέταση «σηµάτων Κ.Ο.Κ.» (ερωτηµατολόγια Υ.Μ.Ε.). 
 
Συνίσταται στη γραπτή εξέταση των υποψηφίων στο σύνολο των ερωτηµατολογίων του Υ.Μ.Ε. 

(ερωτηµατολόγια µε αριθµούς 1, 2, 4 και 5 όπως είναι εγκεκριµένα από το Υ.Μ.Ε. και ισχύουν), κατ’ 
αναλογία µε τα όσα ίσχυαν στο Π.∆. 404/1996 (άρθρο 6). 

Η διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Ο υποψήφιος βαθµολογείται µε το βαθµό δέκα 
(10), εφόσον δεν κάνει κανένα λάθος. Για κάθε λάθος από οποιοδήποτε ερωτηµατολόγιο αφαιρείται ένας 
βαθµός. 

«Επιτυχών» χαρακτηρίζεται ο εξεταζόµενος που βαθµολογείται τουλάχιστον µε το βαθµό έξι (6). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση χαρακτηρίζεται «αποτυχών». 
 

3.1.4. Τελικά αποτελέσµατα θεωρητικής εξέτασης. 
 
«Επιτυχών» στη θεωρητική φάση των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης 

θεωρείται ο υποψήφιος που επέτυχε στη γραπτή, στην προφορική εξέταση και στα «σήµατα Κ.Ο.Κ.». 
Η γραπτή εξέταση προσµετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθµολογία 

της θεωρητικής φάσης και η προφορική σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). 
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3.2. Πρακτική Φάση. 
 

α) Σκοπός 
Με τη διαδικασία του πρακτικού µέρους των εξετάσεων επιδιώκεται να διαπιστωθεί, εάν ο 

υποψήφιος έχει τις απαιτούµενες ικανότητες και δεξιότητες σε όλα τα οχήµατα, καθώς και την 
απαιτούµενη µεταδοτικότητα των πληροφοριών στον µελλοντικό υποψήφιο οδηγό. 

 
β) Περιεχόµενο εξέτασης 

Περιλαµβάνει την εξέταση στις ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων: Α, Β, Γ, ∆, Γ+Ε. 
 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Η εξέταση πραγµατοποιείται σε κατάλληλους χώρους που καθορίζει η οικεία Π.Ε.Ε.Π. ενώπιον 

τριµελούς Επιτροπής Εξεταστών Πρακτικού Μέρους που συγκροτείται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. την 
ηµέρα εξέτασης µετά από κλήρωση µεταξύ των παρευρισκοµένων εξεταστών και ενώπιον των 
εξεταζοµένων. 

 Τα µέλη της Επιτροπής είναι κλάδου ΠΕ, κατά προτίµηση διπλωµατούχοι µηχανικοί του Ε.Μ.Π. ή 
άλλης ισότιµης σχολής, κάτοχοι αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Το ένα τουλάχιστον των 
µελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αντίστοιχου κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης αντίστοιχα και ορίζεται από 
τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από πρόταση των οικείων Νοµαρχών για τριπλάσιο 
αριθµό υπαλλήλων. Τα άλλα δύο µέλη της Επιτροπής προέρχονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η 
επιλογή και η πρόσκληση των εξεταστών γίνεται την προτεραία της ηµέρας εξέτασης. Η Επιτροπή 
συνεπικουρείται στο έργο της από ένα βοηθό - τεχνικό που ορίζεται ως βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό 
και αναλαµβάνει και τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής. 

Στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης δικαιούνται να 
συµµετάσχουν όσοι έχουν περατώσει µε επιτυχία το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων. 

Κατά την πρακτική φάση εξετάσεων ο εξεταζόµενος εξετάζεται πρακτικά στα οχήµατα των 
κατηγοριών Α, Β, Γ, ∆, Γ+Ε µε την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς. Ο 
εξεταζόµενος οδηγεί το αντίστοιχο κατά σειρά εκπαιδευτικό όχηµα - παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, ο οποίος οφείλει να µην παρεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο 
στη διαδικασία εξέτασης - και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προφορικά στην Επιτροπή 
την κάθε του ενέργεια. Για τις κατηγορίες των οχηµάτων Γ και Γ+Ε κατά την εξέταση πορείας, εντός του 
οχήµατος (εκτός του εξεταζόµενου και του εκπαιδευτή), κατά προτίµηση, επιβαίνει το µέλος της 
Επιτροπής Εξεταστών ή όπως αλλιώς αποφασίσει επί τόπου η Επιτροπή κατά την κρίση της.  

Η Επιτροπή βαθµολογεί την εµπειρία του υποψηφίου στην οδήγηση κάθε κατηγορίας οχήµατος, 
καθώς και τον βαθµό µεταδοτικότητάς του που προκύπτει από τη γνωστοποίηση, ανάλυση και 
αξιολόγηση των ενεργειών του. 

Ο κάθε ένας από τους τρεις (3) εξεταστές βαθµολογεί χωριστά τον υποψήφιο, για κάθε όχηµα, 
θέτοντας δύο (2) βαθµολογίες σε ακέραιες µονάδες από µηδέν (0) έως δέκα (10), µία (1) για τον βαθµό 
της εµπειρίας και µία (1) για το βαθµό της µεταδοτικότητας. Ο µέσος όρος των δύο (2) βαθµολογιών 
είναι το αποτέλεσµα της εξέτασης του κάθε υποψηφίου για τη συγκεκριµένη κατηγορία οχήµατος από το 
συγκεκριµένο εξεταστή.  
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Η βαθµολογία κάθε εξεταζόµενου για κάθε κατηγορία οχήµατος προκύπτει από το µέσο όρο της 
βαθµολογίας και των τριών (3) εξεταστών. 

Εάν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των τριών (3) βαθµολογητών προκύπτει 
δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι ≥ 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

«Επιτυχών» θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθµό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε µία από 
τις κατηγορίες που εξετάζεται.  

Εάν ο εξεταζόµενος αποτύχει σε κάποια από τις επιµέρους κατηγορίες της εξέτασης του 
Πρακτικού µέρους, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η βαθµολογία των κατηγοριών στις 
οποίες πέτυχε. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικό συνολικό πρακτικό που συντάσσεται από την Επιτροπή 
ανά όχηµα και υπογράφεται από όλα τα µέλη της. 

Ο καθορισµός της τελικής βαθµολογίας της εξέτασης του Πρακτικού µέρους προκύπτει ως ο 
µέσος όρος των τελικών βαθµολογιών στις επιµέρους κατηγορίες οχηµάτων.  
  

3.3. Γενικά ζητήµατα. 
 
Για τα θέµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης και δεν προβλέπονται από 

τον παρόντα κανονισµό επιλύονται µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/2002, τ. 
Α’) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων 
Οδηγών και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 
291/2003, τ. Α’) και ισχύει και την Υ.Α. 58930/480/99 του Υ.Μ.Ε., όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά καθώς 
και τη µε αριθµό ∆Κ2/12343/14-5-2007 (Φ.Ε.Κ. 782/17-5-2007, τ. Β) Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 
"Αντικατάσταση και τροποποίηση των αποφάσεων για τη «Ρύθµιση θεµάτων διαδικασίας Εξετάσεων 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης»". 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α 
 
 

1. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες συµπεριφορές του οδηγού του αυτοκινήτου προς τους 
άλλους χρήστες του δρόµου;  

2. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες συµπεριφορές του οδηγού στις διασταυρώσεις;  
3. Ποια πρέπει να είναι η συµπεριφορά του οδηγού σε ένα ατύχηµα που προξενεί ο ίδιος και ποια 

όταν είναι µάρτυρας ατυχήµατος;  
4. Ποια πρέπει να είναι η ενδεδειγµένη συµπεριφορά του οδηγού µε τους πεζούς γενικά;  
5. Ποια πρέπει να είναι η συµπεριφορά ενός οδηγού σε λάθος άλλου οδηγού;  
6. Τι πρέπει να αποφεύγει ο οδηγός, όταν πρόκειται να οδηγήσει;  
7. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένας οδηγός, όταν έχει παιδιά µέσα στο αυτοκίνητο;  
8. Εξηγήστε µε συντοµία γιατί η συµπεριφορά και η νοοτροπία του οδηγού είναι βασικός 

παράγοντας πρόκλησης ή αποφυγής ατυχηµάτων.  
9. Γιατί και πώς επηρεάζεται η οδηγική συµπεριφορά οδηγού που κατανάλωσε αλκοόλ 

περισσότερο από το επιτρεπόµενο;  
10. Να αναφέρετε ποιες πλάνες κυκλοφορούν σε σχέση µε την κατανάλωση αλκοόλ και την 

οδήγηση.  
11. Ποια είναι τα επιτρεπόµενα όρια κατανάλωσης αλκοόλ πριν την οδήγηση;  
12. Εξηγήστε µε συντοµία τι σηµαίνει αµυντική οδήγηση και ποια πλεονεκτήµατα προκύπτουν από 

αυτή την τεχνική.  
13. Εξηγήστε µε συντοµία γιατί η φυσική, ψυχολογική και συναισθηµατική κατάσταση του οδηγού 

επηρεάζει σηµαντικά την πρόκληση οδικών ατυχηµάτων.  
14. Περιγράψτε ποια πρέπει να είναι η συµπεριφορά συνεπιβατών προς τον οδηγό σε ένα µεγάλο 

ταξίδι.  
15. Ποια στάδια προετοιµασίας πρέπει να ακολουθούνται πριν από ένα µεγάλο ταξίδι;  
16. Ποια είναι τα συστατικά των καυσαερίων ενός βενζινοκινητήρα; Ποια από αυτά θεωρούνται 

ρυπαντές και ποια όχι από νοµική άποψη;  
17. Τι σηµαίνει «δευτερογενής ρυπαντής»; Περιγράψτε µε απλά λόγια τον τρόπο δηµιουργίας του 

και ποιο είναι το µεγάλο περιβαλλοντικό πρόβληµα που προκύπτει από τη χρήση του 
αυτοκινήτου;  

18. Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση συµβατικού ψυκτικού φρέον (CFC);  
19. Σε ποιους κινητήρες τα καυσαέρια περιέχουν SO2; Ποια περιβαλλοντικά προβλήµατα 

δηµιουργούν οι ενώσεις του θείου;  
20. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του πετρελαίου diesel;  
21. Τι είναι αριθµός (ή δείκτης) κετανίου πετρελαίου diesel; Τι σηµαίνει πετρέλαιο µε αριθµό 

κετανίου 45;  
22. Ποιες προϋποθέσεις εξασφαλίζουν τέλεια καύση του πετρελαίου diesel;  
23. Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε την ποιοτική σύσταση καυσαερίων βενζινοκινητήρα και 

υγραεριοκίνητου κινητήρα στην πολλαπλή εξαγωγή.  
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24. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της βενζίνης; Αναπτύξτε µε συντοµία κάθε ένα από 
αυτά.  

25. Πότε µια βενζίνη χαρακτηρίζεται µολυβδοµένη και πότε αµόλυβδη; Ποιος είναι ο ρόλος των 
ενώσεων µολύβδου στο καύσιµο;  

26. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα της αµόλυβδης βενζίνης;  
27. Τι είναι βαθµός οκτανίου και πώς αυτός καθορίζεται; ∆ώστε ένα αριθµητικό παράδειγµα.  
28. Τι ονοµάζεται στοιχειοµετρική αναλογία καυσίµου µείγµατος; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα από 

την τροφοδοσία ενός κινητήρα µε µείγµα αυτής της ποιότητας;  
29. Να συγκρίνετε µε συντοµία τις εκποµπές ενός συµβατικού βενζινοκινητήρα και ενός συµβατικού 

πετρελαιοκινητήρα.  
30. Ποια µέρη - συστήµατα του αυτοκινήτου προκαλούν εκποµπές HC; Να αναφέρετε 

επιγραµµατικά σύγχρονες λύσεις για κάθε µέρος-σύστηµα.  
31. Ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες του οδηγού για τη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση του 

αυτοκινήτου από πλευράς καυσίµου;  
32. Ποια είναι τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών καυσαερίων µε βάση την Ελληνική Νοµοθεσία;  
33. Ποια είναι η τεχνική για τη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας κατά την εκκίνηση και την 

προθέρµανση του κινητήρα;  
34. Ποια είναι η τεχνική για τη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας κατά την κίνηση και την 

επιτάχυνση του αυτοκινήτου; 
35. Ποιος είναι ο σκοπός των πρώτων βοηθειών σε ένα οδικό ατύχηµα; Να αναφέρετε 

επιγραµµατικά τα γενικά µέτρα που ακολουθούµε προκειµένου οι πρώτες βοήθειες να είναι 
αποτελεσµατικές. 

36. Τι αναζητούµε στο σώµα ενός τραυµατία µετά από αυτοκινητιστικό δυστύχηµα;  
37. Τι γνωρίζετε για την "αναπαυτική τοποθέτηση" του τραυµατία;  
38. Τι είναι οι "κακώσεις"; Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις σπουδαιότερες από αυτές.  
39. Τι είναι τα τραύµατα και από τι εξαρτάται η σοβαρότητά τους;  
40. Πώς αντιµετωπίζεται ένα τραύµα κατά την παροχή πρώτων βοηθειών;  
41. Τι γνωρίζετε για την τεχνητή αναπνοή ως µέσο διάσωσης µετά από ατύχηµα; Με ποια 

συχνότητα εφαρµόζουµε τις διάφορες αναπνευστικές κινήσεις;  
42. Περιγράψτε τα βήµατα που ακολουθούµε για την παροχή τεχνητής αναπνοής µε τη µέθοδο 

Σέφερ.  
43. Περιγράψτε τα βήµατα που ακολουθούµε για την παροχή τεχνητής αναπνοής µε τη µέθοδο 

Σιλβέστερ.  
44. Ποια είναι τα ποσοστά αλκοόλ στο αίµα και στην αναπνοή (φυσιολογική τιµή - παθολογική τιµή - 

όριο µέθης) που ισχύουν για την Ελλάδα και την Ευρώπη;  
45. Σε τι χρησιµεύει και τι περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών ενός αυτοκινήτου;  
46. Πού οφείλεται ο εµετός στα παιδιά, όταν ταξιδεύουν µε ένα αυτοκίνητο και πώς προλαµβάνεται 

και αντιµετωπίζεται;  
47. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό από το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) που 

περιέχεται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων;  
48. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό από το και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

που περιέχεται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων; Γιατί αποκαλείται παγκόσµιος ρυπαντής;  
49. ∆ώστε τους ορισµούς: Ασφάλεια οδήγησης, ασφάλεια συνθηκών οδήγησης, ασφάλεια 

αντίληψης, ασφάλεια λειτουργίας οργάνων.  
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50. Τι ονοµάζεται ενεργητική ασφάλεια αυτοκινήτου; Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν.  

51. Τι σηµαίνει "ασφάλεια οδήγησης" και "ασφάλεια συνθηκών οδήγησης" ως παράγοντες που 
επηρεάζουν την ενεργητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου; Να αναφέρετε παραδείγµατα για κάθε 
κατηγορία.  

52. Τι σηµαίνει "ασφάλεια αντίληψης" και "ασφάλεια λειτουργίας οργάνων" ως παράγοντες που 
επηρεάζουν την ενεργητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου; Να αναφέρετε παραδείγµατα για κάθε 
κατηγορία.  

53. Τι ορίζεται ως "µικροκλίµα" στο εσωτερικό της καµπίνας ενός αυτοκινήτου;  
54. Ποιος είναι ο σκοπός ενός κλιµατιστικού συστήµατος αυτοκινήτου; Ποια γενική παραδοχή διέπει 

ένα σωστό κλιµατιστικό σύστηµα;  
55. Τι ονοµάζεται παθητική ασφάλεια αυτοκινήτου; Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη της.  
56. Τι ονοµάζεται εξωτερική παθητική ασφάλεια αυτοκινήτου; Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;  
57. Τι ονοµάζεται εσωτερική παθητική ασφάλεια αυτοκινήτου; Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;  
58. Τι καταλαβαίνει ο οδηγός όταν διαπιστώσει ότι τα λαµπάκια στο ταµπλό του ABS και το Check 

Engine παραµένουν αναµµένα; Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει στη συνέχεια;  
59. Ποιος είναι ο ρόλος του αερόσακου (air-bag); Ποια πλεονεκτήµατα προκύπτουν από τη χρήση 

των αερόσακων;  
60. Ποια µέτρα προτείνουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων µε αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, 

προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι σε ενδεχόµενο άνοιγµά τους;  
61. Με ποιους τρόπους αναγνωρίζεται η ύπαρξη αερόσακων σε ένα αυτοκίνητο;  
62. Ποιος είναι ο ρόλος των ζωνών ασφαλείας; Ποια είναι η σκοπιµότητα των ζωνών µε 

προεντατήρα;  
63. Εξηγήστε µε συντοµία τι είναι τα crash tests. Ποια είναι η σηµασία τους και ποιος είναι ο ρόλος 

των οµοιωµάτων (κούκλες) που χρησιµοποιούνται σε αυτά;  
64. Επιγραµµατικά να αναφερθούν ποιες κατηγορίες φαρµάκων επηρεάζουν την οδήγηση.  
65. Πότε είναι επικίνδυνα τα αντιαλλεργικά φάρµακα;  
66. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα του ακουστικού βαρηκοΐας κατά την οδήγηση;  
67. Πρέπει να αποφεύγεται ή όχι η οδήγηση από άτοµα µε βλάβες του αυτιού; Να εξηγήσετε 

σχετικά.  
68. Πόσα ζεύγη γυαλιών πρέπει να έχει µαζί του ο οδηγός, όταν τα χρησιµοποιεί, και γιατί;  
69. Ένας ασθενής µε ιστορικό εµφράγµατος µυοκαρδίου πρέπει να οδηγεί; ∆ικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  
70. Ποιες παθήσεις των αρθρώσεων επηρεάζουν την οδήγηση;  
71. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας αλλεργικός οδηγός, όταν σχεδιάζει ένα µεγάλο ταξίδι;  
72. Υπό ποιες προϋποθέσεις παραπληγικός µπορεί να οδηγεί;  
73. Να αναφέρετε τις επιπτώσεις κατά την οδήγηση µετά από χρήση αλκοόλ.  
74. Να αναφέρετε τα κλινικά συµπτώµατα για τα αντίστοιχα επίπεδα αλκοόλ στο αίµα (BAC).  
75. Ποιες είναι οι απαραίτητες προφυλάξεις για εγκυµονούσες γυναίκες ως οδηγοί αυτοκινήτων; 
76. Τι σηµαίνει οικονοµική µονάδα (επιχείρηση);  
77. Τι σηµαίνει "επιχειρηµατικός κίνδυνος"; Να αναφέρετε τους τέσσερις παράγοντες (δείκτες) µε 

τους οποίους µετράµε (ελέγχουµε) τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης.  
78. Ποιες νοµικές µορφές µπορεί να έχει µία επιχείρηση Σχολής Οδηγών; ∆ιατυπώστε τους 

ορισµούς κάθε κατηγορίας.  
79. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις κυριότερες µορφές εταιρειών που έχουν νοµική υπόσταση.  
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80. Ποια εταιρεία ονοµάζεται οµόρρυθµη; Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµά της;  
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81. Ποια εταιρεία ονοµάζεται ετερόρρυθµη; Να εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ οµόρρυθµου και 
ετερόρρυθµου εταίρου.  

82. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε. από νοµική άποψη;  
83. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Α.Ε. από νοµική άποψη;  
84. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης µιας επιχείρησης.  
85. Τι είναι το οργανόγραµµα και ποια η σηµασία του στη λειτουργία µίας επιχείρησης;  
86. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι στόχοι µιας επιχείρησης, ώστε να είναι 

αποτελεσµατικοί;  
87. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα βήµατα που ακολουθούµε κατά τη λήψη αποφάσεων για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων µιας επιχείρησης Σχολής Οδηγών.  
88. Ποια είναι η σηµασία της µηχανοργάνωσης (µιας επιχείρησης Σχολής Οδηγών);  
89. Ποια είναι η αναγκαιότητα της συνεχούς επιµόρφωσης; Γιατί πρέπει να θεωρείται κόστος 

επένδυσης και όχι έξοδο;  
90. Ποιος είναι ο υποχρεωτικός εξοπλισµός (σε οµάδες) της Σχολής Οδηγών, όπως αυτός 

προδιαγράφεται στο Π.∆. 208;  
91. Ποιος είναι ο πρόσθετος εξοπλισµός που απαιτείται για τα ΚΕΘΥΟ (Κέντρα Θεωρητικής 

Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών);  
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ΟΜΑ∆Α Β 
 
1. Να αναφέρετε το σκοπό και τις βασικές αρχές του Κ.Ο.Κ. σε σχέση µε την οδική ασφάλεια.  
2. Να αναφέρετε την προσφορά του «οδηγού» στο σύστηµα της οδικής ασφάλειας.  
3. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ αυτοκινητόδροµου και δρόµου ταχείας κυκλοφορίας;  
4. Τι ονοµάζεται «αυτοκίνητο όχηµα» σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.; Ποια οχήµατα δεν περιλαµβάνονται 

σε αυτή την κατηγορία;  
5. Τι ονοµάζεται µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος και τι µεικτό βάρος οχήµατος;  
6. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις κατηγορίες των πινακίδων σήµανσης των οδών.  
7. Ποιος είναι ο ρόλος των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και ποιος των πινακίδων ρύθµισης της 

κυκλοφορίας; Προσδιορίστε τις διαφορές τους.  
8. Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών πινακίδων και των πρόσθετων πινακίδων;  
9. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα κύρια είδη της οριζόντιας σήµανσης.  
10. Ποιες είναι οι κατά µήκος διαγραµµίσεις;  
11. Τι σηµαίνει για τον οδηγό φωτεινός σηµατοδότης µε πράσινο σταθερό φως κυκλικής µορφής;  
12. Τι σηµαίνει για τον οδηγό φωτεινός σηµατοδότης µε ερυθρό σταθερό φως κυκλικής µορφής;  
13. Τι σηµαίνει για τον οδηγό φωτεινός σηµατοδότης µε κίτρινο σταθερό φως κυκλικής µορφής και τι 

µε απλό ή διπλό κίτρινο αναλάµπον φως κυκλικής µορφής;  
14. Ποιες είναι οι ενδείξεις των φωτεινών σηµατοδοτών που ρυθµίζουν την κυκλοφορία των πεζών; 
15. Τι ισχύει για τις πινακίδες διαφήµισης στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των 

χαρακτηρισµένων ως εθνικών και επαρχιακών οδών;  
16. Τι ισχύει για τη χρήση των ζωνών ασφαλείας; Ειδικότερα, ποιες κατηγορίες οδηγών και 

συνοδηγών εξαιρούνται από τη χρήση τους;  
17. Τι επιβάλλεται να έχει ένας οδηγός κάθε κινούµενου οχήµατος;  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

18. Πότε επιτρέπεται, γενικά και κατ’ εξαίρεση, η προσπέραση προπορευόµενου οχήµατος; Ποια 
είναι η υποχρέωση του οδηγού του προπορευόµενου οχήµατος όταν πραγµατοποιείται η 
προσπέρασή του;  

19. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις, γενικές και ειδικές, του οδηγού µετά την πραγµατοποίηση µιας 
προσπέρασης προπορευόµενου οχήµατος;  

20. Πότε επιβάλλεται να µειώνει την ταχύτητα του οχήµατός του ένας οδηγός;  
21. Ποιοι κανόνες διέπουν την εκτέλεση ελιγµών οχηµάτων;  
22. Τι ισχύει για την προς τα πίσω κίνηση των οχηµάτων;  
23. Τι ισχύει, γενικά και κατ΄ εξαίρεση, για την απότοµη επιβράδυνση των οχηµάτων;  
24. Τι υποχρεούται να κάνει οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόµβο;  
25. Ποιοι είναι οι κανόνες οδήγησης στον αυτοκινητόδροµο;  
26. Ποιοι είναι οι κανόνες οδήγησης στην οδό ταχείας κυκλοφορίας;  
27. Ποιοι είναι οι κανόνες οδήγησης στις σήραγγες;  
28. Με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται η τακτοποίηση και η στοίβαξη φορτίου σε ένα όχηµα;  
29. Ποιοι κανόνες διέπουν τη µεταφορά επιβατών µε οχήµατα; Τι απαγορεύεται ειδικότερα για τη 

µεταφορά επιβατών µε οχήµατα;  
30. Πότε απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση οχήµατος;  
31. Πότε επιτρέπεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης οχήµατος;  
32. Ποιες προφυλάξεις υποχρεούνται να λαµβάνουν οι πεζοί, προκειµένου να χρησιµοποιούν το 

οδόστρωµα κατ’ εξαίρεση;  
33. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των πεζών, προκειµένου να διασχίσουν το οδόστρωµα του δρόµου; 
34. Ποιοι ειδικοί κανόνες εφαρµόζονται σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηριστεί και 

σηµανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας;  
35. Ποιες είναι οι απαγορευτικές διατάξεις (ειδικοί κανόνες) για τους οδηγούς ποδηλάτων, 

µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων;  
36. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οδηγού που ενεπλάκη, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε οδικό 

ατύχηµα, από το οποίο επήλθε θάνατος ή σωµατική βλάβη;  
37. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οδηγού που ενεπλάκη, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε οδικό 

ατύχηµα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα;  
38. Τι ισχύει για την οδική ασφάλεια των πεζών µαθητών κατά τις µετακινήσεις τους προς και από 

τα σχολεία;  
39. Πότε επιβάλλεται η ακινητοποίηση ενός οχήµατος;  
40. Πότε απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε 

εγκαταστάσεις ή εµπόδια; Πότε επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση;  
41. Τι ισχύει για τα φώτα πορείας (µεγάλα);  
42. Τι ισχύει για τα φώτα διασταύρωσης (µεσαία);  
43. Τι ισχύει για τα φώτα θέσης (µικρά);  
44. Τι ισχύει για τα φώτα οµίχλης και οπισθοπορείας;  
45. Τι ισχύει για τα φώτα δεικτών κατεύθυνσης (flash) και τα φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm);  
46. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις γενικά του οδηγού ενός οχήµατος προς τα οχήµατα άµεσης 

ανάγκης;  
47. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των αποστάσεων από 

άλλα κινούµενα οχήµατα;  
48. Ποια είναι τα ανώτατα όρια ταχύτητας των οχηµάτων εντός κατοικηµένων περιοχών;  
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49. Πώς επηρεάζει την οδική συµπεριφορά και τη φθορά του δρόµου η υπερφόρτωση του 
οχήµατος;  

50. Να αναφέρετε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες αδειών οδήγησης και τα αντίστοιχα οχήµατα 
που µπορεί να οδηγεί ο κάτοχος των αδειών αυτών.  

51. Ποια φώτα επιβάλλεται να έχουν οι δίτροχες µοτοσικλέτες;  
52. Ποιες λειτουργίες πρέπει να εκτελεί το σύστηµα τροχοπέδης οχηµάτων σύµφωνα µε τον ΚΟΚ;  
53. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τα συστήµατα τροχοπέδησης που πρέπει να είναι 

εφοδιασµένα τα ρυµουλκούµενα (εκτός από τα ελαφρά).  
54. Ποια φώτα επιβάλλεται να έχει ένα διαξονικό φορτηγό όχηµα;  
55. Τι σηµαίνει τεκµήριο υπαιτιότητας;  
56. Για ποια οχήµατα απαιτείται έγκριση του τύπου τους πριν κυκλοφορήσουν στη χώρα µας; Ποιες 

υπηρεσίες, ανά κατηγορία οχηµάτων, τις χορηγούν;  
57. Να περιγραφεί µε συντοµία η θεωρητική λειτουργία τετράχρονου βενζινοκινητήρα. Να γίνει 

σχετικό διάγραµµα P-V.  
58. Να περιγραφεί µε συντοµία η πραγµατική λειτουργία τετράχρονου βενζινοκινητήρα. Να γίνει το 

σπειροειδές διάγραµµα.  
59. Περιγράψτε τα µέρη που αποτελούν το σύστηµα παραγωγής έργου και µετατροπής της κίνησης 

σε ένα µονοκύλινδρο κινητήρα.  
60. Πόσα είδη ελατηρίων φέρει ένα έµβολο κυλίνδρου; Τι χρησιµεύει κάθε είδος;  
61. Ποιος είναι ο ρόλος του διωστήρα; Από ποια µέρη αποτελείται;  
62. Ποιος είναι ο ρόλος του σφονδύλου; Από τι εξαρτάται το µέγεθός του;  
63. Ποια εργασία εκτελεί το σύστηµα διανοµής καυσίµου (µείγµατος) συµβατικού βενζινοκινητήρα 

και ποια τα βασικά µέρη που το αποτελούν;  
64. Ποιος είναι ο ρόλος του εκκεντροφόρου άξονα και σε ποιες θέσεις του κινητήρα συναντάται;  
65. Ποιος είναι ο σκοπός των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής; Ποιες είναι οι διαφορές τους;  
66. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα µέρη που αποτελούν ένα τυπικό σύστηµα τροφοδοσίας 

κινητήρα µε καρµπυρατέρ.  
67. Ποια µέρη περιλαµβάνονται στο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων; Ποιος είναι ρόλος τους;  
68. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήµατος λίπανσης;  
69. Τι ονοµάζεται ιξώδες λαδιού και ποια είναι η σηµασία του σε ένα πολύτυπο λάδι;  
70. Όλοι οι κινητήρες «καίνε» κάποια ποσότητα λαδιού. Σχολιάστε την πρόταση ως προς την 

αλήθειά της και δικαιολογήστε την απάντησή σας.  
71. Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού σε περίπτωση υπερθέρµανσης του κινητήρα;  
72. Τι ονοµάζεται χωρητικότητα συσσωρευτή; Τι προσέχουµε κατά την αντικατάσταση µιας 

χαλασµένης µπαταρίας;  
73. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αναφλέξεων σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

συµβατικά (µε πλατίνες);  
74. Να περιγραφεί µε συντοµία η θεωρητική λειτουργία τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα και να γίνει 

το σχετικό διάγραµµα P-V.  
75. Να περιγραφεί µε συντοµία η πραγµατική λειτουργία τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα και να 

αποτυπωθεί σε σπειροειδές διάγραµµα.  
76. Ποια είναι τα µέρη που συνθέτουν ένα τυπικό σύστηµα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρα;  
77. Ποια πλεονεκτήµατα παρουσιάζει ο ηλεκτρονικός ψεκασµός έναντι του καρµπυρατέρ;  
78. Ποιος είναι ο προορισµός του καταλύτη; Οµαδοποιήστε τις χηµικές αντιδράσεις που γίνονται σε 

αυτόν. Τι σηµαίνει έγκριση τύπου καταλύτη (R 103);  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

79. Αναπτύξτε µε συντοµία τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής ενός καταλύτη.  
80. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το σύστηµα µετάδοσης κίνησης; Να αναφέρετε τα µέρη που το 

αποτελούν µε τη σειρά που τα συναντάµε.  
81. Ποιος είναι ο ρόλος του συµπλέκτη; Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του και ποιες ιδιότητες πρέπει 

να έχει;  
82. Ποιος είναι ο προορισµός του κιβωτίου ταχυτήτων και ποια µέρη περιλαµβάνει ένα τυπικό 

κιβώτιο τεσσάρων ταχυτήτων πρόσω και µιας όπισθεν;  
83. Σε τι χρησιµεύει το διαφορικό στην όλη λειτουργία και κίνηση του αυτοκινήτου και ποια είναι τα 

κύρια µέρη του; Αν ένας κινητήριος τροχός πατάει σε λάσπη και ο άλλος σε στέρεο έδαφος, 
εξηγήστε τι θα συµβεί, αν το διαφορικό είναι απλό.  

84. Τι είναι κρεµαγιέρα; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της;  
85. Τι είναι σύγκλιση και τι απόκλιση τροχών, γιατί και πότε εφαρµόζεται;  
86. Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός τυπικού υδραυλικού συστήµατος διεύθυνσης;  
87. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το σύστηµα ανάρτησης;  
88. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την ανεξάρτητη ανάρτηση; Να αναφέρετε επιγραµµατικά τέτοια 

συστήµατα µπροστινών και πίσω τροχών.  
89. Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν οι αποσβεστήρες κραδασµών (αµορτισέρ);  
90. Ποια είναι τα κύρια µέρη ενός τροχού;  
91. Οµαδοποιήστε τα ελαστικά ανάλογα µε: α. τον τρόπο συγκράτησης του αέρα, β. τον τρόπο 

κατασκευής των λινών τους και γ. τη µορφή της διατοµής τους.  
92. Αποκωδικοποιήστε τους εξής συµβολισµούς ελαστικών: α. 225/45 R 17 86 Υ Tubeless DOT 

2404, β. 185R 14. Υπολογίστε το ονοµαστικό ύψος και των δύο ελαστικών.  
93. Ποια είναι η σηµασία του συστήµατος πέδησης; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 

επιβράδυνση ενός οχήµατος;  
94. Ποιοι λόγοι επέβαλλαν τα υδραυλικά κυκλώµατα στα φρένα; Ποια είναι η αρχή λειτουργίας τους;  
95. Ποια µέρη αποτελούν ένα υδραυλικό σύστηµα πέδησης; Περιγράψτε µε συντοµία τη λειτουργία 

του.  
96. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τα υγρά των φρένων; Τι προσέχουµε κατά τη 

συµπλήρωση υγρών;  
97. Ποιοι λόγοι επέβαλλαν τα σερβόφρενα; Ποια είναι η αρχή λειτουργίας τους;  
98. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας των αερόφρενων;  
99. Τι είναι το ηλεκτρόφρενο και πού τοποθετείται; Ποια είναι τα κύρια µέρη του;  
100. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ηλεκτρόφρενων;  
101. Ποιος είναι ο προορισµός του συστήµατος ABS; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

του συστήµατος;  
102. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα ενός αυτοφερόµενου αµαξώµατος αυτοκινήτου σε σχέση µε ένα 

πλαίσιο αυτοκινήτου;  
103. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το αµάξωµα ενός επιβατικού και ενός φορτηγού αυτοκινήτου;  
104. Ποια είναι τα κύρια υποσυστήµατα κατανάλωσης ρεύµατος σ’ ένα αυτοκίνητο;  
105. Ποια είναι η διαφορά της οδήγησης σε κατοικηµένες και µη κατοικηµένες περιοχές σε σχέση µε 

την ταχύτητα, την τεχνική και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόµου;  
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106. Ποιες πρέπει είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες από πλευράς τεχνικής οδήγησης του οδηγού κατά 
την είσοδο σε αυτοκινητόδροµο;  

107. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες από πλευράς τεχνικής οδήγησης του οδηγού 
κατά την έξοδο από αυτοκινητόδροµο;  

108. Περιγράψτε ένα προσπέρασµα σε αυτοκινητόδροµο.  
109. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού για την αλλαγή λωρίδας ή λωρίδων 

στον αυτοκινητόδροµο;  
110. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού σε όλες τις περιπτώσεις κατά την 

πραγµατοποίηση αριστερής στροφής;  
111. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού σε περίπτωση πραγµατοποίησης 

επικίνδυνης στροφής;  
112. Περιγράψτε τον τρόπο ξεκινήµατος σε ανηφόρα µε ή χωρίς τη χρήση χειρόφρενου.  
113. Πώς αντιλαµβάνεται ο οδηγός ότι «τον έχει πιάσει λάστιχο» και ποιες πρέπει να είναι οι 

ενδεδειγµένες ενέργειές του;  
114. Γιατί πρέπει ο οδηγός να τηρεί την απόσταση ασφαλείας;  
115. Γιατί κατά κανόνα απαγορεύεται η προς τα πίσω κίνηση του οχήµατος;  
116. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού σε περίπτωση κατά την οποία 

επιχειρείται προσπέρασµα αυτοκινήτου και αυτό αναπτύσσει ταχύτητα;  
117. Να αναφέρετε τις επιµέρους περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός χρησιµοποιεί το συµπλέκτη 

και την τεχνική της χρησιµοποίησής του κατά την εκκίνηση, την κίνηση και τη στάση του 
αυτοκινήτου.  

118. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού, όταν πρόκειται να περάσει δρόµο 
µε λιµνάζοντα νερά;  

119. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού, όταν οδηγεί στο χιόνι ή στον πάγο;  
120. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού σε περίπτωση βροχής (περίπτωση 

υδρολίσθησης);  
121. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να εκτιµηθούν, για να υπάρξει ο απαιτούµενος χρόνος 

προσπέρασης προπορευόµενου αυτοκινήτου, σε σχέση µε το αντιθέτως ερχόµενο αυτοκίνητο;  
122. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού, όταν συναντά οµίχλη;  
123. Ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες του οδηγού σε περίπτωση διπλής συνεχόµενης 

γραµµής;  
124. Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός, σε περίπτωση ξαφνικής 

βλάβης των φρένων, προκειµένου να σταµατήσει το αυτοκίνητο;  
125. Περιγράψτε µε συντοµία την τεχνική στάθµευσης (παρκαρίσµατος) του αυτοκινήτου.  
126. Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός, όταν πλησιάζει 

διασταύρωση µε σήµανση;  
127. Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός, όταν πλησιάζει σε 

διασταύρωση χωρίς σήµανση;  
128. Ποια η χρησιµότητα του ραδιοφώνου στο αυτοκίνητο;  
129. Πώς υπολογίζεται η απόσταση από το ακολουθούµενο αυτοκίνητο µέσω του καθρέπτη, όταν 

θέλουµε να κάνουµε προσπέρασµα στο προπορευόµενο αυτοκίνητο;  
130. Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός, όταν αντιληφθεί ότι κάποιο 

όχηµα από την αντίθετη κατεύθυνση έρχεται επάνω του;  
131. Περιγράψτε τον τρόπο εκκίνησης ενός αυτοκινήτου µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων.  
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132. Πώς πρέπει να αντιδρά ο οδηγός, κατά το φρενάρισµα, σε απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ. 
παιδί που πετάγεται στο δρόµο), µε αυτοκίνητο που διαθέτει συµβατικό σύστηµα πέδησης;  

133. Να αναφέρετε µε συντοµία τους κανόνες ασφαλείας κατά την εκκίνηση µιας µοτοσικλέτας.  
134. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα στάδια ενός στοιχειώδους τεχνικού ελέγχου µιας µοτοσικλέτας 

πριν την εκκίνησή της.  
135. Περιγράψτε µε συντοµία την τεχνική εκκίνησης µιας µοτοσικλέτας.  
136. Να αναφέρετε ποιες πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες κατά φρενάρισµα µοτοσικλέτας 

σε κατάσταση πανικού σε ολισθηρό δρόµο.  
137. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα στάδια ενός στοιχειώδους τεχνικού ελέγχου ενός αυτοκινήτου 

πριν την εκκίνησή του.  
138. Ποιες προσαρµογές και ρυθµίσεις πρέπει να κάνει ο οδηγός πριν οδηγήσει το αυτοκίνητό του;  
139. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου κατά το 

φρενάρισµα;  
140. Πότε η στάση και η στάθµευση ενός αυτοκινήτου είναι παράνοµη και επικίνδυνη;  
141. Ποια έγγραφα είναι υποχρεωµένος να φέρει ένας οδηγός για τον ίδιον και το αυτοκίνητο;  
142. Ποιος είναι ο υποχρεωτικός εξοπλισµός ενός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου;  
143. Τι είναι οικονοµική οδήγηση; Πώς επιτυγχάνεται;  
144. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένας οδηγός, όταν το αυτοκίνητό του δεν «παίρνει µπροστά»;  
145. Περιγράψτε τη διαδικασία εκκίνησης ενός κινητήρα αυτοκινήτου µε βοηθητική µπαταρία.  
146. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου του «σβήνει»;  
147. Να αναφέρετε τα δοµικά στοιχεία ενός φορτηγού οχήµατος.  
148. Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός λεωφορείου για τη µεταφορά ατόµων µε ειδικές ανάγκες;  
149. Πώς θα αντιδράσετε, εάν σε µεγάλη κατηφόρα διαπιστώσετε ότι δεν έχετε φρένα;  
150. Οδηγείτε επικαθήµενο µε τις µέγιστες διαστάσεις και βάρη που προβλέπει ο ΚΟΚ και πρέπει να 

µεταφέρετε φορτίο από τέσσερις (4) ίδιες παλέτες βάρους πέντε (5) τόνων η κάθε µία. Φτιάξτε 
ένα σκαρίφηµα µε την τοποθέτηση του φορτίου και εξηγήστε την επιλογή σας.  

151. Οδηγείτε φορτηγό µε µεικτό βάρος δεκαοκτώ (18) τόνους. Τι απόσταση ασφαλείας αφήνετε 
κατά την οδήγηση σε επαρχιακό δρόµο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

152. Οδηγείτε επικαθήµενο σε δρόµο διπλής κατεύθυνσης µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και 
προτίθεστε να στρίψετε αριστερά σε δρόµο µε ελάχιστο πλάτος στο οποίο δεξιά και αριστερά 
είναι σταθµευµένα άλλα οχήµατα. Περιγράψτε και εξηγήστε την τεχνική που θα ακολουθήσετε.  

153. Οδηγείτε φορτηγό µε τις µέγιστες διαστάσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ. Περιγράψτε την τεχνική για 
δεξιά στροφή σε στενή οδό µε τις ελάχιστες µανούβρες.  

154. Τι εννοούµε µε τον όρο «πορεία διδασκαλίας»; Ποια είναι τα τυπικά στάδιά της;  
155. Ποια είναι η σηµασία του σταδίου της προετοιµασίας στην πορεία µιας διδασκαλίας;  
156. Ποιες είναι οι συνηθέστερες διαδικασίες µε τις οποίες πραγµατοποιείται το στάδιο της 

προετοιµασίας σε µία πορεία διδασκαλίας;  
157. Ποια είναι η σηµασία του σταδίου της παρουσίασης στην πορεία µιας διδασκαλίας; Γιατί στο 

στάδιο αυτό επιδιώκουµε την ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευόµενου;  
158. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η σειρά και η µέθοδος παρουσίασης των βαθµίδων ενός 

µαθήµατος κατά την παρουσίασή του;  
159. Ποια είναι η σηµασία του σταδίου της εφαρµογής στην πορεία µιας διδασκαλίας;  
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160. Πώς πραγµατοποιείται το στάδιο της εφαρµογής στη διδασκαλία µιας πληροφορίας και πώς 
µιας πράξης;  

161. Πώς γίνεται το στάδιο του ελέγχου στη διδασκαλία µιας πληροφορίας και πώς µιας πράξης;  
162. Πώς ορίζεται η µέθοδος διδασκαλίας µε επίδειξη; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;  
163. Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει η µέθοδος διδασκαλίας µε επίδειξη;  
164. Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει η µέθοδος διδασκαλίας µε διάλεξη;  
165. Ποια είναι τα στοιχεία της ερωτηµατικής µεθόδου διδασκαλίας; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;  
166. Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει η ερωτηµατική µέθοδος διδασκαλίας;  
167. Πώς ορίζεται η µέθοδος διδασκαλίας µε συζήτηση; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;  
168. Ποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα παρουσιάζει η µέθοδος διδασκαλίας µε συζήτηση;  
169. Ποιοι βασικοί κανόνες καθιστούν τη µέθοδο διδασκαλίας µε διάλεξη αποτελεσµατικότερη;  
170. Ποιοι βασικοί κανόνες καθιστούν την ερωτηµατική µέθοδο διδασκαλίας αποτελεσµατικότερη;  
171. Ποιοι βασικοί κανόνες καθιστούν τη µέθοδο διδασκαλίας µε συζήτηση αποτελεσµατικότερη, ως 

προς το θέµα που επιλέγεται;  
172. Ποιοι βασικοί κανόνες καθιστούν τη µέθοδο διδασκαλίας µε συζήτηση αποτελεσµατικότερη κατά 

την πραγµατοποίησή της;  
173. Ποια είναι η λογική πορεία που ακολουθείται για την επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου 

καθεµίας διδακτικής ενότητας;  
174. Ποιες απαιτήσεις πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται, για να είναι 

αποτελεσµατικότερη µία εξατοµικευµένη διδασκαλία µε Η/Υ;  
175. Πώς πρέπει να γίνεται κατά τη διδασκαλία η χρησιµοποίηση του σχεδίου µαθήµατος µιας 

διδακτικής ενότητας;  
176. Ποια είναι η έννοια, η σηµασία και τα είδη των φύλλων διδασκαλίας;  
177. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους γενικούς στόχους των φύλλων διδασκαλίας.  
178. Ποια πλεονεκτήµατα παρουσιάζει η χρήση φύλλων διδασκαλίας;  
179. Να αναφέρετε µε συντοµία µε ποιες περιπτώσεις σχετίζεται η σκοπιµότητα χρησιµοποίησης των 

φύλλων πληροφοριών;  
180. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα φύλλο πληροφοριών.  
181. Τι πρέπει να εφαρµόζεται κατά τη χρησιµοποίηση των φύλλων πληροφοριών για την καλύτερη 

αξιοποίησή τους;  
182. Ποια είναι η σηµασία των φύλλων ανάθεσης εργασιών σε µία διδακτική διαδικασία;  
183. Τι ονοµάζονται εποπτικά µέσα διδασκαλίας; Ποια είναι η συµβολή τους στη διδασκαλία και πότε 

η χρησιµοποίησή τους είναι αποτελεσµατική;  
184. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη των εποπτικών µέσων διδασκαλίας. 
185. Ποιες υποδείξεις ακολουθούνται, προκειµένου ο πίνακας διδασκαλίας να καθίσταται 

αποτελεσµατικό εποπτικό µέσο;  
186. Ποιες υποδείξεις ακολουθούνται, προκειµένου οι απεικονίσεις να καθίστανται αποτελεσµατικό 

εποπτικό µέσο διδασκαλίας;  
187. Ποιες υποδείξεις ακολουθούνται, προκειµένου οι διαφάνειες να καθίστανται αποτελεσµατικό 

εποπτικό µέσο διδασκαλίας;  
188. Ποιες υποδείξεις ακολουθούνται, προκειµένου οι σταθερές εικόνες να καθίστανται 

αποτελεσµατικό εποπτικό µέσο διδασκαλίας;  
189. Ποιες υποδείξεις ακολουθούνται, προκειµένου οι κινούµενες εικόνες να καθίστανται 

αποτελεσµατικό εποπτικό µέσο διδασκαλίας;  
190. Ποιες είναι οι συνηθέστερες διαδικασίες αξιολόγησης των επιδόσεων των διδασκοµένων;  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

191. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη των αντικειµενικών tests που χρησιµοποιούνται για τον 
έλεγχο των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους διδασκόµενους.  

192. Τι είναι τα tests σωστού-λάθους; Πότε αυτό το είδος test είναι αξιόπιστο; Ποιο είναι το βασικό 
πλεονέκτηµα και µειονέκτηµά τους;  

193. Ποιες οδηγίες λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να είναι αποδοτικό ένα test σωστού-λάθους;  
194. Τι είναι τα tests πολλαπλής επιλογής; Πότε είναι αξιόπιστα; Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτηµα 

και µειονέκτηµά τους;  
195. Ποιες οδηγίες λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να είναι αποδοτικό ένα test πολλαπλής 

επιλογής;  
196. Τι είναι τα tests σύζευξης; Πότε χρησιµοποιούνται;  
197. Ποιες οδηγίες λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να είναι αποδοτικό ένα test σύζευξης;  
198. Τι είναι τα tests συµπλήρωσης; Πότε ενδείκνυται η χρησιµοποίησή τους;  
199. Ποιες οδηγίες λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να είναι αποδοτικό ένα test συµπλήρωσης;  
200. Να ετοιµάσετε ένα φύλλο πληροφοριών µε θέµα: Τα κύρια όργανα του οχήµατος.  
201. Να ετοιµάσετε ένα φύλλο πράξεων µε θέµα: Σήµανση και σηµατοδότηση.  
202. Να ετοιµάσετε ένα σχέδιο µαθήµατος µε θέµα: Αποστάσεις ασφαλείας, στάσης – χρόνος 

αντίδρασης.  
203. Να ετοιµάσετε ένα σχέδιο µαθήµατος µε θέµα: ∆ιασταυρώσεις.  
204. Γράψτε τρεις (3) ερωτήσεις από τεστ αξιολόγησης µε µορφή σωστού – λάθους στο θέµα: Στάση 

& στάθµευση.  
205. Γράψτε τρεις (3) ερωτήσεις από τεστ αξιολόγησης µε µορφή σωστού – λάθους στο θέµα: 

Συνύπαρξη µε τους άλλους χρήστες.  
206. Γράψτε τρεις (3) ερωτήσεις από τεστ αξιολόγησης µε µορφή πολλαπλής επιλογής στο θέµα: 

“Αλκοόλ & άλλες χηµικές ουσίες”.  
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