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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 
Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει τις δοκιµασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων, που 
αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2). 
 

ΟΜΑ∆Α Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
Σφάλµατα κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών της Οµάδας Α που εµπίπτουν στις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. δεν σηµειώνονται ως σφάλµατα στην Οµάδα Γ και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του 
υποψηφίου. Η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιµασίες συνεπάγεται την 
απόρριψη του υποψηφίου. 
Οι παρακάτω δοκιµασίες µπορούν να πραγµατοποιούνται και µέσα σε ειδικά εξεταστικά κέντρα 
(πίστες). 39 
1) Έλεγχος του οχήµατος πριν ξεκινήσει 
Γνώσεις επί των παρακάτω συστηµάτων, χειρισµός και διενέργεια ελέγχων για την οδική 
ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών,  λιπαντικά και 
λοιπά υγρά του οχήµατος (όπως στάθµη λαδιού, στάθµη υγρών φρένων, στάθµη υγρών 
µπαταρίας, στάθµη αντιψυκτικού, υγρά συµπλέκτη, υγρό υαλοκαθαριστήρων), φώτα, δείκτες 
κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, λοιπού εξοπλισµού στο ταµπλό του οχήµατος, καθώς και 
των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήµατος. 
Επιπλέον, ο υποψήφιος ελέγχεται στην προσαρµογή του καθίσµατος, των καθρεπτών, των 
ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων (εφόσον υπάρχουν) για όλους τους επιβάτες, στην 
ασφάλιση των θυρών. Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο εκπαιδευτής και οι εξεταστές 
φορούν σωστά τις ζώνες ασφαλείας.  
Λόγοι απόρριψης είναι η µη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστηµάτων 
και εξαρτηµάτων, εντός και εκτός του οχήµατος και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και 
οχήµατος. Αρκεί ο υποψήφιος να απαντήσει σωστά σε τρεις (3) τουλάχιστον από τέσσερις (4) 
ερωτήσεις του εξεταστή. 
2) Οπισθοπορεία µε στροφή 
Η δοκιµασία γίνεται σε οδούς µε µικρή πυκνότητα κυκλοφορίας. Κατά την εκτέλεση του 
ελιγµού και σε όλη τη διάρκειά του, χρησιµοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης. Σε 
περίπτωση που αυτός απενεργοποιηθεί πρέπει ο υποψήφιος να τον ενεργοποιήσει εκ νέου.  
Ο ελιγµός πραγµατοποιείται ως εξής : 
Ο υποψήφιος, χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, ακινητοποιεί το 
όχηµα στο δεξιό µέρος, ή στο αριστερό µόνο σε περίπτωση µονόδροµου, του πρώτου δρόµου 
της επιλογής του εξεταστή και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός (1) µέτρου από το 
κράσπεδο του πεζοδροµίου. Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται µέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας του 
και ο πίσω προφυλακτήρας του µπορεί να απέχει από την τοµή των κρασπέδων των δύο 
πεζοδροµίων το πολύ όσο το µήκος του οχήµατος εξέτασης. 
Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχηµα προς τα πίσω, µε συνεχώς ενεργοποιηµένο τον 
κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης στρίβοντάς το, ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόµο, 
όπου διανύει απόσταση, από την τοµή των δύο κρασπέδων, τουλάχιστον το διπλάσιο του 
συνολικού µήκους του οχήµατος. Σταµατά σε θέση σχεδόν παράλληλη, ώστε η διαφορά των 
αποστάσεων των προς το πεζοδρόµιο τροχών να είναι έως τριάντα (30) εκατοστά και οι 
τροχοί αυτοί δεν απέχουν περισσότερο του ενός (1) µέτρου από το πεζοδρόµιο. 
Η προς τα πίσω πορεία γίνεται παραχωρώντας προτεραιότητα στα κινούµενα οχήµατα και 
επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν µε ασφάλεια. Η οδήγηση του οχήµατος 
γίνεται υποχρεωτικά µέσω των προς τα πλάγια του οχήµατος κατόπτρων. Ο υποψήφιος έχει 
δικαίωµα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειµένου να ελέγξει τη θέση του οχήµατος, µόνο κατά 
τη διάρκεια των επιτρεπόµενων στάσεων. 
Ειδικότερα για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω 
ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις µέσω των καθρεπτών του 
οχήµατος. 
Κατά την προς τα πίσω κίνηση, δεν επιτρέπεται: 
α) Να σταµατήσει ο υποψήφιος το όχηµα περισσότερο από δύο (2) φορές, εκτός αν 
επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφαλείας. 
β) Να έρθει οποιοσδήποτε τροχός σε επαφή µε το κράσπεδο του πεζοδροµίου. 

                                           
39 Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’2991) 
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γ) Να απέχει ο πίσω προς το πεζοδρόµιο τροχός και καθόλη τη διάρκεια του ελιγµού, 
περισσότερο από: 
• 1,00 µέτρο για κατηγορία Β 
• 1,50 µέτρο για κατηγορίες C1, C, D1, D, ΒΕ 
• 2,00 µέτρα για την κατηγορία CE, DE 
Όταν πρόκειται για συρµό ή αρθρωτό όχηµα, ως πίσω προς το πεζοδρόµιο τροχός, νοείται ο 
τελευταίος του ρυµουλκούµενου ή του ηµιρυµουλκούµενου. 
δ) Να σβήσει ο κινητήρας του οχήµατός περισσότερες από µία φορά. 
ε) Η προς τα εµπρός κίνηση του οχήµατος. 
Λόγοι απόρριψης είναι :  
• το σβήσιµο του κινητήρα περισσότερες από µια φορά,  
• το σταµάτηµα του οχήµατος περισσότερο από δύο (2) φορές για οποιοδήποτε λόγο 

εκτός αν επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφάλειας,  
• η προς τα εµπρός κίνηση του οχήµατος,  
• η επαφή οποιουδήποτε τροχού µε το κράσπεδο του πεζοδροµίου   
• η αποµάκρυνση πέραν του επιτρεποµένου ορίου από το πεζοδρόµιο,  
• η µη ορθή τελική θέση του οχήµατος ως προς το πεζοδρόµιο, 
• η µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού.      

3) Στάθµευση δεξιά ή αριστερά 
Η δοκιµασία περιλαµβάνει την στάθµευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή στην περίπτωση 
µονόδροµου του αριστερού πεζοδροµίου, της επιλογής του εξεταστή σε επίπεδο χώρο ή σε 
µικρή ανωφέρεια ή κατωφέρεια. 
Η δοκιµασία γίνεται παραχωρώντας προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.  
Καθόλη τη διάρκεια του ελιγµού χρησιµοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης και σε 
περίπτωση που απενεργοποιηθεί πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι. 
Η οδήγηση του οχήµατος γίνεται υποχρεωτικά µέσω των προς τα πλάγια του οχήµατος 
κατόπτρων. Για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω 
ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις µέσω των κατόπτρων του 
οχήµατος. 
Η δοκιµασία πραγµατοποιείται ως εξής: 
Ο υποψήφιος, χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης ακινητοποιεί το 
εκπαιδευτικό όχηµα δίπλα σε άλλο όχηµα, ήδη σταθµευµένο δίπλα στο κράσπεδο του 
πεζοδροµίου. Έχοντας ενεργοποιηµένο τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, κινεί το 
εκπαιδευτικό όχηµα προς τα πίσω, κάνοντας τους απαραίτητους ελιγµούς για να το 
σταθµεύσει ανάµεσα σε δύο αυτοκίνητα που απέχουν µεταξύ τους απόσταση ίση µε το ένα και 
µισό του συνολικού µήκους του οχήµατός του. 
Αν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου µεταξύ δύο αυτοκινήτων δεν είναι εφικτή, η δοκιµασία 
γίνεται πίσω από σταθµευµένο όχηµα στην ήδη αναφερθείσα κατάλληλη απόσταση.  
Κατά τη δοκιµασία αυτή οφείλει ο υποψήφιος: 
α) Να σταθµεύσει µε τέσσερις το πολύ κινήσεις του οχήµατός του (πίσω - εµπρός - πίσω - 
εµπρός). Κίνηση νοείται κάθε αλλαγή φοράς κίνησης του οχήµατος.  
Η δεύτερη κίνηση µπορεί να γίνει είτε µέσα στον χώρο στάθµευσης είτε να αποτελέσει την 
έξοδο του εκπαιδευτικού οχήµατος και πάλι δίπλα στο σταθµευµένο όχηµα.   
β) Να µη σβήσει ο κινητήρας του οχήµατός του περισσότερες από µία φορά. 
γ) Να µην έρθει σε επαφή µε οποιοδήποτε από τα σταθµευµένα γύρω του οχήµατα. 
δ) Να µην ανέβει το όχηµά στο πεζοδρόµιο δηλαδή κανένας τροχός να χάσει την επαφή του 
µε το οδόστρωµα.  
ε) Να τηρείται, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελιγµού, απόσταση τουλάχιστον µισού 
µέτρου από το εµπρόσθιο όχηµα. 
στ) Να µεριµνά ώστε µε το πέρας του ελιγµού όλοι οι τροχοί της πλευράς του οχήµατος που 
βρίσκεται δίπλα στο κράσπεδο, να απέχουν από αυτό έως: 
• τριάντα πέντε (35) εκατοστά για την κατηγορία Β. 
• σαράντα πέντε (45) εκατοστά για όλες τις άλλες κατηγορίες. 
ζ)  Να εξέλθει από το χώρο στάθµευσης µε τέσσερις το πολύ κινήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. 
Λόγοι απόρριψης είναι :  
• το σβήσιµο του κινητήρα περισσότερες από µια φορά,  
• η στάθµευση µε περισσότερες από τέσσερις κινήσεις,  
• η επαφή του οχήµατος µε άλλο σταθµευµένο όχηµα,  
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• η στάθµευση σε απόσταση από το πεζοδρόµιο µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης, 
• το ανέβασµα στο κράσπεδο του πεζοδροµίου,  
• η µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού, 
• η έξοδος από τον χώρο στάθµευσης µε περισσότερες από τέσσερις κινήσεις.      

4) Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%  
Ο  υποψήφιος υποχρεούται να εκκινήσει από θέση στάθµευσης σε ανήφορο κλίσης 10% 
περίπου χωρίς το όχηµα να οπισθοχωρήσει πάνω από σαράντα (40) εκατοστά. Εάν η 
δοκιµασία γίνεται µε τη χρήση χειρόφρενου, απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήµατος. 
Επιτρέπεται δεύτερη δοκιµή σε σβήσιµο κινητήρα ή µη ορθής εκκίνησης.  
Λόγοι απόρριψης είναι :  
• το σβήσιµο του κινητήρα του οχήµατος περισσότερες από µία φορά, 
• η µη ορθή εκκίνηση περισσότερες από µία φορά, 
• η οπισθοχώρηση του οχήµατος ή η οπισθοχώρηση περισσότερο από το επιτρεπόµενο αν 

δεν χρησιµοποιείται το χειρόφρενο 
• η µη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού. 
5) Λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχηµα 
Ο υποψήφιος, αφού χρησιµοποιήσει τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης σταθµεύει το 
όχηµα, σβήνει τις λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως, φώτα και κλιµατισµό, σβήνει τον 
κινητήρα, ασφαλίζει το όχηµα µέσω του χειρόφρενου, θέτει την πρώτη σχέση µετάδοσης στο 
κιβώτιο ή την όπισθεν κατά περίπτωση, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και αποβιβάζεται 
ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του πριν ανοίξει την πόρτα. 
Λόγος απόρριψης είναι η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω κινήσεις.  
 

ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
Ο υποψήφιος κατά την πορεία ελέγχεται για τη συµπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες 
κυκλοφορίας και απορρίπτεται εάν υποπέσει σε σφάλµατα – παραβάσεις, όπως αυτά 
αντιστοίχως ορίζονται υπό τον τίτλο «ΟΜΑ∆Α Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» του 
Παρατήµατος Ι. 
 

ΟΜΑ∆Α Γ- ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
Κάθε φορά που υποψήφιος υποπέσει σε οποιοδήποτε σφάλµα, ο εξεταστής τον ενηµερώνει 
σχετικά και καταγράφει το σφάλµα στην αντίστοιχη θέση στο µνηµόνιο, όπως αυτά 
αντιστοίχως ορίζονται υπό τον τίτλο «ΟΜΑ∆Α Γ - ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» του 
Παρατήµατος Ι. 
Επιπλέον ο υποψήφιος ελέγχεται στο πεδίο: 
«13) Οικονοµική - Οικολογική οδήγηση» 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατέχει τις βασικές αρχές της οικολογικής - οικονοµικής οδήγησης, 
όπως: αλλαγή ταχυτήτων στις 2.000 - 2.500 στροφές, οδήγηση µε σταθερή ταχύτητα, 
αποφυγή άσκοπων φρεναρισµάτων, παρατήρηση και πρόβλεψη συνθηκών κυκλοφορίας.  
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
 


