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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 
Για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ο υποψήφιος, εκτός από τις 
δοκιµασίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, εξετάζεται επιπλέον σε όλες τις 
παρακάτω δοκιµασίες όπως αυτές αναφέρονται στο Τµήµα ΙΙΙ του ∆.Ε.Ε. (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2). 
 

ΟΜΑ∆Α Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
Οι παρακάτω δοκιµασίες µπορούν να πραγµατοποιούνται µέσα σε ειδικά εξεταστικά κέντρα 
(πίστες) όπου πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.), όπως χρήση των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, χρήση της ζώνης ασφαλείας. 
Η µη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιµασίες συνεπάγεται την απόρριψη 
του υποψηφίου. Τα σφάλµατα κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών της Οµάδας Α που 
εµπίπτουν στην εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. σηµειώνονται ως σφάλµατα της 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ. 
1) Έλεγχος του οχήµατος πριν ξεκινήσει 
Ο υποψήφιος ελέγχεται στην σωστή προετοιµασία του οχήµατος και πρέπει να έχει γνώση 
βασικών στοιχείων των εξαρτηµάτων των συστηµάτων ασφαλείας και του ελέγχου αυτών. 
Από τις παρακάτω ενότητες επιλέγονται από τον εξεταστή τέσσερεις (4) και ο υποψήφιος 
πρέπει να απαντήσει σε τρεις (3) τουλάχιστον. 
α) Ταυτοποίηση του οχήµατος 
Έλεγχος ταυτοποίησης του οχήµατος µε την άδεια κυκλοφορίας του (πινακίδες κυκλοφορίας, 
εγχάρακτος αριθµός πλαισίου και πινακιδάκι κατασκευαστή). 
β) Απαραίτητα έγγραφα του οδηγού και του οχήµατος 
Έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων κατά περίπτωση, 
βα) Του οδηγού [Κατάλληλη και ισχύουσα άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (κωδικός 95), Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR), αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσης 
πρέπει να κατέχει και την άδεια οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών κατά περίπτωση 
(χωρίς να απαιτείται να τη φέρει µαζί του), αν ο οδηγός είναι υπάλληλος πρέπει να έχει και 
έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαλληλική σχέση του οδηγού µε τον εργοδότη (βεβαίωση 
σχέσης εργασίας), τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου ή/και τα εκτυπώµατα 
του ψηφιακού των τελευταίων 28 ηµερών και δικαιολογητικά για ενδεχόµενες ηµέρες απουσίας 
του, τουλάχιστον τρία εφεδρικά φύλλα καταγραφής ή την κάρτα οδηγού και δύο εφεδρικά ρολά 
χαρτιού εκτύπωσης για τον ψηφιακό ταχογράφο] και 
ββ) Του οχήµατος [Άδεια κυκλοφορίας, το βιβλιάριο µεταβολών (χωρίς να απαιτείται να το έχει 
µαζί του), Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, Αποδεικτικό πληρωµής τελών κυκλοφορίας, ∆ελτίο 
Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα ελέγχου καυσαερίων, τα έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταφορά 
(δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής – τιµολόγιο και φορτωτική, λίστα επιβατών κλπ), 
Βεβαίωση ορθής τοποθέτησης και σωστής λειτουργίας της συσκευής του ταχογράφου, 
Βεβαίωση ορθής τοποθέτησης και σωστής λειτουργίας του συστήµατος περιορισµού ταχύτητας 
(κόφτης) και σήµα επικολληµένο στον ανεµοθώρακα (µόνο για τα φορτηγά), Πιστοποιητικό 
ADR για το όχηµα στην περίπτωση µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, Πιστοποιητικό 
ATP για το όχηµα στην περίπτωση διεθνούς µεταφοράς ευπαθών τροφίµων, έγγραφα που 
απαιτούνται για τις διεθνείς µεταφορές (κοινοτική άδεια, άδεια Ε∆ΥΜ, CMR κ.λπ.)]. 40 
γ) Περιµετρικός έλεγχος 
Έλεγχος περιµετρικά και κάτω από το αυτοκίνητο, για τυχόν διαρροές ή για ύπαρξη εµποδίου 
που παρεµποδίζει την προς τα πίσω ή µπροστά κίνηση του οχήµατος. 
Έλεγχος λειτουργίας του συστήµατος πλυστικής συσκευής ανεµοθώρακα, κατάσταση 
µάκτρων των υαλοκαθαριστήρων. 
Καθαρισµός εξωτερικών καθρεπτών και φωτιστικών επιφανειών. 
δ) Πινακίδες - σύµβολα - εξαρτήµατα 
Έλεγχος ειδικών συµβόλων και σηµάτων που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, ανάλογα µε το 
όχηµα, όπως αναγραφή ανώτατου ορίου ταχύτητας, µικτής µάζας, αναγνώρισης οχήµατος 
άνω των 13 µέτρων, αντανακλαστικές πινακίδες, λασπωτήρες, αντισφηνωτική προστασία. 
ε) Έλεγχος ελαστικών 
Έλεγχος των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένης της ρεζέρβας, για καταλληλότητα, σύµφωνα 
µε τα αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας, τη βεβαίωση του ταχογράφου και του 

                                           
40 Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’2991) 
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περιοριστή ταχύτητας. Επιπλέον ελέγχεται ο χρόνος παραγωγής τους, το βάθος πέλµατος, η 
πίεση του αέρα, οι δείκτες κατάλληλης επιλογής ελαστικών και δείκτες φόρτωσης µονού ή 
διπλού ελαστικού, οι φθορές, τα εξογκώµατα, αποκολλήσεις, καθώς και η ανάµιξη ελαστικών. 
Έλεγχος των ζαντών για φθορές, ρωγµές, σπασίµατα, παραµορφώσεις. Γνώσεις για την 
αναγόµωση και επαναχάραξη ελαστικών. 
στ) Έλεγχος φωτών 
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των φωτών και των ανακλαστήρων. 
ζ) Σύστηµα πέδησης - βαλβίδες - έλεγχοι στο πνευµατικό σύστηµα 
Έλεγχος της κανονικής πίεσης λειτουργίας του συστήµατος πέδησης µέσω των µανοµέτρων, 
αφύγρανση αεροφυλακίων. 
Γενικές γνώσεις λειτουργίας του συστήµατος πέδησης προς αποφυγή κινδύνων (όπως, ρήξη 
σωληνώσεων, πτώση πίεσης και αυτόµατη πέδηση, συνεχής και προοδευτική πέδηση, πέδη 
στάθµευσης, εξασφάλιση ακινητοποίησης βαρέως οχήµατος).   
η) Έλεγχος υγρών και λοιπών εξαρτηµάτων 
Ελέγχονται τα λάδια του κινητήρα, το υγρό του ψυγείου, τα λάδια του υδραυλικού τιµονιού, τα 
υγρά του συµπλέκτη, τα υγρά της µπαταρίας, οι ανοχές του τιµονιού, το δυναµό, οι αναρτήσεις 
και το σύστηµα κλιµατισµού. 
θ) Θέση οδήγησης - καµπίνα 
Ρυθµίζεται η θέση οδήγησης και οι πλαϊνοί καθρέπτες ώστε να έχει πλήρη ορατότητα και 
πλήρη έλεγχο στα χειριστήρια και στα όργανα του οχήµατος. 
Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών στον πίνακα οργάνων και των ποδοµοχλών, πρώτα µε 
ανοικτό διακόπτη, και στη συνέχεια, βάζοντας σε κίνηση τον κινητήρα. 
Επιπλέον, για τα λεωφορεία, ελέγχεται ο εξοπλισµός ασφαλείας και άνεσης των επιβατών. 
ι) Υποχρεωτικός και προαιρετικός εξοπλισµός 
Έλεγχος του υποχρεωτικού εξοπλισµού (σφήνες αναστολής κύλισης, προειδοποιητικό 
τρίγωνο, φαρµακείο, πυροσβεστήρες, αντιολισθητικές αλυσίδες, σφυρί θραύσης παραθύρου 
για τα λεωφορεία, εργαλεία αντικατάστασης ελαστικών) και του προαιρετικού εξοπλισµού 
(γάντια, ιµάντες για το φορτίο, γιλέκο και χάρτες).   
6) Υποβοηθητικοί µηχανισµοί πέδησης και διεύθυνσης 
Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται µόνο για τις κατηγορίες C, D, CE, DE: 
Ο υποψήφιος εξετάζεται στις γνώσεις χειρισµού και ελέγχου του υποβοηθητικού µηχανισµού 
του συστήµατος πέδησης (κλαπέτο ή µηχανόφρενο ή ritarder) και του υποβοηθητικού 
µηχανισµού του συστήµατος διεύθυνσης (σύστηµα υποβοήθησης του υδραυλικού τιµονιού) µε 
έλεγχο του τζόγου του. 
Λόγοι απόρριψης είναι η µη γνώση της λειτουργίας των παραπάνω. 
7) Συσκευή του ταχογράφου (αναλογικού ή ψηφιακού)  
Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, και ο 
υποψήφιος εξετάζεται εάν γνωρίζει: 
α) Για τον αναλογικό ταχογράφο: τα εξαρτήµατα, τη λειτουργία της συσκευής, τη 
συµπλήρωση και συµβατότητα του φύλλου καταγραφής, την τοποθέτησή του, την ανάγνωση 
και ερµηνεία των καταγεγραµµένων στοιχείων, τη χρησιµότητα και αξιοποίηση των στοιχείων, 
τις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση βλάβης ή αλλαγής οχήµατος και τους χρόνους φύλαξης 
των φύλλων καταγραφής. 
Η τοποθέτηση του φύλλου καταγραφής γίνεται από τον υποψήφιο µε την έναρξη της 
πρακτικής εξέτασης και παραµένει στη θέση του µέχρι το τέλος της πορείας. Με το πέρας της 
πορείας αφαιρείται από τη συσκευή του ταχογράφου, ολοκληρώνεται η συµπλήρωσή του και 
παραδίδεται στον Α εξεταστή ο οποίος το επισυνάπτει στο ∆.Ε.Ε. του υποψηφίου. 
β) Για τον ψηφιακό ταχογράφο: τα εξαρτήµατα, τη λειτουργία της συσκευής, την 
τοποθέτηση της κάρτας οδηγού (χρησιµοποιείται η κάρτα του εκπαιδευτή τόσο κατά την 
εκπαίδευση όσο και την εξέταση), τον προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών για την 
έναρξη της εξέτασης (όπως, τόπος αναχώρησης, έλεγχος ηµεροµηνίας και ώρας, δήλωση 
πρώτου ή δεύτερου οδηγού), την ανάγνωση και ερµηνεία των αναγραφόµενων στοιχείων ή 
συµβόλων (τόσο από την οθόνη της συσκευής όσο και από την εκτύπωση στο σχετικό 
εκτύπωµα του ενσωµατωµένου εκτυπωτή), τις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση βλάβης ή 
αλλαγής οχήµατος, καθώς και τους χρόνους φύλαξης των καταγεγραµµένων στοιχείων. 
Η τοποθέτηση της κάρτας οδηγού γίνεται από τον υποψήφιο µε την έναρξη της πρακτικής 
εξέτασης και παραµένει στη θέση της µέχρι το τέλος της πορείας. Με το τέλος της πορείας 
εκτυπώνεται το σχετικό εκτύπωµα του ενσωµατωµένου εκτυπωτή, στο οποίο 
συµπληρώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοµατεπώνυµο και αριθµός πρωτοκόλλου του 
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∆ΕΕ) και αφαιρείται από τη συσκευή του ταχογράφου η κάρτα οδηγού. Το εκτύπωµα 
παραδίδεται στον Α εξεταστή ο οποίος το επισυνάπτει στο ∆.Ε.Ε. του υποψηφίου. 
Λόγοι απόρριψης είναι: 
• η µη σωστή καταγραφή από τον υποψήφιο έστω και ενός εκ των απαραίτητων στοιχείων 
που απαιτούνται στο φύλλο καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου, 

• η µη ή η εσφαλµένη τοποθέτηση του φύλλου καταγραφής ή της κάρτας οδηγού στην 
συσκευή του ταχογράφου, 

• η µη γνώση - σωστός χειρισµός της συσκευής,  
• η µη γνώση των µηχανισµών µεταγωγής µε τους οποίους ρυθµίζονται οι σχετικές εργασίες 
των οδηγών και των στοιχείων που καταγράφονται στο φύλλο καταγραφής του αναλογικού 
ταχογράφου, 

• η µη γνώση των στοιχείων ή συµβόλων που αναγράφονται είτε στην οθόνη είτε στο 
εκτύπωµα του ψηφιακού ταχογράφου, 

• η µη γνώση των χρόνων εργασίας και των ενεργειών σε περίπτωση βλάβης. 
8) Απόζευξη και ζεύξη 
Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται για τις κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E, DE. 
Ο υποψήφιος εξετάζεται ότι είναι σε θέση να αποζεύξει και να ζεύξει το ρυµουλκούµενο 
όχηµα, να το αποµακρύνει από την ίδια ευθεία, έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητά του να 
ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια ρυµουλκό και ρυµουλκούµενο. Κατά την οπισθοπορεία στη 
διαδικασία της ζεύξης απαγορεύεται η προς τα εµπρός κίνηση. 
Καθόλη τη διαδικασία ο υποψήφιος πρέπει να φορά αντανακλαστικό γιλέκο και κατάλληλα 
γάντια. 
Οι απαραίτητες ενέργειες για την απόζευξη και ζεύξη αρθρωτών οχηµάτων και συρµών είναι η 
εξής:. 
I. Ενέργειες για την απόζευξη αρθρωτού οχήµατος: 
Για την απόζευξη αρθρωτού οχήµατος ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών: 
α) Σταθµεύεται το αρθρωτό όχηµα υποχρεωτικά σε ευθεία γραµµή και λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα ασφάλειας (φώτα έκτακτης ανάγκης) για τη προστασία των λοιπών 
χρηστών της οδού. 

β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας  
«Λοιπές Εργασίες» (όπου υπάρχει), ενεργοποιείται η πέδη στάθµευσης, τίθεται εκτός 
λειτουργίας ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το όχηµα. 
Τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο επισήµανσης στην προβλεπόµενη απόσταση. 

γ) Ασφαλίζεται το επικαθήµενο τοποθετώντας τις δύο σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους) 
στους τροχούς του τελευταίου οπίσθιου άξονα σε θέσεις επί των τροχών (διαγώνια, 
µπροστά ή πίσω) ανάλογα µε τη κλίση του εδάφους και «δένεται» το µηχανόφρενο, 
εφόσον οι κύλινδροι πέδησης του συστήµατος πέδησής του δεν είναι διπλής ενέργειας. 

δ) Χρησιµοποιείται ο µηχανισµός ανύψωσης (µανιβέλα) για να κατέβουν οι δύο τηλεσκοπικές 
στηρίξεις (ποδαρικά), έως ότου αυτές πατήσουν σε ανθεκτικό έδαφος, ώστε να µην 
βυθίζονται. Εάν το όχηµα διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρικό σύστηµα, το κατέβασµα των 
ποδαρικών πραγµατοποιείται από την καµπίνα οδήγησης. Σε περίπτωση που το έδαφος 
στο οποίο πραγµατοποιείται η απόζευξη δεν είναι σταθερό, τοποθετούνται κατάλληλα 
υποστηρίγµατα. Στη συνέχεια µε τη χρήση της µανιβέλας ανασηκώνεται λίγο το 
επικαθήµενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απασφάλιση του πείρου από τη «πλάκα 
επικάθησης». Σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει σύστηµα ανάρτησης µε 
αερόσουστες, η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιείται και µε τη βοήθεια συµπίεσης ή 
αποσυµπίεσης των αερόσουστων. 

ε) ∆ιακόπτεται η παροχή, όπου υπάρχει, πεπιεσµένου αέρα  µέσω των ταχυσυνδέσµων των 
σωληνώσεων παροχής πεπιεσµένου αέρα και στη συνέχεια αποσυνδέονται διαδοχικά η 
εντολή παροχής (κόκκινος αγωγός) και η εντολή πέδησης (κίτρινος αγωγός). 
Τοποθετούνται και καλύπτονται οι αγωγοί στις αναµονές, όπου υπάρχουν, µε τα ειδικά 
προστατευτικά για να αποφευχθεί η είσοδος ξένων σωµάτων ή νερού. Για την αποφυγή 
εµπλοκής τους οι αγωγοί δεν πρέπει να αιωρούνται. 

στ) Αποσυνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του ρυµουλκού. Σε περίπτωση που το 
σύστηµα πέδησης του ρυµουλκού ενισχύεται µε ABS αποσυνδέεται και ο αντίστοιχος 
ρευµατοδότης. 

ζ)  Απασφαλίζεται ο πείρος από τη πλάκα επικάθησης τραβώντας την ειδική χειρολαβή 
ασφάλισής του, για να είναι δυνατή η αποσύνδεση των δύο οχηµάτων. 

η) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και το µετακινεί µε µικρή ταχύτητα σε 
ικανή απόσταση (περίπου 30 εκατοστά) ώστε αυτό να αποσυνδεθεί από το 



 54 

ηµιρυµουλκούµενο εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή στήριξη του επικαθήµενου στα 
ποδαρικά. Στη συνέχεια ο υποψήφιος οδηγός αποµακρύνει το ρυµουλκό και αποβιβάζεται. 
Σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει αερόσουστες, υποχρεούται πριν το µετακινήσει 
να χαµηλώσει µε τις αερόσουστες τον πίσω άξονά του. 

θ) Αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το ρυµουλκό και ελέγχει αν το επικαθήµενο είναι 
ασφαλισµένο (τάκοι, χειρόφρενο) και σηµασµένο (προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας). Σε 
περίπτωση που οι  κύλινδροι πέδησης του επικαθήµενου δεν είναι διπλής ενέργειας, ο 
υποψήφιος οδηγός οφείλει να  σφίξει και το µηχανόφρενο, δεδοµένου ότι οι µικρές 
µετακινήσεις µπορεί να έχουν προκαλέσει κάποια χαλάρωση στην πέδη στάθµευσης. 41 

ι)  Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και θέτει το µηχανισµό µεταγωγής του 
ταχογράφου, (όπου υπάρχει) στο σύµβολο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα «οδήγηση» 
και στη συνέχεια τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. εισέρχεται στην κυκλοφορία.     

II. Ενέργειες για την ζεύξη αρθρωτού οχήµατος 
Για τη ζεύξη αρθρωτού οχήµατος ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών: 
α) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και το οδηγεί µε όπισθεν και σε ευθεία 

πορεία προς το σταθµευµένο επικαθήµενο, σταµατώντας το σε µικρή απόσταση µπροστά 
από αυτό. Κατά τη διάρκεια των ελιγµών λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για 
τη προστασία των λοιπών χρηστών της οδού (έλεγχος, ενεργοποίηση κατάλληλων 
δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης). 

β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας  
«Άλλες Εργασίες» (όπου υπάρχει) και αφού ενεργοποιηθεί η πέδη στάθµευσης, 
απενεργοποιείται ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το ρυµουλκό. 
Στη συνέχεια και πριν συνεχίσει τις υπόλοιπες ενέργειες ζεύξης, ελέγχει ότι το 
επικαθήµενο και η πλάκα επικάθησης, εάν αυτή είναι ρυθµιζόµενη, είναι στη σωστή θέση 
και ασφαλισµένα. 

γ) Επιβιβάζεται στο ρυµουλκό και συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, µε µικρή ταχύτητα, 
προσεγγίζει το επικαθήµενο κατά τρόπο ώστε ο πείρος του να «ευθυγραµµισθεί» µε τη 
θέση ασφάλισής του στην πλάκα επικάθησης. Κατά την οπισθοπορεία ο υποψήφιος 
µπορεί να σταµατήσει όσες φορές χρειαστεί και να αποβιβαστεί για να ελέγξει, εάν ο 
πείρος οδηγείται σωστά στη θέση του. Για την ασφαλή εφαρµογή του πείρου στην 
τερµατική του θέση ανεβάζει ή κατεβάζει, κατά περίπτωση, τις δύο τηλεσκοπικές στηρίξεις 
(ποδαρικά). Η παραπάνω διαδικασία, σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει σύστηµα 
ανάρτησης µε αερόσουστες, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια συµπίεσης ή αποσυµπίεσης 
των αερόσουστων. Στο τέλος της διαδικασίας ζεύξης, αποκαθιστά τη σωστή πίεση στο 
σύστηµα πνευµατικής ανάρτησης. Κατά τη διάρκεια της σύµπλεξης οι βάσεις των 
ποδαρικών, που βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος, δεν πρέπει να µετακινηθούν καθόλου 
από την αρχική τους θέση. 

δ) Ενεργοποιείται από τον υποψήφιο οδηγό η πέδη στάθµευσης του ρυµουλκού, όταν ο 
πείρος εφαρµόσει χωρίς ανοχές στη πλάκα επικάθησης και ακουστεί ο χαρακτηριστικός 
µεταλλικός ήχος, φροντίζοντας η πίεση του συστήµατος πέδησης να φτάσει σε κανονικά 
επίπεδα. Στη συνέχεια ασφαλίζει τον πείρο µε την ειδική χειρολαβή ασφάλισης, ώστε να 
είναι πρακτικά αδύνατη η αποσύνδεση των δύο οχηµάτων. Επιβιβάζεται στο όχηµα και 
προσπαθεί να το εκκινήσει, µε την πιο «αργή» ταχύτητα στο κιβώτιο, ελέγχοντας την 
ασφαλή ζεύξη του επικαθήµενου. Ενεργοποιεί την πέδη στάθµευσης του ρυµουλκού, 
φροντίζοντας η πίεση του συστήµατος πέδησης να φτάσει σε κανονικά επίπεδα και αφού 
απενεργοποιήσει τον κινητήρα, αποβιβάζεται. 

ε) Συνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του ρυµουλκού. Σε περίπτωση που το 
σύστηµα πέδησης του ρυµουλκού ενισχύεται µε ABS συνδέεται και ο αντίστοιχος 
ρευµατοδότης. 

στ) Συνδέονται οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσµένου αέρα του ρυµουλκού µε τους 
αντίστοιχους ταχυσυνδέσµους του επικαθήµενου και ανοίγει τις παροχές, όπου υπάρχουν, 
διαδοχικά της εντολής πέδησης (κίτρινος αγωγός) και της εντολής παροχής (κόκκινος 
αγωγός). Σε περίπτωση συνδυασµένου µηχανισµού η σύνδεση γίνεται ταυτόχρονα. 

ζ) Χρησιµοποιείται ο µηχανισµός ανύψωσης (µανιβέλα) για να ανυψωθούν οι δύο 
τηλεσκοπικές στηρίξεις (ποδαρικά) µέχρι τη τελική τους θέση και ασφαλίζεται η µανιβέλα. 
Εάν το όχηµα διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρικό σύστηµα, η ανύψωση των ποδαρικών 
πραγµατοποιείται από την καµπίνα οδήγησης. Σε περίπτωση που το ρυµουλκό διαθέτει 

                                           
41 Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’2991) 
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σύστηµα ανάρτησης µε αερόσουστες, η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιείται και µε τη 
βοήθεια συµπίεσης ή αποσυµπίεσης των αερόσουστων. 

η) Αφαιρούνται οι σφήνες αναστολής κύλισης (τάκοι) από τους τροχούς του επικαθήµενου και 
ελέγχεται εάν το επικαθήµενο έχει συνδεθεί µε ασφάλεια µε το ρυµουλκό, εφόσον έχει 
απελευθερωθεί το µηχανόφρενο, εάν το ρυµουλκό δεν διαθέτει κυλίνδρους πέδησης 
διπλής ενέργειας. Τέλος τοποθετούνται στη θέση τους οι σφήνες αναστολής κύλισης και το 
προειδοποιητικό τρίγωνο. 

ι) Επιβιβάζεται στο ρυµουλκό, θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα µέχρι η πίεση στα αερόφρενα 
να φτάσει στη µέγιστη τιµή της και ελέγχει τον πίνακα οργάνων για τυχόν ενδείξεις κακής 
λειτουργίας (όπως, πτώση πίεσης, λειτουργία της φωτεινής ένδειξης του ABS κυρίως του 
επικαθήµενου). 

ια) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας 
«Οδήγηση» (όπου υπάρχει) και ο υποψήφιος οδηγός µετακινεί µε µικρή ταχύτητα το 
αρθρωτό όχηµα σε µικρή απόσταση και αφού διαπιστώσει ότι η πέδηση και τα λοιπά 
συστήµατα λειτουργούν αποτελεσµατικά και το ρυµουλκό έλκει ασφαλώς το επικαθήµενο, 
εισέρχεται στην κυκλοφορία τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.. 

III. Ενέργειες απόζευξης συρµού 
Για την απόζευξη συρµού ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών: 
α) Σταθµεύεται ο συρµός υποχρεωτικά, όπου επιτρέπεται, σε ευθεία γραµµή, αφού ληφθούν 

τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας (φώτα έκτακτης ανάγκης) για τη προστασία των λοιπών 
χρηστών της οδού. 

β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας  
«Λοιπές Εργασίες» (όπου υπάρχει), ενεργοποιείται η πέδη στάθµευσης, τίθεται εκτός 
λειτουργίας ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το όχηµα. 
Τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο επισήµανσης στην προβλεπόµενη απόσταση. 

γ) Ασφαλίζεται το ρυµουλκούµενο όχηµα τοποθετώντας τις δύο σφήνες αναστολής κύλισης 
(τάκους) στους τροχούς του τελευταίου οπίσθιου άξονα σε θέσεις επί των τροχών 
(διαγώνια, µπροστά ή πίσω) ανάλογα µε τη κλίση του εδάφους και «δένεται» το 
µηχανόφρενο, εφόσον οι κύλινδροι πέδησης του συστήµατος πέδησής του δεν είναι 
διπλής ενέργειας. 

δ) Στηρίζεται το ρυµουλκούµενο, εάν είναι µονοαξονικό ή µε δύο άξονες κεντροαξονικό, στην  
τηλεσκοπική του στήριξη (ποδαρικό), και ακολουθείται για το κατέβασµά του η αντίστοιχη 
διαδικασία των επικαθήµενων.  

ε) ∆ιακόπτεται η παροχή, όπου υπάρχει, πεπιεσµένου αέρα  µέσω των ταχυσυνδέσµων των 
σωληνώσεων παροχής πεπιεσµένου αέρα και στη συνέχεια αποσυνδέονται διαδοχικά η 
εντολή παροχής (κόκκινος αγωγός) και η εντολή πέδησης (κίτρινος αγωγός). 
Τοποθετούνται και καλύπτονται οι αγωγοί στις αναµονές, όπου υπάρχουν, µε τα ειδικά 
προστατευτικά για να αποφευχθεί η είσοδος ξένων σωµάτων ή νερού. Για την αποφυγή 
εµπλοκής τους οι αγωγοί δεν πρέπει να αιωρούνται. 

στ) Αποσυνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του ρυµουλκού. Σε περίπτωση που το 
σύστηµα πέδησης του ρυµουλκού ενισχύεται µε ABS αποσυνδέεται και ο αντίστοιχος 
ρευµατοδότης. 

ζ) Απασφαλίζεται ο κοτσαδόρος µε τη χειρολαβή απασφάλισής του, ώστε να είναι δυνατή η 
αποσύνδεση των δύο οχηµάτων. ∆εν αποκλείεται η ελαφρά µετακίνηση του συρµού εάν 
διαπιστωθεί ότι ο πείρος εµποδίζει την απασφάλισή του. 

η) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο ρυµουλκό και το µετακινεί µε µικρή ταχύτητα σε 
µικρή απόσταση, µέχρις ότου αυτό αποσυνδεθεί από το ρυµουλκούµενο. 

θ) Αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το φορτηγό και ελέγχει αν το ρυµουλκούµενο είναι 
ασφαλισµένο (τάκοι, χειρόφρενο) και σηµασµένο (προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας). Σε 
περίπτωση που οι  κύλινδροι πέδησης του ρυµουλκούµενου δεν είναι διπλής ενέργειας, ο 
υποψήφιος οδηγός οφείλει να σφίξει και το µηχανόφρενο δεδοµένου ότι οι µικρές 
µετακινήσεις µπορεί να έχουν προκαλέσει κάποια χαλάρωση στην πέδη στάθµευσης. 42 

ι) 43 Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο φορτηγό και θέτει το µηχανισµό µεταγωγής του 
ταχογράφου, όπου υπάρχει,  στο σύµβολο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα «οδήγηση» 
(όπου υπάρχει) και στη συνέχεια τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. εισέρχεται στην 
κυκλοφορία.     

IV. Ενέργειες ζεύξης συρµού  
Για τη ζεύξη συρµού ακολουθείται η παρακάτω σειρά ενεργειών: 
                                           
42 Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’2991) 
43 Αναριθµήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 3 της υ.α.39325/5725/2015 (Β’2991) 
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α) Επιβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός στο φορτηγό και το οδηγεί µε όπισθεν και σε ευθεία 
πορεία προς το σταθµευµένο ρυµουλκούµενο, σταµατώντας το σε µικρή απόσταση 
µπροστά από αυτό. Κατά τη διάρκεια των ελιγµών πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα 
µέτρα ασφαλείας για τη προστασία των λοιπών χρηστών της οδού (έλεγχος, 
ενεργοποίηση κατάλληλων δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης). 

β) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας  
«Άλλες Εργασίες» (όπου υπάρχει) και αφού ενεργοποιηθεί η πέδη στάθµευσης, 
απενεργοποιείται ο κινητήρας και αποβιβάζεται ο υποψήφιος οδηγός από το φορτηγό. Στη 
συνέχει και πριν συνεχίσει τις υπόλοιπες ενέργειες ζεύξης, ελέγχει εάν το ρυµουλκούµενο 
είναι σωστά ασφαλισµένο. 
Απασφαλίζεται ο πείρος του κοτσαδόρου του φορτηγού σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (είτε χειροκίνητο σύστηµα µε ελατήριο είτε µε αέρα) και ελέγχεται το «µάτι» 
της µπάρας ή του τρίγωνου έλξης για τυχόν φθορές. 

γ) Επιβιβάζεται στο φορτηγό και συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, µε µικρή ταχύτητα, 
προσεγγίζει το ρυµουλκούµενο κατά τρόπο ώστε το τρίγωνο έλξης του να ευθυγραµµισθεί 
µε το κοτσαδόρο του φορτηγού σταµατώντας περίπου στα 30 έως 50 εκατοστά. Το 
τρίγωνο έλξης συγκρατείται, µέσω των ελατηρίων του, σε οριζόντια θέση µε τη βοήθεια του 
µηχανισµού ανύψωσής του και ελέγχεται εάν βρίσκεται στο σωστό ύψος και εάν χρειάζεται  
ρύθµιση είτε ανεβάζοντας το µπροστινό ποδαρικό του ρυµουλκούµενου είτε ρυθµίζοντας 
την αερανάρτηση, εφόσον υπάρχει, του φορτηγού. Κατά την οπισθοπορεία µπορεί ο 
υποψήφιος οδηγός να σταµατήσει όσες φορές χρειαστεί και να αποβιβαστεί για να ελέγξει 
αν το τρίγωνο έλξης οδηγείται σωστά στον κοτσαδόρο. Για τη σωστή και ασφαλή 
εφαρµογή του τριγώνου έλξης στη τερµατική του θέση στον κοτσαδόρο συνεχίζει την 
οπισθοπορεία έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός µεταλλικός ήχος της λειτουργίας 
ασφάλισης του κοτσαδόρου. Στους κοτσαδόρους µε ασφάλιση ενεργοποιούµενη µε αέρα ή 
ελατήριο, ο πείρος ασφαλίζει αυτόµατα, ενώ στους µηχανικούς θα πρέπει ο υποψήφιος 
οδηγός να τοποθετήσει τον πείρο χειροκίνητα. Ελέγχεται η ασφάλιση και εάν ο πείρος δεν 
έχει ασφαλιστεί, επαναλαµβάνονται οι προηγούµενες ενέργειες ώστε να είναι αδύνατη η 
αποσύνδεση των δύο οχηµάτων. 

δ) Συνδέεται η ηλεκτρική παροχή (ρευµοτοδότης) του φορτηγού. Σε περίπτωση που το 
σύστηµα πέδησης του φορτηγού ενισχύεται µε ABS συνδέεται και ο αντίστοιχος 
ρευµατοδότης. 

ε) Συνδέονται οι σωληνώσεις παροχής πεπιεσµένου αέρα του φορτηγού µε τους 
αντίστοιχους ταχυσύνδεσµους του ρυµουλκούµενου και ανοίγοντας τις παροχές, όπου 
υπάρχουν, διαδοχικά της εντολή πέδησης (κίτρινου αγωγού) και της εντολής παροχής 
(κόκκινος αγωγός). Σε περίπτωση συνδυασµένου µηχανισµού η σύνδεση γίνεται 
ταυτόχρονα. 

στ) Στηρίζεται το ρυµουλκούµενο, εάν είναι µονοαξονικό ή µε δύο άξονες κεντροαξονικό, στην  
τηλεσκοπική του στήριξη (ποδαρικό), και ακολουθείται για την ανύψωσή του η αντίστοιχη 
διαδικασία των επικαθήµενων. 

ζ) Αφαιρούνται οι σφήνες αναστολής κύλισης (τάκοι) από τους τροχούς του ρυµουλκούµενου 
και ελέγχεται ότι το ρυµουλκούµενο έχει συνδεθεί µε ασφάλεια µε το φορτηγό, εφόσον έχει 
απελευθερωθεί το µηχανόφρενο, εάν το ρυµουλκούµενο δεν διαθέτει κυλίνδρους πέδησης 
διπλής ενέργειας. Τέλος τοποθετεί στη θέση τους τις σφήνες αναστολής κύλισης και το 
προειδοποιητικό τρίγωνο. 

η) Επιβιβάζεται στο συρµό, θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα µέχρι η πίεση στα αερόφρενα να 
φτάσει στη µέγιστη τιµή της και ελέγχει τον πίνακα οργάνων για τυχόν ενδείξεις κακής 
λειτουργίας (όπως, πτώση πίεσης, λειτουργία της φωτεινής ένδειξης του ABS κυρίως του 
ρυµουλκούµενου). 

θ) Τίθεται ο µηχανισµός µεταγωγής του ταχογράφου στο σύµβολο της δραστηριότητας 
«Οδήγηση» (όπου υπάρχει) και ο υποψήφιος οδηγός µετακινεί µε µικρή ταχύτητα το 
συρµό σε µικρή απόσταση, και αφού διαπιστώσει ότι η πέδηση και τα λοιπά συστήµατα 
λειτουργούν αποτελεσµατικά και το φορτηγό έλκει ασφαλώς το ρυµουλκούµενο, εισέρχεται 
στην κυκλοφορία τηρώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.. 

V. Πρόσθετοι έλεγχοι ζεύξης και απόζευξης  
Μετά τη ζεύξη και απόζευξη του ρυµουλκού και του επικαθήµενου ή του φορτηγού και του 
ρυµουλκούµενου και πριν από την κυκλοφορία τους, είτε ως ενιαίες µονάδες (αρθρωτό όχηµα 
ή συρµός), είτε µεµονωµένα (ρυµουλκό ή φορτηγό), διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι της 
λειτουργικής κατάστασής τους, για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας: 
α) Των συστηµάτων πέδησης ρυµουλκών και ρυµουλκούµενων ως εξής:  
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• έλεγχος διαρροής πεπιεσµένου αέρα, 
• έλεγχος των αγωγών σύνδεσης πεπιεσµένου αέρα µε τους ταχυσυνδέσµους τους, 
• έλεγχος πέδησης ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου οχήµατος κατά τη λειτουργία της 
κύριας πέδης (πέδη πορείας), 

• έλεγχος ενεργοποίησης της διαρκούς πέδησης ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου 
οχήµατος, 

• έλεγχος των ενδείξεων των µανοµέτρων, εάν η πίεση στο σύνδεσµο των αγωγών για την 
πέδηση του ρυµουλκού δε συµβιβάζεται µε αυτήν του συστήµατος πέδησης του 
ρυµουλκούµενου οχήµατος, 

• έλεγχος του χρόνου πλήρωσης των αεροφυλακίων, 
• έλεγχος της λειτουργίας των φωτεινών ενδείξεων του ABS για το ρυµουλκό και το 
ρυµουλκούµενο. 

β) Των συστηµάτων φωτισµού ρυµουλκών και ρυµουλκούµενων ως εξής: 
• έλεγχος των αγωγών παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, 
• έλεγχος της λειτουργίας των φώτων ρυµουλκών και ρυµουλκούµενων, 
• έλεγχος της λειτουργίας των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης (φλας) ρυµουλκών και 
ρυµουλκούµενων, 

• έλεγχος της λειτουργίας των φώτων έκτακτης ανάγκης. 
γ) Μετά τη ζεύξη ελέγχεται τυχόν µετακίνηση του φορτίου και γενικότερα η ασφαλής 

πρόσδεσή του. 
δ) Για λόγους ασφαλείας ο υποψήφιος οδηγός: 

• φέρει τα κλειδιά µαζί του, όποτε τίθεται εκτός λειτουργίας ο κινητήρας και αποβιβάζεται 
από το όχηµα για οποιαδήποτε εργασία της διαδικασίας ζεύξης ή απόζευξης 

• δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κάτω από το ρυµουλκούµενο ούτε επιτρέπει σε άλλους να 
προσεγγίζουν το χώρο που πραγµατοποιείται η ζεύξη ή απόζευξη,  

• δεν επιτρέπεται να τοποθετεί τα χέρια του ή τα δάχτυλά του στους µηχανισµούς 
ασφάλισης του πείρου ή στα σηµεία ασφάλισης της πλάκας επικάθησης. 

• πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα ποδαρικά δεν βυθίζονται στο έδαφος, πριν αποµακρυνθεί 
από το ρυµουλκούµενο µετά την απόζευξη. 

Λόγοι απόρριψης είναι η µη ορθή και µε την απαιτούµενη σειρά εκτέλεση των παραπάνω 
ενεργειών. 
 
ΟΜΑ∆Α Γ- ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ  
Η παρακάτω επιπλέον δοκιµασία πραγµατοποιείται µόνο για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, 
C1E, CE, D1E, DE, ΒΕ: 
«14) Προσαρµογή της τροχιάς του οχήµατος στις στροφές» 
Ο υποψήφιος ελέγχεται εάν είναι σε θέση, λαµβάνοντας υπόψη το µήκος και τα εξέχοντα 
τµήµατα του οχήµατός του, να προσαρµόσει την τροχιά του οχήµατος, προκειµένου να 
αποφευχθεί τυχόν ατύχηµα µε τα λοιπά οχήµατα ή τους λοιπούς χρήστες της οδού ή τυχόν 
προεξέχοντα εµπόδια. 
Σφάλµα είναι η µη σωστή θέση και τροχιά του οχήµατος. 
 
 


