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Οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής 

της 14ης Σεπτεµβρίου 2000 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την άδεια οδήγησης 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης(1), όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/26/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 7α παράγραφος 2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Χρειάζεται να αναπροσαρµοσθεί ο κατάλογος των εναρµονισµένων κοινοτικών κωδικών που περιέχεται στο 
παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα Ια της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ. 

(2) Απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση του καταλόγου των εναρµονισµένων κοινοτικών κωδικών µε βάση την 
επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο στο δεδοµένο πεδίο και την επιπλέον πρακτική πείρα που έχει αποκτηθεί 
από ανάλογες αναπροσαρµογές. 

(3) Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις δοκιµασίες οδήγησης, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
91/439/ΕΟΚ, πρέπει να επανεξετασθούν µε βάση την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο στο δεδοµένο 
πεδίο. 

(4) Είναι αναγκαίο να επανεξετασθεί το παράρτηµα ΙΙ για να εναρµονισθούν περισσότερο οι δοκιµασίες 
οδήγησης στην Κοινότητα και να ανταποκρίνονται περισσότερο οι απαιτήσεις των δοκιµασιών στις συνθήκες της 
καθηµερινής κυκλοφορίας. Πρέπει να εισαχθούν κριτήρια αξιολόγησης στην πρακτική δοκιµασία ούτως ώστε να 
βελτιωθεί περισσότερο η εναρµόνιση. 

(5) Η επανεξέταση του παραρτήµατος ΙΙ έχει ως άµεσο στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνεπώς, οι 
ελάχιστες απαιτήσεις της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης πρέπει να είναι υψηλότερου επιπέδου. 

(6) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την άδεια 
οδήγησης, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Η οδηγία 91/439/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 

1. Τα παραρτήµατα Ι και Ια τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας. 

2. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 2 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003. Ενηµερώνουν δε αµέσως 
την Επιτροπή σχετικά. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της 
παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που 
θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεµβρίου 2000. 

Για την Επιτροπή 



Loyola De Palacio 

Αντιπρόεδρος 

(1) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1. 

(2) ΕΕ L 150 της 7.6.1997, σ. 41. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στο παράρτηµα Ι σηµείο 2 σελίδα 4 της άδειας και στο παράρτηµα Ια σηµείο 2, σελίδα 2 της άδειας στοιχείο α) 
κεφάλαιο 12 , η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: "- κωδικοί 01 έως 99: 
εναρµονισµένοι κοινοτικοί κωδικοί. 

Ο∆ΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) 

01. ∆ιόρθωση ή/και προστασία της όρασης 

01.01 Γυαλιά 

01.02 Φακός(-οί) επαφής 

01.03 Προστατευτικά γυαλιά 

01.04 Αδιαφανής φακός 

01.05 Κάλυπτρο µατιού 

01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής 

02. Ακουστική συσκευή/επικοινωνιακό βοήθηµα 

02.01 Ακουστική συσκευή για ένα αυτί 

02.02 Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά 

03. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άκρων 

03.01 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άνω άκρου 

03.02 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας κάτω άκρου 

05. Περιορισµένη χρήση (υποχρεωτική χρήση υποκωδικού, οδήγηση υπό περιορισµούς για ιατρικούς λόγους) 

05.01 Οδήγηση µόνον την ηµέρα (π.χ.: µία ώρα µετά την ανατολή και µία ώρα πριν τη δύση του ηλίου) 

05.02 Οδήγηση µόνον εντός ακτίνας... km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδείας ή µόνον εντός της 
πόλης/περιφέρειας... 

05.03 Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες 

05.04 Οδήγηση µε ταχύτητα έως... km/h 

05.05 Οδήγηση επιτρεπόµενη µόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης 

05.06 Χωρίς ρυµουλκούµενο 

05.07 Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδροµο 

05.08 Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευµατωδών 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

10. Τροποποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων 

10.01 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

10.02 Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 

10.03 Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων 

10.04 Προσαρµοσµένος µοχλός αλλαγής ταχυτήτων 

10.05 Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων 

15. Τροποποιηµένος συµπλέκτης 

15.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη 

15.02 Χειροκίνητος συµπλέκτης 

15.03 Αυτόµατος συµπλέκτης 

15.04 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συµπλέκτη/αποσπασµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη 

20. Τροποποιηµένα συστήµατα πέδησης 

20.01 Τροποποιηµένο ποδόπληκτρο πέδησης 

20.02 Πεπλατυµένο ποδόπληκτρο πέδησης 

20.03 Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι 

20.04 Ποδόπληκτρο πέδησης µε υποδοχή υποδήµατος 

20.05 Ποδόπληκτρο πέδησης µεταβλητής κλίσης 



20.06 Χειροκίνητη (προσαρµοσµένη) πέδηση πορείας 

20.07 Μέγιστη χρήση ενισχυµένης πέδησης πορείας 

20.08 Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωµατωµένης στην πέδηση πορείας 

20.09 Προσαρµοσµένη πέδηση στάθµευσης 

20.10 Ηλεκτρική πέδηση στάθµευσης 

20.11 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθµευσης 

20.12 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης/αποσπασµένο ποδόπληκτρο πέδησης 

20.13 Χειρισµός πέδησης µε το γόνατο 

20.14 Ηλεκτρική πέδηση πορείας 

25. Τροποποιηµένα συστήµατα επιτάχυνσης 

25.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή 

25.02 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µε αποτύπωµα υποδήµατος 

25.03 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µεταβλητής κλίσης 

25.04 Χειροκίνητος επιταχυντής 

25.05 Επιταχυντής στο γόνατο 

25.06 Επιταχυντής µε σερβοµηχανισµό (ηλεκτρονικός, πνευµατικός, κ.λπ.) 

25.07 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης 

25.08 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά 

25.09 Εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή/αποσπασµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή 

30. Τροποποιηµένα συνδυασµένα συστήµατα πέδησης και επιτάχυνσης 

30.01 Παράλληλα ποδόπληκτρα 

30.02 Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) ύψος 

30.03 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης 

30.04 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης και µε νάρθηκα 

30.05 Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης/αποσπασµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή 
και πέδησης 

30.06 Υπερυψωµένο δάπεδο 

30.07 ∆ιαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης 

30.08 ∆ιαχωριστικό για νάρθηκα στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης 

30.09 ∆ιαχωριστικό εµπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης 

30.10 Υποστήριγµα πτέρνας/κνήµης 

30.11 Ηλεκτρικός επιταχυντής και ηλεκτρική πέδηση 

35. Τροποποιηµένα χειριστήρια 

(∆ιακόπτες φανών, εκτοξευτή ύδατος/υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό όργανο, δείκτες διεύθυνσης, κ.λπ.) 

35.01 Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στην οδήγηση και το χειρισµό 

35.02 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) 

35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) µε 
το αριστερό χέρι 

35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) µε 
το δεξί χέρι 

35.05 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κ.λπ.) και 
των συνδυασµένων µηχανισµών επιταχυντή και πέδησης 

40. Τροποποιηµένο σύστηµα διεύθυνσης 

40.01 Τυποποιηµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης 

40.02 Ενισχυµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης 

40.03 Σύστηµα διεύθυνσης µε εφεδρικό σύστηµα 

40.04 Επιµήκυνση κολώνας τιµονιού 

40.05 Προσαρµοσµένο τιµόνι (φαρδύτερη ή/και παχύτερη διατοµή τιµονιού, κ.λπ.) 

40.06 Τιµόνι µεταβλητής κλίσης 

40.07 Κατακόρυφο τιµόνι 



40.08 Οριζόντιο τιµόνι 

40.09 Οδήγηση µε το πόδι 

40.10 Εναλλακτικό προσαρµοσµένο τιµόνι (χειριστήριο χειρός, κ.λπ.) 

40.11 Κουµπί στο τιµόνι 

40.12 Νάρθηκας χειρός στο τιµόνι 

40.13 Με τενόδεση νάρθηκα 

42. Τροποποιηµένα κάτοπτρα οδήγησης 

42.01 Εξωτερικό (αριστερό ή δεξί) πλαϊνό κάτοπτρο 

42.02 Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αµαξώµατος 

42.03 Πρόσθετο εσωτερικό κάτοπτρο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας 

42.04 Πανοραµικό εσωτερικό κάτοπτρο 

42.05 Κάτοπτρο νεκρού σηµείου 

42.06 Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα 

43. Τροποποιηµένο κάθισµα οδηγού 

43.01 Κάθισµα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση από το τιµόνι και το 
ποδόπληκτρο 

43.02 Κάθισµα οδηγού προσαρµοσµένο στη σωµατική διαµόρφωση του οδηγού 

43.03 Κάθισµα οδηγού µε πλάγιο υποστήριγµα για περισσότερη ευστάθεια 

43.04 Κάθισµα οδηγού µε βραχίονες 

43.05 Επιµήκυνση της µετατόπισης του καθίσµατος του οδηγού κατά µήκος 

43.06 Προσαρµογή της ζώνης ασφαλείας 

43.07 Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής (4 σηµείων) 

44. Τροποποιήσεις µοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού) 

44.01 Με µία πέδη µόνο 

44.02 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη πέδη (εµπρόσθιος τροχός) 

44.03 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός) 

44.04 (Προσαρµοσµένος) χειρισµός επιταχυντή 

44.05 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης και χειροκίνητος συµπλέκτης 

44.06 (Προσαρµοσµένα) κάτοπτρα οδήγησης 

44.07 (Προσαρµοσµένα) χειριστήρια (δείκτες διεύθυνσης, λυχνία πέδησης,...) 

44.08 Ύψος καθίσµατος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθηµένου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια 
επί του οδοστρώµατος 

45. Μοτοσικλέτα µε κάνιστρο (side-car) µόνο 

50. Ισχύει για ειδικό όχηµα/αριθµό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθµός οχήµατος, VIN) 

51. Ισχύει για ειδικό όχηµα/πινακίδα κυκλοφορίας (αριθµός ταξινόµησης του οχήµατος, VRN) 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ 

70. Αλλαγή της αδείας αριθ.... που εκδόθηκε από... (διακριτικό σήµα ΕΕ/ΟΗΕ για τρίτη χώρα� π.χ.: 
70.0123456789.NL) 

71. Αντίγραφο της αδείας αριθ.... (∆ιακριτικό σήµα ΕΕ/ΟΗΕ για τρίτη χώρα� π.χ.: 71.987654321.HR) 

72. Περιορισµός στην κατηγορία οχηµάτων Α µέγιστου κυλινδρισµού 125cc και µέγιστης παραγωγής ισχύος 
11kW (Α1) 

73. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων Β µηχανοκίνητου τρίκυκλου ή τετράκυκλου τύπου (Β1) 

74. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων Γ η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7500 kg 
(Γ1) 

75. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων ∆ έως 16 θέσεων καθηµένων, χωρίς το κάθισµα του οδηγού (∆1) 

76. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων Γ, µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7500 kg 
(Γ1), τα οποία συναρµόζονται µε ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας άνω των 750 kg, υπό τον όρο 
ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του σχηµατιζόµενου συρµού του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 12000 kg, και 
ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκούµενου δέν υπερβαίνει τη µάζα του έλκοντος οχήµατος άνευ 
φορτίου (Γ1+Ε) 



77. Ισχύει για την κατηγορία οχηµάτων ∆ έως 16 θέσεων επιβατών, εκτός της θέσης του οδηγού (∆1), τα οποία 
συναρµόζονται µε ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας άνω των 750 kg υπό τον όρο α) ότι η µέγιστη 
επιτρεπόµενη µάζα του σχηµατιζόµενου συρµού του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 12000 kg και ότι η µέγιστη 
επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει τη µάζα του έλκοντος οχήµατος άνευ φορτίου και β) 
το ρυµουλκούµενο δεν χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επιβατών (∆1+Ε) 

78. Ισχύει για οχήµατα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 

(Οδηγία 91/439/ΕΟΚ παράρτηµα ΙΙ σηµείο 8.1.1 παράγραφος 2) 

79. (...) Ισχύει για τα οχήµατα που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εντός αγκύλης, στο πλαίσιο εφαρµογής 
του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας. 

90.01 προς τα αριστερά 

90.02: προς τα δεξιά 

90.03: αριστερά 

90.04: δεξιά 

90.05: χέρι 

90.06: πόδι 

90.07: χρησιµοποιήσιµο" 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

I. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας οδήγησης 
διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα και επιδεικνύουν την απαιτούµενη συµπεριφορά στην οδήγηση 
µηχανοκίνητου οχήµατος. Οι εξετάσεις προς το σκοπό αυτό συνίστανται σε: 

- θεωρητική εξέταση, και στη συνέχεια, 

- εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς. 

Οι όροι υπό τους οποίους διεξάγονται οι εξετάσεις αυτές καθορίζονται κατωτέρω. 

A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Μορφή 

Η µορφή εξέτασης που επιλέγεται εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος έχει τις απαιτούµενες γνώσεις των θεµάτων που 
αναφέρονται στα σηµεία 2 έως 4. 

Κάθε υποψήφιος οδηγός µίας κατηγορίας οχήµατος, ο οποίος έχει περάσει τη θεωρητική εξέταση για άδεια 
διαφορετικής κατηγορίας, µπορεί να απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στα σηµεία 2 έως 4. 

2. Περιεχόµενο της θεωρητικής εξέτασης για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων 

2.1. Τίθενται ερωτήσεις για καθένα από τα σηµεία που αναφέρονται στη συνέχεια, το περιεχόµενο και η µορφή 
των οποίων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους µέλους: 

2.1.1. νοµικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας: 

- ιδίως όσον αφορά τα οδικά σήµατα, τη σήµανση και τη σηµατοδότηση, την προτεραιότητα κυκλοφορίας και 
τα όρια ταχύτητας� 

2.1.2. οδηγός: 

- βαθµός ετοιµότητας και στάση απέναντι στους άλλους οδικούς χρήστες, 

- αντίληψη, κρίση και λήψη απόφασης, ειδικότερα χρόνος αντίδρασης, καθώς και µεταβολές στην συµπεριφορά 
οδήγησης εξαιτίας της επίδρασης οινοπνευµατωδών, ναρκωτικών και ιατρικών προϊόντων, διανοητική 
κατάσταση και κόπωση� 

2.1.3. οδός: 

- οι πλέον σηµαντικές αρχές για την τήρηση ασφαλούς απόστασης µεταξύ των οχηµάτων, των αποστάσεων 
πέδησης και το κράτηµα επί της οδού υπό ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες, 

- παράγοντες κινδύνου κατά την οδήγηση σχετιζόµενη µε ποικίλες οδικές συνθήκες, ιδίως όπως αυτές αλλάζουν 
αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του χρόνου εντός της ηµέρας ή της νύκτας, 

- χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και σχετικές απαιτήσεις σύµφωνα µε τον νόµο� 

2.1.4. άλλοι χρήστες οδού: 

- ειδικοί παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε την έλλειψη πείρας των άλλων χρηστών οδού και των πλέον 
ευάλωτων κατηγοριών χρηστών όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτοµα µε µειωµένη 
κινητικότητα, 



- κίνδυνοι ενδεχόµενοι στην κίνηση και την οδήγηση διαφόρων τύπων οχηµάτων και κίνδυνοι εξαιτίας των 
διαφορετικών πεδίων ορατότητας των οδηγών τους� 

2.1.5. γενικοί κανόνες και ρυθµίσεις και άλλα θέµατα: 

- κανόνες σχετικά µε τα διοικητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση οχηµάτων, 

- γενικοί κανόνες που προδιαγράφουν πώς πρέπει να συµπεριφερθεί ο οδηγός σε περίπτωση ατυχήµατος 
(τοποθέτηση προειδοποιητικών διατάξεων και ενεργοποίηση του συναγερµού) και τα µέτρα που µπορεί να λάβει 
για να συνδράµει, εφόσον χρειάζεται, τα θύµατα τροχαίου ατυχήµατος, 

- παράγοντες ασφάλειας σχετικοί µε το όχηµα, το φορτίο και τα µεταφερόµενα άτοµα� 

2.1.6. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχηµα� 

2.1.7. µηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια� οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να 
ανιχνεύουν βλάβες, ιδίως στο σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, τα ελαστικά, τους δείκτες φώτων 
και στο σύστηµα διεύθυνσης, τους ανακλαστήρες, τα κάτοπτρα, τους εκτοξευτήρες ύδατος και τους 
υαλοκαθαριστήρες, το σύστηµα εξάτµισης, τις ζώνες ασφαλείας και το ηχητικό όργανο� 

2.1.8. εξοπλισµός ασφαλείας του οχήµατος και ιδίως χρήση των ζωνών ασφαλείας, των προσκεφάλων και του 
εξοπλισµού ασφαλείας των παιδιών� 

2.1.9. κανόνες που αφορούν τη χρήση του οχήµατος ως προς το περιβάλλον (κατάλληλη χρήση των ηχητικών 
οργάνων, µετριοπαθής κατανάλωση καυσίµων, περιορισµός των ρυπογόνων εκποµπών, κ.λπ.). 

3. Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις κατηγορίες Α και Α1 

3.1. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σε ό,τι αφορά: 

3.1.1. τη χρήση προστατευτικών εφοδίων όπως είναι τα γάντια, οι µπότες, ο ρουχισµός και το κράνος� 

3.1.2. ορατότητα των µοτοσικλετιστών για τους άλλους χρήστες των οδών� 

3.1.3. παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε τις διάφορες οδικές συνθήκες όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω µε 
ιδιαίτερη προσοχή στα ολισθηρά τµήµατα όπως οι εσχάρες οµβρίων, η οδική σήµανση όπως οι διαγραµµίσεις και 
τα τόξα, οι τροχιές τράµ� 

3.1.4. µηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια όπως ορίζεται ανωτέρω µε ιδιαίτερη προσοχή 
στο διακόπτη στάσης εκτάκτου ανάγκης, τη στάθµη λαδιού και τον ιµάντα. 

4. Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε, ∆, ∆ + Ε, ∆1, ∆1 + Ε 

4.1. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σχετικά µε: 

4.1.1. τους κανόνες των ωρών οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης, όπως ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85(1) του Συµβουλίου� χρήση της συσκευής ελέγχου όπως ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85(2) του Συµβουλίου� 

4.1.2. κανόνες σχετικά µε το είδος της αντίστοιχης µεταφοράς: εµπορευµάτων ή επιβατών� 

4.1.3. έγγραφα οχήµατος και µεταφοράς που απαιτούνται για τις εθνικές και διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων 
και επιβατών� 

4.1.4. τρόπος συµπεριφοράς σε περίπτωση ατυχήµατος γνώση των µέτρων που πρέπει να ληφθούν µετά από 
ατύχηµα ή παρεµφερές συµβάν, όπου συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η εκκένωση 
επιβατών και οι βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών� 

4.1.5. προφυλάξεις κατά την αφαίρεση και αντικατάσταση τροχών� 

4.1.6. κανόνες για τα βάρη και τις διαστάσεις των οχηµάτων� κανόνες για τις διατάξεις περιορισµού της 
ταχύτητας� 

4.1.7. παρεµπόδιση του πεδίου ορατότητας εξαιτίας των χαρακτηριστικών των οχηµάτων� 

4.1.8. ανάγνωση οδικού χάρτη, οδικού σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των ηλεκτρονικών 
συστηµάτων πλοήγησης (προαιρετικά)� 

4.1.9. παράγοντες ασφαλείας σχετιζόµενοι µε τη φόρτωση του οχήµατος: έλεγχος του φορτίου (στοιβασία και 
πρόσδεση), δυσχέρειες αναλόγως των διαφόρων ειδών φορτίου (π.χ. υγρά, αναρτηµένα φορτία,...), φόρτωση 
και εκφόρτωση εµπορευµάτων και χρήση του εξοπλισµού φόρτωσης (κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε µόνο)� 

4.1.10. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών� άνεση και ασφάλεια επιβατών� µεταφορά 
παιδιών αναγκαίοι έλεγχοι πριν την εκκίνηση� όλα τα είδη λεωφορείων πρέπει να αποτελούν µέρος της 
θεωρητικής εξέτασης (λεωφορεία δηµοσίας χρήσεως και πούλµαν, λεωφορεία ειδικών διαστάσεων,...) 
(κατηγορίες ∆, ∆ + Ε, ∆1, ∆1 + Ε µόνο). 

4.2. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων στις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις σχετικά µε τις κατηγορίες Γ, Γ 
+ Ε, ∆, και ∆ + Ε: 



4.2.1. βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας: κινητήρων εσωτερικής καύσης, υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, 
ψυκτικό υγρό, υγρό υαλοκαθαριστήρα), του συστήµατος καυσίµων, του ηλεκτρικού συστήµατος, του 
συστήµατος ανάφλεξης, του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης (συµπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, κ.λπ.)� 

4.2.2. λίπανση και αντιψυκτική προστασία� 

4.2.3. βασικές αρχές κατασκευής, τοποθέτησης, ορθής χρήσης και φροντίδας ελαστικών� 

4.2.4. βασικές αρχές σχετικά µε τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια µέρη, τη σύνδεση, τη χρήση και καθηµερινή 
συντήρηση των εξαρτηµάτων πέδησης και των χειριστηρίων ταχύτητας� 

4.2.5. βασικές αρχές σχετικά µε τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια µέρη, τη σύνδεση, τη χρήση και καθηµερινή 
συντήρηση των συστηµάτων ζεύξης (µόνο για τις κατηγορίες Γ + Ε, ∆ + Ε)� 

4.2.6. µέθοδοι εντοπισµού των αιτιών µηχανικών βλαβών� 

4.2.7. προληπτική συντήρηση οχηµάτων και αναγκαίες µικροεπισκευές� 

4.2.8. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά την παραλαβή, µεταφορά και παράδοση εµπορευµάτων σύµφωνα µε 
τους συµπεφωνηµένους όρους (µόνο για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε). 

B. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

5. Το όχηµα και ο εξοπλισµός του 

5.1. Η οδήγηση οχήµατος µε χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης υπόκειται στην επιτυχή εξέταση προσόντων και 
συµπεριφοράς σε όχηµα µε χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης. 

Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς σε όχηµα µε αυτόµατη µετάδοση 
της κίνησης, καταγράφεται το γεγονός σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί µε βάση την εν λόγω εξέταση. Οι άδειες 
που φέρουν τη σχετική µνεία χρησιµοποιούνται µόνο για την οδήγηση οχηµάτων µε αυτόµατη µετάδοση της 
κίνησης. 

"Όχηµα µε αυτόµατη µετάδοση της κίνησης" νοείται το όχηµα, στο οποίο οι σχέσεις µετάδοσης µεταξύ 
κινητήρα και τροχών µπορούν να αλλάξουν µε τη χρήση µόνο του επιταχυντή ή των πεδών. 

5.2. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις προσόντων και συµπεριφοράς είναι σύµφωνα µε τα 
ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται κατωτέρω. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν διατάξεις µε πιο αυστηρά 
κριτήρια ή να προσθέσουν και άλλα. 

Κατηγορία Α: 

- προοδευτική πρόσβαση [πρώτη ρήτρα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)]: 
µοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο κυβισµού άνω των 120 cm3, ικανή να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 
km/h, 

- απευθείας πρόσβαση [δεύτερη ρήτρα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)]: 
µοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο ισχύος κινητήρας τουλάχιστον 35 kW. 

Υποκατηγορία Α1: 

Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο κυβισµού τουλάχιστον 75 cm3. 

Κατηγορία Β: 

Τετράτροχο όχηµα της κατηγορίας Β ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h. 

Κατηγορία Β + Ε: 

Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας Β και ρυµουλκούµενο µέγιστης 
επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1000 kg ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h, το οποίο δεν 
εντάσσεται στην κατηγορία Β� το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το 
οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του µηχανοκίνητου οχήµατος� το κλειστό αµάξωµα µπορεί επίσης 
να είναι ελαφρώς στενότερο από το µηχανοκίνητο όχηµα αρκεί η θέα προς τα όπισθεν να είναι δυνατή µόνο µε 
τη χρήση των εξωτερικών κατόπτρων οδήγησης του µηχανοκίνητου οδήγησης� το ρυµουλκούµενο κατά την 
εξέταση έχει συνολική πραγµατική µάζα, τουλάχιστον 800 kg. 

Υποκατηγορία Β1: 

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ή τετράτροχο ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 60 km/h� 

Κατηγορία Γ: 

Όχηµα της κατηγορίας Γ µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 12000 kg, µήκους τουλάχιστον 8 m, 
πλάτους τουλάχιστον 2,40 m και ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h� εξοπλισµένο µε σύστηµα 
αντιεµπλοκής των τροχών, µε κιβώτιο ταχυτήτων που έχει τουλάχιστον 8 εµπρόσθιες ταχύτητες και µε συσκευή 
ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85� το διαµέρισµα φορτίου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα 
το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου� το όχηµα κατά την δοκιµασία έχει συνολική 
πραγµατική µάζα, τουλάχιστον 10000 kg. 

Κατηγορία Γ + Ε: 



Είτε αρθρωτό όχηµα, είτε συνδυασµός οχήµατος δοκιµασίας στην κατηγορία Γ και ρυµουλκούµενου 
τουλάχιστον 7,5 m µήκους� τόσο το άρθρωτό όχηµα όσο και ο συνδυασµός έχουν µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα 
τουλάχιστον 20000 kg, µήκος τουλάχιστον 14 m και πλάτος τουλάχιστον 2,40 m, είναι δε ικανό να αναπτύσσει 
ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h και είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών, µε κιβώτιο 
ταχυτήτων µε 8 τουλάχιστον εµπρόσθιες ταχύτητες και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) 
αριθ. 3821/85� το διαµέρισµα φορτίου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και 
το ύψος του θαλάµου� τόσο το αρθρωτό όχηµα όσο και ο συνδυασµός κατά τη δοκιµασία έχουν πραγµατική 
συνολική µάζα, τουλάχιστον 15000 kg. 

Υποκατηγορία Γ1: 

Όχηµα της υποκατηγορίας Γ1 µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 4000 kg, µήκους τουλάχιστον 5 m και 
ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h� εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε 
συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85� το διαµέρισµα φορτίου συνίσταται σε κλειστό 
αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου. 

Υποκατηγορία Γ1 + Ε: 

Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας Γ1 και ρυµουλκούµενο µέγιστης 
επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1250 kg� ο συνδυασµός έχει µήκος τουλάχιστον 8 m και είναι ικανός να 
αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό 
αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου� το κλειστό αµάξωµα µπορεί επίσης να 
είναι ελαφρώς στενότερο από το θάλαµο, αρκεί η θέα προς τα όπισθεν να είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση των 
εξωτερικών κατόπτρων οδήγησης του µηχανοκίνητου οχήµατος� το ρυµουλκούµενο κατά τη δοκιµασία έχει 
πραγµατική συνολική µάζα τουλάχιστον 800 kg. 

Κατηγορία ∆: 

Όχηµα της κατηγορίας ∆ µήκους τουλάχιστον 10 m, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m και ικανό να αναπτύσσει, 
ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h� εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή ελέγχου 
όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. 

Κατηγορία ∆ + Ε: 

Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας ∆ και ρυµουλκούµενο µέγιστης 
επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1250 kg, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m, ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα 
τουλάχιστον 80 km/h� το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο 
έχει τουλάχιστον 2 m πλάτος και 2 m ύψος� το ρυµουλκούµενο κατά τη δοκιµασία έχει πραγµατική συνολική 
µάζα, τουλάχιστον 800 kg. 

Υποκατηγορία ∆1: 

Όχηµα της υποκατηγορίας ∆1 µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 4000 kg µε ελάχιστο µήκος 5 m και 
ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h� εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε 
συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. 

Υποκατηγορία ∆1 + Ε: 

Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της υπό κατηγορίας ∆1 και ρυµουλκούµενο µέγιστης 
επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1250 kg και ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h� το 
διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει τουλάχιστον 2 m 
πλάτος και 2 m ύψος� το όχηµα κατά τη δοκιµασία έχει ελάχιστη συνολική πραγµατική µάζα τουλάχιστον 800 
kg. 

Τα οχήµατα δοκιµασίας για τις κατηγορίες Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε, ∆, ∆ + Ε, ∆1 και ∆1 + Ε τα οποία δεν 
είναι σύµφωνα µε τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια αλλά ήταν εν χρήσει την ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας της Επιτροπής ή πριν την έναρξη ισχύος της, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για µία περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δέκα έτη µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο παράρτηµα, σχετικά 
µε το φορτίο που µεταφέρεται από αυτά τα οχήµατα, εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη, το αργότερο µέσα σε 
δέκα χρόνια, από τη στιγµή που η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ. 

6. Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες Α και Α1 

6.1. Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια 

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται για να οδηγούν µε ασφάλεια 
εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

6.1.1. τοποθέτηση προστατευτικών εφοδίων, όπως γάντια, µπότες, ρουχισµός και κράνος� 

6.1.2. διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, των πεδών του συστήµατος 
διεύθυνσης, του διακόπτη στάθµευσης έκτακτης ανάγκης (εφόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί), του ιµάντα, της 
στάθµης λαδιού, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου. 

6.2. ∆οκιµασία ειδικών ελιγµών που αφορούν την οδική ασφάλεια: 



6.2.1. εκκίνηση, ακινητοποίηση και κίνηση της µοτοσικλέτας χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα µε βάδισµα δίπλα 
στο όχηµα� 

6.2.2. στάθµευση της µοτοσικλέτας στο πόδι της� 

6.2.3. πρέπει να εκτελούνται µε αργή ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγµοί, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και 
ο ελιγµός τύπου slalom� µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας 
χειρισµού του συµπλέκτη σε συνδυασµό µε την πέδηση, την ισορροπία, την κατεύθυνση ορατότητας και τη 
θέση της µοτοσικλέτας και τη θέση των ποδιών στα υποπόδια� 

6.2.4. πρέπει να εκτελούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγµοί, από τους οποίους ένας µε τη 
δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα, τουλάχιστον 30 km/h και ένας µε αποφυγή εµποδίου µε ελάχιστη ταχύτητα 50 
km/h� µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της θέσης του οδηγού επί της 
µοτοσικλέτας, της κατεύθυνσης του βλέµµατος, της ισορροπίας, της τεχνικής διεύθυνσης και της τεχνικής 
αλλαγής των ταχυτήτων� 

6.2.5. πέδηση: εκτελούνται τουλάχιστον δύο ασκήσεις πέδησης στις οποίες περιλαµβάνεται η πέδηση εκτάκτου 
ανάγκης µε ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h� µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της 
ικανότητας χειρισµού της εµπρόσθιας και πίσω πέδης, της κατεύθυνσης του βλέµµατος και της θέσης του 
οδηγού επί της µοτοσικλέτας. 

Οι ειδικοί ελιγµοί που αναφέρονται στα σηµεία 6.2.3 έως 6.2.5 τίθενται σε εφαρµογή τουλάχιστον πέντε έτη 
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

6.3. Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες 
κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις: 

6.3.1. εκκίνηση: από θέση στάθµευσης, µετά από στάση κατά την κυκλοφορία, κατά την έξοδο από 
δευτερεύοντα δρόµο� 

6.3.2. οδήγηση σε ευθεία οδό� συµπεριφορά απέναντι στα οχήµατα του αντίθετου ρεύµατος, ακόµη και σε 
περιορισµένο χώρο� 

6.3.3. οδήγηση επί καµπύλης οδού� 

6.3.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και κόµβους� 

6.3.5. αλλαγή διεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή, αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας� 

6.3.6. προσέγγιση/έξοδος από αυτοκινητοδρόµους ή παρεµφερείς δρόµους (εφόσον υπάρχουν): είσοδος από 
την λωρίδα επιτάχυνσης� έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης� 

6.3.7. προσπέρασµα/διέλευση: προσπέρασµα άλλων οχηµάτων (εφόσον είναι δυνατόν)� οδήγηση κατά µήκος 
εµποδίων π.χ. σταθµευµένων αυτοκινήτων� άφεση προσπεράσµατος από άλλα αυτοκίνητα (εφόσον 
επιτρέπεται)� 

6.3.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόµβοι, διέλευση ισόπεδης 
σιδηροδροµικής διάβασης� στάσεις τραµ/λεωφορείων� διαβάσεις πεζών� οδήγηση σε απότοµη 
ανωφέρεια/κατωφέρεια� 

6.3.9. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχηµα. 

7. Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες Β, Β1 και Β + Ε 

7.1. Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια 

Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται για να οδηγήσουν ασφαλώς εκπληρώνοντας τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

7.1.1. προσαρµογή του καθίσµατος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη ορθής θέσης καθηµένου� 

7.1.2. προσαρµογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας και προσκεφάλων εφόσον υπάρχουν� 

7.1.3. έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών� 

7.1.4. διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, του συστήµατος διεύθυνσης και 
πέδησης, των υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, ψυκτικού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φώτων, των 
ανακλαστήρων, των δεικτών διεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων� 

7.1.5. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται µε την φόρτωση του οχήµατος: αµάξωµα, 
ελάσµατα, θύρες του διαµερίσµατος φορτίου, µανδάλωση του θαλάµου, τρόπος φόρτωσης στερέωση φορτίου 
(κατηγορία Β + Ε µόνο)� 

7.1.6. έλεγχος του µηχανισµού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορία Β + Ε 
µόνο). 

7.2. Κατηγορίες Β και Β1: δοκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια 



Ελέγχεται µία επιλογή από τους ελιγµούς που ακολουθούν (τουλάχιστον δύο ελιγµοί για τα τέσσερα σηµεία, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός µε οπισθοπορεία): 

7.2.1. οπισθοπορεία σε ευθεία γραµµή ή οπισθοπορεία µε στροφή δεξιά ή αριστερά διατηρούµενης ταυτόχρονα 
της ορθής λωρίδας κυκλοφορίας� 

7.2.2. στροφή του οχήµατος για να έλθει κατά µέτωπο προς το αντίθετο ρεύµα, µε χρήση των εµπρός και 
όπισθεν ταχυτήτων� 

7.2.3. στάθµευση του οχήµατος και εγκατάλειψη του χώρου στάθµευσης (παράλληλα, πλάγια ή δεξιά, εµπρός ή 
όπισθεν, σε επίπεδο χώρο, σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια)� 

7.2.4. κατάλληλη πέδηση µπροστά από σήµα stop� η εκτέλεση πάντως ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης είναι 
προαιρετική. 

7.3. Κατηγορία Β + Ε: δοκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια: 

7.3.1. αποσύνδεση ρυµουλκούµενου από µηχανοκίνητο όχηµα και επανασύνδεσή του µε αυτό� ο ελιγµός αυτός 
αρχίζει µε το όχηµα παρακείµενο στο ρυµουλκούµενο (για παράδειγµα όχι στην ίδια ευθεία) έτσι ώστε να 
αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια το ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο όπως 
και η ικανότητά του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχηµα από/στο ρυµουλκούµενο� 

7.3.2. οπισθοπορεία σε καµπύλη, η γραµµή της οποίας επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών� 

7.3.3. Ασφαλής στάθµευση για φόρτωση/εκφόρτωση. 

7.4. Συµπεριφορά στην κυκλοφορία 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελέσουν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες 
κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις: 

7.4.1. εκκίνηση: από χώρο στάθµευσης, µετά από στάση στην κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα 
δρόµο� 

7.4.2. οδήγηση σε ευθεία οδό� συµπεριφορά προς τα οχήµατα του αντιθέτου ρεύµατος, ακόµη και σε 
περιορισµένο χώρο� 

7.4.3. οδήγηση σε καµπύλη� 

7.4.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και κόµβους� 

7.4.5. αλλαγή κατεύθυνσης: στροφή αριστερά και δεξιά� αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας� 

7.4.6. είσοδος σε αυτοκινητόδροµο ή παρεµφερή δρόµο (εφόσον υπάρχει)/έξοδος από αυτόν: είσοδος από τη 
λωρίδα επιτάχυνσης� έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης� 

7.4.7. προσπέρασµα/διέλευση: προσπέρασµα άλλων οχηµάτων του αυτού ρεύµατος (κατά το δυνατόν)� 
οδήγηση κατά µήκος εµποδίων π.χ. σταθµευµένα αυτοκίνητα� προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από 
άλλα αυτοκίνητα της κυκλοφορίας (κατά περίπτωση)� 

7.4.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδος κυκλικός κόµβος, ισόπεδες σιδηροδροµικές 
διαβάσεις� στάσεις τραµ/λεωφορείων� διαβάσεις πεζών� οδήγηση σε επιµήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια� 

7.4.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχηµα. 

8. Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε, ∆, ∆ + Ε, ∆1 και ∆1 + Ε 

8.1. Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται να οδηγούν µε ασφάλεια 
ικανοποιώντας τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

8.1.1. προσαρµογή του καθίσµατος για να επιτευχθεί η ορθή θέση καθηµένου� 

8.1.2. προσαρµογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας� 

8.1.3. εκτέλεση δειγµατοληπτικών ελέγχων της κατάστασης των ελαστικών, του συστήµατος διεύθυνσης και 
πέδησης, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου� 

8.1.4. έλεγχος του σερβοµηχανισµού των συστηµάτων πέδησης προσαρµογή προσκεφάλων εφόσον υπάρχουν� 
και µετάδοσης της κίνησης� έλεγχος της κατάστασης των τροχών, των κοχλιών, των λασπωτήρων, του 
εµπρόσθιου υαλοπίνακα, των παραθύρων και των υαλοκαθαριστήρων, των υγρών (π.χ. λάδι µηχανής ψυκτικό, 
υγρό υαλοκαθαριστήρων)� έλεγχος και χρήση των χειριστηρίων, καθώς και της συσκευής ελέγχου όπως ορίζει ο 
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85� 

8.1.5. έλεγχος της πίεσης του αέρα, των δεξαµενών αέρα και της ανάρτησης� 

8.1.6. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται µε τη φόρτωση του οχήµατος: αµάξωµα, ελάσµατα, 
θύρες διαµερίσµατος φορτίου, µηχανισµός φόρτωσης (αν υπάρχει), ασφάλιση του θαλάµου (εάν υπάρχει), 
τρόπος φόρτωση, στερέωση φορτίου (κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε µόνο)� 

8.1.7. έλεγχος του µηχανισµού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορίες Γ + Ε, Γ1 
+ Ε, ∆ + Ε, ∆1 + Ε µόνο)� 



8.1.8. ικανότητα λήψης ειδικών µέτρων ασφαλείας στο αυτοκίνητο� έλεγχος αµαξώµατος, θυρών, εξόδων 
κινδύνου, εξοπλισµού πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρων και άλλων εξοπλισµών ασφαλείας (κατηγορίες ∆, ∆ + 
Ε, ∆1, ∆1 + Ε µόνο)� 

8.1.9. ανάγνωση οδικού χάρτη (προαιρετική). 

8.2. ∆οκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια: 

8.2.1. αποσύνδεση ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου από µηχανοκίνητο όχηµα και επανασύνδεσή του µε 
αυτό� ο ελιγµός πρέπει να αρχίζει µε το όχηµα παρακείµενο στο ρυµουλκούµενό του (για παράδειγµα όχι στην 
ίδια ευθεία) έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια το ρυµουλκό και 
το ρυµουλκούµενο όπως και ικανότητά του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχηµα από/στο 
ρυµουλκούµενο (κατηγορίες Γ + Ε, Γ1 + Ε, ∆ + Ε, ∆1 + Ε µόνο)� 

8.2.2. οπισθοπορεία σε καµπύλη, η γραµµή της οποίας επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών� 

8.2.3. ασφαλής στάθµευση για φόρτωση/εκφόρτωση σε κεκλιµένο επίπεδο/εξέδρα ή παρόµοια εγκατάσταση 
(κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε µόνο)� 

8.2.4. στάθµευση για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών λεωφορείου (κατηγορίες ∆, ∆ + Ε, ∆1, ∆1 
+ Ε µόνο). 

8.3. Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν τις ακόλουθες ενέργειες υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε 
πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις: 

8.3.1. εκκίνηση: από χώρο στάθµευσης, µετά από στάση κατά την κυκλοφορία κατά την έξοδο από 
δευτερεύοντα δρόµο� 

8.3.2. συµπεριφορά προς τα οχήµατα του αντιθέτου ρεύµατος, ακόµη και σε περιορισµένο χώρο� 

8.3.3. οδήγηση σε καµπύλη� 

8.3.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και κόµβους� 

8.3.5. αλλαγή κατεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή� αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας� 

8.3.6. είσοδος/έξοδος από αυτοκινητόδροµο ή παρεµφερή δρόµο (εφόσον υπάρχει): είσοδος από τη λωρίδα 
επιτάχυνσης� έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης� 

8.3.7. προσπέρασµα/διέλευση: προσπέρασµα άλλων αυτοκινήτων (κατά το δυνατόν)� οδήγηση κατά µήκος 
εµποδίων π.χ. σταθµευµένα αυτοκίνητα προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα 
(κατά περίπτωση)� 

8.3.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόµβοι, ισόπεδες σιδηροδροµικές 
διαβάσεις, στάσεις τραµ/λεωφορείων, διαβάσεις πεζών, οδήγηση σε επιµήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια� 

8.3.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχηµα. 

9. Βαθµολόγηση της εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς 

9.1. Για κάθε µία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις οδήγησης, η αξιολόγηση πρέπει να αντανακλά το βαθµό 
άνεσης µε τον οποίο ο υποψήφιος χειρίζεται τα χειριστήρια του οχήµατος και την ικανότητα που επέδειξε κατά 
την οδήγηση στην κυκλοφορία µε πλήρη ασφάλεια. Ο εξεταστής οφείλει να αισθάνεται ασφαλής καθόλη τη 
διάρκεια της δοκιµασίας. Τα σφάλµατα οδήγησης ή η επικίνδυνη συµπεριφορά που θέτει αµέσως σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του οχήµατος εξέτασης, τους επιβάτες του ή άλλους χρήστες της οδού πρέπει να κυρώνονται µε 
αποτυχία του εξεταζοµένου, είτε πρέπει είτε δεν πρέπει να παρέµβει ο εξεταστής ή ο συνοδός. Παρόλα αυτά, ο 
εξεταστής είναι ελεύθερος να αποφασίσει κατά πόσον η εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς πρέπει να 
ολοκληρωθεί ή όχι. 

Οι εξεταστές οφείλουν να είναι εκπαιδευµένοι ούτως ώστε να αξιολογούν ορθά την ικανότητα ασφαλούς 
οδήγησης των υποψηφίων. Το έργο των εξεταστών πρέπει να παρακολουθείται και να επιτηρείται, από φορέα 
εξουσιοδοτηµένο από το κράτος µέλος, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και συνεπής εφαρµογή της 
αξιολόγησης των σφαλµάτων σύµφωνα µε τα πρότυπα που ορίζει το παρόν παράρτηµα. 

9.2. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι εξεταστές οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος 
επιδεικνύει αµυντική και κοινωνική συµπεριφορά οδήγησης. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει να αντανακλάται σε 
όλον τον τρόπο οδήγησης και ο εξεταστής οφείλει να λαµβάνει υπόψη τη γενική εικόνα του υποψηφίου. Στην 
εικόνα αυτή περιλαµβάνεται η προσαρµοσµένη και αποφασιστική (ασφαλής) οδήγηση, λαµβανοµένων υπόψη 
των οδικών και καιρικών συνθηκών, της υπόλοιπης κυκλοφορίας, των συµφερόντων των υπόλοιπων χρηστών 
της οδού (ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων) και της πρόβλεψης των κινήσεων. 

9.3. Ο εξεταστής εξετάζει επίσης κατά πόσον ο υποψήφιος: 

9.3.1. έχει υπό τον έλεγχό του το όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη: την ορθή χρήση των ζωνών ασφαλείας, των 
κατόπτρων, του προσκεφάλου, του καθίσµατος� την ορθή χρήση των φώτων και του υπόλοιπου εξοπλισµού� 
την ορθή χρήση του συµπλέκτη, του κιβωτίου ταχυτήτων, του επιταχυντή, του συστήµατος πέδησης (καθώς 



και του τρίτου συστήµατος πέδησης εφόσον υπάρχει), του συστήµατος διεύθυνσης� εάν έχει υπό τον έλεγχό 
του το όχηµα υπό διαφορετικές περιστάσεις, σε διαφορετικές ταχύτητες� το σταθερό κράτηµα επί της οδού� το 
βάρος και τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του οχήµατος� το βάρος και τον τύπο φορτίου (κατηγορίες Β + 
Ε, Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε, ∆ + Ε, ∆1 + Ε µόνο)� την άνεση των επιβατών (κατηγορίες ∆, ∆ + Ε, ∆1, ∆1 + Ε µόνο) 
(χωρίς µεγάλη επιτάχυνση, ήρεµη οδήγηση και χωρίς απότοµη πέδηση)� 

9.3.2. οδηγεί οικονοµικά και φιλικά προς το περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ανά λεπτό, την 
αλλαγή ταχυτήτων, την πέδηση και την επιτάχυνση (κατηγορίες Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Γ1, Γ1 + Ε, ∆, ∆ + Ε, ∆1, ∆1 + 
Ε µόνο)� 

9.3.3. παρατήρηση: σφαιρική παρατήρηση� ορθή χρήση των κατόπτρων� ορατότητα σε µεγάλη, µεσαία και 
µικρή απόσταση� 

9.3.4. προτεραιότητα/παραχώρηση προτεραιότητας: προτεραιότητα σε διασταυρώσεις, διαβάσεις και κόµβους� 
παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή λωρίδας, ειδικοί ελιγµοί)� 

9.3.5. ορθή θέση επί της οδού: ορθή θέση επί της οδού, στις λωρίδες, στους κυκλικούς ισόπεδους κόµβους, σε 
καµπύλες, κατάλληλη για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του οχήµατος προετοιµασία κατάληψης της ορθής 
θέσης επί της οδού� 

9.3.6. απόσταση ασφαλείας: κατάλληλη απόσταση από το προπορευόµενο και το επόµενο αυτοκίνητο 
κατάλληλη απόσταση από άλλους χρήστες της οδού� 

9.3.7. ταχύτητα: χωρίς υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης ταχύτητας� προσαρµογή της ταχύτητας στις 
καιρικές/κυκλοφοριακές συνθήκες και εφόσον χρειάζεται στα εθνικά όρια ταχύτητας� οδήγηση µε ταχύτητα που 
επιτρέπει την ακινητοποίηση του οχήµατος σε απόσταση ορατή και ελεύθερη εµποδίων� προσαρµογή της 
ταχύτητας στη γενική ταχύτητα του ιδίου τύπου χρηστών της οδού� 

9.3.8. φώτα κυκλοφορίας, οδική σήµανση και λοιπές συνθήκες: αντιδρώντας ορθά στα φώτα κυκλοφορίας� 
υπακούοντας στις ενδείξεις των τροχονόµων� ενεργώντας σωστά στη σηµατοδότηση (απαγορευτικά ή 
υποχρεωτικά σήµατα)� τήρηση της οδικής σήµανσης� 

9.3.9. σηµατοδότηση: εάν ο υποψήφιος σηµατοδοτεί όταν χρειάζεται, ορθά και έγκαιρα� εάν δείχνει την αλλαγή 
κατεύθυνσης ορθά� εάν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά όλα τα σήµατα που προέρχονται από 
άλλους χρήστες της οδού� 

9.3.10. πέδηση και ακινητοποίηση: έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύµφωνα µε τις περιστάσεις� 
πρόβλεψη των κινήσεων� χρήση των διαφόρων συστηµάτων πέδησης (µόνο για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, ∆, ∆ + 
Ε)� χρήση των συστηµάτων µείωσης της ταχύτητας, άλλων εκτός των πεδών (µόνο για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, 
∆, ∆ + Ε). 

10. ∆ιάρκεια της εξέτασης 

Η διάρκεια της εξέτασης και η διανυόµενη απόσταση πρέπει να επαρκούν για να αξιολογηθούν τα προσόντα και 
η συµπεριφορά σύµφωνα µε όσα ορίζει η παράγραφος Β του παρόντος παραρτήµατος. Σε καµία περίπτωση η 
διάρκεια της δοκιµασίας οδήγησης επί της οδού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 25 λεπτών για τις κατηγορίες 
Α, Α1, Β, Β1 και Β + Ε και των 45 λεπτών για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Στον χρόνο αυτό δεν περιλαµβάνεται η 
υποδοχή του υποψηφίου, η προετοιµασία του οχήµατος, ο τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική 
ασφάλεια, οι ειδικοί ελιγµοί και η αναγγελία του αποτελέσµατος της πρακτικής εξέτασης. 

11. Τόπος της εξέτασης 

Η δοκιµασία για την αξιολόγηση των ειδικών ελιγµών µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ειδικό γήπεδο εξέτασης. 
Εφόσον πρακτικά είναι δυνατόν, η δοκιµασία για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς σε κατάσταση κυκλοφορίας 
πρέπει να διενεργείται σε δρόµους εκτός δοµηµένων περιοχών, σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας και 
αυτοκινητοδρόµους (ή παρόµοιους), καθώς και σε όλων των ειδών τις αστικές οδούς (περιοχές κατοικίας, 
περιοχές όπου επιτρέπεται η ταχύτητα από 30 έως 50 km/h, αστικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν τους διαφόρους τύπους δυσκολίας που ενδέχεται να συναντήσουν οι οδηγοί. 
Κρίνεται επίσης σκόπιµο να διενεργείται η δοκιµασία υπό ποικίλες συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο 
χρόνος οδήγησης επί της οδού πρέπει να χρησιµοποιείται κατά το βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο 
υποψήφιος σε όλες τις περιοχές κυκλοφορίας που µπορεί να συναντήσει, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεταβολή 
των συνθηκών µεταξύ αυτών των περιοχών. 

II. ΓΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Οι οδηγοί όλων των µηχανοκίνητων οχηµάτων οφείλουν ανά πάσα στιγµή να διαθέτουν τις γνώσεις, τα 
προσόντα και τη συµπεριφορά που περιγράφεται στα σηµεία 1 έως 9 ανωτέρω, προκειµένου να: 

- αναγνωρίζουν τους κυκλοφοριακούς κινδύνους και να εκτιµούν τη σοβαρότητά τους, 

- να έχουν επαρκή έλεγχο του αυτοκινήτου τους ώστε να µην δηµιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις και να µην 
αντιδρούν ακατάλληλα σε περίπτωση επικίνδυνης κατάστασης, 

- να συµµορφώνονται προς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και ιδίως εκείνους που αφορούν την αποφυγή 
οδικών ατυχηµάτων και τη διατήρηση της κυκλοφοριακής ροής, 



- να ανιχνεύουν τυχόν πρωτίστης σηµασίας τεχνικές βλάβες του οχήµατός τους, ιδίως εκείνες που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια, και να τις επισκευάζουν µε κατάλληλο τρόπο, 

- να λαµβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά οδήγησης (π.χ. κατανάλωση 
οινοπνεύµατος, κόπωση, κακή όραση, κ.λπ.) έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλες τις σωµατικές και 
διανοητικές τους ικανότητες που χρειάζονται για την ασφαλή οδήγηση, 

- να συνδράµουν στην ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού, και ιδίως των πλέον αδύναµων και των πλέον 
εκτεθειµένων επιδεικνύοντας τον δέοντα σεβασµό προς τους άλλους. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι οδηγοί που έχουν 
απωλέσει τις γνώσεις, τα προσόντα και τη συµπεριφορά σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα σηµεία 1 έως 9 ανωτέρω 
να µπορέσουν να ανακτήσουν τις εν λόγω γνώσεις και προσόντα και να εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν τη 
συµπεριφορά που απαιτείται για την οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος. 

(1) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1. 

(2) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8."  

 


