
 43 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α 

Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει τις δοκιµασίες και τον έλεγχο προσόντων και 
συµπεριφοράς, που αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1). 
 

ΟΜΑ∆Α Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
Σε περίπτωση ανατροπής του δίκυκλου ή πρόκλησης ατυχήµατος, εντός των ειδικά 
διαµορφωµένων χώρων που πραγµατοποιούνται οι ειδικές δοκιµασίες, αποτελούν λόγο 
απόρριψης του υποψηφίου και σηµειώνονται ως «Πρόκληση ατυχήµατος» της Οµάδας Β. 
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. 37 
Οι ειδικές δοκιµασίες της Οµάδας Α πραγµατοποιούνται ενδεικτικά µε την παρακάτω 
αναφερόµενη σειρά. 
1) Έλεγχος οχήµατος, χρήση κράνους και προστατευτικών 
Γνώσεις επί των παρακάτω αναφεροµένων συστηµάτων, χειρισµός και διενέργεια ελέγχων για 
την οδική ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών, 
χειριστήρια και διακόπτες, ιµάντας ή αλυσίδα, λιπαντικά και λοιπά υγρά του δικύκλου (όπως 
στάθµη λαδιού, στάθµη υγρών φρένων, στάθµη υγρών µπαταρίας, στάθµη ψυκτικού υγρού), 
φώτα, δείκτες κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, καθρέπτες και νεκρές γωνίες, καθώς και των 
υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήµατος. 
Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει, τη χρήση και λειτουργία του προστατευτικού 
κράνους, να τo φορά σωστά, να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει σωστά, να το αφαιρεί µε 
ευκολία και να έχει την προστατευτική ζελατίνα κατεβασµένη. Καθόλη τη διάρκεια της 
εξέτασης ο υποψήφιος πρέπει να φορά το προστατευτικό κράνος, το αντανακλαστικό γιλέκο, 
καθώς και προστατευτικό ρουχισµό και συγκεκριµένα επενδύτη (µπουφάν), παντελόνι, γάντια 
µοτοσικλέτας και µπότες ή µποτάκια (όχι πάνινα). 
Λόγοι απόρριψης είναι: 
• Η µη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστηµάτων της µοτοσικλέτας και 

των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήµατος. ∆εν απαιτείται πλήρης και 
εξαντλητικός έλεγχος του οχήµατος, αρκεί ο υποψήφιος να απαντήσει σωστά σε τρείς (3) 
τουλάχιστον από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις του εξεταστή. 

• Η µη σωστή χρήση του εγκεκριµένου προστατευτικού κράνους κλειστού τύπου 
• Η µη σωστή χρήση του αντανακλαστικού γιλέκου 
• Η µη σωστή χρήση του προβλεπόµενου προστατευτικού ρουχισµού   
• Η µη στερέωση του δικύκλου στο στήριγµα (πλαϊνό ή κεντρικό). 
• Η ανατροπή του δικύκλου. 
2) Κίνηση και ακινητοποίησή δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα 
Το δίκυκλο στηρίζεται στο κεντρικό ή πλαϊνό στήριγµα. Ο υποψήφιος στέκεται δίπλα στο 
δίκυκλο, πιάνει το τιµόνι µε τα δύο χέρια, κατεβάζει το δίκυκλο από το στήριγµα, βγάζει 
ταχύτητα και µεταφέρει το δίκυκλο για περίπου 10 µέτρα, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας του. 
Στο τέλος της δοκιµασίας τοποθετεί το δίκυκλο στο στήριγµα του.  
Λόγοι απόρριψης είναι: 
• Η ανατροπή του δικύκλου. 
• Η κίνηση του δικύκλου µε το πλαϊνό στήριγµα µη αναδιπλωµένο. 
• Η µη στήριξη του δικύκλου στο στήριγµα του. 
3) Ελικοειδής διαδροµή µε µικρή ταχύτητα (slalom) 
Ο υποψήφιος οδηγεί το δίκυκλο µε κατάλληλη ταχύτητα, ανάµεσα από επτά (7) κώνους 
τοποθετηµένους σε σειρά ανά τέσσερα (4) µέτρα (διαδροµή slalom) στο µέσο λωρίδας 
πλάτους έξι (6) µέτρων χωρίς να απαιτείται η χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης. Για την 
εξέταση των κατηγοριών ΑΜ και Α1 η απόσταση µεταξύ των κώνων ορίζεται σε τρεισήµισι 
(3,5) µέτρα.  
Λόγοι απόρριψης είναι:  

                                           
37 Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’2991) 
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• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος. 
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια. 
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας. 
• Η ανατροπή του δικύκλου. 
• Το άγγιγµα των κώνων. 
4) Επιτάχυνση οχήµατος µε αλλαγή ταχυτήτων 
Ο υποψήφιος διανύει µε το δίκυκλο απόσταση πενήντα (50) µέτρων σε οριζόντιο έδαφος και 
επιταχύνοντας τουλάχιστον στα πρώτα σαράντα (40) µέτρα της ειδικής λωρίδας. Κινείται µε 
δεύτερη ή τρίτη σχέση µετάδοσης σε περίπτωση µοτοσικλέτας µε χειροµοχλό συµπλέκτη, σε 
ευθεία πορεία και εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η εκκίνηση γίνεται σε 
απόσταση όχι µεγαλύτερη των τριών (3) µέτρων από την είσοδο στην αναφερόµενη λωρίδα. 
Λόγοι απόρριψης είναι:  
• Η µη αλλαγή µιας τουλάχιστον ταχύτητας εντός της ειδικής λωρίδας. 
• Η µη επιτάχυνση κατά τα πρώτα σαράντα (40) µέτρα της ειδικής λωρίδας. 
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας. 
• Η ανατροπή του δικύκλου. 
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος. 
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια. 
5) Κίνηση µε µικρή ταχύτητα 
Ο υποψήφιος οδηγεί το δίκυκλο σε απόσταση εικοσιπέντε (25) µέτρων, σε οριζόντιο έδαφος, 
σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η απόσταση αυτή πρέπει 
να διανυθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων. Ο χρόνος µετράται από 
την είσοδο του εµπρόσθιου τροχού στη λωρίδα έως την έξοδο του ίδιου τροχού από τη 
λωρίδα αυτή. Ο χρόνος ελέγχεται µε χρονόµετρο χειρός ή µε ηλεκτρονικό χρονόµετρο που 
λαµβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος.  Η εκκίνηση γίνεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη 
των τριών (3) µέτρων από την είσοδο στην αναφερόµενη λωρίδα. 
Λόγοι απόρριψης είναι:  
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος. 
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια. 
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας. 
• Η ανατροπή του δικύκλου 
• Η κάλυψη της απόστασης σε χρόνο µικρότερο ή ίσο των 15 δευτερολέπτων.  
6) Κίνηση µε αποφυγή εµποδίου πλην της κατηγορίας ΑΜ (Σχέδιο 1 Παραρτήµατος IV)  
Ο υποψήφιος ξεκινώντας από θέση στάσης διανύει µε το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας, 
πλάτους δύο (2) µέτρων, απόσταση πενήντα πέντε (55) µέτρων, σε χρόνο µικρότερο των 
οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 ή απόσταση σαράντα (40) µέτρων σε χρόνο 
µικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων για τις κατηγορίες Α2 και Α. 
Εξερχόµενος από τη λωρίδα, αποφεύγει σταθερό εµπόδιο πλάτους δύο (2) µέτρων, 
οριοθετούµενο από κώνους, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση επτά (7) µέτρων και αξονικά µε 
την λωρίδα αυτή, από δεξιά ή από αριστερά. Στη συνέχεια και σε απόσταση επτά (7) µέτρων, 
εισέρχεται σε άλλη ειδική λωρίδα αρχικού πλάτους τεσσάρων (4) µέτρων, η οποία βρίσκεται 
αξονικά µε την πρώτη και καταλήγει σε πλάτος δύο (2) µέτρων µετά από απόσταση δέκα 
(10) µέτρων. Η εκκίνηση γίνεται στην αρχή της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε (55) ή 
σαράντα (40) µέτρων αντίστοιχα και η δοκιµασία ολοκληρώνεται µε την έξοδο του δικύκλου 
από τη δεύτερη ειδική λωρίδα δέκα (10) µέτρων. 
Στους παραπάνω αναφερόµενους χρόνους επιτρέπεται απόκλιση µισού δευτερολέπτου. 
Λόγοι απόρριψης είναι:  
• Το πάτηµα των οριογραµµών των λωρίδων. 
• Η ανατροπή του δικύκλου. 
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος. 
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια. 
• Υπέρβαση του ελάχιστου χρόνου κίνησης εντός των ειδικών λωρίδων. 
• Το άγγιγµα του εµποδίου. 
7) Πέδηση εκτάκτου ανάγκης πλην της κατηγορίας ΑΜ (Σχέδιο 2 Παραρτήµατος IV)  
Ο υποψήφιος ξεκινώντας από θέση στάσης διανύει µε το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας, 
πλάτους δύο (2) µέτρων, απόσταση πενήντα πέντε (55) µέτρων, σε χρόνο µικρότερο των 
οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 ή απόσταση σαράντα (40) µέτρων σε χρόνο 
µικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων για τις κατηγορίες Α2 και Α. 
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Μετά την έξοδο από την λωρίδα, φρενάρει και ακινητοποιεί το δίκυκλο µέσα σε απόσταση 
είκοσι (20) µέτρων.  
Στους παραπάνω αναφερόµενους χρόνους επιτρέπεται απόκλιση µισού δευτερολέπτου. 
Λόγοι απόρριψης είναι:  
• Το πάτηµα των οριογραµµών της λωρίδας. 
• Η ανατροπή του δικύκλου. 
• Το πάτηµα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος. 
• Το µη κράτηµα των ποδιών πάνω στα υποπόδια. 
• Υπέρβαση του ελάχιστου χρόνου κίνησης εντός των ειδικών λωρίδων. 
• Μη ακινητοποίηση του δικύκλου σε απόσταση είκοσι (20) µέτρων. 
8) Ακινητοποίηση, στάθµευση δικύκλου και ασφαλής αποµάκρυνση από αυτό 
Ο υποψήφιος, αφού ολοκληρώσει τις προαναφερόµενες ειδικές δοκιµασίες, ακινητοποιεί το 
δίκυκλο στη θέση στάθµευσης χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, 
σβήνει τον κινητήρα, θέτει την 1η σχέση µετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, αφαιρεί τα κλειδιά 
από τον κεντρικό διακόπτη, κατέβει από το δίκυκλο και αφού βεβαιωθεί ότι το όχηµα είναι 
σταθµευµένο µε τη χρήση του στηρίγµατος αποµακρύνεται µε ασφάλεια από αυτό. 
Λόγοι απόρριψης είναι η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.  
 

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 οποιαδήποτε από τα παρακάτω σφάλµατα - 
παραβάσεις. 
1) Παραβίαση σηµατοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και µη 
συµµόρφωση σε σήµα τροχονόµου 
Λόγοι απόρριψης είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας 
Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, θεωρείται η κίνηση του οχήµατος σε οδόστρωµα ή 
σε τµήµα οδοστρώµατος που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του 
κυκλοφορία. ∆εν συνιστά παράβαση η κίνηση στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, εφόσον 
γίνεται από τον υποψήφιο για προσπέρασµα σταµατηµένου οχήµατος (εκτός λεωφορείου που 
εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που αποβιβάζει ή επιβιβάζει παιδιά) ή λόγω 
αδυναµίας κίνησης στο κανονικό ρεύµα κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
αυτή επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και δεν παραβιάζεται η προτεραιότητα 
αντιθέτως ερχόµενου οχήµατος.  
Λόγοι απόρριψης είναι: 
• Η είσοδος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας σε οδό όπου υπάρχει διπλή ή µονή συνεχόµενη 
γραµµή. 

• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια µε την οποία πραγµατοποιείται είσοδος στο αντίθετο ρεύµα 
κυκλοφορίας.      

3) Ανέβασµα σε πεζοδρόµιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριµένο τµήµα 
του δρόµου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήµατα 
Ανέβασµα σε πεζοδρόµιο ή σε διαχωριστική νησίδα θεωρείται οποτεδήποτε ο ένας 
τουλάχιστον τροχός χάσει την επαφή του µε το οδόστρωµα και τεθεί επί του πεζοδροµίου ή 
της διαχωριστικής νησίδας. Κίνηση στο πλαϊνό ρείθρο δεν απαγορεύεται. Κίνηση σε τµήµατα 
της οδού όπου έχουν σχεδιαστεί ειδικές διαγραµµίσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
5 του ΚΟΚ, απαγορεύεται.   
Λόγοι απόρριψης είναι: η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
4) Πρόκληση ατυχήµατος 
Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήµατος µε υπαιτιότητα του υποψηφίου. Πρόκληση 
ατυχήµατος θεωρείται και η αποτροπή ατυχήµατος µε παρέµβαση τρίτου ή για λόγους που 
δεν ανάγονται στον ίδιο τον υποψήφιο. 
Λόγοι απόρριψης είναι:  
• Η πρόσκρουση σε άλλο όχηµα, ή έστω απλή επαφή µε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό 
αντικείµενο. 

• Η οδήγηση µε τρόπο που εξαναγκάζει άλλους χρήστες της οδού σε ενέργειες για την 
αποτροπή ατυχήµατος. 
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• Η προσπέραση σταµατηµένου ή σε στάση Σχολικού Λεωφορείου σε οδόστρωµα µε µία ή δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και όταν έχει αναµµένα τα φώτα 
έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση µαθητών 38 

• Η παρέµβαση του εκπαιδευτή µε οποιοδήποτε τρόπο για αποφυγή ατυχήµατος.  
5) Παραβίαση της προτεραιότητας 
Ο υποψήφιος κατά την πορεία κινείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τηρεί 
υποχρεωτικά τη σηµατοδότηση και την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση των οδών. Στην 
περίπτωση όµοιας (ισοδύναµης) σήµανσης σε κόµβο, όπως πινακίδα STOP σε δύο 
διασταυρούµενες οδούς, ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα ή κατόπιν συνεννόησης.   
Λόγοι απόρριψης είναι: 
• Η παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιότητας των οχηµάτων σε κόµβους χωρίς 
σηµατοδότηση ή σήµανση. 

• Η µη σωστή και έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήµατος στον κόµβο για την παραχώρηση της 
προτεραιότητας σε οχήµατα που εισέρχονται από δεξιά είσοδο µε προτεραιότητα. 

• Η παραβίαση προτεραιότητας αντιθέτως ερχόµενου οχήµατος σε δρόµο µε διπλή ή µονή 
συνεχόµενη γραµµή. 

• Η µη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήµατα άµεσης ανάγκης. 
• Η παραβίαση γενικότερα προτεραιότητας πεζών και οχηµάτων. 
 

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, ως εξής: 
1) Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθµευσης 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το όχηµα (έλεγχος µε στροφή της κεφαλής πάνω 
από τον ώµο, χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, τυχόν παραχώρηση προτεραιότητας, 
κ.λπ.) χωρίς απότοµη ή ανώµαλη εκκίνηση και σβήσιµο του κινητήρα. Επίσης ο υποψήφιος σε 
όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να φορά το προστατευτικό κράνος, το αντανακλαστικό 
γιλέκο, καθώς και προστατευτικό ρουχισµό και συγκεκριµένα επενδύτη (µπουφάν), παντελόνι, 
γάντια µοτοσικλέτας και µπότες ή µποτάκια (όχι πάνινα). 
Σφάλµατα είναι: 
• η µη χρήση του σωστού δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης,  
• ο µη ορθός έλεγχος µε τη χρήση του καθρέπτη και τη στροφή του κεφαλιού πάνω από τον 

ώµο, 
• το σβήσιµο του κινητήρα,  
• η µη ορθή χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων  ανάλογα µε τις συνθήκες. 
• η απότοµη ή ανώµαλη εκκίνηση λόγω κακής χρήσης των χειροµοχλών συµπλέκτη και 

επιταχυντή 
• Η µη σωστή  χρήση του προστατευτικού κράνους και η µη χρήση του αντανακλαστικού 

γιλέκου ή του προβλεπόµενου προστατευτικού ρουχισµού. 
2) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας κάνει ορθή χρήση των 
καθρεπτών, ενεργοποιεί τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν 
προτεραιότητα και την τελευταία στιγµή µε στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώµου 
επανελέγχει και εισέρχεται στην λωρίδα κυκλοφορίας που επιθυµεί. 
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
3) Χρήση φωτών, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φωτών έκτακτης ανάγκης 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, στάσης ή στάθµευσης κάνει χρήση 
των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης βάσει του Κ.Ο.Κ., και ότι έχει την ικανότητα να δίνει τα 
αντίστοιχα σήµατα µε το χέρι, στην υποθετική περίπτωση βλάβης των δεικτών, αν δοθεί από 
τον εξεταστή παρόµοια εντολή. Η χρήση από τον υποψήφιο οδηγό των φωτών έκτακτης 
ανάγκης ελέγχεται µόνο στην περίπτωση ακινητοποίησης του εκπαιδευτικού οχήµατος µετά 
από τροχοπέδηση λόγω απότοµης επιβράδυνσης ή λόγω βλάβης του και δηµιουργείται 
κίνδυνος από την ακινησία του.   
Σφάλµατα είναι :  
• η µη σωστή χρήση των κατάλληλων φωτών. 
• η µη σωστή χρήση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την εκκίνηση, 

στάση, στάθµευση και κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης που πραγµατοποιεί ο υποψήφιος µε 
το όχηµά του. 
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• η µη σωστή χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η 
χρήση τους και διαθέτει τέτοια φώτα το όχηµα. 

4) Κίνηση οχήµατος και σωστή συµπεριφορά οδηγού ανάλογα µε τις υπάρχουσες 
συνθήκες 

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κινεί το όχηµά του ορθά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ και 
συµπεριφέρεται ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού (όπως κίνηση άλλων 
οχηµάτων, µέσων µαζικής µεταφοράς, οχηµάτων άµεσης βοήθειας, σεβασµός των πεζών), 
χωρίς να παρεµποδίζει την οµαλή πορεία άλλων οχηµάτων κινούµενος µε ασυνήθιστη 
βραδύτητα χωρίς αιτία.  
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
5) Σωστή θέση στο οδόστρωµα 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος µπορεί να κινεί το όχηµα σε ευθεία πορεία και στη σωστή θέση 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ., παίρνει έγκαιρα τη σωστή θέση µετά από το 
παράγγελµα για να στρίψει δεξιά ή αριστερά, σε µονόδροµους ή σε δρόµους διπλής 
κατεύθυνσης, και εισέρχεται στη σωστή θέση µετά την είσοδό του στο δρόµο που έστριψε. Σε 
µονόδροµους χωρίς αντίστοιχη σήµανση ο εξεταστής ενηµερώνει εγκαίρως τον υποψήφιο.   
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
6) Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήµατα 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος τηρεί τις κατάλληλες αποστάσεις από τα οχήµατα που 
προηγούνται, κινούνται παράλληλα µε το όχηµά του ή είναι σταθµευµένα. 
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
7) Προσπέρασµα εµποδίου ή προπορευόµενου οχήµατος 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την προσπέραση εµποδίου ή προπορευόµενου οχήµατος 
κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών και του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, επανελέγχει την 
τελευταία στιγµή µε στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώµου για την τήρηση της 
προτεραιότητας, εισέρχεται στην προς τα αριστερά του λωρίδα κυκλοφορίας, προσπερνά το 
εµπόδιο ή το προπορευόµενο όχηµα και επανέρχεται ενεργοποιώντας το δείκτη αλλαγής 
κατεύθυνσης στην λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία αρχικά κινείτο. 
Σφάλµα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω. 
8)  Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόµβο (πλατεία) 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την είσοδο ή έξοδο από κυκλικό κόµβο (πλατεία) 
καταλαµβάνει τη σωστή θέση στο οδόστρωµα και κάνει τους σωστούς χειρισµούς (όπως 
χρήση κατάλληλων δεικτών κατεύθυνσης). 
Σφάλµατα είναι:  
• η µη ορθή προσέγγιση στον κυκλικό κόµβο, 
• η µη ορθή κίνηση µέσα στον κυκλικό κόµβο, 
• η µη ορθή και έγκαιρη χρήση του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την έξοδο από τον 

κυκλικό κόµβο.      
9) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κάνει ορθή επιλογή των σχέσεων µετάδοσης της κίνησης 
(ταχύτητες), ανάλογα µε τις συνθήκες. Ο υποψήφιος οφείλει να χρησιµοποιεί, εφόσον οι 
συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν, όλες τις ταχύτητες. 
Σφάλµα είναι η µη ορθή και έγκαιρη αλλαγή ταχυτήτων 
10) Σβήσιµο κινητήρα 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κάνει ορθή χρήση των εξαρτηµάτων του οχήµατος ώστε να µην 
σβήσει ο κινητήρας. 
11) Πέδηση και ακινητοποίηση 
Κατά την πορεία ελέγχεται η έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύµφωνα µε τις 
περιστάσεις και η πρόβλεψη των κινήσεων των υπολοίπων χρηστών της οδού. 
Σφάλµατα είναι η µη τήρηση των παραπάνω. 
12) Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. 
Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος καθόλη τη διάρκεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς 
γνωρίζει και εφαρµόζει ορθά τις διατάξεις του ΚΟΚ, πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται 
παραπάνω στις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ. 

 


