
  

 

 Αλλαγή ηων επωηημαηολογίων ηων εγσειπιδίων  Μ.Σ.Θ.Δ.Υ.Ο. ωρ ακολούθωρ:  

 

α) Σην εγρεηξίδην ‘’Θεσξεηηθή Εθπαίδεπζε Υπνςήθησλ 

Οδεγώλ Απηνθηλήησλ’’: 
 

α/α Σελίδα Κεθάλαιο Δπώηηζη Νέα διαηύπωζη 

1. 234 Η ζήμανζη 25 Η ππώηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

Ιζόπεδεο ζηδεξνδξνκηθήο δηάβαζεο ή δηάβαζεο 

ηξνρηνδξόκνπ κε θηλεηά θξάγκαηα 

2. 245 Η ζήμανζη 97 Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

Δηαθόπηεηε ηελ πνξεία ζαο ζηελ εηδηθή πξνο ηνύην 

γξακκή ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα, 

ζηε ζέζε ηεο πηλαθίδαο θαη δελ μεθηλάηε αλ δελ 

βεβαησζείηε όηη δελ πιεζηάδεη ζηδεξνδξνκηθόο 

ζπξκόο ή ηξνρηόδξνκνο  

3. 274 Οι διαζηαςπώζειρ 29 Η ππώηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

Πξνζέγγηζε ζε ζέζε ηζόπεδεο ζηδεξνδξνκηθήο 

δηάβαζεο ή δηάβαζεο ηξνρηνδξόκνπ ρσξίο θηλεηά 

θξάγκαηα 

4. 291 Η ηασύηηηα 07 Η ππώηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

130 Km/h ζε απηνθηλεηόδξνκν θαη 50 Km/h ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή 

5. 293 Η ηασύηηηα 18 Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

130 Km/h 

6. 337 Το αλκοόλ και 

άλλερ σημικέρ 

οςζίερ, θάπμακα 

06 Η ππώηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

0,5 γξακκάξηα αλά ιίηξν αίκαηνο θαη 0,2 γξακκάξηα 

αλά ιίηξν αίκαηνο γηα λένπο νδεγνύο 

Η δεύηεπη απάνηηζη (λάθορ) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

0,8 γξακκάξηα αλά ιίηξν αίκαηνο θαη 0,5 γξακκάξηα 

αλά ιίηξν αίκαηνο γηα λένπο νδεγνύο  

7. 338 Το αλκοόλ και 

άλλερ σημικέρ 

οςζίερ, θάπμακα 

14 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 

8. 345 Ο 

αςηοκινηηόδπομορ 

16 Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

130 Km/h κε θαλνληθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

9. 348 Ο 

αςηοκινηηόδπομορ 

43 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Η αξηζηεξή ισξίδα ελόο απηνθηλεηόδξνκνπ ηξηώλ 

ισξίδσλ θπθινθνξίαο, επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη από έλαλ νδεγό:  

Η ππώηη απάνηηζη (λάθορ) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ : 

πάληα 

10. 371 Σςνηήπηζη και 

επιζκεςή 

74 Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

Κάζε δύν ρξόληα 

11. 377 Οι διοικηηικοί 

κανόνερ 

10 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε  

12. 377 Οι διοικηηικοί 

κανόνερ 

14 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 

13. 377 Οι διοικηηικοί 

κανόνερ 

20 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 
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β) Από ην εγρεηξίδην ‘’Θεσξεηηθή Εθπαίδεπζε Υπνςήθησλ Οδεγώλ 

Μνηνζηθιεηώλ’’  
 

α/

α 

Σελίδα Δπώηηζη Νέα διαηύπωζη  

1. 107 07 Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι 

ωρ εξήρ: 80 Km/h 

2. 110 18 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 

3. 113 31 Η ηπίηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ 

εξήρ: 130 Km/h 

4. 119 55 Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι 

ωρ εξήρ: 80 Km/h 

5. 125 79 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 
 

 

γ) Από ην εγρεηξίδην ‘’Θεσξεηηθή Εθπαίδεπζε Υπνςήθησλ Οδεγώλ 

Φνξηεγώλ’’ 
 

α/α Σελίδα Κεθάλαιο Δπώηηζη Νέα διαηύπωζη  

1. 182 Κανόνερ αζθαλούρ 

οδήγηζηρ 

θοπηηγών 

13 Η ππώηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ 

εξήρ: 85 Km/h 

2. 187 Το αλκοόλ- 

η κούπαζη-  

ηο αηύσημα- 

διοικηηικοί κανόνερ 

09 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Πόζν είλαη ην ειάρηζην πνζνζηό αιθνόι ζην 

αίκα πνπ ζεσξείηαη όηη ν νδεγόο θνξηεγνύ 

βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζή ηνπ:  

Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ 

εξήρ: Μεγαιύηεξν ηνπ 0,2 g αλά ιίηξν αίκαηνο 

3. 190 Το αλκοόλ- 

η κούπαζη-  

ηο αηύσημα- 

διοικηηικοί κανόνερ 

25 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Τη πνηλέο πξνβιέπνληαη, αλ έλαο νδεγόο γίλεηαη 

ππαίηηνο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κε ζνβαξό 

ηξαπκαηηζκό: 

4. 190 Το αλκοόλ- 

η κούπαζη-  

ηο αηύσημα- 

διοικηηικοί κανόνερ 

26 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Τη πνηλέο πξνβιέπνληαη, αλ έλαο νδεγόο γίλεηαη  

ππαίηηνο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κε ζάλαην: 

5. 203 Τεσνικοί κανόνερ 34 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Τν ειάρηζην βάζνο απιαθώζεσλ ηνπ πέικαηνο 

ησλ ειαζηηθώλ ησλ δηεπζπληεξίσλ αμόλσλ ησλ 

θνξηεγώλ θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ είλαη:  

Η ππώηη απάνηηζη: 1 mm είλαη ιάζνο Λ 

Η δεύηεπη απάνηηζη: 1,5 mm είλαη ιάζνο Λ 

Η ηπίηη απάνηηζη: 2 mm είλαη ε ζσζηή Σ  
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δ) Από ην εγρεηξίδην ‘’Θεσξεηηθή Εθπαίδεπζε Υπνςήθησλ 

Οδεγώλ Λεσθνξείσλ’’ 
 

α/

α 

Σελίδα Κεθάλαιο Δπώηηζη Νέα διαηύπωζη  

1. 146 Βάπη και 

διαζηάζειρ 

8 Η ηπίηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι ωρ 

εξήρ: 18,75 m 

2. 147 Βάπη και 

διαζηάζειρ 

10 H επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

Σύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ην 

κέγηζην κήθνο δηαμνληθνύ ιεσθνξείνπ γηα 

εζληθέο ή δηεζλείο κεηαθνξέο είλαη: 

Η δεύηεπη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι 

ωρ εξήρ: 13,5 m 

3. 157 Όπια 

ηασύηηηαρ 

1 Η δεύηεπη απάνηηζη είναι λάθορ (Λ) 

Η ηπίηη απάνηηζη είναι ζωζηή (Σ)  

4. 157 Όπια 

ηασύηηηαρ 

4 Η ππώηη απάνηηζη είναι ζωζηή (Σ) 

Η δεύηεπη απάνηηζη είναι λάθορ (Λ) 

5. 159 Παπαβάζειρ 

ΚΟΚ- 

κςπώζειρ 

2 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Τη παξεπόκελεο πνηλέο πξνβιέπνληαη αλ 

θάπνηνο νδεγεί όρεκα ρσξίο λα έρεη ηε 

λόκηκε άδεηα νδήγεζεο θαη γίλεη ππαίηηνο 

ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κε ζνβαξό 

ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην: 

6. 159 Παπαβάζειρ 

ΚΟΚ- 

κςπώζειρ 

3 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Τη παξεπόκελεο πνηλέο πξνβιέπνληαη αλ 

θάπνηνο νδεγεί όρεκα ρσξίο λα έρεη ηε 

λόκηκε άδεηα νδήγεζεο: 

7. 182 Σςνηήπηζη και 

επιζκεςή 

12 Η επώηηζη ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:  

Τν ειάρηζην πάρνο πέικαηνο ησλ 

ειαζηηθώλ ησλ θηλεηήξησλ αμόλσλ ησλ 

ιεσθνξείσλ είλαη: 

Η ππώηη απάνηηζη (ζωζηή) ανηικαθίζηαηαι 

ωρ εξήρ: 1,6 mm 

8. 195 Γιοικηηικοί 

κανόνερ 

9 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 

9. 198 Γιοικηηικοί 

κανόνερ 

19 Δηαγξάθεηαη όιε ε εξώηεζε 

     

 

 

 

 
 


