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Ρεριζχονται τα φυλλάδια :
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2. Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΦΩΤΙΝΙΑ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Διαβάςτε με ΡΟΣΟΧΗ !)

1. Το ερωτθματολόγιο πάνω ςτο οποίο γίνεται θ εξζταςθ αποτελείται από (4)
φυλλάδια.
Α) Κανονιςμοί
Β) Τεχνικά Θζματα
Γ) Α‘ Βοικειεσ
Δ) Τοπικά Θζματα
Και τα 4 φυλλάδια περιζχουν ςυνολικά 30 κζματα-ερωτιςεισ από τα οποία κα
πρζπει να απαντθκοφν ςωςτά τα 28 για να κεωρθκεί ο υποψιφιοσ επιτυχϊν.
2. Ο υποψιφιοσ που καταλαμβάνεται να αντιγράφει με οποιοδιποτε τρόπο ι να
ςυνεργάηεται με άλλο υποψιφιο, κεωρείται ότι απζτυχε ςτισ εξετάςεισ και
παράλλθλα αποκλείεται απ’ αυτζσ για το επόμενο χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4)
μθνϊν.
3. Για κάκε ερϊτθςθ υπάρχει μόνο μια ορκι απάντθςθ, που πρζπει να ςθμειϊςετε
με κφκλο ςτο αντίςτοιχο γράμμα (α’ ι β’ ι γ’).
4. Αν ςε μια ερϊτθςθ ςθμειωκοφν περιςςότερεσ από μια απαντιςεισ με κφκλο, αυτό
κεωρείται λάκοσ.
5. Αν ςθμειϊςετε μια απάντθςθ ςαν ορκι και κατόπιν τθν διαγράψετε και
ςθμειϊςετε άλλθ απάντθςθ, αυτό κεωρείται λάκοσ.
6. Αν ςε μια ερϊτθςθ δεν ςθμειϊςετε απάντθςθ, αυτό κεωρείται λάκοσ.
7. Απαγορεφονται οι ςθμειϊςεισ πάνω ςτα φφλλα με τελείεσ, ςθμάδια κ.λ.π.
8. Γράφετε τα ςτοιχεία ςασ με κεφαλαία γράμματα, ςε όλα τα φφλλα των εξετάςεων.
9. Ζχετε απαραίτθτα μαηί ςασ ςτυλό, τθν αςτυνομικι ςασ ταυτότθτα και τον αρικμό
πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ ςασ για τθν Ειδικι Άδεια (το ειδικό χαρτί ςυμμετοχισ
ςτισ εξετάςεισ με επικολλθμζνθ τθν φωτογραφία ςασ που χορθγείται από τθν
Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και ςασ το προμθκεφει θ Σχολι Οδθγϊν ςασ )
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1. Ο επιβάτθσ ζχει ηθτιςει δρομολόγιο που βγαίνει από τα όρια τθσ περιμετρικισ ηϊνθσ με πρόκεςθ να
επιςτρζψει με το ταξί ςασ ξανά μζςα ςτθν περιμετρικι.
Ροια ταρίφα κα χρθςιμοποιιςετε ςτο ταξίμετρο?
Α. Τθν μονι
Β. Τθν διπλι
2. Σε κάποια πιάτςα υπάρχουν ςτακμευμζνα αρκετά ταξί. Η μίςκωςθ ενόσ από αυτά, κα γίνει με βάςθ :
A. Tθν ελεφκερθ επιλογι που κάνει ο επιβάτθσ
Β. Τθν ςειρά αναμονισ των αυτοκινιτων
Γ. Τθν κατεφκυνςθ από τθν οποία ζρχεται ο επιβάτθσ
3. Είναι υποχρεωτικό για τον οδθγό να κατεβάηει τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ μόλισ του ηθτθκεί μίςκωςθ?
Α. Ναι
Β. Πχι
Γ. Δεν υπάρχει κανόνασ
4. Επιτρζπεται το άνοιγμα των παρακφρων από τον επιβάτθ?
Α. Ναι εάν ςυγκατατίκεται και ο οδθγόσ
Β. Ναι όταν κάνει ηζςτθ
Γ. Επιτρζπεται κατά τθν κρίςθ του επιβάτθ ανεξάρτθτα από τθν κζλθςθ του οδθγοφ εάν όμωσ πρόκειται για
τα πίςω παράκυρα
5. Από ποιόν επιτρζπεται να γίνει επιςκευι ενόσ ταξίμετρου?
Α. Από ςυνεργείο ταξιμζτρων που ζχει εξουςιοδοτθκεί από τθν υπθρεςία Συγκοινωνιϊν
Β. Από ΚΤΕΟ
Γ. Από οποιοδιποτε τεχνίτθ ταξιμζτρων

6. Επιτρζπεται ςτον οδθγό ταξί να διακόψει τθ μίςκωςθ για προςωπικοφσ λόγουσ?
Α. Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ
Β. Επιτρζπεται μόνο με τθν ςυγκατάκεςθ του επιβάτθ
Γ. Επιτρζπεται ανεξάρτθτα από τθν ςυγκατάκεςθ ι όχι του επιβάτθ
7. Επιτρζπεται θ προμίςκωςθ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου όταν ο μιςκωτισ (πελάτθσ) είναι ιδιϊτθσ?
Α. Πχι
Β. Επιτρζπεται χωρίσ κανζνα περιοριςμό
Γ. Επιτρζπεται μόνο όταν πρόκειται για κοινωνικοφσ λόγουσ (π.χ γάμουσ, κθδείεσ) και μετά από ςχετικι
βεβαίωςθ του μιςκωτι
8. Ζνα ταξί με χαλαςμζνο ταξίμετρο επιτρζπεται να παρζχει εξυπθρζτθςθ ςτο κοινό?
Α. Ναι όταν ςτακμεφει ςε πιάτςα και γίνει γνωςτό ςτουσ επιβάτεσ πριν τθν επιβίβαςθ τουσ, ότι υπάρχει
βλάβθ ςτο ταξίμετρο
Β. Ναι εάν πθγαίνουμε για το ςυνεργείο επιςκευισ και ο επιβάτθσ πθγαίνει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ
Γ. Πχι. Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ
9. Κάποιο αγοραίο βρίςκεται ςτθν πιάτςα του ςτο χωριό Α. Ο οδθγόσ του αγοραίου δζχεται τθλεφϊνθμα
από κάποιον επιβάτθ που βρίςκεται ςτο χωριό Β και ηθτάει διαδρομι από το χωρίο Β ςτθν πόλθ Γ.
Α. Ο οδθγόσ του αγοραίου αυτοφ δεν επιτρζπεται να αναλάβει τθν μίςκωςθ
Β. Επιτρζπεται να αναλάβει τθν μίςκωςθ αλλά κα πλθρωκεί τθν απόςταςθ (Α-Β) με τιμολόγιο 1 και τθν
απόςταςθ (Β-Γ) με τιμολόγιο 2
Γ. Επιτρζπεται να αναλάβει τθν μίςκωςθ αλλά κα πλθρωκεί όλθ τθ διαδρομι (Α-Β-Γ) με τιμολόγιο 2
10. Τι κα ςυμβεί αν μετά τθν λιξθ τθσ θμερομθνίασ ιςχφοσ τθσ ειδικισ άδειασ περάςει ζνα εξάμθνο και
κελιςετε τότε να τθν ανανεϊςετε?
Α. Δεν κα μπορζςετε να τθν ανανεϊςετε γιατί κα ζχετε χάςει το δικαίωμα
Β. Δεν κα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλθμα
Γ. Θα μπορζςετε να τθν ανανεϊςετε αφοφ δϊςετε όμωσ επιπλζον και τισ ςχετικζσ γραπτζσ εξετάςεισ
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1. Ζνα ταξί είναι προμιςκωμζνο από κάποιον Δθμόςιο Οργανιςμό και βρίςκεται ςτο χϊρο του
αεροδρομίου για παραλαβι επιβατϊν. Είναι ο οδθγόσ υποχρεωμζνοσ να ζχει μαηί του βεβαίωςθ
μιςκωτι?
Α. Πχι γιατί ο μιςκωτισ είναι Δθμόςιοσ Οργανιςμόσ
Β. Ρρζπει να ζχει μια απλι βεβαίωςθ
Γ. Ρρζπει να ζχει βεβαίωςθ που κα περιζχει ονοματεπϊνυμο των επιβατϊν και ςτοιχεία τθσ άφιξθσ τουσ
(π.χ αρικμόσ πτιςθσ, πικανι ϊρα άφιξθσ κ.λ.π.)
2. Σε περίπτωςθ που ο οδθγόσ ειδοποιθκεί με ζγγραφο από αρμόδια αρχι να κατακζςει τθν ειδικι του
άδεια, είναι υποχρεωμζνοσ να τθν παραδϊςει, όπου του ορίηεται :
Α. Μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα
Β. Μζςα ςε πζντε (5) μζρεσ από τθν επόμενθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Διαφορετικά κα
κεωρθκεί παραβάτθσ του Κανονιςμοφ
3. Ο οδθγόσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία του ταξίμετρου διότι για τθν
περίπτωςθ αυτι, υπεφκυνοσ είναι ο ιδιοκτιτθσ του ταξί.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
4. Ζνασ ιδιοκτιτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ωσ οδθγόσ του ταξί του κάποιο πρόςωπο που δεν ζχει
ιςχφουςα άδεια οδθγοφ Ε.Δ.Χ αυτ/των, μόνο εφόςον ςυνδζεται με το πρόςωπο αυτό με α’ ι β’ βακμό
ςυγγζνειασ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ

5. Μετά το τζλοσ τθσ διαδρομισ ο επιβάτθσ ηθτάει από τον οδθγό ταξί απόδειξθ πλθρωμισ.
Α. Ο οδθγόσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει απόδειξθ
Β. Ο οδθγόσ υποχρεοφται να δϊςει απόδειξθ
Γ. Ο οδθγόσ οφείλει να δϊςει απόδειξθ μόνο εάν είναι και ιδιοκτιτθσ του ταξί

6. Ο οδθγόσ κάποιου ταξί ελζγχεται από μικτό ςυνεργείο ελζγχου ςτο αεροδρόμιο. Το μικτό ςυνεργείο για
λόγουσ επιβολισ προβλεπόμενων κυρϊςεων ηθτάει επιτόπου τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ και τθν άδεια
κυκλοφορίασ του ταξί.
Α. Εφόςον ο οδθγόσ δεν είναι ιδιοκτιτθσ του ταξί μπορεί να αρνθκεί τθν παράδοςθ των ςτοιχείων αυτϊν
Β. Ο οδθγόσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει αμζςωσ και επιτόπου αυτά τα αφαιροφμενα ςτοιχεία
7. Αν κατά τθν διαδρομι με ταξί κα πρζπει να πλθρωκοφν διόδια, καταβάλλονται από τον επιβάτθ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
8. Εάν λιξει θ ιςχφσ τθσ ειδικισ άδειασ ο οδθγόσ μπορεί να ςυνεχίςει να εργάηεται ςε ταξί ι αγοραίο μζχρι
να μπορζςει να τθν ανανεϊςει.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
9. Κατά το τζλοσ τθσ διαδρομισ ο επιβάτθσ υποδεικνφει ςτον οδθγό να ςταματιςει ςε ςθμείο που
απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ. Ρου κα γίνει θ αποβίβαςθ του επιβάτθ?
Α. Στθν πλθςιζςτερθ διαςταφρωςθ με άλλον δρόμο
Β. Στο πλθςιζςτερο επιτρεπόμενο ςθμείο και κατά τρόπο ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων
και πεηϊν
Γ. Ο οδθγόσ μπορεί να ςταματιςει ςτο υποδεικνυόμενο ςθμείο μόνο εάν δεν εμποδίηεται θ κυκλοφορία
10. Κατά τθν διάρκεια μιασ διαδρομισ ο ςκφλοσ του επιβάτθ ρυπαίνει το αυτοκίνθτο.
Α. Ο οδθγόσ κα ηθτιςει επιπλζον χρθματικι αποηθμίωςθ
Β. Ο οδθγόσ μπορεί να διακόψει τθν μίςκωςθ αμζςωσ
Γ. Ο οδθγόσ κα ηθτιςει από τον επιβάτθ να αποκαταςτιςει τθν κακαριότθτα
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1. Ροιοσ ζχει τθν υποχρζωςθ φορτοεκφόρτωςθσ των αποςκευϊν από και προσ το πεηοδρόμιο?
Α. Ο οδθγόσ του ταξί
Β. Ο επιβάτθσ
Γ. Ο οδθγόσ εάν ο επιβάτθσ είναι πρόςωπο που χρειάηεται βοικεια και ο επιβάτθσ ςτισ άλλεσ
περιπτϊςεισ
2. Επιτρζπεται ςτον οδθγό ταξί να παραλαμβάνει αρικμό επιβατϊν μεγαλφτερο από αυτόν που
αναφζρεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του αυτ/του?
Α. Ναι εφόςον είναι ϊρα μεγάλθσ κίνθςθσ οπότε επιτρζπεται επιπλζον θ μεταφορά ενόσ το πολφ
επιβάτθ
Β. Πχι. Απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ
Γ. Ναι, εφόςον ο επιπλζον επιβάτθσ είναι παιδί θλικίασ μζχρι 6 χρονϊν
3. Αν ςτουσ αναμζνοντεσ ςε μια πιάτςα επιβάτεσ υπάρχει ζνασ τυφλόσ ι μια ζγκυοσ, τι γίνεται με τθν
ςειρά επιβίβαςθσ?
Α. Τθρείται θ ςειρά αναμονισ των επιβατϊν
Β. Δίνεται προτεραιότθτα ςτον τυφλό ι τθν ζγκυο εφόςον ςυμφωνοφν και οι αναμζνοντεσ επιβάτεσ που
προθγοφνται
Γ. Ρροτιμάται ο τυφλόσ ι θ ζγκυοσ ανεξάρτθτα αν ζχουν προτεραιότθτα και αν ςυμφωνοφν ι όχι οι
υπόλοιποι αναμζνοντεσ επιβάτεσ
4. Επιτρζπεται θ προμίςκωςθ όταν ο μιςκωτισ του αυτ/του είναι το Δθμόςιο
Α. Ναι
Β. Πχι
5. Ρροκειμζνου να αποβιβάςετε επιβάτθ το αυτοκίνθτο κα πρζπει να βρίςκεται
Α. Σε πλιρθ ςτάςθ
Β. Σε ςτάςθ ι ζςτω με ταχφτθτα μικρότερθ των 3km/h

6. Επιτρζπεται το άνοιγμα των πίςω παρακφρων από τον οδθγό
Α. Ναι, εφόςον κάνει ηζςτθ
Β. Ναι κατά τθν κρίςθ του οδθγοφ
Γ. Ναι εφόςον ςυγκατατίκεται και ο επιβάτθσ
7. Αν θ κίνθςθ ενόσ μιςκωμζνου ταξί ι αγοραίου διακοπεί για αντικατάςταςθ ελαςτικοφ, ο χρόνοσ
αντικατάςταςθσ του ελαςτικοφ χρεϊνεται ςαν χρόνο αναμονισ?
Α. Ναι
Β. Πχι
8. Ζνα ταξί με χαλαςμζνο το ταξίμετρο επιτρζπεται να παρζχει εξυπθρζτθςθ ςτο κοινό?
Α. Ναι όταν ςτακμεφει ςε πιάτςα και γίνει γνωςτό ςτουσ επιβάτεσ πριν τθν επιβίβαςθ τουσ ότι υπάρχει
βλάβθ ςτο ταξίμετρο
Β. Ναι εάν πθγαίνουμε για το ςυνεργείο επιςκευισ και ο επιβάτθσ πθγαίνει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ
Γ. Πχι. Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ
9. Σε ποιο χϊρο του λιμανιοφ επιτρζπεται θ παραλαβι επιβατϊν?
Α. Στισ πιάτςεσ που κακορίςτθκαν αποκλειςτικά γι’ αυτό το ςκοπό
Β. Στισ κακοριςμζνεσ πιάτςεσ αλλά και ςε οποιοδιποτε ςθμείο οδοςτρϊματοσ όπου δεν απαγορεφεται
θ ςτάκμευςθ
10. Επιτρζπεται θ πολλαπλι μίςκωςθ?
Α. Επιτρζπεται μόνο αν δεν ζχουν αντίρρθςθ οι επιβάτεσ
Β. Πχι δεν επιτρζπεται
Γ. Επιτρζπεται μόνο κατά τισ ϊρεσ αιχμισ τθσ επιβατικισ κίνθςθσ
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Α' ΒΟΘΘΕΙΕΣ

ΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ελζγξαντεσ υπάλλθλλοι :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΡΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
Αρικμόσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ :
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου Αίτθςθσ :
Θμερομθνία Εξζταςθσ :

(Υπογραφι)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Ροια θ υποχρζωςθ των οδθγϊν των δφο πρϊτων ταξί ι αγοραίων που ςτακμεφουν ςε πιάτςα?
Α. Να βρίςκονται υποχρεωτικά μζςα ςτο αυτοκίνθτο τουσ
Β. Να βρίςκονται μζςα ςτο αυτοκίνθτο τουσ ι κοντά ςε αυτό και ςε εμφανι κζςθ
Γ. Καμία υποχρζωςθ
2. Επιτρζπεται θ πολλαπλι μίςκωςθ?
Α. Επιτρζπεται μόνο αν δεν ζχουν αντίρρθςθ οι επιβάτεσ
Β. Πχι δεν επιτρζπεται
Γ. Επιτρζπεται μόνο κατά τισ ϊρεσ αιχμισ τθσ επιβατικισ κίνθςθσ
3. Με ποια ςειρά πραγματοποιείται θ μίςκωςθ αυτοκινιτων ταξί που βρίςκονται ςε μια πιάτςα?
Α. Με βάςθ τθ ςειρά αναμονισ των αυτοκινιτων
Β. Με βάςθ τθν επιλογι που κα κάνει ο επιβάτθσ
Γ. Με βάςθ τθν κατεφκυνςθ που κζλει να ακολουκιςει ο επιβάτθσ
4. Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εςωτερικι και εξωτερικι κακαριότθτα του ταξί?
Α. Ο ιδιοκτιτθσ
Β. Ο οδθγόσ
Γ. Και οι δφο
5. Εκτόσ από το παράκυρο του οδθγοφ, επιτρζπεται να ανοίγει ο οδθγόσ και άλλα παράκυρα όταν
είναι μιςκωμζνο το αυτοκίνθτο?
Α. Επιτρζπεται κατά τθν κρίςθ του οδθγοφ
Β. Επιτρζπεται μόνο με τθν ςυγκατάκεςθ του επιβάτθ
Γ. Επιτρζπεται τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ενϊ ςτουσ χειμερινοφσ πρζπει να ρωτιςει τον επιβάτθ

6. Σε ποιο ςθμείο ενόσ ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ επιτρζπεται θ παραλαβι των επιβατϊν?
Α. Σε όλα τα ςθμεία που επιτρζπεται θ αποβίβαςθ των επιβατϊν
Β. Σε οποιοδιποτε ςθμείο του οδοςτρϊματοσ όπου δεν απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ
Γ. Αποκλειςτικά ςτισ κακοριςμζνεσ γι’ αυτό τον ςκοπό πιάτςεσ

7. Σε περίπτωςθ που το ταξί δεν μιςκϊνεται λόγω βλάβθσ ποια είναι θ υποχρζωςθ του οδθγοφ?
Α. Να αφαιρζςει τθν επιγραφι ταξί τθσ οροφισ
Β. Να καλφψει τθν επιγραφι ταξί με ειδικό κάλυμμα να κατεβάςει τθν πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΟ και να
πάει για άμεςθ επιδιόρκωςθ τθσ βλάβθσ
8. Κάκε πότε ο οδθγόσ πρζπει να εξετάηει όλα τα ςυςτιματα του αυτοκινιτου που επθρεάηουν τθν
αςφάλεια των επιβατϊν και τθσ κυκλοφορίασ?
Α. Κάκε δφο μζρεσ
Β. Ράντοτε πριν αναλάβει κακικοντα (βάρδια)
Γ. Κάκε μια εβδομάδα
9. Είναι υποχρεωτικό για τον οδθγό να κατεβάηει τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ μόλισ του ηθτθκεί
μίςκωςθ?
Α. Ναι
Β. Πχι
Γ. Δεν υπάρχει κανόνασ
10. Ροιοσ ζχει τθν υποχρζωςθ φορτοεκφόρτωςθσ των αποςκευϊν από και προσ το πεηοδρόμιο?
Α. Ο οδθγόσ του ταξί
Β. Ο επιβάτθσ
Γ. Ο οδθγόσ εάν ο επιβάτθσ είναι πρόςωπο που χρειάηεται βοικεια και ο επιβάτθσ ςτισ άλλεσ
υποχρεϊςεισ
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Οι ελζγξαντεσ υπάλλθλλοι :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΡΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
Αρικμόσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ :
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου Αίτθςθσ :
Θμερομθνία Εξζταςθσ :

(Υπογραφι)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Πλα τα Ε.Δ.Χ αυτοκίνθτα είναι υποχρεωτικό να ζχουν χάρτθ τθσ περιοχισ λειτουργίασ του?
Α. Ναι χωρίσ καμία εξαίρεςθ
Β. Πχι
Γ. Ναι εφόςον θ ζδρα τουσ είναι διμοσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από 30000 κατοίκουσ
2. Κάποιο ραδιοταξί φςτερα από δρομολόγιο ςτθν πόλθ Β επιςτρζφει ςτθν ζδρα του (πόλθ Α)
Και βρίςκεται κοντά ςτο χωρίο Γ. Από τον δζκτθ του (ραδιοςυςκευι) πλθροφορείται ότι ςτο
χωρίο Γ κάποιοσ επιβάτθσ κζλει να πάει ςτθν πόλθ Β και ηθτάει ταξί. Ο οδθγόσ του ραδιοταξί
αυτοφ δεν επιτρζπεται να αναλάβει τθν μίςκωςθ γιατί βρίςκεται εκτόσ ζδρασ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
3. Οι ιδιοκτιτεσ ταξί είναι υποχρεωμζνοι να χρθςιμοποιοφν οδθγοφσ που ζχουν ιςχφουςα
ειδικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτων ταξί. Ο οδιγθςθ ταξί από οδθγοφσ που δεν ζχουν τθν
ειδικι άδεια είναι παράβαςθ και για τουσ οδθγοφσ και για τουσ ιδιοκτιτεσ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
4. Ο οδθγόσ επιτρζπεται να κζτει ςε λειτουργία ραδιόφωνο όταν το ταξί του είναι μιςκωμζνο?
Α. Πχι
Β. Ναι αλλά ςε χαμθλι ζνταςθ
Γ. Ναι εφόςον ςυγκατατίκεται και ο επιβάτθσ

5. Επιτρζπεται ζνα ταξί με χαλαςμζνο ταξίμετρο να διατίκεται για εξυπθρζτθςθ του κοινοφ?
Α. Ναι
Β. Απαγορεφεται αυςτθρά
Γ. Επιτρζπεται μόνο εφόςον ζχουμε ςυνεννοθκεί με τον επιβάτθ που πρόκειται να
παραλάβουμε
6. Τα μεικτά ςυνεργεία ελζγχου του κανονιςμοφ λειτουργίασ των αυτοκινιτων ταξί και
αγοραίων από ποιουσ αποτελοφνται?
Α. Από υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ Συγκοινωνιϊν
Β. Από τροχονόμουσ
Γ. Από υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ Συγκοινωνιϊν, αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ και από
εκπροςϊπουσ των ιδιοκτθτϊν και οδθγϊν αυτοκινιτων ταξί αγοραίων
7. Επιτρζπεται θ άρνθςθ μίςκωςθσ?
Α. Επιτρζπεται μόνο αν ο επιβάτθσ βρίςκεται υπο τθν επιρεια τοξικϊν ουςιϊν ι μζκθσ και
δεν ςυνοδεφεται από άλλο νθφάλιο άτομο
Β. Πχι
Γ. Επιτρζπεται εφόςον ο επιβάτθσ δεν πθγαίνει προσ το μζροσ που ζχει τελικό προοριςμό
το ταξί
8. Επιτρζπεται ςτον οδθγό ενόσ αγοραίου να διακόψει μια μίςκωςθ για προςωπικοφσ λόγουσ?
Α. Ναι με τθν ςυγκατάκεςθ των επιβατϊν
Β. Δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ
9. Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο επιλογι εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που μεταξφ των
επιβατϊν που περιμζνουν να μιςκϊςουν ταξί βρίςκονται τυφλοί ι ανάπθροι ι ζγκυεσ,
οπότε είναι υποχρεωτικι θ προτίμθςθ τουσ από τουσ οδθγοφσ ταξί.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
10. Ο οδθγόσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου ζχει υποχρζωςθ να μεταφζρει πρόςωπα που χρειάηονται
βοικεια (όπωσ τραυματίεσ) και από ατυχιματα ςτα οποία ο ίδιοσ δεν ζχει ανάμιξθ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
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Α' ΒΟΘΘΕΙΕΣ

ΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ελζγξαντεσ υπάλλθλλοι :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΡΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
Αρικμόσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ :
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου Αίτθςθσ :
Θμερομθνία Εξζταςθσ :

(Υπογραφι)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Πταν το ταξί είναι μιςκωμζνο θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ πρζπει να είναι:
Α. Ράντοτε ανεβαςμζνθ
Β. Ράντοτε κατεβαςμζνθ
2. Ζνα ταξί που δεν είναι μιςκωμζνο βρίςκεται εκτόσ των ορίων τθσ ζδρασ του. Επιτρζπεται να
μιςκωκεί?
Α. Ναι εφόςον υπάρχει ζλλειψθ ταξί
Β. Πχι
Γ. Μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τον κανονιςμό (ανωτζρα βια,
επείγουςα ανάγκθ κ.τ.λ)
3. Ρόςα άτομα επιτρζπεται να μεταφζρονται με ζνα ταξί ι αγοραίο?
Α. Το πολφ ζξι άτομα
Β. Ζνα άτομο περιςςότερο από το κανονικό αν είναι ϊρα αιχμισ επιβατικισ κίνθςθσ
Γ. Τόςα, όςα επιτρζπονται από τθν άδεια κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου
4. Πταν για κάποιο από τουσ λόγουσ αλλαγισ βάρδιασ, βλάβθ αυτοκινιτου, βλάβθσ ταξιμζτρου το
αυτοκίνθτο δεν μιςκϊνεται τι κα κάνει ο οδθγόσ?
Α. Θα καλφψει με το ειδικό κάλυμμα τθν επιγραφι τθσ οροφισ ΤΑΞΙ, κα κατεβάςει τθν
ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ και δεν κα παραλάβει επιβάτεσ
Β. Θα κατεβάςει τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ και δεν κα παραλάβει επιβάτεσ
Γ. Θα αναρτιςει πινακίδα με το όνομα τθσ περιοχισ προσ τθν οποία κατευκφνεται το ταξί
και μπορεί να παραλάβει επιβάτεσ που προορίηονται για τθν ίδια κατεφκυνςθ

5. Ρότε επιτρζπεται θ αλλαγι βάρδιασ των οδθγϊν?
Α. Με απόφαςθ του ο οικείοσ Νομάρχθσ κακορίηει τα χρονικά όρια που γίνεται θ αλλαγι
βάρδιασ
Β. Εξαρτάται πότε ζχουν ςυμφωνιςει οι δφο οδθγοί που δουλεφουν ςτο ίδιο ταξί
Γ. Δεν υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ
6. Επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ του αυτοκινιτου ταξί ςαν ιδιωτικισ χριςθσ μεταφορικοφ μζςου
από τουσ ιδιοκτιτεσ?
Α. Επιτρζπεται μόνο 20 θμζρεσ το χρόνο
Β. Απαγορεφεται γενικά
Γ. Επιτρζπεται μόνο αφοφ αφαιρεκεί θ πινακίδα οροφισ με τθν ζνδειξθ ΤΑΞΙ και ζπειτα
από ζγγραφθ άδεια τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ Συγκοινωνιϊν
7. Αυτοκίνθτα ταξί που ζχουν χαλαςμζνο ταξίμετρο μποροφν να ςτακμεφουν ςε ςτακμοφσ
αυτοκινιτων ταξί (πιάτςεσ)?
Α. Ναι
Β. Πχι
Γ. Ναι εφόςον ςτακμεφουν για να επιςκευάςουν το ταξίμετρο
8. Εάν με απόφαςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Α’ επιβλθκεί διοικθτικό πρόςτιμο ςε ζναν οδθγό
αγοραίου και ο οδθγόσ αυτόσ επικυμεί να αςκιςει ζνςταςθ, τότε κατακζτει τθν γραπτι του
ζνςταςθ:
Α. Στο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Α’ εντόσ είκοςι θμερϊν
Β. Στθν αρμόδια Υπθρεςία Τροχαίασ εντόσ δφο μθνϊν
Γ. Στο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Β’ εντόσ πζντε θμερϊν μετά από τθν θμερομθνία που του
κοινοποιικθκε θ επιβολι του διοικθτικοφ προςτίμου
9. Απαγορεφεται με οποιονδιποτε τρόπο επιλογι επιβατϊν εκτόσ από τθν περίπτωςθ που μεταξφ
των επιβατϊν που περιμζνουν να μιςκϊςουν ταξί βρίςκονται ξζνοι τουρίςτεσ οπότε και είναι
υποχρεωτικι θ προτίμθςθ τουσ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
10. Το ταξίμετρο που είναι εγκατεςτθμζνο ςε ζνα ταξί κα πρζπει να είναι τφπου εγκεκριμζνου:
Α. Από τισ Υπθρεςίεσ Συγκοινωνιϊν
Β. Από το Υπουργείο Εμπορίου
Γ. Από τθν Τροχαία
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ΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ελζγξαντεσ υπάλλθλλοι :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΡΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
Αρικμόσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ :
Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου Αίτθςθσ :
Θμερομθνία Εξζταςθσ :

(Υπογραφι)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ οι ενδείξεισ ΕΛΕΥΘΕΟ και τθσ οροφισ ΤΑΞΙ πρζπει να είναι :
Α. Ράντοτε φωτεινζσ
Β. Ράντοτε ςβθςτζσ
Γ. Σβθςτζσ όταν το ταξί είναι μιςκωμζνο και φωτεινζσ όταν δεν είναι μιςκωμζνο
2. Επιτρζπεται θ άρνθςθ μίςκωςθσ?
Α. Ναι εφόςον ο επιβάτθσ βρίςκεται υπο τθν επιρεια τοξικϊν ουςιϊν ι μζκθσ και δεν
ςυνοδεφεται από άλλο νθφάλιο άτομο
Β. Πχι
Γ. Επιτρζπεται εφόςον ο επιβάτθσ δεν πθγαίνει προσ το μζροσ που ζχει τελικό προοριςμό
το αυτοκίνθτο ταξί
3. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί μίςκωςθ ςε ςτακμό (πιάτςα) τθλεφωνικά, ποια υποχρζωςθ ζχει ο
οδθγόσ?
Α. Καμία υποχρζωςθ
Β. Θζτει ςε λειτουργία το ταξίμετρο, κατεβάηει τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ και πθγαίνει αμζςωσ
ςτο ςθμείο που ηθτικθκε θ μίςκωςθ
Γ. Ξεκινά για το ςθμείο όπου ηθτικθκε θ μίςκωςθ αφοφ κατεβάςει τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ
4. Ροια υποχρζωςθ ζχει ο οδθγόσ ςε περίπτωςθ οδικοφ ατυχιματοσ?
Α. Να ςταματιςει αμζςωσ ςτον τόπο του ατυχιματοσ και να ενεργιςει ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ΚΟΚ
Β. Καμία υποχρζωςθ
Γ. Να ςταματιςει ςτον τόπο του ατυχιματοσ μόνο εφόςον ζχει ανάμιξθ

5. Επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ του αυτοκινιτου ΑΓΟΑΙΟΥ ςαν ιδιωτικισ χριςθσ μεταφορικοφ
μζςου από τουσ ιδιοκτιτεσ?
Α. Επιτρζπεται 10 θμζρεσ το χρόνο
Β. Απαγορεφεται γενικά
Γ. Επιτρζπεται αφοφ αφαιρεκεί θ πινακίδα οροφισ με τθν ζνδειξθ ΑΓΟΑΙΟ και ζπειτα από
ζγγραφθ άδεια τθσ Τροχαίασ
6. Επιτρζπεται ι όχι θ μεταφορά εφφλεκτων και εκρθκτικϊν υλϊν με αυτοκίνθτα ταξί – αγοραία?
Α. Επιτρζπεται μόνο με τθν άδεια τθσ Αςτυνομίασ
Β. Απαγορεφεται γενικά
Γ. Εξαρτάται από τθν κρίςθ του οδθγοφ
7. Ο επιβάτθσ επιτρζπεται να καπνίηει μζςα ςτα ταξί- αγοραία?
Α. Ναι χωρίσ περιοριςμό
Β. Ναι με τθν ςυγκατάκεςθ του οδθγοφ
Γ. Πχι αν υπάρχουν και άλλοι ςυνεπιβάτεσ και ναι εφόςον είναι ο μόνοσ επιβάτθσ ςτο
αυτοκίνθτο
8. Σε περίπτωςθ που ρυπαίνεται το αυτοκίνθτο από μεταφερόμενα ηϊα ι αντικείμενα, ποιοσ είναι
υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ κακαριότθτασ?
Α. Ο επιβάτθσ
Β. Ο οδθγόσ
Γ. Και οι δφο
9. Επιτρζπεται θ οδιγθςθ ταξί και αγοραίων από άτομα που δεν ζχουν τθν προβλεπόμενθ ειδικι
άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτων?
Α. Ναι
Β. ‘Πχι
Γ. Ναι αλλά για λίγεσ μόνο ϊρεσ
10. Εφόςον εκλείψει μια από τισ προχποκζςεισ που μπαίνουν για να μπορεί κάποιοσ να πάρει
ειδικι άδεια, ποια ευκφνθ ζχει ο κάτοχοσ τθσ?
Α. Να τθν παραδϊςει αμζςωσ ςτθν αρμόδια αρχι που τθν εξζδωςε
Β. Δεν ζχει καμία ευκφνθ
Γ. Να τθν παραδϊςει ςτο ςωματείο του
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1. Πταν για κάποιο λόγο (αλλαγι βάρδιασ, βλάβθ αυτοκινιτου, βλάβθ ταξίμετρου) το αυτοκίνθτο
δεν μιςκϊνεται, τι κα κάνει ο οδθγόσ?
Α. Θα καλφψει με το ειδικό κάλυμμα τθν επιγραφι τθσ οροφισ ΤΑΞΙ, κα κατεβάςει τθν
ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ και δεν κα παραλάβει επιβάτεσ
Β. Θα κατεβάςει τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ και δεν κα παραλάβει επιβάτεσ
2. Αργά το βράδυ, οδθγόσ αναλαμβάνει μίςκωςθ και ο επιβάτθσ ηθτάει διαδρομι για ζνα
απομακρυςμζνο ςθμείο ςε ακατοίκθτθ περιοχι. Δθμιουργείται αίςκθμα αναςφάλειασ ςτον
οδθγό του ταξί.
Α. Ο οδθγόσ αρνείται τθν μίςκωςθ
Β. Ο οδθγόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει τθν επζμβαςθ τθσ πλθςιζςτερθσ αςτυνομικισ
αρχισ
3. Επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ του αυτοκινιτου ταξί ςαν ιδιωτικισ χριςθσ μεταφορικοφ μζςου
από τουσ οδθγοφσ ταξί?
Α. Απαγορεφεται γενικά
Β. Επιτρζπεται για 10 θμζρεσ το χρόνο μετά από ζγγραφθ άδεια τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ
Γ. Επιτρζπεται 20 θμζρεσ το χρόνο και μόνο ζπειτα από ζγγραφθ άδεια του ιδιοκτιτθ και
χοριγθςθ ςχετικοφ ςθμειϊματοσ από τθν Υπθρεςία Συγκοινωνιϊν τθσ Νομαρχίασ
4. Με τα ταξί ι αγοραία επιτρζπεται θ μεταφορά κατοικίδιων ηϊων ?
Α. Απαγορεφεται γενικά
Β. Επιτρζπεται κατά τθν κρίςθ του οδθγοφ
Γ. Επιτρζπεται εφόςον είναι κακαρά, ιμερα, ζχουν περιλαίμιο, φίμωτρο (αν πρόκειται για
ςκφλουσ), ζνδειξθ ιατρικοφ ελζγχου και ςυνοδεφοντα απαραίτθτα από κάποιο πρόςωπο

5. Ο επιβάτθσ επιτρζπεται να ανοίγει τα παράκυρα του ταξί- αγοραίου?
Α. Ναι κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και όχι κατά τουσ χειμερινοφσ
Β. Πχι
Γ. Ναι με τθν ςυγκατάκεςθ του οδθγοφ
6. Πταν κατά τθν λειτουργία του το ταξί δεν ζιναι μιςκωμζνο, θ πινακίδε με τθν ζνδειξθ ΕΛΕΥΘΕΟ
πρζπει να είναι :
Α. Ράντοτε ανεβαςμζνθ
Β. Ράντοτε κατεβαςμζνθ
7. Ζνασ ιδιοκτιτθσ ταξί ι αγοραίου δεν ζχει ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτων.
Επιτρζπεται να οδθγεί το αυτοκίνθτο του ταξί ι αγοραίου?
Α. Πχι
Β. Ναι εφόςον είναι δικό του ολόκλθρο
Γ. Επιτρζπεται μόνο όταν ο οδθγόσ του βρίςκεται ςε άδεια
8. Ροιοσ είναι αρμόδιοσ για τθν χοριγθςθ επζκταςθσ και ανανζωςθσ ειδικισ άδειασ?
Α. Θ Υπθρεςία Συγκοινωνιϊν τθσ οικείασ Νομαρχίασ
Β. Το Σωματείο
Γ. Θ Τροχαία
9. Ροια υποχρζωςθ ζχει ο οδθγόσ ταξί μόλισ διαπιςτϊςει ότι χάλαςε το ταξίμετρο?
Α. Καμία υποχρζωςθ
Β. Καλφπτει τθν επιγραφι ταξί με ειδικό κάλυμμα και αποςφρεται για άμεςθ επιδιόρκωςθ
τθσ βλάβθσ
Γ. Ειδοποιεί τον ιδιοκτιτθ και ςυνεχίηει να παρζχει εξυπθρζτθςθ αλλά πριν παραλάβει
επιβάτεσ, τουσ ενθμερϊνει
10. Κάποιο ταξί βρίςκεται ζξω από τθν ζδρα του (πόλθ Α) και επιςτρζφει ςε αυτιν. Στο δρόμο
ςυναντά ζνα φορτθγό που ζχει ακινθτοποιθκεί λόγω βλάβθσ. Ο οδθγόσ του φορτθγοφ ηθτά
μίςκωςθ του ταξί προκειμζνου να πάει ςτθν πόλθ Β.
Α. Δεν επιτρζπεται ανάλθψθ μίςκωςθσ γιατί το ταξί είναι εκτόσ ζδρασ
Β. Επιτρζπεται ςτθν περίπτωςθ αυτι θ μίςκωςθ, αλλά ο οδθγόσ είναι υποχρεωμζνοσ να
χρθςιμοποιιςει ταρίφα 1
Γ. Επιτρζπεται ςτθν περίπτωςθ αυτι θ μίςκωςθ αλλά ο οδθγόσ ταξί κα χρθςιμοποιιςει
ταρίφα 2
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1. Μζχρι πόςο χρόνο είναι υποχρεωμζνοσ ο οδθγόσ ταξί να περιμζνει επιβάτθ που ζχει μιςκωμζνο
ταξί?
Α. 15 λεπτά τθσ ϊρασ
Β. 20 λεπτά τθσ ϊρασ
Γ. 10 λεπτά τθσ ϊρασ
2. Κάποιο ραδιοταξί φςτερα από δρομολόγιο ςτθν πόλθ Β, επιςτρζφει ςτθν ζδρα του (πόλθ Α) και
βρίςκεται κοντά ςτο χωρίο Γ. Από τον δζκτθ του (ραδιοςυςκευι) πλθροφορείται ότι ςτο χωριό Γ
υπάρχει κάποια ετοιμόγεννθ που πρζπει να μεταφερκεί επειγόντωσ ςτθν πόλθ Β. Ο οδθγόσ του
ραδιοταξί δεν επιτρζπεται να αναλάβει τθν μίςκωςθ γιατί βρίςκεται εκτόσ ζδρασ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
3. Ροιοσ κακορίηει το κόμιςτρο των ταξί- Αγοραίων?
Α. Το Υπουργείο Οικονομικϊν
Β. Το Υπουργείο Εμπορίου
Γ. Το Υπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
4. Από ποιόν γίνεται ο ζλεγχοσ του κανονιςμοφ λειτουργίασ των αυτοκινιτων ταξί –αγοραίων?
Α. Μόνο από τα όργανα του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν
Β. Μόνο από τα όργανα τθσ Αςτυνομίασ
Γ. Από όργανα τθσ Αςτυνομίασ ι από μεικτά ςυνεργεία τθσ Νομαρχίασ ι από άλλα όργανα
εντεταλμζνα από το Υπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν

5. Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο επιλογι επιβατϊν εκτόσ από τθν περίπτωςθ που
μεταξφ των επιβατϊν που περιμζνουν να μιςκϊςουν ταξί βρίςκονται ξζνοι τουρίςτεσ οπότε και
είναι υποχρεωτικι θ προτίμθςθ τουσ
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
6. Ροια υποχρζωςθ ζχει ο οδθγόσ ταξί όςον αφορά τθν μεταφορά αποςκευϊν του επιβάτθ
Α. Καμία υποχρζωςθ
Β. Είναι υποχρεωτικι θ παραλαβι τουσ εφόςον τοποκετοφνται ςτον ειδικό χϊρο και δεν
παραβιάηονται οι προδιαγραφζσ του αυτοκινιτου και οι ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΟΚ
Γ. Είναι υποχρεωτικι θ παραλαβι μόνο εκείνων από τισ αποςκευζσ που ζχουν βάροσ κάτω
από δζκα (10) κιλά
7. Κάποιοσ επιβάτθσ καπνίηει μζςα ςτο ταξί χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του οδθγοφ. Ο οδθγόσ
ενοχλείται από το κάπνιςμα και παρατθρεί ευγενικά τον επιβάτθ ο οποίοσ δεν ςυμμορφϊνεται.
Τότε ο οδθγόσ πρζπει :
Α. Να διακόψει αμζςωσ τθν μίςκωςθ
Β. Να απειλιςει τον επιβάτθ
Γ. Να τον καταγγείλει εγγράφωσ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Α’ ςαν παραβάτθ του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ ΕΔΧ αυτοκινιτων
8. Αν θ κίνθςθ του ταξί ςταματιςει για ανεφοδιαςμό καυςίμων, ο οδθγόσ πρζπει να ςταματιςει
τθν λειτουργία του ταξίμετρου?
Α. Ναι
Β. Πχι
Γ. Πχι εφόςον ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ δεν προβλζπεται να διαρκζςει περιςςότερο από δφο
λεπτά τθσ ϊρασ
9. Επιτρζπεται θ είςπραξθ κομίςτρου κατά μεταφερόμενο επιβάτθ (ειςθτιριο)?
Α. Ναι εφόςον είναι ϊρα αιχμισ επιβατικισ κίνθςθσ
Β. Πχι
Γ. Ναι μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τον νόμο
10. Επιβάτθσ επικυμεί να πάει ςε μια περιοχι για τθν οποία γνωρίηει ο οδθγόσ ταξί ότι είναι
αδιάβατθ για το αυτοκίνθτο.
Α. Ο οδθγόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει τθν επζμβαςθ τθσ πλθςιζςτερθσ αςτυνομικισ
αρχισ
Β. Ο οδθγόσ αρνείται τθν μίςκωςθ με ευγενικό τρόπο
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1. Από ποιόν γίνεται θ ρφκμιςθ ταξιμζτρου ςε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τιμολογίου?
Α. Από οποιοδιποτε ςυνεργείο
Β. Από οποιονδιποτε τεχνίτθ ταξιμζτρων
Γ. Από ςυνεργείο ταξιμζτρων που ζχει εξουςιοδότθςθ από Υπθρεςία Συγκοινωνιϊν
2. Εάν περάςει θ θμερομθνία ιςχφοσ τθσ ειδικισ άδειασ, ο οδθγόσ δεν επιτρζπεται να ςυνεχίςει να
εργάηεται ςε ταξί ι αγοραίο μζχρι να ανανεϊςει τθν ειδικι άδεια
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
3. Ο ιδιοκτιτθσ ενόσ ταξί αρνείται να αποκαταςτιςει κάποια ςοβαρι βλάβθ του θλεκτρικοφ
ςυςτιματοσ του αυτοκινιτου ταξί. Ο οδθγόσ του αυτοκινιτου αυτοφ πρζπει :
Α. Να ςυνεχίςει να εργάηεται, άςχετα με το αν αποκαταςτάκθκε θ βλάβθ ι όχι
Β. Να παραιτθκεί και να αναηθτιςει εργαςία ςε άλλο ταξί
Γ. Να καταγγείλει εγγράφωσ τον ιδιοκτιτθ ςτο αρμόδιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Α’ ςαν
παραβάτθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ ΕΔΧ αυτοκινιτων
4. Κατά τθν διάρκεια μίςκωςθσ ενόσ αγοραίου προξενείτε ρφπανςθ του αγοραίου από τα
μεταφερόμενα αντικείμενα του επιβάτθ. Ο οδθγόσ του αγοραίου κα πρζπει :
Α. Να ηθτιςει ευγενικά από τον επιβάτθ να μεριμνιςει αυτόσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
κακαριότθτασ
Β. Να ηθτιςει κόμιςτρο μεγαλφτερο από το κανονικό
Γ. Να αδιαφοριςει

5. Ο οδθγόσ ΕΔΧ αυτοκινιτου ζχει υποχρζωςθ να μεταφζρει πρόςωπα που χρειάηονται βοικεια
(όπωσ τραυματίεσ) και από ατυχιματα ςτα οποία ο ίδιοσ δεν ζχει ανάμιξθ
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
6. Τα ςυνεργεία ταξίμετρων δεν είναι υπεφκυνα για τθν ςωςτι ρφκμιςθ των ταξίμετρων. Επίςθσ οι
ιδιοκτιτεσ των ταξί δεν ζχουν υποχρζωςθ να ελζγχουν τθν ακριβι λειτουργία των ταξίμετρων
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
7. Από ποιόν γίνεται ο ζλεγχοσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ λειτουργίασ των αυτοκινιτων ταξίαγοραίων?
Α. Μόνο από όργανα του Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
Β. Μόνο από όργανα τθσ Αςτυνομίασ
Γ. Από όργανα τθσ αςτυνομίασ ι από μεικτά ςυνεργεία τθσ Νομαρχίασ ι από άλλα όργανα
εντεταλμζνα από το Υπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
8. Ο οδθγόσ επιτρζπεται να κζτει ςε λειτουργία ραδιόφωνο όταν το ΑΓΟΑΙΟ είναι μιςκωμζνο?
Α. Πχι
Β. Ναι αλλά ςε χαμθλι ζνταςθ
Γ. Ναι εφόςον ςυγκατατίκεται ο επιβάτθσ
9. Μπορεί να αρνθκεί τθ μεταφορά κατοικίδιου ηϊου ο οδθγόσ αυτοκινιτου ταξί- αγοραίου?
Α. Πχι
Β. Ναι
Γ. Ναι εφόςον δεν ςυντρζχουν ταυτόχρονα οι προχποκζςεισ: να είναι κακαρό, ιμερο, ζχει
ζνδειξθ ιατρικοφ ελζγχου, περιλαίμιο, φίμωτρο (αν πρόκειται για ςκφλο) και ςυνοδεφεται
από άτομο
10. Ο οδθγόσ οφείλει όταν αναλαμβάνει βάρδια να διαπιςτϊνει ότι υπάρχει ςτο ταξίμετρο θ
αυτοκόλλθτθ βεβαίωςθ του εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου ταξιμζτρων. Η μθ φπαρξθ τθσ
βεβαίωςθσ είναι παράβαςθ.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Στθν προςπάκεια μασ να βοθκιςουμε ζναν τραυματία, τι είναι προτιμότερο από τα παρακάτω
να κάνουμε?
Α. Εξαςφάλιςθ ελεφκερθσ αναπνοισ, ςταμάτθμα τθσ αιμορραγίασ και τόνωςθ του θκικοφ
του τραυματία
Β. Αφαίρεςθ και καταςτροφι των ροφχων του τραυματία με γριγορεσ κινιςεισ
Γ. Θζςθ ςτο ςθμείο του τραφματοσ κερμϊν επικεμάτων
2. Ροια είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςε περίπτωςθ ρινικισ αιμορραγίασ?
Α. Χαλάρωςθ των ενδυμάτων του λαιμοφ, ςυμπίεςθ των ρουκουνιϊν με τα δάκτυλα,
ψυχρά επικζματα ςτο μζτωπο, κράτθμα του κεφαλιοφ όςο το δυνατόν ψθλότερα
Β. Χαλάρωςθ των ενδυμάτων του λαιμοφ, ςυμπίεςθ των ρουκουνιϊν με τα δάκτυλα, κερμά
επικζματα ςτο μζτωπο, κράτθμα του κεφαλιοφ όςο το δυνατόν ψθλότερα
Γ. Χαλάρωςθ των ενδυμάτων του λαιμοφ, ςυμπίεςθ των ρουκουνιϊν με τα δάκτυλα, κερμά
επικζματα ςτο μζτωπο, κράτθμα του κεφαλιοφ όςο το δυνατόν χαμθλότερα
3. Ρωσ πρζπει να γίνεται θ μεταφορά αςκενϊν ι τραυματιϊν?
Α. Να παραςχεκοφν οι πρϊτεσ βοικειεσ και θ μεταφορά να είναι αςφαλισ και ταχεία
Β. Το ταχφτερο δυνατό με ςκοπό τθν πλζον ζγκαιρθ μεταφορά του τραυματία ι του αςκενι
ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο
Γ. Τθν όςο το δυνατό αργι μεταφορά, δίνοντασ πρωτεφουςα ςθμαςία ςτθν ομαλότθτα τθσ
κυκλοφορίασ και τθν αποφυγι τροχαίου δυςτυχιματοσ
4. Ροια είναι θ καλφτερθ άμεςθ ενζργεια μασ για να ςβιςουμε τα ροφχα ενόσ ατόμου που ζχουν
πάρει φωτιά από τροχαίο ατφχθμα?
Α. ίξιμο νεροφ με μεγάλθ πίεςθ πάνω ςτο ςϊμα του κφματοσ
Β. Σβιςιμο τθσ φωτιάσ με τθ χριςθ πυροςβεςτιρα
Γ. Γριγορθ κάλυψθ των ροφχων του κφματοσ με άλλα ενδφματα ι κλινοςκεπάςματα

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Αν κάποιο τραφμα ζχει γίνει από ζνα ξζνο ςϊμα (ξφλο, πζτρα, ςίδερο κ.λ.π) που εξακολουκεί να
βρίςκεται ςφθνωμζνο ςτθν περιοχι του τραφματοσ, πωσ πρζπει να αντιμετωπιςκεί?
Α. Ρρζπει να γίνει προςπάκεια να αφαιρεκεί το ξζνο ςϊμα
Β. Αρκεί θ πλφςθ του τραφματοσ με οινόπνευμα και θ επίδεςθ του
Γ. Επίδεςθ του τραφματοσ και γριγορθ μεταφορά του τραυματία ςτο κοντινότερο
νοςοκομείο
2. Ροια είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςε περίπτωςθ εγκαφματοσ?
Α. Ρρζπει το ζγκαυμα να μείνει όςο το δυνατό ξεςκζπαςτο και να καταπολεμθκεί ο πόνοσ
με ζνα παυςίπονο
Β. Τοποκετοφμε ψυχρά επικζματα
Γ. Να ςκεπάηεται με αποςτειρωμζνθ γάηα ι επίδεςμο αφοφ πρϊτα γίνει επάλειψθ ςτθν
περιοχι του εγκαφματοσ με κακαρό οινόπνευμα και ιϊδιο
3. Ρότε εφαρμόηουμε τεχνθτι αναπνοι?
Α. Πταν το άτομο ζχει λιποκυμιςει
Β. Πταν θ αναπνοι του κφματοσ ζχει τελείωσ πάψει
Γ. Πταν ζχουμε ζντονθ ταχυκαρδία ι βραδυκαρδία
4. Ρϊσ πρζπει να οδθγείτε όταν μεταφζρετε ζναν τραυματία ι μια ζγκυο για να γεννιςει?
Α. Σχετικά γριγορα αλλά ομαλά και χωρίσ ζντονεσ αυξομειϊςεισ τθσ ταχφτθτασ ι απότομεσ
ςτροφζσ
Β. Ρολφ γριγορα αδιαφορϊντασ για τθν ομαλότθτα τθσ κίνθςθσ του αυτοκινιτου και με
ςτόχο να πάμε το γρθγορότερο δυνατό ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο
Γ. Πςο πιο αργά μποροφμε δίνοντασ ςθμαςία μόνο ςτθν ομαλότθτα τθσ κίνθςθσ και
αδιαφορϊντασ για τθν ταχφτθτα προςζγγιςθσ ςτο νοςοκομείο

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 3
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Σε περίπτωςθ κατάγματοσ ςτο κεφάλι, ποια είναι θ ςωςτι αντιμετϊπιςθ για τον αςκενι?
Α. Επίδεςθ κεφαλισ και τεχνθτι αναπνοι
Β. Μεταφορά όςο το δυνατό ςυντομότερα ςτο κοντινότερο νοςοκομείο ζχοντασ ξαπλωμζνο
τον πακόντα
Γ. Τοποκετοφμε επι τθσ κεφαλισ κερμά επικζματα
2. Ρωσ γίνεται θ περιποίθςθ και ο κακαριςμόσ ενόσ μικροφ τραφματοσ?
Α. Εκπλζνουμε με οξυηενζ και όταν αφαιρεκοφν όλεσ οι ακακαρςίεσ κάνουμε επάλειψθ με
ιϊδιο ι Μερκουροχρϊμ (κόκκινο)
Β. Ρεριδζνουμε με ελαςτικό επίδεςμο αφοφ πρϊτα γίνει καλι πλφςθ με παγωμζνο νερό
Γ. Εκπλζνουμε με ςαποφνι και εφαρμόηουμε αποςτειρωμζνθ γάηα
3. Τι πρζπει να κάνετε ςε περίπτωςθ που μια ζγκυοσ τθν οποία μεταφζρετε γεννιςει μζςα ςτο ταξί
ςασ?
Α. Να προςπακιςετε να ςταματιςετε τθν αιμορραγία με τθν χριςθ οποιουδιποτε
πρόςφορου αντικειμζνου που βρίςκεται ςτο ταξί ςασ
Β. Να πάτε το ταχφτερο δυνατό ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο οδθγϊντασ ζτςι που να μθν
προκαλζςετε ατφχθμα
Γ. Να προςπακιςετε να κόψετε τον ομφάλιο λϊρο και ςτθν ςυνζχεια να πάτε ςτο
πλθςιζςτερο νοςοκομείο οδθγϊντασ ζτςι που να μθν προκαλζςετε ατφχθμα
4. Ροια είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ από μονοξείδιο
του άνκρακα που προζρχεται από εξατμίςεισ αυτοκινιτων?
Α. Να απομακρφνουμε τον πακόντα από το ςθμείο όπου υπάρχει διαρροι μονοξειδίου, να
του κάνουμε τεχνθτι αναπνοι και να τον μεταφζρουμε ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο
Β. Να του δϊςουμε να αναπνεφςει ατμοφσ από αικζρα ι κολόνια
Γ. Να τοποκετιςουμε το κεφάλι του πάνω από ατμοφσ οινοπνεφματοσ

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Ροια είναι τα κφρια ςυμπτϊματα ενόσ κατάγματοσ?
Α. Δυνατόσ πόνοσ, διόγκωςθ ςτθν περιοχι του κατάγματοσ, δυςκολία ςτθν κίνθςθ του
πακόντοσ μζλουσ
Β. Υπερκινθτικότθτα του πακόντοσ μζλουσ
Γ. Ρυρετόσ, ρίγθ, εμετόσ
2. Σε περίπτωςθ κατάγματοσ ςτο χζρι ποια είναι θ ςωςτι αντιμετϊπιςθ για τον αςκενι?
Α. Μεταφορά του τραυματία με μεγάλθ προςοχι πάνω ςτο φορείο
Β. Ιςχυρι επίδεςθ με ελαςτικό επίδεςμο ι με οτιδιποτε άλλο φφαςμα ςτθν περιοχι του
κατάγματοσ
Γ. Ακινθτοποίθςθ του κατάγματοσ με περίδεςθ του χεριοφ πάνω ςε ζνα μακρόςτενο ςτερεό
αντικείμενο (ςανίδα, ςκλθρό χαρτόνι ι ειδικό νάρκθκα) και μεταφορά του πακόντα ςτο
κοντινότερο νοςοκομείο
3. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τραυμάτων οι πρϊτεσ βοικειεσ τι ζχουν ςαν ςκοπό?
Α. Τθν εφαρμογι τεχνθτισ αναπνοισ και καρδιακζσ μαλάξεισ
Β. Το ςταμάτθμα τθσ αιμορραγίασ και τθν προφφλαξθ από τθν μόλυνςθ
Γ. Τθν κατάκλιςθ και τθν πλιρθ ακινθςία του κφματοσ
4. Ροια πρϊτθ βοικεια πρζπει να δϊςουμε ς’ ζναν επιβάτθ που λιποκυμεί μζςα ςτο ταξί?
Α. Τοποκζτθςθ ηεςτϊν επικεμάτων ςτο κεφάλι
Β. Ξάπλωμα του λιπόκυμου επιβάτθ ςτο πίςω κάκιςμα του ταξί και άνοιγμα των
παρακφρων μζχρι να ςυνζλκει
Γ. Χαλάρωςθ των ροφχων, ξάπλωμα ςε ανοικτό χϊρο με τοποκζτθςθ του κεφαλιοφ
χαμθλότερα από το υπόλοιπο ςϊμα, ειςπνοι ατμϊν αμμωνία ι κολόνιασ, ράντιςμά του
προςϊπου με ψυχρό νερό

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Ροια είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςε περίπτωςθ αιμορραγίασ αυτιϊν?
Α. Ειςάγουμε μζςα ςτο αυτί γάηα, βαμβάκι ι και ζνα μικρό κομμάτι κακαροφ υφάςματοσ
Β. Ξαπλϊνουμε τον πάςχοντα με όςο το δυνατό μεγαλφτερθ ακινθςία και εφαρμόηουμε
ξθρό επίδεςμο πάνω ςτο αυτί ενϊ κρατάμε το κεφάλι κεκλιμζνο προσ το μζροσ του
αιμορραγοφντοσ αυτιοφ και φροντίηουμε για τθν όςο το δυνατόν ταχφτερθ μεταφορά ςε
πλθςιζςτερο νοςοκομείο
2. Ροια είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςε κάποιον που πνίγεται από διείςδυςθ ξζνων
ςωμάτων ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ?
Α. Να του δϊςετε να πιεί νερό
Β. Να το βάλετε να κάνει γυμναςτικζσ αςκιςεισ ϊςτε να προκλθκεί βακειά ειςπνοι
Γ. Να του βάλετε το δάχτυλο ςασ ςτο φάρυγγα ϊςτε να αφαιρζςετε το ξζνο ςϊμα ι να του
προκαλζςετε ζμετο
3. Ροια είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δοκεί ςε περίπτωςθ λιποκυμίασ?
Α. Τοποκζτθςθ ηεςτϊν επικεμάτων ςτο κεφάλι
Β. Ξάπλωμα του λιποκυμιςμζνου χωρίσ άλλθ βοικεια
Γ. Χαλάρωμα των ροφχων, τοποκζτθςθ του κεφαλιοφ χαμθλότερα από το υπόλοιπο ςϊμα,
ειςπνοι ατμϊν αμμωνίασ ι κολόνιασ, ράντιςμα του προςϊπου με ψυχρό νερό
4. Σε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ από το ςτόμα με φάρμακα, γεωργικά φάρμακα, ναφκαλίνθ ποια
είναι θ πρϊτθ βοικεια που πρζπει να δϊςουμε?
Α. Να προκαλζςουμε ζμετο αφοφ πρϊτα δϊςουμε ςτον αςκενι να πιεί γάλα ι νερό
Β. Να δϊςουμε παυςίπονα φάρμακα
Γ. Να κζςουμε τον αςκενι ςε οριηόντια κζςθ με ςφγχρονθ επίκεςθ κερμϊν επικεμάτων
ςτθν περιοχι του ςτομάχου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Κακι ευκυγράμμιςθ ςτουσ τροχοφσ και χαμθλι πίεςθ ςτα λάςτιχα αυξάνουν τθν κατανάλωςθ
καυςίμου.
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
2. Για τθν καλφτερθ ςυντιρθςθ των ελαςτικϊν, ςυνιςτάται να τα επαλείψουμε με λεπτόρευςτο
λάδι?
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
Γ. Ναι, αλλά μετά τα 10.000 χιλιόμετρα
3. Με ποιόν από τουσ παρακάτω τρόπουσ ενδείκνυται να ςβιςουμε φωτιά που ζπιαςε ζνα
αυτοκίνθτο?
Α. Με τθν χριςθ πυροςβεςτιρα κόνεωσ ι Hallon
Β. Μα τθν χριςθ πυροςβεςτιρα CO2
Γ. Με τθν χριςθ νεροφ
4. Ροια από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ μπορεί να αποτελεί λόγο για να ζχετε υπερβολικό
<<τηόγο>> ςτο τιμόνι του αυτοκινιτου ςασ?
Α. Υψθλι πίεςθ μπροςτινϊν ελαςτικϊν
Β. Ραραμορφωμζνα τφμπανα ι δίςκοι μπροςτινϊν τροχϊν
Γ. Φκαρμζνα ρουλεμάν των εμπρόςκιων τροχϊν

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Ροια από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ μπορεί να αποτελεί λόγο για να ζχετε <<βαρφ τιμόνι>>?
Α. Ζλλειψθ λιπαντικοφ ςτθν πυξίδα διεφκυνςθσ
Β. Χαμθλι πίεςθ ελαςτικϊν
Γ. Και οι δφο παραπάνω περιπτϊςεισ
2. Σε ποια από τισ παρακάτω δφο περιπτϊςεισ φρενάρει αποτελεςματικά το αυτοκίνθτο?
Α. Φρενάριςμα χωρίσ να μπλοκάρουν οι τροχοί
Β. Φρενάριςμα με μπλοκαριςμζνουσ τροχοφσ
3. Σε πόςθ απόςταςθ από το ςθμείο ανεφοδιαςμοφ ενόσ αυτοκινιτου με υγραζριο δεν
επιτρζπεται οποιαδιποτε φλόγα ςε ανοικτό χϊρο?
Α. Σε απόςταςθ μικρότερθ των 30 μζτρων
Β. Σε απόςταςθ μικρότερθ των 45 μζτρων
Γ. Σε απόςταςθ μικρότερθ των 55 μζτρων
4. Σε ζνα βενηινοκίνθτο αυτοκίνθτο ςε ποια αιτία μπορεί να οφείλετε θ υπερβολικι εκπομπι
μονοξειδίου του άνκρακα?
Α. Σε κακι ρφκμιςθ του καρμπυρατζρ
Β. Σε κακι κατάςταςθ των αναφλεκτιρων (μπουηί)
Γ. Και ςτισ δφο παραπάνω αιτίεσ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Ροιεσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ μπορεί να αποτελεί λόγο για να ζχετε <<κοςκίνιςμα>> του
τιμονιοφ?
Α. Θραφςθ ι εξαςκζνιςθ ενόσ από τα μπροςτινά αμορτιςζρ
Β. Ραραμορφωμζνεσ ηάντεσ
Γ. Σφικτοί πείροι ακραξονίων
2. Γιατί είναι απαραίτθτοσ ο ςυχνόσ ζλεγχοσ τθσ κανονικισ πίεςθσ των ελαςτικϊν ενόσ
αυτοκινιτου?
Α. Για να είναι πιο άνετθ και αςφαλισ θ οδιγθςθ
Β. Για να αποφευχκεί πρόωρθ φκορά των ελαςτικϊν
Γ. Και για τουσ δφο παραπάνω λόγουσ
3. Τι κα ςυμβεί όταν θ ποςότθτα λαδιϊν ςτο κάρτερ του κινθτιρα είναι μεγαλφτερθ από τθν
κανονικι?
Α. Δεν κα ξεκινά ο κινθτιρασ
Β. Ειςροι λαδιϊν μζςα ςτον κφλινδρο κατά τθν λειτουργία του κινθτιρα
Γ. Θα λιπαίνεται καλφτερα ο κινθτιρασ
4. Σε ηεφγοσ ςωςτά ρυκμιςμζνων φϊτων πορείασ αυτοκινιτου ο δεξιόσ φανόσ ςε ςχζςθ με το
αριςτερό πρζπει να φωτίηει:
Α. Ακριβϊσ παράλλθλα
Β. Με απόκλιςθ αριςτερά και ελαφρϊσ προσ τα κάτω
Γ. Με απόκλιςθ δεξιά και ελαφρϊσ προσ τα πάνω

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Τα ελαςτικά με μειωμζνθ πίεςθ ζχουν αρνθτικότερθ ςυμπεριφορά ςτθν υδρολίςκθςθ
(γλίςτριμα ςε βρεγμζνο δρόμο) απ’ αυτιν που κα είχαν αν θ πίεςθ τουσ ιταν κανονικι?
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
Γ. Δεν υπάρχει διαφορά
2. Ροια είναι ικανοποιθτικι ςυχνότθτα ελζγχου τθσ ςτάκμθσ των υγρϊν μπαταρίασ και των υγρϊν
φρζνων?
Α. Κάκε μζρα και τα δφο
Β. Κάκε αρχι χειμϊνα τθν μπαταρία και κάκε φορά που γίνεται ςζρβισ τα φρζνα
Γ. Σε ςυχνά χρονικά διαςτιματα και τα δφο
3. Σε ποιεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται, όταν το αυτοκίνθτο είναι ςε πορεία, να διακόπτετε τθν
λειτουργία του κινθτιρα?
Α. Σε καμία περίπτωςθ
Β. Σε κατθφόρα
Γ. Πταν πρόκειται να ςταματιςουμε
4. Σε ζνα πετρελαιοκίνθτο αυτοκίνθτο από ποια κυρίωσ αίτια μπορεί να οφείλεται θ υπερβολικι
εκπομπι αικάλθσ?
Α. Ο αρικμόσ ςτροφϊν του κινθτιρα ςτο ρελαντί είναι μεγαλφτεροσ του κανονικοφ
Β. Στθν κακι ρφκμιςθ τθσ αντλίασ
Γ. Στθν κακι ποιότθτα του πετρελαίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ___________________________________
ΥΡΟΓΑΦΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ__________________ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ____________

1. Η μθ κανονικι αλλαγι του κατάλλθλου λαδιοφ του κινθτιρα μειϊνει τθν ηωι του κινθτιρα?
Α. Σωςτό
Β. Λάκοσ
Γ. Δεν υπάρχει διαφορά
2. Γίνεται ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ του υγροφ φρζνων ενόσ αυτοκινιτου. Σε ποια από τισ
παρακάτω περιπτϊςεισ νομίηετε ότι πρζπει να αφαιρζςετε και αντικαταςτιςετε το υγρό
φρζνων?
Α. Είναι αρκετά παχφρευςτο
Β. Ρεριζχει ακακαρςίεσ και ζχει αλλάξει χρϊμα
Γ. Και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ
3. Σε ποιεσ κζςεισ επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ ενόσ υγραεριοκίνθτου αυτοκινιτου?
Α. Μόνο ςε ανοικτοφσ χϊρουσ
Β. Μόνο ςε κλειςτοφσ χϊρουσ
Γ. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ
4. Τι από τα παρακάτω μπορεί να ςυμβαίνει όταν τα λάςτιχα ενόσ αυτοκινιτου παρουςιάηουν
φκορά και ςτισ δφο άκρεσ των πελμάτων τουσ?
Α. Χαμθλι πίεςθ αζρα ςτα ελαςτικά
Β. Υπερβολικά υψθλι πίεςθ αζρα ςτα ελαςτικά
Γ. Ζχουν οι τροχοί αντικανονικι γωνία κάμπερ
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