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( ΠΟΕΟ ) 
 
Καποδιστρίου  24                                                         Αθήνα  4  Απριλίου  2011   
106 82  Αθήνα                                                             Αριθ. Πρωτ.:  72                     
Τηλ. & φαξ : 210 4820035 
Internet: http://www. ekpaideftis.gr 
E-mail: info@ekpaideftis.gr                                           ΠΡΟΣ: ∆ιυπουργική  Επιτροπή   
Πλήρ.: Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                              Οδικής  Ασφάλειας                    
           6944320444-2310444896 φαξ                                                                     
           Παναγιώτης  Χαρµπής                                        ΚΟΙΝ.:   Κλάδος                                   
           6932118408-2104520035 & φαξ                                             
                                                                              
             
ΘΕΜΑ: Προτάσεις  για  την  αναµόρφωση  του  θεσµικού  πλαισίου  για  την   
           εκπαίδευση-εξέταση  υποψηφίων  οδηγών, την  κατάρτιση  των  Εκπαιδευτών   
           και  Εξεταστών, καθώς  και  τη  λειτουργία  των  Σχολών  Οδηγών  και  των   
           Κέντρων  Θεωρητικής  Εκπαίδευσης  Υποψηφίων  Οδηγών 
 
ΣΧΕΤ. : α. Αριθ. Πρωτ. Οικ.14180/1307/23-3-2011/ΥΠΥΜΕ∆Ι/Γ∆ΕΟΑ 
            β. Επαγγελµατικό Περίγραµµα  του  Εκπαιδευτή  Οδήγησης  και  Κυκλοφοριακής   
                Αγωγής (Π-17) (συνηµµένο  σελίδες  81) 
             
            Αναφερόµενοι  στο  α σχετικό  έγγραφό  σας, προτείνουµε  τα  ακόλουθα : 
 

Α’  Π.∆.  208/12-8-2002, όπως  ισχύει 
 

Προτάσεις 
               
              1.  Είναι  απαραίτητο  να  αλλάξει  ο  τίτλος  της  ‘’Σχολής  Οδηγών’’, σε  
‘’Σχολή  Οδήγησης  και  κυκλοφοριακής  αγωγής’’, αφού  έτσι  δίδεται  η  ακριβής  
περιγραφή  της  επαγγελµατικής  ενασχόλησης  της  Σχολής, ο  νέος αυτός τίτλος  
χρησιµοποιείται  σε  όλα  τα  διατάγµατα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τέλος  τον  
τίτλο  αυτό  χρησιµοποιούν  όλα  τα  Ευρωπαϊκά  κράτη. 
 
              2. Η  χορήγηση  ενιαίας  άδειας,  για  Σχολή  Οδήγησης  και  Κέντρο  
Θεωρητικής  Εκπαίδευσης  Υποψηφίων  Οδηγών, αφού  τα  δύο  αυτά  αποτελούν  
αδιαίρετα  καθήκοντα  της  ειδικότητας  και  το  διαχωρισµό  αυτό  δεν  συναντάµε  σε  
άλλη  χώρα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
 
              3. Το  άρθρο  5, που  αναφέρεται  στην  εκπαίδευση  υποψηφίων  
Εκπαιδευτών  και  χορήγησης  διπλώµατος  επαγγελµατικής  κατάρτισης, πρέπει να  
διαγραφή, αφού  ήδη  από  9µήνου έχει  εγκριθεί  το  Επαγγελµατικό  Περίγραµµα  
(Π-17)  της  ειδικότητας, βάσει  της  ΥΑ 110998/19-4-2006/ΚΥΑ, σύµφωνα  µε  την  
Απόφαση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής Ε (2001) 38/9-3-2001, την  Οδηγία 
2005/36/ΕΚ/7-9-2005, τους ν.3191/6-11-2003, ν.3369/4-7-2005, Π∆ 38/25-5-2010, 
ν.3879/21-9-2010.   
 
Στο  εν  λόγω  περίγραµµα  περιγράφονται  λεπτοµερώς:  

• Ο  προτεινόµενος  τίτλος  της  ειδικότητας,  
• Περιγραφή  και  σκοπός  του  επαγγέλµατος,   
• Προσόντα  εισαγωγής  για  παρακολούθηση  εκπαίδευσης,  
• ∆ιάρκεια  εκπαίδευσης,  
• ∆ιδασκόµενα  µαθήµατα,  
• Απαραίτητες  γνώσεις  και  δεξιότητες,  
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• Χρόνος  και  διαδικασία  φοίτησης,  
• ∆ιαδικασία  εξετάσεων  και  αξιολόγησης,  
• ∆ιαδροµή  απόκτησης  των  πρακτικών  γνώσεων     
• Πρακτικών  εξετάσεων  για  τη  λήψη   διπλώµατος  Εκπαιδευτή,   
• ∆ιαδικασία  χορήγησης  άδειας  άσκησης  επαγγέλµατος,  
• Επαγγελµατικά  καθήκοντα, υποχρεώσεις  και  δικαιώµατα, 
• Επιµόρφωση  του  Εκπαιδευτή 

 
              4.  Πτυχιούχοι  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ,  για  να  αποκτήσουν  το  δίπλωµα  του  
Εκπαιδευτή  και  εκείθεν  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  πρέπει  να  
παρακολουθήσουν  πλήρως  το  πρόγραµµα  σπουδών  της  ειδικότητας. 
 
              5.  Πτυχιούχοι  ΑΕΙ   ή   ΤΕΙ, µπορούν  να  διδάσκουν  θεωρητικά  µαθήµατα  
σε  Σχολή  Οδήγησης  στο  αντικείµενο  της  ειδικότητάς  τους.   
 
              6.  Τα  άρθρο  14, 15, 16, 17  και  18, που  αναφέρονται  στις  κυρώσεις  και  
ποινές  των  Εκπαιδευτών, έχουν  καταργηθεί και  πρέπει  να  αντικατασταθούν  από  τα  
άρθρα  1, 2, 3, 4  και  5  της  ΥΑ 4905/636/20-10-2008/ΥΜΕ, που  ισχύει.  Για  την  εν  
λόγω  ΥΑ 4905  η  Οµοσπονδία  µας  έχει  ζητήσει  και  αναµένει  την  αναθεώρησή  της. 
 
              7.  Θα  πρέπει  να  ισχύει  ο  νέος  τίτλος  της  ειδικότητας, σύµφωνα  µε  το  
εγκριθέν  Επαγγελµατικό  Περίγραµµα, που  είναι  ‘’Εκπαιδευτής  Οδήγησης  και  
Κυκλοφοριακής  Αγωγής’’( και  χάριν  συντοµίας  για  το  έγγραφο  αυτό 
‘’Εκπαιδευτής’’ ). 
               
              8.  Οι  έννοιες  ‘’∆ίπλωµα  Εκπαιδευτή’’  και  ‘’Άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος’’, 
είναι  απαραίτητο  να  διαχωριστούν  και  αφού  διευκρινισθούν  να  χρησιµοποιούνται  
ανάλογα.   
 
              9.  Να  ισοτιµηθούν  οι  τίτλοι  σπουδών  Εκπαιδευτών  προέλευσης  ΙΕΚ,  µε  
του  προγενέστερους 
 
            10.  Λαµβανοµένης  υπόψη  της  νέας  διοικητικής  διαίρεσης  της  Χώρας, όπου  
υπήρχαν  Νοµαρχιακοί  περιορισµοί  στην  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  του  
Εκπαιδευτή, να  αρθεί  αυτός ο  περιορισµός, ώστε  να  µπορεί  να  ασκεί  τα  καθήκοντά  
του  κατά  την  εκπαίδευση  και  σε  άλλους  τέως  νοµούς. 
 
            11. Για  την  ανανέωση  της  άδειας  άσκησης  επαγγέλµατος  του  Εκπαιδευτή 
ανά  5ετία,   να  απαιτείται  βεβαίωση  του  οικείου σωµατείου,  που  θα  εκδίδεται  µε  
απόφαση  του  ∆.Σ.. 
                  Επίσης,  για  τη  χορήγηση  της  εν  λόγω  εκπαίδευσης  να  είναι  κάτοχος  
βεβαίωσης  παρακολούθησης  σεµιναρίων  ή  εξειδικεύσεων  ή  ενηµέρωσης  από  
προγράµµατα  της  Ε.Ε.  ή  του  κράτους, επιδοτούµενα  ή  χρηµατοδοτούµενα, µε  την  
εποπτεία  της  Οµοσπονδίας 
 
            12. Το  εµβαδόν  της  αίθουσας  υποδοχής και  γραµµατείας, της  Σχολής  
Οδήγησης, αν  ιδιοκτήτης  είναι  1-3  Εκπαιδευτές ,  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  10 
τ.µ., από  4  Εκπαιδευτές  και  πάνω  το  ελάχιστο  20 τ.µ..  
                  Η  αίθουσα  θεωρητικής  εκπαίδευσης  της  Σχολής,  ανάλογα  µε  το  
εµβαδόν  της,  να  έχει  την  δυνατότητα  να  φιλοξενεί  αντίστοιχο  αριθµό  µαθητών, 
όπως προβλέπεται  από  το  Π∆ 71/1988  άρθρο  7  ‘’Περί  εκπαιδευτηρίων’’, όπου το  
εµβαδόν  της  αίθουσας θα  διαιρείται  δια  του  2 τµ, που απαιτούνται  για  τον  κάθε  
µαθητή, για  να  έχουµε  την  δύναµη  χωρητικότητας. Η  δυνατότητα  αυτή σε  
χωρητικότητα  µαθητών να  αναφέρεται  στην  άδεια  λειτουργίας  της  Σχολής  
Οδήγησης. 
 
            13. Σύγχρονος  ηλεκτρονικός  εξοπλισµός  εκπαίδευσης  Σχολής  Οδήγησης, για 
τη  θεωρητική  εκπαίδευση, µπορεί  να  αντικαταστήσει  τον  µέχρι  τώρα  συµβατικό ( 
χάρτες, τοµές, ειδωλοσκόπια, διαφάνειες, slides,  κ.λ.π. ). 
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            14. Να  επιτρέπεται  η  συστέγαση  µέχρι  4  Εκπαιδευτών, για  λόγους  
οικονοµίας  και  οµαδοποίησης  της  θεωρητικής  εκπαίδευσης, χωρίς  να  είναι  
απαραίτητο  να  συντάσσονται  σε  οποιασδήποτε  µορφής  εταιρεία. 
 
            15.  Να  επιτρέπεται  η  µεταβίβασή  του  σε  άλλον  Εκπαιδευτή, χωρίς  τη  
έκδοση  νέων  δικαιολογητικών, αλλά  µόνο  µε  αίτηση  και  τα  απαιτούµενα  
δικαιολογητικά  του  νέου  Εκπαιδευτή  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις. 
 
            16.  Εκπαιδευτές  που  έχουν  συµπτύξει  εταιρεία  οποιασδήποτε  µορφής, σε  
περίπτωση  µεταβολής (πρόσθεσης  ή  αποχώρησης  µέλους), να  µην  απαιτείται  η  
έκδοση  νέας  άδειας  για  τη  λειτουργία  της  Σχολής, αλλά  έγγραφη  ενηµέρωση  
προς  το  Πρωτοδικείο  για  το  φάκελο  της  εταιρείας. 
 
            17. Οι  άδειες  ‘’ίδρυσης’’  και  ‘’λειτουργίας’’  Σχολής  Οδήγησης,  να  
ενσωµατωθούν  για  οικονοµία  διαδικασιών  και  χρόνου. 
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Β’  Υ.Α.  58930/480/15-4-1999, όπως  ισχύει               
 
Άρθρο  2 - Γενικές  προϋποθέσεις 
Παρ. 1, εδαφ. β:  
           Να  διευκρινισθεί ο όρος ‘’µόνιµη  κατοικία’’. Η  πρότασή µας  είναι  να µπορεί 
ο  κάθε  υποψήφιος  να καταθέτει  δικαιολογητικά, να  εκπαιδεύεται  και  να εξετάζεται  
θεωρητικά  και  πρακτικά,  όπου  επιθυµεί  στην  Επικράτεια. 
         
Παρ. 2: Να  προστεθεί  υποπαράγραφος  δ, ώστε  ο  Εκπαιδευτής  ως  
αναγνωρισµένο  νοµικό  πρόσωπο  να  µπορεί  να  βεβαιώνει  το  γνήσιο  της  
υπογραφής  του  υποψηφίου  ή  του  επιθυµούντος  οποιαδήποτε  συναλλαγή  µε  την  
υπηρεσία  για  θέµατα  διπλωµάτων ( νέα  διατύπωση  της  58823/7964/24-10-
2008/ΥΜΕ/∆ΟΑΠ/Β’  απόφαση).      
 
Πρόταση  για  νέα  παράγραφο  
           Όλα  τα  παράβολα  τα  οποία  προβλέπονται  για  κάθε  κατηγορία  άδειας  να  
ενσωµατωθούν  σε  µία  πληρωµή  και  εκείθεν  µε  κωδικούς  να  διανέµονται  ή  να  
είναι  σε  έντυπα  παράβολα.      
           
 
Άρθρο  11 – Περιορισµός  κατηγοριών 
Παρ.1:  
           Η  παρακράτηση  του  διπλώµατος  από  ασφαλιστικούς  οργανισµούς  έχει  
καταργηθεί  σύµφωνα  µε  το  ν.3446  άρθρο  21  παρ.1. 
 
 
Άρθρο 15 – Γενικές  ρυθµίσεις 
Παρ. 2, εδαφ. β: 
           Να  διατυπωθεί  ως  εξής:  
              ’’Η  διάρκεια  κάθε  ώρας  θεωρητικής  εκπαίδευσης είναι  45  λεπτά  της  
ώρας. Είναι  δυνατή  η  πραγµατοποίηση  το πολύ  δύο  συνεχόµενων  εκπαιδευτικών  
ωρών, επίσης να µπορούν  να  πραγµατοποιηθούν έως και  6  εκπαιδευτικές  ώρες  το  
24ωρο,  για  κάθε  υποψήφιο, µε  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  πραγµατοποιηθεί  και  
πρακτική  εκπαίδευση.  
Παρ. 3: Στο  τέλος  της  παραγράφου  να  προστεθεί  πρόταση  ως  ακολούθως, ‘’ Είναι  
δυνατή, για  µια  µόνο  φορά,  η  πραγµατοποίηση 4 ωρών  πρακτικής  εκπαίδευσης  
εκτός  πόλης, µε  ενδιάµεσο  διάλειµµα  15  λεπτών’’. 
Παρ.  6:  Να προστεθεί  εδάφιο  ως  ακολούθως:  
              ‘’Αν  η  δήλωση  προέρχεται  από  νοµικό  πρόσωπο  ή  η  θεωρητική  
εκπαίδευση  έχει  γίνει  σε  άλλη  Σχολή  Οδήγησης,  η  δήλωση  να  είναι  θεωρηµένη,  
για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  υπογράφοντος  διευθυντή  σπουδών  και  να  
φέρει  και  τη  σφραγίδα  της  Σχολής, στην  σφραγίδα  θα  φαίνεται  ο  αριθµός  αδείας  
της  Σχολής  Οδήγησης’’. 
 
 
Άρθρο  16 – Θεωρητική  εκπαίδευση 
Παρ.  1:   Να  καθιερωθούν ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης ως ακολούθως :                   
                     Κατ.  Α1,Α - Ερωτηµατολόγιο  2……………………………ώρες  12 
                     Κατ.  Β – Ερωτηµατολόγιο 1………………………………..          28 
                     Κατ.  Γ – Ερωτηµατολόγιο 4…………………………………..        25 
                     Κατ.  ∆ – Ερωτηµατολόγιο 5………………………………….         25 
Στις  κατ.  Α, Α1  αν  ο  υποψήφιος  δεν  είναι  κάτοχος  κατ.  Β, ώρες  40 
Για  τους  αλλοδαπούς, ξενόγλωσσους  Έλληνες, που  δεν  υπάρχουν  εκπαιδευτικά  
βιβλία  στη  γλώσσα  τους,  αγράµµατους,  αθίγγανους  και  άτοµα  ειδικών  
κατηγοριών, να  επανέλθουν  τα  βιβλία  θεωρητικής  εκπαίδευσης. 
Για  ειδικές  κατηγορίες  ΑµεΑ ( κωφάλαλοι, κ.ά.), να  προβλέπεται  ειδική  εκπαίδευση, 
αν  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  ειδικού (π.χ.  για  τους  κωφάλαλους), µε  την  
προσθήκη  τουλάχιστον  5  ωρών  για  κάθε  κατηγορία  άδειας  που  δικαιούνται, εκτός  
αν  ο  Εκπαιδευτής  είναι  γνώστης  της  νοηµατικής  γλώσσας  αποδεδειγµένα. 
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Επίσης  να  προστεθούν  τουλάχιστον  5  ώρες  για  κάθε  κατηγορία  άδειας  για  τους  
αγραµµάτους ( ή  λειτουργικά  αγράµµατους )  ή  δυσλεκτικούς. 
Παρ.  2:  Να  τροποποιηθεί  ως  ακολούθως:  
              ‘’Όσοι  απορριφθούν  στη  θεωρητική  εξέταση  σε  οποιοδήποτε  από  τα  
ερωτηµατολόγια  της  παρ. 1  υποχρεούνται, πριν  από  κάθε  επανεξέτασή  τους  να  
παρακολουθήσουν  εκ νέου  µαθήµατα  περιληπτικής θεωρητικής  εκπαίδευσης, τα  
οποία  είναι  κατ’ ελάχιστον  δέκα (10), πέντε (5), δέκα (10) και δέκα (10)  ώρες 
αντίστοιχα  των  περιπτώσεων της παραγράφου  1, καθώς  επίσης  δέκα  (10)  ώρες  για  
τους  εκπαιδευόµενους  ΣΕΣΟ. 
 
Προτάσεις  για νέες  παραγράφους 
              1. Στη  θεωρητική  εκπαίδευση των  κατηγοριών  Γ  και  ∆  να   
προστεθούν  µαθήµατα  ως  ακολούθως: 

• Χαρακτηριστικά  του  συστήµατος  µετάδοσης  κίνησης  για  τη  βελτιστοποίηση  
της  χρήσης  του. 

• Τεχνικά  χαρακτηριστικά και  λειτουργία  των  οργάνων  ασφαλείας  µε  στόχο  
τον  έλεγχο  του  οχήµατος, την  ελαχιστοποίηση  της  φθοράς  του  και  την  
πρόληψη   δυσλειτουργιών. 

• Βελτιστοποίηση  κατανάλωσης  καυσίµου. 
• Φόρτωση  µε  τήρηση  των  κανόνων  ασφαλείας  και  της  ορθής  χρήσης  του  

οχήµατος. 
• Εξασφάλιση  της  ασφάλειας  και  άνεσης  των  επιβατών. 
• Εξασφάλιση  φόρτωσης  µε  τήρηση  των  κανόνων  ασφαλείας  και  της  ορθής  

χρήσης  του  οχήµατος. 
• Κοινωνικό  περιβάλλον  των  οδικών  µεταφορέων  και  του  κανονιστικού  του  

πλαισίου. 
• Γνώση  του  κανονιστικού  πλαισίου  των  µεταφορών  εµπορευµάτων. 
• Γνώση  του  κανονιστικού  πλαισίου  της  µεταφοράς  επιβατών. 
• Ευαισθητοποίηση στους  κινδύνους  της  οδού  και  τα  εργατικά  ατυχήµατα. 
• Εφαρµογή  των  κανονιστικών  ρυθµίσεων. 
• Ικανότητα  πρόληψης  της  εγκληµατικότητας  και  της  διακίνησης   

           λαθροµεταναστών. 
• Ικανότητα  πρόληψης  των  φυσικών  κινδύνων. 
• Συνειδητοποίηση  της  σηµασίας  της  φυσικής  και  πνευµατικής  ικανότητας. 
• Ικανότητα  εκτίµησης  καταστάσεων  εκτάκτου  ανάγκης. 
• Συµπεριφορά  η  οποία  θα  συµβάλει  στην  ανάδειξη  του  γοήτρου  της 

εταιρείας. 
• Γνώση  του  οικονοµικού  περιβάλλοντος  των  οδικών  εµπορευµατικών  

µεταφορών  και  οργάνωση  της  αγοράς. 
• Γνώση  του  οικονοµικού  περιβάλλοντος  της  οδικής  µεταφοράς  επιβατών  και 

οργάνωση  της  αγοράς. 
Στα  µαθήµατα αυτά οι κατ’ επάγγελµα οδηγοί επιβατικών και εµπορευµατικών  
µεταφορών,  έχουν  την  υποχρέωση  να  ανανεώνουν  τις γνώσεις  τους  κάθε  5  
χρόνια,  όπως  προβλέπεται  από  την  Οδηγία  2003/59/15-7-2003  και  από  το   Π∆  
74/08  του  ΥΜΕ, εφαρµογής  της  εν  λόγω  Οδηγίας. 
              2.  Να  χαρακτηρισθεί  η  θεωρητική  εκπαίδευση  στις  κατηγορίες  Γ και  ∆  
ως  και  των  υποψηφίων  Εκπαιδευτών, ως  επαγγελµατική. 
              3.  Τα  βιβλία  θεωρητικής  εκπαίδευσης καθώς και  τα  ερωτηµατολόγια  
γραπτών  εξετάσεων  χρήζουν  αναθεωρήσεως.   
 
Άρθρο  νέο 
              Οι  Εκπαιδευτές  Οδήγησης  δεν  επιτρέπεται  να    παρέχουν  θεωρητική  και  
πρακτική  εκπαίδευση  συνολικά  περισσότερες  από  14  εκπαιδευτικές  ώρες  το  24ώρο 
( ν.3534/07, άρθρο  15 ). 
              Εκπαιδευτές  εργαζόµενοι  σε  οργανισµούς, δηµόσιες  υπηρεσίες  ή  λοιπά  
επαγγέλµατα,  σε  πλήρες  ωράριο, δεν  µπορούν  να  ασκούν  επιπρόσθετα  και  το  
επάγγελµα  του  Εκπαιδευτή. 
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Άρθρο  17  πρακτική  εκπαίδευση 
Παρ. 1: Να  καθιερωθούν  ώρες πρακτικής  εκπαίδευσης  ως ακολούθως : 
            Κατηγ. Α1, Α     ώρες        20 ( αν  έχει  Β, 15 ) 
                      Β             ‘’            30  
                      Β+Ε         ‘’            16 ( δεν  απαιτείται αν  έχει  Γ+Ε  ή ∆+Ε ) 
                      Γ             ‘’            18 ( αν  έχει  ∆, 12 ) 
                      Γ+Ε         ‘’            20 ( αν  έχει  ∆, 16 ) 
                      ∆             ‘’            18 ( αν  έχει  Γ, 12 ) 
                      ∆+Ε         ‘’            15 ( αν  έχει  Γ+Ε, 4 ) 
Σε  περίπτωση  απόρριψης  κατά  την  εξέταση, να  επαναλαµβάνουν  το  30% των  
απαιτουµένων  αρχικά  ωρών 
 
Προτάσεις  για  νέες  παραγράφους 
              1.  Να χαρακτηρισθεί η πρακτική εκπαίδευση στις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, ∆,  
∆+Ε  καθώς  και  η  εκπαίδευση  των  υποψηφίων  Εκπαιδευτών  ως  επαγγελµατική. 
              2. Οι  εξετάσεις  να  γίνονται  πρωινές  ώρες,  από  ειδικό  σώµα  εξεταστών, 
όπως  στην  Οδηγία  2006/126, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV, προβλέπεται. 
              3. Οι  υποψήφιοι  κατά  την  εκπαίδευση  και  εξέταση  να  είναι  
ασφαλισµένοι, ειδικά  για  την  εντός πίστας  εξέταση ( σε  όλες  τις  κατηγορίες )  ή  
κατά  την  εξέταση  δικύκλων στην  πορεία, την  ευθύνη  για  κάθε  αξιόποινο  πράξη  
να  έχει  ο  υποψήφιος. 
              4.  Κατά την  πρακτική εξέταση  του υποψηφίου  δεν  γίνεται  θεωρητική  
εξέταση  πριν, κατά  τη  διάρκεια  ή  µετά  την  εξέταση,  αφού  θεωρητική  σύµφωνα  
µε την  νοµοθεσία (Π∆ 19/95 )  είναι  η  γραπτή  εξέταση. 
                             
 
Άρθρο  18 – Συγκρότηση  εξεταστικών  επιτροπών               
Προτάσεις  για  νέες  παραγράφους 
              1.  Οι  υπάλληλοι  που  θα  χρησιµοποιούνται  για  εξεταστές,  είτε  
δηµιουργηθεί  ειδικό  σώµα  εξεταστών  είτε  όχι, να  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV  της  Οδηγίας  2006/126  της  Ε.Ε.   
              2. Οι  υπάλληλοι  εξεταστές  να  µη συµµετέχουν  σε θεωρητικές  ή  πρακτικές 
εξετάσεις, αν  έχουν  µε τον  παριστάµενο  Εκπαιδευτή συγγενική  σχέση  µέχρι  τρίτου  
βαθµού  ή  κοινωνική  σχέση ( κουµπάρος,  συµπέθερος  κ.λ.π. ).  Αυτό  θα  πρέπει  να  
το  δηλώνουν  υποβάλλοντας  στην  αρχή  κάθε  χρόνου  δήλωση  του  ν. 1599. Σε  
περίπτωση  που  καταγγελθεί  κάτι  τέτοιο  να  υφίστανται  κυρώσεις. 
              3.  Να  εξετάζεται  από  την  υπηρεσία, όταν  υπάλληλος  εξεταστής   
καταγγέλλεται  από  αριθµό  Εκπαιδευτών  ή  το  Σωµατείο  Εκπαιδευτών,  για  άδικη  
συµπεριφορά  ή  άνιση  µεταχείριση  των  εξεταζοµένων. 
              4.  Εάν  υπάρχει ειδικό σώµα  εξεταστών η  κάθε  επιτροπή  εξετάσεων να 
εξετάζει  µία κατηγορία  οχηµάτων, αν  δεν  υπάρχει ειδικό σώµα  εξεταστών οµάδα  
οχηµάτων (πρώτη  οµάδα Α’ ή Α1  και  Β’, δεύτερη  οµάδα Γ’, ∆’, Γ+Ε’, ∆+Ε’,Β+Ε’)               
                
 
Άρθρο  19 – θεωρητική (γραπτή)  εξέταση 
Πρόταση  για  νέα  παράγραφο 
              Οι  απαντήσεις  και  το  αποτέλεσµα  κατά  τη  θεωρητική  εξέταση,  να 
αποτυπώνονται  στο  ∆.Ε.Ε.  του  υποψήφιου, στο  οποίο  θα  αναφέρεται  και  η  Σχολή  
Οδήγησης,  που  προώθησε  τον  Υποψήφιο. 
 
              
Άρθρο  20 – Θεωρητική  εξέταση  αγραµµάτων 
Πρόταση  για  νέα  παράγραφο 
              Να  καθορισθεί,  ποιος  θεωρείται  διερµηνέας  κωφών ( Αυτός  που  έχει  
επάρκεια  στη  νοηµατική  γλώσσα ) 
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Άρθρο  22 - Πρακτική  εξέταση  υποψηφίων  οδηγών 
Πρόταση  για  νέες  παραγράφους  
              1.  Αφού  ο  Εκπαιδευτής  παρίσταται  κατά  την  πρακτική  εξέταση, ως  
παράγοντας  ασφάλειας  του  οχήµατος  και  των  επιβαινόντων, να  αναφέρονται  πέραν  
από  τις  υποχρεώσεις  του  και  τα  δικαιώµατά  του. Μετά  το  πέρας  της  εξέτασης  να  
προσυπογράφει  το  ∆.Ε.Ε.  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  διατυπώσει την  αντίθεσή  
του  στην  τελική  απόφαση  της  επιτροπής,  αν  αυτό  θεωρεί  αναγκαίο, διότι  έτσι  
έχει  νόηµα  η  παράστασή  του,  όσον  αφορά  την  υπεράσπιση  των  δικαίων  του  
υποψηφίου. 
              2.  Η  εκπαίδευση  και  εξέταση  σε  αυτοκινητόδροµους  ή  οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας ή  εκτός  πόλεων,  όπου  δεν  υπάρχουν  τέτοιοι, να  είναι  υποχρεωτική, 
ώστε  ο  υποψήφιος  αλλάζοντας  όλες  τις  ταχύτητες  του  αυτοκινήτου, να  γίνει  
ικανός  να  οδηγεί  µε  µεγάλες  ταχύτητες  και  να  γνωρίζει  τη  συµπεριφορά  του  
αυτοκινήτου  κάτω  από  τις  συνθήκες  αυτές. Να σηµειωθεί  ότι µεγάλο  ποσοστό  των 
οδικών  ατυχηµάτων,   εκτός  πόλεων,  προκαλείται κυρίως, από  άγνοια των  οδηγών  
στην  οδήγηση  µε  µεγάλη  ταχύτητα. 
              3. Στους  επιτυχόντες της  πρακτικής  εξέτασης,  να  χορηγείται  βεβαίωση  
επιτυχίας (προδίπλωµα), µε  την  οποία  θα  µπορούν  να  οδηγούν έως  ότου  εκδοθεί  η  
κανονική  άδεια  οδήγησης. 
              4.  Εφόσον  η  πρακτική  εξέταση  γίνεται  σε  πίστα, θα  προηγείται  η  πορεία  
και  θα  ακολουθούν  οι  ελιγµοί  στην  πίστα. Όποιος  αποτύχει  στους  ελιγµούς  θα  
επαναλαµβάνει  την πορεία. 
 
 
Άρθρο  24 – Προδιαγραφές  εκπαιδευτικών  οχηµάτων 
Προτάσεις    
              1.  Οι  προδιαγραφές  να  είναι  αθροιστικές  των  Π∆ 19/95, Οδηγίας  
2006/126, ΥΑ 58930/480/99. 
              2.  Να  είναι  δυνατή  η  χρησιµοποίηση  κοµµένων  τουριστικών  λεωφορείων 
(23 ετών), ως  εκπαιδευτικά, που  διαθέτουν  ABS  και  AIRCONDITION. 
              3.  Να  επιτραπεί  η  πετρελαιοκίνηση  στις  πόλεις  που  απαγορεύεται, όπως  
σε  άλλη  οµάδα  επαγγελµατιών  αυτοκινητιστών.              
              4.  Συστήµατα  νέων  τεχνολογιών, όπως  βοµβητές, κάµερες  κ.λ.π., να  
γίνονται  αποδεκτά  εφόσον  προέρχονται  αρχικά  από  τον  κατασκευαστή. 
              5. Να  µην  επιτρέπεται  η µετατροπή ηµιαυτόµατου  δικύκλου  σε  µη  
αυτόµατο. 
              6.  Να  χορηγούνται  αφορολόγητα  εκπαιδευτικά  οχήµατα  στους  
Εκπαιδευτές. 
              7.  Να  καταργηθεί  το  διπλό  ποσό  για  έλεγχο  στα  ΚΤΕΟ, των  
εκπαιδευτικών  οχηµάτων. 
              8. Μέχρι την 30  Σεπτεµβρίου 2013,  οπότε  θα  πρέπει  να  κυκλοφορούν  
εκπαιδευτικά  οχήµατα  µε  τις νέες  προδιαγραφές, αν  παρίσταται  ανάγκη  να  
αντικατασταθεί  η  καρότσα  σε  επικαθήµενο  ή  συρόµενο,  να  µην  αντικαθίσταται  και  
η  κεφαλή  ή  το  έλκον  όχηµα. 
              9. Η  αναγραφή  στις άδειες  κυκλοφορίας  των  εκπαιδευτικών  οχηµάτων  ως  
‘’εκπαιδευτικό’’, έχει  ανασταλεί  επ’ αόριστο  µε  την  Α22419/1861/27-4-
2006/ΥΜΕ/Γ.∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  εγκύκλιο, η εγκύκλιος  θα  πρέπει  να  αρθεί  οριστικά, 
αφού  εκδόθηκε  για  να  πραγµατοποιηθεί  πρόταση  της  Πανελλήνιας  Οµοσπονδίας  
Ασφαλειών. 
            10.  Η  αναγραφή  επί  των  εκπαιδευτικών  οχηµάτων  διαφηµίσεων  να  
επιτρέπεται, σύµφωνα  µε  τους  κανόνες  της  αγοράς, χωρίς  να  επηρεάζεται  η  
ασφάλεια  της  εκπαίδευσης, από  την  ορατότητα  των  υαλοπινάκων.  
 
 
Άρθρο  25 – Πρακτική  εξέταση  για  Α  και  Α1 
Παρ.  3, εδάφ. 1: Να  προστεθεί: 
              ‘’…..ευρεία  περιοχή, την  οποία  οριοθετεί  και  στην  οποία……’’ 
            εδάφ. 2: Να  προστεθεί: 
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              ‘’…..που  ανήκει  στην  Περιφερειακή  αυτοδιοίκηση  ή  σε  σωµατεία  
Εκπαιδευτών  ή  σε  Εκπαιδευτές, οι  οποίες  θα  ελέγχονται  αν  πληρούν  τις  
προϋποθέσεις  λειτουργίας,  τουλάχιστον  µία  φορά  το  χρόνο.’’ 
 
 
Άρθρο  27 – Πρακτική  εξέταση  για  Β, Γ, ∆,…… 
Παρ. 1.ε : Να  προστεθεί  πρόταση  ως  ακολούθως 
              ‘’….. τότε  αυτή  µπορεί  να  συνεχιστεί  σε  άλλο  εκπαιδευτικό  όχηµα, του  
Εκπαιδευτή   ή  του  νοµικού  προσώπου  που  εργάζεται  ο  Εκπαιδευτής, ή  από  άλλον  
Εκπαιδευτή  µε  το  όχηµά  του, σηµειώνεται  το  γεγονός  στο  ∆.Ε.Ε.….’’. 
 
 
Άρθρο  28 - ∆ΕΕ 
Πρόταση  για  νέα  παράγραφο 
              1.  Στο  ∆ΕΕ  να  αναγράφονται  ότι: 
                              α. Η  θεωρητική  και  πρακτική  εκπαίδευση  είναι  υποχρεωτική.  
                              β.  Ο  αριθµός  των  υποχρεωτικών  ωρών  θεωρητικής  και  
πρακτικής  εκπαίδευσης. 
                              γ.  Η  παρουσία  του  εκπαιδευτή  είναι  υποχρεωτική. 
              2.  Μετά  το  πέρας  της  πρακτικής  εξέτασης  να  υπογράφει  το  ∆ΕΕ  και  ο  
παριστάµενος  Εκπαιδευτής, όπου  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  αναφέρει  τις  πιθανές  
αντιρρήσεις  του,  για  το  αποτέλεσµα  της  εξέτασης. 
              3.  Να  εκδίδεται  ∆ΕΕ  και  κατά  την  εκπαίδευση  των  υποψηφίων  
Εκπαιδευτών  και  να  ακολουθείται  η  διαδικασία  εντύπων  των  υποψηφίων  οδηγών. 
 
 
Άρθρο  30 – Υποχρεώσεις  εξεταστών 
Παρ.  1.γ.δ: Με  την  είσοδο  της  εξεταστικής  επιτροπής  στο  όχηµα  για  την  
πρακτική  εξέταση  να  ελέγχεται: 
              1.  Αν  ο  παριστάµενος  Εκπαιδευτής  είναι  ο  ιδιοκτήτης  της  Σχολής  ή  
µέλος  εταιρικού  εκπαιδευτικού  οργανισµού. 
              2.  Αν  το  όχηµα  των  εξετάσεων  ανήκει  στον  ιδιοκτήτη  της  Σχολής  ή  σε  
εταιρία  εκπαιδευτικού  οργανισµού, µε  την  οποία  ο  παριστάµενος  Εκπαιδευτής  
πρέπει  να  έχει  συνάψει  συµφωνία  παροχής  υπηρεσιών  ή  έργου. 
              3.  Αν  ο παριστάµενος  Εκπαιδευτής  έχει  ισχύουσα  άδεια  Εκπαιδευτή  και  
βεβαίωση  της  οικίας  υπηρεσίας  Μεταφορών  ότι  έχει  τη  δυνατότητα  να  συµµετέχει  
στην  εξέταση. 
              4.  Αν  ο  παριστάµενος  Εκπαιδευτής  δεν  είναι  ο  ιδιοκτήτης  της  Σχολής, 
πρέπει  να  έχει συνάψει µε  αυτή συµφωνία  παροχής  υπηρεσιών  ή  έργου  και  
ασφαλιστική σχέση, όπως  η  νοµοθεσία  προβλέπει. Τα  οχήµατα  της  συγκεκριµένης  
Σχολής  επιτρέπεται  να  οδηγούνται κατά  την  εκπαίδευση  και  εξέταση, µόνον από  
τον/τους  ιδιοκτήτη/τες  της  Σχολής  και  από  Εκπαιδευτές  που  έχουν  συνάψει  µε  
αυτή  συµφωνία  παροχής  υπηρεσιών  και  έργου, καθώς  και  ασφαλιστική  σχέση 
(παράρτηµα, όπως  στα  οχήµατα) 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
ΟΜΑ∆Α  Α :(1)     …….Επίσης  ο  υποψήφιος  πρέπει  να  µπορεί  να  φορέσει  σωστά το  
κράνος  του, να  το  κουµπώσει, να  το  ξεκουµπώσει,  και να  µπορεί  να  το  βγάλει  µε  
ευκολία. 
                  (3) (4) …..Σε  κάθε  αλλαγή  πορείας  να ελέγχει  και  να  βγάζει  φλας.     
                  (6)     …..Με  ταχύτητα  περίπου  50  χλµ…… 
                  (7)    …..να  κατέβει  από  το  όχηµα, να  εκτείνει  το  διπλό  πόδι ( αν 
διαθέτει  το  δίκυκλο ), και αφού  βεβαιωθεί……. 
                (10)   Όπως  και  στο    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ (10)  έχουµε  σχολιάσει 
ΟΜΑ∆Α  Γ : (1)    …και  µε  τα   φώτα  πορείας  αναµµένα.            
                (13)   Να  διαγραφεί  η  φράση  ‘’βοηθητικά  πετάλια’’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
ΟΜΑ∆Α Α  :  (2)  Κατά  την  οπισθοπορεία,  να επιτρέπεται  ένα  µόνο  σταµάτηµα. 
Επίσης να  κινεί ο υποψήφιος το όχηµα  µε την όπισθεν παράλληλα  µε  το  πεζοδρόµιο,  
για  15  τουλάχιστον  µέτρα. 
                  (4)  Κατά  την  εκκίνηση  ο  οδηγός  πρώτα  ελέγχει  και  µετά  βγάζει  
φλας. 
ΟΜΑ∆Α  Γ  : (10) ∆εν αναφέρεται  πουθενά  στον  ΚΟΚ  ότι  η  κίνηση  στον  κόµβο 
πρέπει  να  γίνεται  στο  εσωτερικό  της  πλατείας, ούτε  καν  δίδεται  ο  ορισµός  του  
κυκλικού  κόµβου, ως  εκ  τούτου  ο οδηγός  πρέπει  να  εφαρµόζει  τη  διάταξη  του  
άρθρου 16, παράγραφο 1,του  ΚΟΚ. Η κίνηση  σε  πλατεία  είναι  µια  κυκλική  πορεία  
και  πρέπει  να  γίνεται  µε  τις  διατάξεις  της  ευθείας  κίνησης, αφού  πουθενά  στον  
ΚΟΚ  δεν  καθορίζεται  διαφορετικά. Κατά  την  εντολή  εξόδου  παίρνει  την  κανονική  
του  θέση.  
                    (12) Χωρίς  να  παραβλέπεται  η  υπερένταση  της  εξέτασης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 
             Η  πινακίδα οροφής  του  εκπαιδευτικού  οχήµατος, να  µπορεί  να  είναι  και  
χρώµατος  κίτρινου, όπως  σε  προηγούµενες  αποφάσεις  προβλέπεται  και  έχουν  
κατασκευασθεί  σε  πολύ  µεγάλο  ποσοστό τέτοιου  χρώµατος. 
 
 

Γενικές  προτάσεις 
              1. Να  συσταθεί  οµάδα  εργασίας  ειδικών  εµπειρογνωµόνων  και  
Εκπαιδευτών,  για  να  καθορισθεί  η  διαδικασία  πρακτικής  εξέτασης  ΑµεΑ  µη  
αρτιµελών. 
              2. Οι  πίστες  πρακτικής  εξέτασης  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  
εκπαίδευσης  και  ασφάλειας  και  να  διαθέτουν  κανονισµό  λειτουργίας. 
              3. Πίστες  εξέτασης  µπορούν  να  ιδρύουν  και  τα  σωµατεία  Εκπαιδευτών, 
εταιρικές  οµάδες  Εκπαιδευτών,  καθώς  και  µεµονωµένοι  Εκπαιδευτές. Οι  πίστες  θα  
επιθεωρούνται  τουλάχιστον  µία  φορά  το  χρόνο,  αν  πληρούν  τις  προβλεπόµενες  
εκπαιδευτικές  προϋποθέσεις  και  τους  κανόνες  ασφαλείας. 
              4. Οι  διαδικασίες  στο  µνηµόνιο  πρακτικής  εξέτασης του  ∆ΕΕ, να  
αποτελούν  ενιαία  οµάδα, θα  πρέπει  δε να  απορρίπτεται:   
                   α.  Όποιος  επαναλαµβάνει  το  ίδιο  λάθος  για  δεύτερη  φορά. 
                   β.  Σε  αιτιολογηµένη  επέµβαση  του  παριστάµενου  Εκπαιδευτή ( π.χ.  σε  
περίπτωση  παραβίασης  στοπ  ή  προτεραιότητας, κ.λ.π. ). 

                    
             5.  Πιστεύουµε  ότι  τα  πιο  πάνω  δύο  διατάγµατα (208  και  58930 µαζί  µε  
το Π∆ 19), είναι  δυνατό  να  αποτελέσουν  ενιαίο  κωδικοποιηµένο  κείµενο  
διατάγµατος,  που να  είναι  περισσότερο  προσβάσιµο,  προσδόκιµο  και  εύχρηστο.  
 
             6.  Τις  πιο  πάνω  προτάσεις  µας  έχουµε  υποβάλλει  µε  το  µε  αριθ.  πρωτ. 
41/16-2-2011  έγγραφό  µας  και  στη  Γ.∆.Ο.Α./ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
 

Με  εντολή  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 
 

 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                  Παναγιώτης  Χαρµπής 
Πρόεδρος                                                                         Γεν.  Γραµµατέας 
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ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   

Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 

 
O Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι ο επαγγελµατίας που εκπαιδεύει 
θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους οδηγούς όλων των κοινωνικών οµάδων και ΑµεΑ, σε 
οχήµατα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Εκπαιδεύει 
τακτικούς οδηγούς οχηµάτων όλων των  κατηγοριών µε σκοπό  την  επανακατάρτισής  τους  και  
τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στις µεταφορές  προσώπων  και 
υλικών κάθε κατηγορίας. Επίσης έχει την  αρµοδιότητα να µεταδώσει γνώσεις   στους  µαθητές  
των  σχολείων  όλων  των  βαθµίδων, ώστε να αποκτούν κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση, 
ως χρήστες των οδών µε βασικό στόχο την ασφάλεια στις µετακινήσεις τους. Κρίνεται 
απαραίτητη η αλλαγή της ονοµασίας της ειδικότητος, αφού σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
(Π∆ 208/02, ΥΑ 58930/99, Π∆ 74/2008, Π∆ 19/95), ο εκπαιδευτής οδήγησης παρέχει κατά την 
διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης, κυκλοφοριακή αγωγή στους υποψήφιους και τακτικούς 
οδηγούς, όπως κάθε φορά τα προγράµµατα ορίζουν. 
 
Trainer for Driving and Transportation / Commuting Education 
 
The Trainer for Driving and Transportation Education is the professional that educates 
theoretical and practically candidate drivers of all social teams and persons with special needs in 
vehicles of all licensed categories, for the acquisition of driving license of any level. It educates 
regular drivers of vehicles of all categories aiming at their re-training and the improvement of 
driving dexterities and their faculties, in the transports of persons and materials. Also it has the 
competence to transmit knowledge in the students of schools of all levels, so that they acquire 
appropriate education and conscience, as commuters in roads with fundamental objective their 
commuting and transport safety. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιµέρους Επαγγελµατικών Λειτουργιών και Εργασιών του Περιγράµµατος 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 

ΚΕΛ 1: Ενηµερώνει, οργανώνει τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες ή άλλες παροχές υπηρεσίας και σχεδιάζει 

την εκπαίδευση υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας. 

ΕΕΛ 1.1: Υποδέχεται και εξυπηρετεί ενδιαφερόµενους για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις τους που 

απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

ΕΕ 1.1.1:  Φροντίζει τον χώρο υποδοχής.  Καταγράφει τα στοιχεία και το αίτηµα του 

ενδιαφερόµενου. 

ΕΕ 1.1.2:  Ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο άτοµο για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και παρέχει 

πληροφόρηση. 

ΕΕ 1.1.3:  Εξουσιοδοτείται από τους ενδιαφερόµενους και συναλλάσσεται µε κάθε αρµόδια 

υπηρεσία,  για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών. 

ΕΕΛ 1.2: Οργανώνει τις προβλεπόµενες διοικητικές διαδικασίες  για την εξυπηρέτηση του κάθε 

ενδιαφεροµένου. 

ΕΕ 1.2.1: Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδήγησης ή για τη 

διεκπεραίωση άλλης υπόθεσης. 

ΕΕ 1.2.2: Συµπληρώνει κάθε απαιτούµενο δικαιολογητικό για τις συναλλαγές του µε την 

αρµόδια υπηρεσία. Βοηθά τα άτοµα να συµπληρώσουν αιτήσεις. 

ΕΕ 1.2.3: Τηρεί αρχείο των πελατών – ενδιαφεροµένων καθώς και όλα τα απαραίτητα 

αρχεία και δικαιολογητικά για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

ΕΕΛ 1.3: Σχεδιάζει και οργανώνει προγράµµατα ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και 

κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα 

νοµοθεσία, την προέλευσή τους, το επίπεδο γνώσεων τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους 

(ΑµεΑ, ΣΕΣΟ). 

ΕΕ 1.3.1: Σχεδιάζει την εκπαίδευση (κατάρτιση αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος, 

υπολογισµός κόστους µαθηµάτων κλπ). 

ΕΕ 1.3.2: Οργανώνει την εκπαίδευση (επιλέγει την κατάλληλη διδακτέα ύλη, του 

ενδεδειγµένου εποπτικού µέσου, τις µορφές και τις µεθόδους διδασκαλίας κλπ). 

ΕΕ 1.3.3: Σχεδιάζει την αξιολόγηση της εκπαίδευσης (επιλέγει µεθόδους αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων). 
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ΚΕΛ 2: Εκπαιδεύει και αξιολογεί υποψηφίους και κατόχους άδειας οδήγησης και συµµετέχει στην εξέτασή 

τους. 

ΕΕΛ 2.1: Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα µε την κατηγορία των 

υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε φορά 

ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο γνώσεών τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, 

ΣΕΣΟ κλπ). 

ΕΕ 2.1.1: Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για έκδοση νέων 

αδειών ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο 

γνώσεών τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους. 

ΕΕ 2.1.2: Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για αρχική χορήγηση 

του Π.Ε.Ι. και περιοδική κατάρτιση των τακτικών οδηγών µεταφοράς προσώπων και υλικών 

κάθε κατηγορίας. 

ΕΕ 2.1.3: Εκπαιδεύει οδηγούς µε σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των οδηγικών 

δεξιοτήτων και γνώσεων που αφορούν στην ασφαλή και οικολογική οδήγηση, σε όλες τις 

κατηγορίες οδηγών όπως επαγγελµατίες, ειδικές κατηγορίες (ανήλικούς, εξαρτηµένους από 

αλκοόλ, φάρµακα και άλλες ουσίες), παραβάτες του ΚΟΚ (ΣΕΣΟ), οδηγούς επιχειρηµατικών 

στόλων αυτοκινήτων, σώµατα ασφαλείας και όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (πάρκα 

κυκλοφοριακής αγωγής). 

ΕΕ 2.1.4: Εκπαιδεύει υποψήφιους νέους εκπαιδευτές οδήγησης. 

ΕΕ 2.1.5: Εκπαιδεύει άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ). 

ΕΕΛ 2.2: Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τις ενέργειες εκπαίδευσης. 

ΕΕ 2.2.1: Παρακολουθεί, ανατροφοδοτεί και εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διεργασίας. 

ΕΕ 2.2.2: Ελέγχει σε τακτική βάση τη µαθησιακή πρόοδο των εκπαιδευοµένων. 

ΕΕ 2.2.3: Αξιολογεί το σύνολο των συντελεστών της εκπαίδευσης (αξιολόγηση µεθόδων 

εκπαίδευσης και εκπαιδευοµένων). 

ΕΕΛ 2.3: Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης 

όλων των κατηγοριών διπλωµάτων, των υποψηφίων οδηγών ΑµεΑ, των επανεξεταζόµενων οδηγών 

όλων των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των κατόχων άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών κατά την 

αρχική και περιοδική κατάρτισή τους για λήψη πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ) και 

των υποψηφίων εκπαιδευτών για όλες τις κατηγορίες. 
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ΕΕ 2.3.1: Συµµετέχει στις επιτροπές των πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, 

εκπαιδευτών και επαγγελµατιών οδηγών, ισότιµα µε τα άλλα µέλη της επιτροπής  που 

ορίζονται από κρατικούς φορείς. 

ΕΕ 2.3.2: Φροντίζει για την ασφαλή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. 

ΕΕ 2.3.3: Επισηµαίνει σηµεία για την βελτίωση του συστήµατος εξετάσεων. 

ΚΕΛ 3: ∆ιαγνώσκει προσωπικές ιδιαιτερότητες, εντοπίζει και αξιοποιεί κοινωνικούς παράγοντες, εµψυχώνει, 

συµβουλεύει και υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους. 

ΕΕΛ 3.1: ∆ιαγνώσκει ανάγκες και προσωπικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων. 

ΕΕ 3.1.1:  Πραγµατοποιεί ατοµικές συναντήσεις µε σκοπό τον εντοπισµό συναισθηµατικών 

παραγόντων, κινήτρων και ενδεχοµένων µαθησιακών δυσκολιών. 

ΕΕ 3.1.2:  Πραγµατοποιεί διάγνωση αναγκών στο πλαίσιο των οµαδικών εκπαιδευτικών 

συναντήσεων µε σκοπό την επισήµανση µαθησιακών εµποδίων και δυνατοτήτων. 

ΕΕ 3.1.3:  Συνδέει τις ατοµικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων µε το ευρύτερο 

περιβάλλον. 

ΕΕΛ 3.2: Εντοπίζει και αξιοποιεί τις ποικίλες κοινωνικοπολιτισµικές παραµέτρους για την βέλτιστη 

απόδοσή των εκπαιδευοµένων αναφορικά µε την οδική συµπεριφορά και ασφάλεια (υποστήριξη από 

κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). 

ΕΕ 3.2.1:  Εντοπίζει πτυχές του κοινωνικού περιβάλλοντος που εµποδίζουν την 

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στο εκπαιδευτικό έργο. 

ΕΕ 3.2.2:  Συνδέει τον εκπαιδευόµενο µε την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία για την καλύτερη 

υποστηρικτική παρέµβαση (όπου απαιτείται). 

ΕΕ 3.2.3:  Αξιοποιεί ευκαιρίες και δυνατότητες του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος για 

την ενίσχυση της ενεργής συµµετοχής των εκπαιδευµένων. 

ΕΕΛ 3.3: Εµψυχώνει, συµβουλεύει και υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους (υποψηφίους και κατόχους 

άδειας οδήγησης) και άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών. 

ΕΕ 3.3.1:  Συµβουλεύει και υποστηρίζει σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο τη µαθησιακή 

πορεία των εκπαιδευοµένων. 

ΕΕ 3.3.2:  Εµψυχώνει τους εκπαιδευόµενους δηµιουργώντας κίνητρα για την µεγιστοποίηση 

της εκπαιδευτικής απόδοσης. 

ΕΕ 3.3.3:  Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και επιβραβεύει την µαθησιακή εξέλιξη των 

εκπαιδευοµένων. 
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ΕΕΛ 3.4: Συνεργάζεται µε τους φορείς οδικής ασφάλειας (για την διαµόρφωση πολιτικών 

κυκλοφοριακής αγωγής) και µε φορείς καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών 

κατηγοριών οδηγών. 

ΕΕ 3.4.1:  Εντοπίζει τους διεθνείς, κρατικούς και µη κυβερνητικούς φορείς οδικής ασφάλειας 

και καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. 

ΕΕ 3.4.2:  ∆ιαχέει στους µαθητές του όλες τις εξελίξεις στο χώρο της κυκλοφοριακής 

αγωγής και ασφάλειας. 

ΕΕ 3.4.3:  Κινητοποιεί τους µαθητές να συµµετέχουν στη διαµόρφωση του κυκλοφοριακού 

γίγνεσθαι και στην προώθηση της ισότητας στη δηµόσια κυκλοφορία. 

ΕΕ 3.4.4:  Εφαρµόζει στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία την αναγκαία ηθική 

δεοντολογία και ενηµερώνει τους εκπαιδευόµενους για τις εξελίξεις που σχετίζονται µε τις 

διακρίσεις στην δηµόσια κυκλοφορία. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Συγκεντρωτική Παρουσίαση των Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων του Περιγράµµατος 

Γενικές Γνώσεις 

•    Βασικές έννοιες µαθηµατικών. 
•    Βασικές έννοιες φυσικής. 
•    Γενικές γνώσεις Αγγλικών. 
•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση υπολογιστών. 
 

Βασικές Επαγγελµατικές γνώσεις 

•    Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. 
•    Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή χρήση του οχήµατος. 
•    Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.  
•    Βασικές αρχές επικοινωνίας και συνδιαλλαγής µε το κοινό. 
•    Βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων του αυτοκινήτου.  
•    Γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  
•    Γνώσεις αρµόδιων οργανισµών και φορέων που συνδέονται µε κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης και οδικής 

ασφάλειας.  
•    Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης της µαθησιακής προόδου των εκπαιδευοµένων.  
•    Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών δηµόσιων και διεθνών σχέσεων.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών κοινωνιολογίας.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής  
•    Γνώσεις βασικών αρχών υποστήριξης και συµβουλευτικής. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 

κινητικού συντονισµού, διαπολιτισµικότητας κ.α.). 
•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων ΑΜΕΑ (Γνώση ιατρικών διαδικασιών, γνώση απαιτούµενων διασκευών για την ασφαλή 

οδήγηση, γνώση λειτουργίας ειδικών εξαρτηµάτων χειρισµού του οχήµατος). 
•    Γνώσεις θεµάτων ειδικής αγωγής (π.χ. ΑµεΑ).  
•    Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των διπλωµάτων. 
•    Γνώσεις θεωρητικών αρχών και πρακτικών αξιολόγησης των µεθόδων εκπαίδευσης. 
•    Γνώσεις µεθόδων διαχείρισης  εκπαιδευτικών αναγκών (σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

προσαρµοσµένων στις ατοµικές ανάγκες). 
•    Γνώσεις µεθόδων διερεύνησης εκπαιδευτικών και άλλων προσωπικών αναγκών. 
•    Γνώσεις µεθόδων και τεχνικών  εκπαίδευσης εκπαιδευτών (οδήγησης). 
•    Γνώσεις µεθόδων υποκίνησης στην χρήση σύγχρονων µέσων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οδηγικών εµπειριών 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. γειτονιές, πόλεις, βουνό). 
•    Γνώσεις παραµέτρων ασφαλούς χρήσης των οχηµάτων µεταφοράς προσώπων και υλικών και ειδικές 

προϋποθέσεις αυτών.  
•    Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων. 
•    Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των λοιπών συντελεστών της εκπαίδευσης. 
•    Γνώσεις συστηµάτων παρακολούθησης εκπαιδευτικών ενεργειών.  
•    Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης ατοµικής συνέντευξης.  
•    Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης οµαδικής συνέντευξης.  
•    Γνώσεις των βασικών τεχνικών συστηµάτων των οχηµάτων µεταφοράς προσώπων και υλικών (σύστηµα 

µετάδοσης κίνησης του οχήµατος, χρήση ειδικών φρένων -retarter). 
•    Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  
•    Γνώση διεθνών οργανισµών και φορέων που συνδέονται µε την οδική ασφάλεια και την καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού.   
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•    Γνώση εποπτικών µέσων διδασκαλίας. 
•    Γνώση οικολογικής – οικονοµικής οδήγησης (καµπύλες ισχύος – ροπής, ειδική κατανάλωση καυσίµου). 
•    Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 
•    Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης εκπαιδευτικών έργων.  
•    Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια κυκλοφορία. 
•    Κοστολόγηση / Τιµολόγηση υπηρεσιών. 
•    Μέτρα προστασίας οδηγού. 
•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. 
•    Οργάνωση και τήρηση αρχείων. 
•    Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο.  
•    Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας. 
•    Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της οδήγησης. 
 

Ειδικές Επαγγελµατικές γνώσεις 

•    Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής ψυχολογίας µε σκοπό την αναγνώριση πιθανών µαθησιακών δυσκολιών.  
•    Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων πρακτικής άσκησης υποψηφίων οδηγών. 
•    Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  
•    Γνώσεις εξειδικευµένης νοµοθεσίας για ΑµεΑ. 
•    Γνώσεις εξειδικευµένων µοντέλων και προγραµµάτων αξιολόγησης. 
•    Γνώσεις εφαρµογών πληροφορικής (εκπαίδευση σε προσοµοιωτή). 
•    Γνώσεις σύγχρονων συστηµάτων υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ). 
•    Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 
•    Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 
•    Γνώση δυνητικών επικίνδυνων καταστάσεων και αντιµετώπιση επείγοντων περιστατικών (πρώτες βοήθειες, 

συµπλήρωση δελτίου ατυχήµατος κ.α.) 
•    Γνώση εξειδικευµένων διαδικασιών εξουσιοδότησης / ανάθεσης έργου. 
•    Γνώση εργονοµίας και προσαρµογής του περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την αποφυγή ατυχηµάτων στον 

εργασιακό χώρο. 
•    Γνώση ισχύοντων κανόνων ασφαλείας για τα οχήµατα και τους επιβάτες. 
•    Γνώση κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών µεταφορών και των κανόνων που τους καλύπτουν. 
•    Γνώση ορισµού ροπής ισχύος και ειδικής κατανάλωσης καυσίµου και στροφών σε σχέση µε το φορτίο του 

οχήµατος. 
•    Γνώση σωστής φόρτωσης οχήµατος σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και τη σωστή χρήση του οχήµατος.  
•    Γνώση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τους διάφορους τύπους µεταφοράς. 
•    Γνώση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας οδήγησης ή άλλης υπόθεσης. 
•    Γνώση των ειδικών κανονισµών που εφαρµόζονται στις εµπορευµατικές και επιβατικές µεταφορές. 
•    Γνώση των τεχνικών µερών και των φυσικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων πέδησης. 
•    Γνώση των τύπων των εγγραφών που αφορούν στη µεταφορά εµπορευµάτων. 
•    Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες υπηρεσίες. 
•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες διπλωµάτων. 
•    Τήρηση εξειδικευµένων φακέλων και αρχείων. 
 

∆εξιότητες 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
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• Υπολογιστική δεξιότητα 
 

Ικανότητες 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Τεχνική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 

 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Εκπαιδευτής 
οδήγησης και 
κυκλοφοριακής 
αγωγής 

1η ∆ιαδροµή 
(υφιστάµενη) 

Άδειες οδήγησης: Α, Β και Γ (πριν την είσοδο στο ΙΕΚ) Γ+Ε και ∆+Ε (µετά τη φοίτηση στο 
ΙΕΚ) 
∆ίπλωµα ΙΕΚ (φοίτηση 2 εξαµήνων) ���� Πρακτική εξέταση σ’ όλες τις κατηγορίες 
οχηµάτων ���� 4 µήνες πρακτική άσκηση σε σχολή οδήγησης σε διοικητικά θέµατα   
 
Επιπλέον της αρχικής απόκτησης άδειας, πραγµατοποιείται εξειδικευµένο πρόγραµµα ΣΕΚ         

2η ∆ιαδροµή 
(προτεινόµενη) 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ����  κάτοχος άδειας οδήγησης: Α, Β, Γ, ∆, 
Γ+Ε, ∆+Ε  πριν την είσοδο στο 
δηµόσιο εκπαιδευτικό φορέα.  ���� Φοίτηση 6 εξαµήνων (4 εξάµηνα θεωρία στο δηµόσιο 
εκπαιδευτικό φορέα και 2 εξάµηνα πρακτικά σε νόµιµα κέντρα εκπαίδευσης οδηγών (σχολές 
οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, εκπαιδευτήρια ΠΕΙ). Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης (4 
εξάµηνα) και της πρακτικής άσκησης (2 εξάµηνα) ακολουθεί πρακτική εξέταση του υποψηφίου 
σε όλες τις κατηγορίες των οχηµάτων (Α-Β-Γ-∆-Γ+Ε-∆+Ε), όπου εξετάζεται και ελέγχεται 
πλέον, η τεχνική οδήγησης και διδασκαλίας.  ���� τέσσερα εξάµηνα (2 έτη) εργασιακή 
εµπειρία στο επάγγελµα του εκπαιδευτή Οδήγησης σε νόµιµα κέντρα εκπαίδευσης 
(σχολές οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, εκπαιδευτήρια ΠΕΙ) ως νόµιµος συνεργάτης (η εργασιακή αυτή 
εµπειρία να αποδεικνύεται µε ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα) ���� Πιστοποιηµένα 
προγράµµατα ΣΕΚ (για την απόκτηση ειδικών προσόντων, επιπλέον των απαραίτητων για 
την είσοδο στο επάγγελµα δηλαδή της απόκτησης της αρχικής άδειας) 
 
Στην περίπτωση υιοθέτησης της προαναφερόµενης προτεινόµενης διαδροµής, θα 
µπορούσαν να υπάρξουν µεταβατικές ρυθµίσεις για τους υφιστάµενους 
εκπαιδευτές οδηγούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα προσόντα που 
αναφέρονται στην εν λόγω διαδροµή. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

Οι τρόποι αξιολόγησης των απαιτούµενων γνώσεων είναι  
• Γραπτές εξετάσεις 
• Προφορικές εξετάσεις 
• Τεστ πολλαπλών απαντήσεων 
• Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας 
 

Οι τρόποι αξιολόγησης των απαιτούµενων δεξιοτήτων είναι 
• Γραπτές εξετάσεις 
• Προφορικές εξετάσεις 
• Τεστ πολλαπλών απαντήσεων 
• Εκπόνηση εργασιών 
• Συνέντευξη 
• Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας 
• Αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζοµένων και εργοδοτών που υπογράφουν την Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ, σε σύµπραξη µε τα ερευνητικά ή 

εκπαιδευτικά κέντρα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ  και ΙΟΒΕ, ανέλαβαν από το Υπουργείο 

Απασχόλησης – ΕΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

δράσης, να αναπτύξουν 145 επαγγελµατικά περιγράµµατα µεταξύ των οποίων και το επαγγελµατικό 

περίγραµµα του «Εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

µελέτη.   

Η συνεργασία των αναδόχων φορέων αποβλέπει στην ανάπτυξη και πιστοποίηση «Επαγγελµατικών 

Περιγραµµάτων», στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποτελεί απαραίτητο βήµα για 

τη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την 

Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).  

Με αυτή τη συνεργασία των Κοινωνικών Φορέων επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων και γενικότερα της 

ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.  

Η ανάπτυξη του επαγγελµατικού περιγράµµατος του «Εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» 

έγινε υπό το συντονισµό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ µε Υπεύθυνη έργου την κα Αναστασία Αυλωνίτου. 

Συντονιστής και επιµελητής του περιγράµµατος ήταν ο κ. Χρήστος Ιωάννου.  

Συντάκτες και συγγραφείς ήταν οι κ. κ. Χρήστος Ιωάννου, Σµαραγδή Βεζυρογιάννη και Παναγιώτης 

Παπαδηµητρίου. 

Την προσέγγιση των εργαζοµένων για το περίγραµµα και το αναλυτικό του περιεχόµενο την διατύπωσε 

γνωµοδοτώντας ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης. 

Την προσέγγιση των εργοδοτών για το περίγραµµα και το αναλυτικό του περιεχόµενο την διατύπωσε 

γνωµοδοτώντας ο κ. Γεώργιος Λέκκας. 

Το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η παρούσα µελέτη έχει αναπτυχθεί στον σχετικό 

«Ο∆ΗΓΟ»1 που εξέδωσαν το 2007 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζοµένων και 

εργοδοτών που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ. Η ανάπτυξη των περιγραµµάτων γίνεται βάσει συγκεκριµένων 

προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ [110998/ 08.05.06 (ΦΕΚ 566Β’)] και το Αναλυτικό 

                                            
1 Ο Οδηγός για την ανάπτυξη και τις προδιαγραφές των επαγγελµατικών περιγραµµάτων συντάχθηκε το 2007 από την παρακάτω οµάδα 
εργασίας των ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ: ∆ηµουλάς Κώστας (Επιµέλεια), Βαρβιτσιώτη Ρένα, Σπηλιώτη Χριστίνα (Συγγραφείς), Τολίδης Γιάννης 
(Ανάπτυξη και Συγγραφή Ερωτηµατολογίου Περιγραφής Επαγγέλµατος), Άσπρος ∆ηµήτρης (Παράδειγµα Επαγγελµατικού Περιγράµµατος). 
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Τεύχος της Προκήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Αριθ.32/2009 µε τίτλο 

«Ανάπτυξη 145 Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων».  

Βάσει των ανωτέρω, η περιγραφή των επαγγελµατικών περιγραµµάτων ακολουθεί τους εξής πέντε 

άξονες: 

Ενότητα Α: Τίτλος και ορισµός του επαγγέλµατος / ειδικότητας. 

Ενότητα Β: Ανάλυση του επαγγέλµατος / ειδικότητας - «προδιαγραφές». 

Ενότητα Γ: Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλµατος/ 

ειδικότητα. 

Ενότητα ∆: Προτεινόµενες διαδροµές για την απόκτηση των απαιτούµενων προσόντων.  

Ενότητα Ε: Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούµενων Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και 

Ικανοτήτων. 

 

Στην ενότητα Α αναλύονται οι γενικότερες συνθήκες του επαγγέλµατος, οι τεχνολογικές αλλαγές που το 

επηρεάζουν, οι γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται, οι προοπτικές του επαγγέλµατος στην αγορά 

εργασίας και των κλάδων δραστηριότητας στους οποίους ασκείται, καθώς και οι ρυθµίσεις που ισχύουν 

σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος.  

Στην ενότητα Β το επάγγελµα αναλύεται σε κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες (ΚΕΛ1 έως ΚΕΛν), κάθε ΚΕΛ 

αναλύεται σε επιµέρους επαγγελµατικές λειτουργίες (ΕΕΛ) και κάθε ΕΕΛ σε επαγγελµατικές εργασίες (ΕΕ) 

(επόµενο διάγραµµα). 

 

∆ιάγραµµα:  Ανάλυση επαγγέλµατος σε ΚΕΛ-ΕΕΛ-ΕΕ 

 

 ΚΕΛ1            ΕΕΛ1.1  ΕΕ1.1.1 

         …… 
     .       .  ΕΕ1.1.ν      
     .       . 
     .       . 
     .  ΕΕΛ1.ν  ΕΕ1.ν.ν 

     .                     
     .                     
ΚΕΛν  ΕΕΛν.ν  ΕΕν.ν.ν 

 
                                              

Για κάθε Επαγγελµατική Εργασία προσδιορίζονται τα κριτήρια επαγγελµατικής ανταπόκρισης και το εύρος 

εφαρµογής της.   
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Με βάση αυτή την ανάλυση, στην ενότητα Γ αναλύονται οι απαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για αποτελεσµατική εκτέλεση κάθε επαγγελµατικής εργασίας. 

Στις ενότητες ∆ και Ε  προτείνονται διαδροµές για την απόκτηση των απαιτούµενων προσόντων και 

ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούµενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες µέθοδοι συλλογής πληροφοριών για το επάγγελµα: 

• Η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου, για την επισκόπηση της σχετικής µε το επάγγελµα 

βιβλιογραφίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (κλαδικές µελέτες και επαγγελµατικές µονογραφίες), τη 

συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και των 

στοιχείων που διαθέτουν οι επαγγελµατικές και επιστηµονικές ενώσεις του επαγγέλµατος. 

• Μια παραλλαγή της µεθόδου Delphi µε βάση ερωτηµατολόγιο που συνέταξε η επιστηµονική 

επιτροπή της ένωσης των φορέων.  

• Οι συνεντεύξεις µε κατόχους θέσεων εργασίας στο επάγγελµα βάσει οδηγού συνέντευξης µε 

προεπιλεγµένους άξονες που συνέταξε η επιστηµονική επιτροπή της ένωσης των φορέων.  

• Εναλλακτικά της µεθόδου της συνέντευξης χρησιµοποιήθηκε και µέθοδος συµπλήρωσης 

εξειδικευµένου ερωτηµατολογίου µε κατόχους θέσεων εργασίας στο επάγγελµα. 

• ∆ιαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρασης µε τις επαγγελµατικές οργανώσεις των εργαζοµένων 

και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης. 

 

Η τελική σύνθεση του Επαγγελµατικού Περιγράµµατος πραγµατοποιήθηκε από το συντονιστή της οµάδας 

ανάπτυξης του επαγγελµατικού περιγράµµατος κ. Χρήστο Ιωάννου, υπό την εποπτεία των στελεχών του 

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Σταµάτης Βαρδαρός, Ελισάβετ Πετρίδη, Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου). 

Tη συνολική ευθύνη του έργου των 145 επαγγελµατικών περιγραµµάτων είχε η Οµάδα Πλοήγησης που 

συγκροτήθηκε από τους Αναδόχους φορείς και αποτελείται από τους εξής: 

Φορέας Ονοµατεπώνυµο 

ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βαρβιτσιώτη Ρένα 

ΓΣΕΕ Καρατράσογλου Ιάκωβος 

ΙΟΒE Τορτοπίδης Αντώνης 

ΓΣΕΒΕΕ  Λιντζέρης Παρασκευάς 

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Αυλωνίτου Αναστασία 

ΣΕΒ Τορτοπίδης Αντώνης 

ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ Κόνσολας Αντώνης 
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Τον έλεγχο ανταπόκρισης του περιγράµµατος στις προδιαγραφές του έργου της ανάπτυξης των 145 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων είχε η Επιτροπή Ποιότητας στην οποία συµµετείχαν οι εξής: 

 

Φορέας Ονοµατεπώνυµο 

ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Σπηλιώτη Χριστίνα 

ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βαρβιτσιώτη Ειρήνη 

ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ Αρανίτου Βάλλια 

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Βαρδαρός Σταµάτης  

ΣΕΒ, ΙΟΒΕ Τσακανίκας Άγγελος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
 

Α.1 Προτεινόµενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας/των 

Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής 
(Π∆ 208/2002, Π∆ 19/95, Π∆ 74/08, Π∆ 181/98, ΥΑ 58930/99, ΥΑ 60864/03, όπως ισχύουν). 

Α.2 Ορισµός του Επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας 

Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχοµένου και σκοπός του Επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας 

 
Είναι ο επαγγελµατίας που εκπαιδεύει  θεωρητικά και πρακτικά  υποψήφιους οδηγούς  όλων  των  
κοινωνικών  οµάδων και ΑµεΑ,  σε οχήµατα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας 
ικανότητας οδήγησης. Εκπαιδεύει τακτικούς οδηγούς οχηµάτων όλων των  κατηγοριών µε σκοπό  
την  επανακατάρτισής  τους  και  τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, 
στις µεταφορές  προσώπων  και υλικών κάθε κατηγορίας. Επίσης έχει την  αρµοδιότητα να 
µεταδώσει γνώσεις   στους  µαθητές  των  σχολείων  όλων  των  βαθµίδων, ώστε να αποκτούν 
κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση, ως χρήστες των οδών µε βασικό στόχο την ασφάλεια στις 
µετακινήσεις τους. 

 

Α.3 Αντιστοίχιση µε το ισχύον Σύστηµα Ταξινόµησης Επαγγελµάτων, σε τετραψήφια ανάλυση 
και µε το ισχύον Σύστηµα Ταξινόµησης Κλάδων Οικονοµίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση 

Α.3.1 Αντιστοίχιση µε ΣΤΕΠ 92 

 
Σύµφωνα µε την Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων ο κωδικός που περιλαµβάνει το 
επάγγελµα του εκπαιδευτή οδήγησης είναι ο 3320 που χαρακτηρίζεται από ασάφεια .  
[3320 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ.] 
Σ’ αυτόν περιλαµβάνονται οι εκπαιδευτές οδηγών οχηµάτων, σιδηροδρόµων, αεροσκαφών ή 
άλλων µηχανών, οι βοηθοί καθηγητών τεχνικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης όλων των 
βαθµίδων που διδάσκουν πρακτικές εφαρµογές, καθώς και οι εκπαιδευτές µαθητευοµένων στον 
τόπο εργασίας, εφόσον η εκπαίδευση µη ειδικευµένου προσωπικού είναι η κύρια απασχόλησή 
τους. 
Αρκετές φορές χρησιµοποιείται και ο κωδικός 2499 που χαρακτηρίζεται επίσης από ασάφεια. 
[2499 Άλλοι εκπαιδευτικοί µ.α.κ.] 
Προτείνεται η δηµιουργία ξεχωριστού κωδικού για το επάγγελµα του Εκπαιδευτής Οδήγησης και 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 

Α.3.2 Αντιστοίχιση µε ΣΤΑΚΟ∆ 

 
Στην Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας του 2008 ο κωδικός που 
αποδίδεται στους Εκπαιδευτές Οδήγησης προέρχεται από την κατηγορία της εκπαίδευσης µε την 
εξής διάρθρωση: 
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85             Εκπαίδευση 
85.5          Άλλη Εκπαίδευση 
85.53        ∆ραστηριότητες Σχολών οδηγών 
85.53.11  Υπηρεσίες Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων 
Η κατηγοριοποίηση αυτή προέκυψε από την επεξεργασία και προσαρµογή στην Ελλάδα της NACE 
Rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008. Σ’ αυτή τη νεώτερη Ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόµηση 
η Eurostat συµπεριλαµβάνει τις Σχολές Οδήγησης και στον κωδικό 8532 που αναφέρεται στην 
Τεχνική και επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εκεί δίνεται έµφαση στο είδος της 
εκπαίδευσης που περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος και αναφέρεται ειδικά στην 
εκπαίδευση των επαγγελµατιών Οδηγών.  
 
[NACE European Classification of Economic Activities] 

 

Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας 

Α.4.1 Ιστορική αναδροµή και εξέλιξη του επαγγέλµατος ή και της ειδικότητας  

 
Στις αρχές του 1960 καθιερώθηκε ο Εκπαιδευτής Οδήγησης όταν η Πολιτεία αντιλήφθηκε ότι 
µόνο οδηγοί µε γνώσεις συνέβαλλαν στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Στην αρχή δεν 
υπήρχε καθορισµένο επίπεδο γνώσεων και η είσοδος στο επάγγελµα του Εκπαιδευτή είχε να 
κάνει αποκλειστικά µε την οδηγητική ικανότητα του. Έπειτα τέθηκε ως ελάχιστο επίπεδο 
γνώσεων το απολυτήριο 6τάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου, εµπειρία οδήγησης και επιτυχία σε 
εξετάσεις του υπουργείου Μεταφορών. Αυτό κράτησε µέχρι το 1996, όπου η Πολιτεία 
θεσµοθέτησε τη φοίτηση σε επίπεδο µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) το οποίο 
διατηρείται µέχρι σήµερα µε µερικές τροποποιήσεις ως προς τον τρόπο εξέτασης των 
Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

Α.4.2 Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο  

Νόµος 2696/99, Π.∆. 208/2002, Π.∆. 19/95 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Π.∆. 181/1998/ΥΜΕ, Υ.Α. 58930/99 ΥΜΕ, Υ.Α. 60864/03 ΥΜΕ, Π.∆. 74/2008/ΥΜΕ 
 

Α.5 Αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας /δυναµική του επαγγέλµατος ή/ και ειδικότητας 

Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων µεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους 
οποίους εντάσσονται οι απασχολούµενοι στο συγκεκριµένο επάγγελµα ή/ και ειδικότητα 

 
Το επάγγελµα του Εκπαιδευτή συνδέεται άµεσα µε την ανθρώπινη ζωή. Είναι αυτός που 
εφοδιάζει µε γνώσεις και δεξιότητες τους χρήστες του οδικού δικτύου (οδηγούς και πεζούς) 
προκειµένου να επιτυγχάνεται η µέγιστη ασφάλεια στην κυκλοφορία και τις µεταφορές. Είναι 
διαρκώς εξελισσόµενο επάγγελµα αφού συνδέεται άµεσα µε την τεχνολογική εξέλιξη των 
οχηµάτων και την αυξανόµενη κινητικότητα που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες.  
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Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εµφανίζεται κατά κύριο το επάγγελµα και αναπτυξιακή δυναµική του 
επαγγέλµατος/ή και της ειδικότητας. 

 

Το είδος επιχειρήσεων που εµφανίζεται κυρίως το επάγγελµα είναι οι Σχολές Οδήγησης αρχικής 
και περιοδικής κατάρτισης, οι Σχολές παροχής εξειδικευµένων γνώσεων στους επαγγελµατίες 
οδηγούς, σε επιχείρησης µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων, σε πάρκα κυκλοφοριακής 
αγωγής και σε κάθε εκπαιδευτικό φορέα που σχετίζεται µε την Οδική Ασφάλεια.  
  

Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές 

Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης 

 
Ο εκπαιδευτής  µπορεί να εργαστεί ως διδάσκων στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, τακτικών  
οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής,  στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα σ’ όλους τους τοµείς που 
σχετίζονται µε τις οδικές µεταφορές, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στις τρέχουσες  
συνθήκες υπάρχει υπερπροσφορά παροχής υπηρεσιών ωστόσο  η ποιότητά τους  δεν 
ανταποκρίνεται πάντοτε  στις  ανάγκες της εποχής.   

Α.6.2 Τάσεις  

 
Η ζήτηση  εκπαίδευσης  παραµένει  για δηµογραφικούς λόγους  σε σταθερά  επίπεδα. Ωστόσο 
λόγω αναγκών προσαρµογής στο σύγχρονο διεθνές  - ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο 
(Ευρωπαϊκές  Οδηγίες)  η τάση είναι  προς την αναβάθµιση του περιεχοµένου  και των προτύπων 
εκπαίδευσης.   
 

Α.6.3 Προοπτικές 

 
Οι προοπτικές στο χώρο του επαγγέλµατος στηρίζονται κυρίως στην δια βίου εκπαίδευση των 
οδηγών, τη λειτουργία των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής και την εισαγωγή του αντίστοιχου 
µαθήµατος σ’ όλες τις βαθµίδες Εκπαίδευσης. 
 

 

Α.7 Υφιστάµενες µορφές άσκησης του επαγγέλµατος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης 

Α.7.1 Υφιστάµενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλµατος ή/και της ειδικότητας 

∆εν υφίστανται.   

Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναµικών και πολυπληθών ειδικεύσεων   

∆εν υφίστανται. 
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Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται 
στο επάγγελµα/ειδικότητα. 

 
Ο αριθµός των Εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά είναι περίπου 4000. Το 
επίπεδο σπουδών των Εκπαιδευτών Οδήγησης κυµαίνεται από Απολυτήριο Λυκείου µέχρι πτυχίο 
και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 

Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστηµονικές οργανώσεις σχετικές µε το επάγγελµα/ειδικότητα, 
έντυπα ή άλλα µέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές  

Α.9.1 Συνδικαλιστικές-επαγγελµατικές ή επιστηµονικές οργανώσεις σχετικές µε το     
επάγγελµα/ειδικότητα 

Η Π.Ο.Ε.Ο. είναι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης και έχει ως σκοπό να 
συντονίζει τους αγώνες των εκπαιδευτών οδήγησης, για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και 
διασφάλιση των οικονοµικών, επαγγελµατικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
ασφαλιστικών τους συµφερόντων. Ταυτόχρονα µεριµνά για την ∆ιά βίου Εκπαίδευση και Μάθηση 
των Εκπαιδευτών Οδήγησης µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιστηµονικών γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους προκειµένου  µέσω αυτών να συµβάλλει στην Οδική 
Ασφάλεια. ∆ραστηριότητες όπως η διοργάνωση  και η συµµετοχή σε Ηµερίδες, Συνέδρια και 
δηµόσιες εκδηλώσεις µε τις οποίες ενηµερώνεται το κοινό πάνω σε θέµατα, Οδικής Ασφάλειας και 
Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελούν βασικούς σκοπούς της Π.Ο.Ε.Ο. 

Α.9.2 Έντυπα και άλλα µέσα πληροφόρησης  

Ο διαρκώς ενηµερωµένος δικτυακός τόπος της Π.Ο.Ε.Ο. είναι ο βασικός τρόπος µε τον οποίο 
επιτυγχάνεται η αµεσότητα στην πληροφόρηση των Εκπαιδευτών. 

Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης 

Η Π.Ο.Ε.Ο. εκδίδει Πληροφοριακά έντυπα και αναφορές µέσω των οποίων  προβάλλει θέµατα 
που ενδιαφέρουν τους Εκπαιδευτές Οδήγησης και συµβάλλουν στην βελτίωση της εκπαιδευτικής 
και επαγγελµατικής τους κατάρτισης. 
 

Α.10 Τυπικές ή θεσµικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος/ειδικότητας  

Α.10.1 Άδειες λειτουργίας 

Άδεια Σχολής Οδήγησης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, Άδεια κέντρου εκπαίδευσης 
αρχικής και περιοδικής κατάρτισης Επαγγελµατιών Οδηγών (ΠΕΙ). 

Α.10.2 Άδειες εργασίας  

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εκπαιδευτή Οδήγησης 

Α.10.3 Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος ή/και ειδικότητας 

∆εν υφίστανται. 
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Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθµίσεις στην επαγγελµατική ιεραρχία 

Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις- διαβαθµίσεις επαγγελµατικής ιεραρχίας  

∆εν υφίστανται. 

Α.12 Συνθήκες εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων υγιεινής και ασφάλειας) 

Οι συνθήκες εργασίας του Εκπαιδευτή διαµορφώνονται ανάλογα µε τα πεδία απασχόλησης , τόσο 
σε κλειστούς χώρους, όσο και σε ανοιχτούς χώρους. Οι χώροι απασχόλησης είναι το γραφείο 
του, το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο έκδοσης πιστοποιητικού επαγγελµατιών 
οδηγών, οι αίθουσες σεµιναρίων καθώς  και  οι  χώροι  άσκησης  των  λοιπών  δραστηριοτήτων  
του. Όσον αφορά τους εξωτερικούς χώρους, είναι οποιοσδήποτε χώρος που µπορεί να είναι 
χρήσιµος για την εκπαίδευση, όπως δρόµοι όλων των κατηγοριών, πάρκα εκπαίδευσης εξέτασης, 
πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Ειδικά κατά την πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων ή εν ενεργεία 
οδηγών σε πραγµατικές συνθήκες οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές. 
Ο θόρυβος, η σκόνη, οι οσµές και οι ατµοσφαιρικοί ρύποι είναι στοιχεία που υπάρχουν συνεχώς 
στο οδικό δίκτυο. Απαιτείται συνεχώς έντονη διανοητική προσπάθεια προκειµένου ο Εκπαιδευτής 
να υπερβεί τις συνθήκες έντασης και πίεσης που προκαλείται από τον περιβάλλοντα χώρο και να 
δηµιουργήσει κατάλληλο κλίµα ώστε η καµπίνα του οχήµατος να προσοµοιάζει µε αίθουσα 
διδασκαλίας. Η καθιστική εργασία και οι συνεχείς αναταράξεις του δρόµου είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντικοί παράγοντες τόσο για τις συνθήκες εργασίας όσο και για την υγεία του Εκπαιδευτή.   
 

Α.13 ∆υνατότητες απασχόλησης για άτοµα µε αναπηρίες    

Το επάγγελµα του εκπαιδευτή Οδήγησης περιλαµβάνει τόσο θεωρητικό όσο και  πρακτικό µέρος. 
Οι τυπικές και θεσµικές προϋποθέσεις για την είσοδο στο επάγγελµα απαιτούν αρτιµέλεια και 
καθορίζουν ελάχιστες σωµατικές και διανοητικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την ικανότητα 
οδήγησης. Εντούτοις, αν έχει εισέλθει στο επάγγελµα µε τη σχετική Άδεια Επαγγέλµατος και 
βιολογικές συνθήκες του στερήσουν ορισµένες σωµατικές προϋποθέσεις (π.χ. αρτιµέλεια) θα 
πρέπει να είναι δυνατή η απασχόληση του σ’ όλες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτός της 
πρακτικής εκπαίδευσης Οδηγών.   
 

 

 

 



 

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

- 22 - 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ – 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 

Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και 
κυκλοφοριακής αγωγής 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 
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ΚΕΛ 1 : Ενηµερώνει, οργανώνει 
τις αναγκαίες διοικητικές 
διαδικασίες ή άλλες παροχές 
υπηρεσίας και σχεδιάζει την 
εκπαίδευση υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας. 

  

ΚΕΛ 2 : Εκπαιδεύει και αξιολογεί 
υποψηφίους και κατόχους άδειας 
οδήγησης και συµµετέχει στην 
εξέτασή τους. 

  

ΚΕΛ 3 : ∆ιαγνώσκει προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, εντοπίζει και 
αξιοποιεί κοινωνικούς 
παράγοντες, εµψυχώνει, 
συµβουλεύει και υποστηρίζει 
τους εκπαιδευόµενους. 
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Σχόλια για τα επίπεδα επαγγελµατικής ιεραρχίας (όπου παρουσιάζονται): 
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  (ΚΕΛ)  

[ΒΑΣΙΚΕΣ & ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ] 

ΚΕΛ 1 (Β): Ενηµερώνει, οργανώνει τις 
αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες ή άλλες 
παροχές υπηρεσίας και σχεδιάζει την 
εκπαίδευση υποψηφίων και κατόχων 
άδειας οδήγησης οποιασδήποτε 
κατηγορίας. 
ΚΕΛ 2 (Β): Εκπαιδεύει και αξιολογεί 
υποψηφίους και κατόχους άδειας 
οδήγησης και συµµετέχει στην εξέτασή 
τους. 

ΚΕΛ 3 (Β): ∆ιαγνώσκει προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, εντοπίζει και αξιοποιεί 
κοινωνικούς παράγοντες, εµψυχώνει, 
συµβουλεύει και υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους. 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:  
 
Εκπαιδευτής οδήγησης και 
κυκλοφοριακής αγωγής 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 
 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
(ΕΕΛ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 1.1: Υποδέχεται και εξυπηρετεί ενδιαφερόµενους 
για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις τους που 
απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

ΕΕ 1.1.1: Φροντίζει τον χώρο υποδοχής.  Καταγράφει τα 
στοιχεία και το αίτηµα του ενδιαφερόµενου. 
ΕΕ 1.1.2: Ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο άτοµο για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και παρέχει πληροφόρηση. 
ΕΕ 1.1.3: Εξουσιοδοτείται από τους ενδιαφερόµενους και 
συναλλάσσεται µε κάθε αρµόδια υπηρεσία,  για την 
ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών. 

ΕΕΛ 1.2: Οργανώνει τις προβλεπόµενες διοικητικές 
διαδικασίες  για την εξυπηρέτηση του κάθε 
ενδιαφεροµένου. 

ΕΕ 1.2.1: Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση 
άδειας οδήγησης ή για τη διεκπεραίωση άλλης υπόθεσης. 

ΚΕΛ 1 ΕΕ 1.2.2: Συµπληρώνει κάθε απαιτούµενο δικαιολογητικό 
για τις συναλλαγές του µε την αρµόδια υπηρεσία. Βοηθά τα 
άτοµα να συµπληρώσουν αιτήσεις. 

Ενηµερώνει, οργανώνει τις 
αναγκαίες διοικητικές 

διαδικασίες ή άλλες παροχές 
υπηρεσίας και σχεδιάζει την 
εκπαίδευση υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας. 

ΕΕ 1.2.3: Τηρεί αρχείο των πελατών – ενδιαφεροµένων 
καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία και δικαιολογητικά για 
τη λειτουργία της επιχείρησης. 

ΕΕΛ 1.3: Σχεδιάζει και οργανώνει προγράµµατα 
ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, την 
προέλευσή τους, το επίπεδο γνώσεων τους ή την 
ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, ΣΕΣΟ). 

ΕΕ 1.3.1: Σχεδιάζει την εκπαίδευση (κατάρτιση αναλυτικού 
ωρολογίου προγράµµατος, υπολογισµός κόστους 
µαθηµάτων κλπ). 

 ΕΕ 1.3.2: Οργανώνει την εκπαίδευση (επιλέγει την 
κατάλληλη διδακτέα ύλη, το ενδεδειγµένο εποπτικό µέσο, 
τις µορφές και τις µεθόδους διδασκαλίας κλπ). 

 ΕΕ 1.3.3: Σχεδιάζει την αξιολόγηση της εκπαίδευσης 
(επιλέγει µεθόδους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων). 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
(ΕΕΛ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 ΕΕΛ 2.1: Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα µε την κατηγορία 
των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε 
φορά ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο γνώσεών τους 
ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, ΣΕΣΟ 
κλπ). 

ΕΕ 2.1.1: Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για έκδοση νέων αδειών ανάλογα µε την 
κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο γνώσεών τους ή την ειδική 
κατάσταση και ανάγκη τους. 

ΚΕΛ 2 ΕΕ 2.1.2: Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για αρχική χορήγηση του Π.Ε.Ι. και περιοδική 
κατάρτιση των τακτικών οδηγών µεταφοράς προσώπων και 
υλικών κάθε κατηγορίας. 

Εκπαιδεύει και αξιολογεί 
υποψηφίους και κατόχους 
άδειας οδήγησης και 

συµµετέχει στην εξέτασή 
τους. 

ΕΕ 2.1.3 Εκπαιδεύει οδηγούς µε σκοπό την ανάπτυξη και 
βελτίωση των οδηγικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αφορούν 
στην ασφαλή και οικολογική οδήγηση, σε όλες τις κατηγορίες 
οδηγών όπως επαγγελµατίες, ειδικές κατηγορίες (ανήλικούς, 
εξαρτηµένους από αλκοόλ, φάρµακα και άλλες ουσίες), 
παραβάτες του ΚΟΚ (ΣΕΣΟ), οδηγούς επιχειρηµατικών στόλων 
αυτοκινήτων, σώµατα ασφαλείας και όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής). 
ΕΕ 2.1.4: Εκπαιδεύει υποψήφιους νέους εκπαιδευτές 
οδήγησης.  
ΕΕ 2.1.5: Εκπαιδεύει άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ).  

ΕΕΛ 2.2: Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τις 
ενέργειες εκπαίδευσης. 

ΕΕ 2.2.1: Παρακολουθεί, ανατροφοδοτεί και εξασφαλίζει την 
οµαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διεργασίας. 
ΕΕ 2.2.2: Ελέγχει σε τακτική βάση τη µαθησιακή πρόοδο των 
εκπαιδευοµένων. 

 ΕΕ 2.2.3: Αξιολογεί το σύνολο των συντελεστών της 
εκπαίδευσης (αξιολόγηση µεθόδων εκπαίδευσης και 
εκπαιδευοµένων). 

 ΕΕΛ 2.3: Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις των 
υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης όλων 
των κατηγοριών διπλωµάτων, των υποψηφίων 
οδηγών ΑµεΑ, των επανεξεταζόµενων οδηγών όλων 
των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των κατόχων άδειας 
οδήγησης όλων των κατηγοριών κατά την αρχική και 
περιοδική κατάρτισή τους για λήψη πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ) και των υποψηφίων 
εκπαιδευτών για όλες τις κατηγορίες. 

ΕΕ 2.3.1: Συµµετέχει στις επιτροπές των πρακτικών 
εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτών και 
επαγγελµατιών οδηγών, ισότιµα µε τα άλλα µέλη της 
επιτροπής  που ορίζονται από κρατικούς φορείς. 
ΕΕ 2.3.2: Φροντίζει για την ασφαλή διεξαγωγή της 
εξεταστικής διαδικασίας. 
ΕΕ 2.3.3: Επισηµαίνει σηµεία για την βελτίωση του 
συστήµατος εξετάσεων. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
(ΕΕΛ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 ΕΕΛ 3.1: ∆ιαγνώσκει ανάγκες και προσωπικές 
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων. 

ΕΕ 3.1.1: Πραγµατοποιεί ατοµικές συναντήσεις µε σκοπό 
τον εντοπισµό συναισθηµατικών παραγόντων, κινήτρων και 
ενδεχοµένων µαθησιακών δυσκολιών. 
ΕΕ 3.1.2: Πραγµατοποιεί διάγνωση αναγκών στο πλαίσιο 
των οµαδικών εκπαιδευτικών συναντήσεων µε σκοπό την 
επισήµανση µαθησιακών εµποδίων και δυνατοτήτων. 
ΕΕ 3.1.3: Συνδέει τις ατοµικές ιδιαιτερότητες των 
εκπαιδευοµένων µε το ευρύτερο περιβάλλον. 

ΕΕΛ 3.2: Εντοπίζει και αξιοποιεί τις ποικίλες 
κοινωνικοπολιτισµικές παραµέτρους για την βέλτιστη 
απόδοσή των εκπαιδευοµένων αναφορικά µε την οδική 
συµπεριφορά και ασφάλεια (υποστήριξη από 
κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). 

ΕΕ 3.2.1: Εντοπίζει πτυχές του κοινωνικού περιβάλλοντος 
που εµποδίζουν την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική 
συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στο εκπαιδευτικό έργο. 

ΚΕΛ 3 ΕΕ 3.2.2: Συνδέει τον εκπαιδευόµενο µε την αρµόδια 
κοινωνική υπηρεσία για την καλύτερη υποστηρικτική 
παρέµβαση (όπου απαιτείται). 

∆ιαγνώσκει προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, εντοπίζει και 
αξιοποιεί κοινωνικούς 
παράγοντες, εµψυχώνει, 

συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους. 

ΕΕ 3.2.3: Αξιοποιεί ευκαιρίες και δυνατότητες του 
κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της 
ενεργής συµµετοχής των εκπαιδευµένων. 

 ΕΕΛ 3.3: Εµψυχώνει, συµβουλεύει και υποστηρίζει 
τους εκπαιδευόµενους (υποψηφίους και κατόχους 
άδειας οδήγησης) και άλλους αποδέκτες των 
υπηρεσιών.  

ΕΕ 3.3.1: Συµβουλεύει και υποστηρίζει σε ατοµικό και 
οµαδικό επίπεδο τη µαθησιακή πορεία των εκπαιδευοµένων. 
ΕΕ 3.3.2: Εµψυχώνει τους εκπαιδευόµενους δηµιουργώντας 
κίνητρα για την µεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής απόδοσης. 
ΕΕ 3.3.3 Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και επιβραβεύει 
την µαθησιακή εξέλιξη των εκπαιδευοµένων. 

ΕΕΛ 3.4: Συνεργάζεται µε τους φορείς οδικής 
ασφάλειας (για την διαµόρφωση πολιτικών 
κυκλοφοριακής αγωγής) και µε φορείς καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών κατηγοριών 
οδηγών. 

ΕΕ 3.4.1: Εντοπίζει τους διεθνείς, κρατικούς και µη 
κυβερνητικούς φορείς οδικής ασφάλειας και καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού. 
ΕΕ 3.4.2: ∆ιαχέει στους µαθητές του όλες τις εξελίξεις στο 
χώρο της κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας. 
ΕΕ 3.4.3: Κινητοποιεί τους µαθητές να συµµετέχουν στη 
διαµόρφωση του κυκλοφοριακού γίγνεσθαι και στην 
προώθηση της ισότητας στη δηµόσια κυκλοφορία. 

 ΕΕ 3.4.4: Εφαρµόζει στη θεωρητική και πρακτική 
διδασκαλία την αναγκαία ηθική δεοντολογία και ενηµερώνει 
τους εκπαιδευόµενους για τις εξελίξεις που σχετίζονται µε 
τις διακρίσεις στην δηµόσια κυκλοφορία. 
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Β.2  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 
 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 1: 
Ενηµερώνει, 
οργανώνει τις 
αναγκαίες 
διοικητικές 
διαδικασίες ή 
άλλες παροχές 
υπηρεσίας και 
σχεδιάζει την 
εκπαίδευση 
υποψηφίων και 
κατόχων άδειας 
οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας. 

ΕΕΛ 1.1: Υποδέχεται και 
εξυπηρετεί ενδιαφερόµενους 
για να διεκπεραιωθούν 
υποθέσεις τους που 
απευθύνονται στις υπηρεσίες 
του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

ΕΕ 1.1.1: Φροντίζει τον 
χώρο υποδοχής.  Καταγράφει 
τα στοιχεία και το αίτηµα του 
ενδιαφερόµενου. 

Επαρκώς επιµεληµένος και φροντισµένος 
χώρος υποδοχής της σχολής οδηγών.  
 
Υποδέχεται – καλωσορίζει µε ευγένεια   και 
πληροφορεί λεπτοµερώς τον υποψήφιο 
πελάτη.  
 
Καταγράφει µε ακρίβεια τα στοιχεία και το 
αίτηµα του ενδιαφεροµένου.  
 

Στο χώρο υποδοχής της 
σχολής.  
 
Σε έντυπο (καρτέλα) 
υποψήφιου οδηγού που 
τηρείται στο αρχείο της 
σχολής. 
 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 
 

ΕΕ 1.1.2: Ενηµερώνει το 
ενδιαφερόµενο άτοµο για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και 
παρέχει πληροφόρηση. 

Πληροφορεί αναλυτικά για το εύρος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και για την τιµή 
τους.  

Στο χώρο υποδοχής της 
σχολής. 
 
Ενηµερωτικά φυλλάδια.  
 
  

ΕΕ 1.1.3: Εξουσιοδοτείται 
από τους ενδιαφερόµενους 
και συναλλάσσεται µε κάθε 
αρµόδια υπηρεσία,  για την 
ολοκλήρωση των αναγκαίων 
εργασιών. 

Πληροφορεί µε ακρίβεια ποια τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
διεκπεραίωση της συγκεκριµένης εργασίας, 
βάσει της σχετικής νοµοθεσίας.  

Στο χώρο υποδοχής της 
σχολής. 
 
Στις αρµόδιες υπηρεσίες.  
 
Έντυπο εξουσιοδότησης.   

ΕΕΛ 1.2: Οργανώνει τις 
προβλεπόµενες διοικητικές 
διαδικασίες  για την 
εξυπηρέτηση του κάθε 
ενδιαφεροµένου. 

ΕΕ 1.2.1: Συγκεντρώνει τα 
δικαιολογητικά για την 
έκδοση άδειας οδήγησης ή 
για τη διεκπεραίωση άλλης 
υπόθεσης. 

Πραγµατοποιεί επαρκώς όλες τις 
προβλεπόµενες ενέργειες σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νόµου. 

Στο χώρο υποδοχής της 
σχολής. 
 
Φάκελος υποψήφιου οδηγού. 
 
Αναγκαία έγγραφα 
(δικαιολογητικά, βεβαιώσεις 
κ.λπ.) 
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ΕΕ 1.2.2: Συµπληρώνει κάθε 
απαιτούµενο δικαιολογητικό 
για τις συναλλαγές του µε 
την αρµόδια υπηρεσία. 
Βοηθά τα άτοµα να 
συµπληρώσουν αιτήσεις. 

Συµπληρώνει σωστά συντακτικά και 
ορθογραφηµένα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 

Στο χώρο υποδοχής της 
σχολής. 
 
Στις αρµόδιες υπηρεσίες.  
 
Αναγκαία έγγραφα 
(δικαιολογητικά, βεβαιώσεις 
κ.λπ.) 

ΕΕ 1.2.3: Τηρεί αρχείο των 
πελατών – ενδιαφεροµένων 
καθώς και όλα τα απαραίτητα 
αρχεία και δικαιολογητικά για 
τη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

Οργανώνει και τηρεί τακτικά το αρχείο των 
υποψηφίων. Ενηµερώνεται εγκαίρως από 
την υπάρχουσα νοµοθεσία και την 
εφαρµόζει πιστά.  

Στο χώρο υποδοχής της 
σχολής. 
 
Αρχειοθήκη – Ηλεκτρονικό 
αρχείο.  
 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 

ΕΕΛ 1.3: Σχεδιάζει και 
οργανώνει προγράµµατα 
ανάλογα µε την κατηγορία των 
υποψηφίων και κατόχων 
άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, την 
προέλευσή τους, το επίπεδο 
γνώσεων τους ή την ειδική 
κατάσταση και ανάγκη τους 
(ΑµεΑ, ΣΕΣΟ). 

ΕΕ 1.3.1: Σχεδιάζει την 
εκπαίδευση (κατάρτιση 
αναλυτικού ωρολογίου 
προγράµµατος, υπολογισµός 
κόστους µαθηµάτων κλπ). 

Επιλέγει  το ενδεδειγµένο και 
καταλληλότερο πρόγραµµα για να πετύχει 
το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα που επιθυµεί ο 
υποψήφιος. 
 
Κατανέµει µε ακρίβεια τα εκπαιδευτικά 
αντικείµενα στο διαθέσιµο χρόνο. 
 
Υπολογίζει αναλυτικά το κόστος των 
µαθηµάτων βάσει της πολιτικής 
τιµολόγησης της σχολής.  

Στο χώρο της σχολής.  
 
Έντυπο ωρολογίου 
προγράµµατος.  
 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - 
Αριθµοµηχανή. 
 

ΕΕ 1.3.2: Οργανώνει την 
εκπαίδευση (επιλέγει την 
κατάλληλη διδακτέα ύλη, το 
ενδεδειγµένο εποπτικό µέσο, 
τις µορφές και τις µεθόδους 
διδασκαλίας κλπ). 

Προσαρµόζει κατάλληλα την εκπαιδευτική 
διαδικασία στις ανάγκες του υποψήφιου 
οδηγού. 
 
Γνωρίζει την διδακτέα ύλη και προσαρµόζει 
ανάλογα τα εκπαιδευτικά  προγράµµατα. 

Στο χώρο της σχολής.  
 
Εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Εποπτικά µέσα (Projectors, 
πίνακες, βιβλία). 
 
Οχήµατα. 

ΕΕ 1.3.3: Σχεδιάζει την 
αξιολόγηση της εκπαίδευσης 
(επιλέγει µεθόδους 
αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων). 

Αξιολογεί τους εκπαιδευόµενους µε βάση το 
γνωστικό αντικείµενο που πρέπει να 
διδαχθεί, την κείµενη την νοµοθεσία και τις 
απαραίτητες µεθοδολογίες εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 

Στο γραφείο της σχολής και 
το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 
Έντυπα αξιολόγησης.  



 

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

- 29 - 

ΚΕΛ 2: 
Εκπαιδεύει και 
αξιολογεί 
υποψηφίους και 
κατόχους άδειας 
οδήγησης και 
συµµετέχει στην 
εξέτασή τους. 

ΕΕΛ 2.1: Υλοποιεί µαθήµατα 
θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης ανάλογα µε την 
κατηγορία των υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, το 
επίπεδο γνώσεών τους ή την 
ειδική κατάσταση και ανάγκη 
τους (ΑµεΑ, ΣΕΣΟ κλπ). 

ΕΕ 2.1.1: Υλοποιεί µαθήµατα 
θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για έκδοση νέων 
αδειών ανάλογα µε την 
κατηγορία των υποψηφίων 
και κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, το 
επίπεδο γνώσεών τους ή την 
ειδική κατάσταση και ανάγκη 
τους. 

Γνωρίζει άριστα την ισχύουσα νοµοθεσία 
της Οδικής κυκλοφορίας, µηχανική και 
τεχνική οχηµάτων και σύγχρονες 
τεχνολογίες.  
 
Έχει γνώση του περιεχοµένου του 
γνωστικού αντικειµένου και όλων των 
αρχών και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για την µετάδοση των 
γνώσεων. 

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Εποπτικά µέσα (Projectors, 
πίνακες, βιβλία). 
 
Οχήµατα. 

ΕΕ 2.1.2: Υλοποιεί µαθήµατα 
θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για αρχική 
χορήγηση του Π.Ε.Ι. και 
περιοδική κατάρτιση των 
τακτικών οδηγών µεταφοράς 
προσώπων και υλικών κάθε 
κατηγορίας. 

Γνωρίζει άριστα την ισχύουσα νοµοθεσία 
της Οδικής κυκλοφορίας, µηχανική και 
τεχνική οχηµάτων και σύγχρονες 
τεχνολογίες.  
 
Έχει γνώση του περιεχοµένου του 
γνωστικού αντικειµένου και όλων των 
αρχών και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για την µετάδοση των 
γνώσεων. 

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Εποπτικά µέσα (Projectors, 
πίνακες, βιβλία). 
 
Οχήµατα. 

ΕΕ 2.1.3 Εκπαιδεύει οδηγούς 
µε σκοπό την ανάπτυξη και 
βελτίωση των οδηγικών 
δεξιοτήτων και γνώσεων που 
αφορούν στην ασφαλή και 
οικολογική οδήγηση, σε όλες 
τις κατηγορίες οδηγών όπως 
επαγγελµατίες, ειδικές 
κατηγορίες (ανήλικούς, 
εξαρτηµένους από αλκοόλ, 
φάρµακα και άλλες ουσίες), 
παραβάτες του ΚΟΚ (ΣΕΣΟ), 
οδηγούς επιχειρηµατικών 
στόλων αυτοκινήτων, 
σώµατα ασφαλείας και όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
(πάρκα κυκλοφοριακής 
αγωγής). 

Γνωρίζει άριστα την ισχύουσα νοµοθεσία 
της Οδικής κυκλοφορίας, µηχανική και 
τεχνική οχηµάτων και σύγχρονες 
τεχνολογίες.  
 
Έχει γνώση του περιεχοµένου του 
γνωστικού αντικειµένου και όλων των 
αρχών και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για την µετάδοση των 
γνώσεων. 
 
Γνωρίζει επαρκώς τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
Γνωρίζει άριστα ειδικά θέµατα που 
σχετίζονται µε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού.  

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Εποπτικά µέσα (Projectors, 
πίνακες, βιβλία). 
 
Οχήµατα. 
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ΕΕ 2.1.4: Εκπαιδεύει 
υποψήφιους νέους 
εκπαιδευτές οδήγησης.  

Γνωρίζει άριστα την ισχύουσα νοµοθεσία 
της Οδικής κυκλοφορίας, µηχανική και 
τεχνική οχηµάτων και σύγχρονες 
τεχνολογίες.  
 
Έχει γνώση του περιεχοµένου του 
γνωστικού αντικειµένου και όλων των 
αρχών και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για την µετάδοση των 
γνώσεων. 
 
Γνωρίζει επαρκώς βασικές αρχές 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.  
 

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Εποπτικά µέσα (Projectors, 
πίνακες, βιβλία). 
 
Οχήµατα. 

ΕΕ 2.1.5: Εκπαιδεύει άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ).  

Γνωρίζει άριστα την ισχύουσα νοµοθεσία 
της Οδικής κυκλοφορίας, µηχανική και 
τεχνική οχηµάτων και σύγχρονες 
τεχνολογίες.  
 
Έχει γνώση του περιεχοµένου του 
γνωστικού αντικειµένου και όλων των 
αρχών και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για την µετάδοση των 
γνώσεων. 
 
Γνωρίζει άριστα ειδικά θέµατα που 
σχετίζονται µε ΑµεΑ. 
 

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Εποπτικά µέσα (Projectors, 
πίνακες, βιβλία). 
 
Οχήµατα. 

ΕΕΛ 2.2: Παρακολουθεί, 
ελέγχει και αξιολογεί τις 
ενέργειες εκπαίδευσης. 

ΕΕ 2.2.1: Παρακολουθεί, 
ανατροφοδοτεί και 
εξασφαλίζει την οµαλή 
εξέλιξη της εκπαιδευτικής 
διεργασίας. 

Έχει γνώση του περιεχοµένου του 
γνωστικού αντικειµένου και όλων των 
αρχών και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για την µετάδοση των 
γνώσεων. 
 
Παρακολουθεί τακτικά τα βήµατα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίες και τα 
αποτελέσµατά τους και προβαίνει στις 
αναγκαίες προσαρµογές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
 

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Έντυπο προόδου υποψηφίου 
οδηγού – σχετικό αρχείο σε 
ηλεκτρονική µορφή.  
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ΕΕ 2.2.2: Ελέγχει σε τακτική 
βάση τη µαθησιακή πρόοδο 
των εκπαιδευοµένων. 

Παρακολουθεί τακτικά τα βήµατα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίες και τα 
αποτελέσµατά τους. 
 
Επαληθεύει την επίτευξη των αρχικών 
εκπαιδευτικών στόχων.  

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Έντυπο προόδου υποψηφίου 
οδηγού – σχετικό αρχείο σε 
ηλεκτρονική µορφή.  
 
 

ΕΕ 2.2.3: Αξιολογεί το 
σύνολο των συντελεστών της 
εκπαίδευσης (αξιολόγηση 
µεθόδων εκπαίδευσης και 
εκπαιδευοµένων). 

Παρακολουθεί τακτικά τα βήµατα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίες και τα 
αποτελέσµατά τους. 
 
Επαληθεύει την επίτευξη των αρχικών 
εκπαιδευτικών στόχων.  
 
Εκτιµά την αποτελεσµατικότητα των 
ακολουθούµενων διαδικασιών και µεθόδων 
εκπαίδευσης.   

Στους χώρους διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον.  
 
Έντυπο προόδου υποψηφίου 
οδηγού – σχετικό αρχείο σε 
ηλεκτρονική µορφή.  
 
Έντυπο αξιολόγησης 
υποψηφίου οδηγού.  
 

ΕΕΛ 2.3: Παρίσταται στις 
πρακτικές εξετάσεις των 
υποψηφίων οδηγών για λήψη 
άδειας οδήγησης όλων των 
κατηγοριών διπλωµάτων, των 
υποψηφίων οδηγών ΑµεΑ, των 
επανεξεταζόµενων οδηγών 
όλων των κατηγοριών λόγω 
ΣΕΣΟ, των κατόχων άδειας 
οδήγησης όλων των 
κατηγοριών κατά την αρχική 
και περιοδική κατάρτισή τους 
για λήψη πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής ικανότητας 
(ΠΕΙ) και των υποψηφίων 
εκπαιδευτών για όλες τις 
κατηγορίες. 

ΕΕ 2.3.1: Συµµετέχει στις 
επιτροπές των πρακτικών 
εξετάσεων των υποψηφίων 
οδηγών, εκπαιδευτών και 
επαγγελµατιών οδηγών, 
ισότιµα µε τα άλλα µέλη της 
επιτροπής  που ορίζονται από 
κρατικούς φορείς. 

Φροντίζει µε επιµέλεια για την άρτια 
παρουσία του υποψηφίου οδηγού.  
 
Μεριµνά για την προσκόµιση όλων των 
αναγκαίων εγγράφων.  
 
Υποστηρίζει ψυχολογικά τον 
εκπαιδευόµενο.  
 
Υλοποιεί ένα τελικό έλεγχο των 
εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων πριν τη 
διαδικασία της πρακτικής εξέτασης.  

Στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 
 
Όχηµα πρακτικής εξέτασης.  

ΕΕ 2.3.2: Φροντίζει για την 
ασφαλή διεξαγωγή της 
εξεταστικής διαδικασίας. 

Λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας τόσο 
για τον υποψήφιο οδηγό όσο και για τα 
µέλη της επιτροπής.  

Στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 
 
Όχηµα πρακτικής εξέτασης.  

ΕΕ 2.3.3: Επισηµαίνει σηµεία 
για την βελτίωση του 
συστήµατος εξετάσεων. 

Εντοπίζει σηµεία της διαδικασίας πρακτικής 
εξέτασης που χρήζουν βελτίωσης και 
προβαίνει στις αναγκαίες παρατηρήσεις.  

Στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 
 
Όχηµα πρακτικής εξέτασης.  
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ΚΕΛ 3: 
∆ιαγνώσκει 
προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, 
εντοπίζει και 
αξιοποιεί 
κοινωνικούς 
παράγοντες, 
εµψυχώνει, 
συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους 

ΕΕΛ 3.1: ∆ιαγνώσκει 
ανάγκες και προσωπικές 
ιδιαιτερότητες των 
εκπαιδευοµένων. 

ΕΕ 3.1.1: Πραγµατοποιεί 
ατοµικές συναντήσεις µε σκοπό 
τον εντοπισµό 
συναισθηµατικών παραγόντων, 
κινήτρων και ενδεχοµένων 
µαθησιακών δυσκολιών. 

Καταγράφει επιµελώς ανάγκες, 
χαρακτηριστικά κίνητρα που ενδεχοµένως 
καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο οδηγικό περιβάλλον. 

ΕΕ 3.1.2: Πραγµατοποιεί 
διάγνωση αναγκών στο πλαίσιο 
των οµαδικών εκπαιδευτικών 
συναντήσεων µε σκοπό την 
επισήµανση µαθησιακών 
εµποδίων και δυνατοτήτων. 

Αξιολογεί τους µαθητές και καταγράφει 
τυχόν µαθησιακά προβλήµατα. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο οδηγικό περιβάλλον. 
 
Έντυπο προόδου υποψηφίου 
οδηγού – σχετικό αρχείο σε 
ηλεκτρονική µορφή.  

ΕΕ 3.1.3: Συνδέει τις ατοµικές 
ιδιαιτερότητες των 
εκπαιδευοµένων µε το 
ευρύτερο περιβάλλον. 

Καταγράφει τις ιδιαιτερότητες και µελετά 
ξεχωριστά τους εκπαιδευόµενους για την 
µελέτη της διαδικασίας ωρίµανσης. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο οδηγικό περιβάλλον. 
Έντυπο προόδου υποψηφίου 
οδηγού – σχετικό αρχείο σε 
ηλεκτρονική µορφή.  

ΕΕΛ 3.2: Εντοπίζει και 
αξιοποιεί τις ποικίλες 
κοινωνικοπολιτισµικές 
παραµέτρους για την 
βέλτιστη απόδοσή των 
εκπαιδευοµένων αναφορικά 
µε την οδική συµπεριφορά 
και ασφάλεια (υποστήριξη 
από κοινωνικές υπηρεσίες 
κλπ). 

ΕΕ 3.2.1: Εντοπίζει πτυχές του 
κοινωνικού περιβάλλοντος που 
εµποδίζουν την ολοκληρωµένη 
και αποτελεσµατική συµµετοχή 
του εκπαιδευόµενου στο 
εκπαιδευτικό έργο. 

Ερµηνεύει µε προσοχή και χωρίς 
προκαταλήψεις τις ιδιαιτερότητες των 
καταρτιζοµένων. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο οδηγικό περιβάλλον. 

ΕΕ 3.2.2: Συνδέει τον 
εκπαιδευόµενο µε την αρµόδια 
κοινωνική υπηρεσία για την 
καλύτερη υποστηρικτική 
παρέµβαση (όπου απαιτείται). 

Γνωρίζει ικανοποιητικά  την λειτουργία και 
τις παροχές των αρµόδιων κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

Στις αρµόδιες υπηρεσίες.  

ΕΕ 3.2.3: Αξιοποιεί ευκαιρίες 
και δυνατότητες του 
κοινωνικοπολιτικού 
περιβάλλοντος για την 
ενίσχυση της ενεργής 
συµµετοχής των 
εκπαιδευµένων. 

Εκµεταλλεύεται τις παρεχόµενες 
δυνατότητες και το διαθέσιµο εξοπλισµό για 
πιο ενεργή συµµετοχή του υποψήφιου 
οδηγού στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 
 
Ειδικά διαµορφωµένα 
οχήµατα.  
 
Ειδικά οχήµατα 
προσοµοίωσης (τοµές). 

ΕΕΛ 3.3: Εµψυχώνει, 
συµβουλεύει και υποστηρίζει 
τους εκπαιδευόµενους 
(υποψηφίους και κατόχους 

ΕΕ 3.3.1: Συµβουλεύει και 
υποστηρίζει σε ατοµικό και 
οµαδικό επίπεδο τη µαθησιακή 
πορεία των εκπαιδευοµένων. 

Καταγράφει την µαθησιακή πρόοδο των 
µελών της οµάδας και παρεµβαίνει 
συµβουλευτικά όπου κρίνεται αναγκαίο.  

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 
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άδειας οδήγησης) και άλλους 
αποδέκτες των υπηρεσιών.  

ΕΕ 3.3.2 Εµψυχώνει τους 
εκπαιδευόµενους 
δηµιουργώντας κίνητρα για την 
µεγιστοποίηση της 
εκπαιδευτικής απόδοσης. 

Αξιοποιεί τις αναγνωρισµένες επιστηµονικές 
µεθόδους κινητοποίησης για την βέλτιστη 
απόδοση των εκπαιδευοµένων. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 

ΕΕ 3.3.3 Αναγνωρίζει τη 
διαφορετικότητα και 
επιβραβεύει την µαθησιακή 
εξέλιξη των εκπαιδευοµένων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευόµενης 
«ειδικής» κοινωνικής οµάδας, επιβραβεύει 
κάθε πρόοδο και ξεπερνά τα εµπόδια όταν 
δεν έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 

ΕΕΛ 3.4: Συνεργάζεται µε 
τους φορείς οδικής 
ασφάλειας (για την 
διαµόρφωση πολιτικών 
κυκλοφοριακής αγωγής) και 
µε φορείς καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού 
ειδικών κατηγοριών οδηγών. 

ΕΕ 3.4.1: Εντοπίζει τους 
διεθνείς, κρατικούς και µη 
κυβερνητικούς φορείς οδικής 
ασφάλειας και καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Σφαιρική αναζήτηση των αρµόδιων 
φορέων, επιλογή των καταλληλότερων και 
καταχώρηση µε ακρίβεια των εγκυρότερων 
φορέων και οργανισµών σχετικού 
ενδιαφέροντος. 

∆ιαδίκτυο, βιβλιοθήκες, 
τύπος. 
 
Σχετικό αρχείο Υπουργείου 
Μεταφορών.  

ΕΕ 3.4.2: ∆ιαχέει στους 
µαθητές του όλες τις εξελίξεις 
στο χώρο της κυκλοφοριακής 
αγωγής και ασφάλειας. 

Παρακολουθεί τακτικά τις εξελίξεις και 
εξηγεί µε ακρίβεια και συνέπεια όλες τις 
εξελίξεις και καινοτοµίες σε θέµατα 
κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
στο κυκλοφοριακό 
περιβάλλον. 
 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 
 
Οχήµατα κλπ. 

ΕΕ 3.4.3: Κινητοποιεί τους 
µαθητές να συµµετέχουν στη 
διαµόρφωση του 
κυκλοφοριακού γίγνεσθαι και 
στην προώθηση της ισότητας 
στη δηµόσια κυκλοφορία. 

Κατευθύνει για την ανεύρεση πληροφοριών 
και συνδέει την έρευνα για πληροφορίες µε 
την οδική ασφάλεια. 
 
Επιµένει στη δηµιουργία υγειών οδηγικών 
προτύπων στους υποψήφιους οδηγούς.  

Στο διαδίκτυο, σε συνέδρια, 
ηµερίδες και στον τύπο. 

ΕΕ 3.4.4: Εφαρµόζει στη 
θεωρητική και πρακτική 
διδασκαλία την αναγκαία ηθική 
δεοντολογία και ενηµερώνει 
τους εκπαιδευόµενους για τις 
εξελίξεις που σχετίζονται µε τις 
διακρίσεις στην δηµόσια 
κυκλοφορία. 

Εφαρµόζει τα προγράµµατα του µε 
γνώµονα της αρχές της ισότητας, της 
αποδοχής της διαφορετικότητας και µε 
ενσυναίσθηση στο πλαίσιο ενός 
δηµοκρατικού εκπαιδευτικού µοντέλου 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και 
το κυκλοφοριακό περιβάλλον. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» 
 

Γ.1 ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ISCED2 ΚΑΙ EQF3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 International Standard Classification of Education 
3 European Qualifications Framework- Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και 
κυκλοφοριακής αγωγής 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΕΛ 1 
Ενηµερώνει, οργανώνει τις 
αναγκαίες διοικητικές 
διαδικασίες ή άλλες παροχές 
υπηρεσίας και σχεδιάζει την 
εκπαίδευση υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.  
•    Βασικές αρχές επικοινωνίας και συνδιαλλαγής 

µε το κοινό. 
•    Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  
•    Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 

συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  
•    Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης 

εκπαιδευτικών έργων.  
•    Κοστολόγηση / Τιµολόγηση υπηρεσιών. 
•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. 
•    Οργάνωση και τήρηση αρχείων. 
•    Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο.  
•    Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας. 

•    Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 
•    Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 

σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

•    Γνώση εξειδικευµένων διαδικασιών 
εξουσιοδότησης / ανάθεσης έργου. 

•    Γνώση των αναγκαίων δικαιολογητικών για 
την έκδοση άδειας οδήγησης ή άλλης 
υπόθεσης. 

•    Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες 
υπηρεσίες. 

•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

•    Τήρηση εξειδικευµένων φακέλων και αρχείων.  
 

ΕΕΛ 1.1:  
Υποδέχεται και εξυπηρετεί 
ενδιαφερόµενους για να 
διεκπεραιωθούν υποθέσεις τους που 
απευθύνονται στις υπηρεσίες του 
Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.  
•    Βασικές αρχές επικοινωνίας και συνδιαλλαγής 

µε το κοινό. 
•    Κοστολόγηση / Τιµολόγηση υπηρεσιών. 
•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. 
•    Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας. 

•    Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 
•    Γνώση εξειδικευµένων διαδικασιών 

εξουσιοδότησης / ανάθεσης έργου. 
•    Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες 

υπηρεσίες. 
•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 

διπλωµάτων. 
 

ΕΕΛ 1.2:  
Οργανώνει τις προβλεπόµενες 
διοικητικές διαδικασίες  για την 
εξυπηρέτηση του κάθε 
ενδιαφεροµένου. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. 
•    Οργάνωση και τήρηση αρχείων. 
 

•    Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 
•    Γνώση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την 

έκδοση άδειας οδήγησης ή άλλης υπόθεσης. 
•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 

διπλωµάτων. 
•    Τήρηση εξειδικευµένων φακέλων και αρχείων.  
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ΕΕΛ 1.3:  
Σχεδιάζει και οργανώνει 
προγράµµατα ανάλογα µε την 
κατηγορία των υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, την 
προέλευσή τους, το επίπεδο 
γνώσεων τους ή την ειδική 
κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, 
ΣΕΣΟ). 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

•    Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

•    Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης 
εκπαιδευτικών έργων.  

•    Γνώση σχεδιασµού µεθόδων και τεχνικών 
αξιολόγησης εκπαίδευσης. 

•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  
•    Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο.  

•    Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000). 

•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων.  

 

  

ΚΕΛ 2 
Εκπαιδεύει και αξιολογεί 
υποψηφίους και κατόχους 
άδειας οδήγησης και 
συµµετέχει στην εξέτασή τους. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

•    Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

•    Βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων 
του αυτοκινήτου.  

•    Γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  
•    Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών 

αξιολόγησης της µαθησιακής προόδου των 
εκπαιδευοµένων.  

•    Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 

•    Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, 

υπερκινητικό σύνδροµο, διάσπαση προσοχής, 
φύλο και οδήγηση, κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων ΑΜΕΑ (Γνώση 
ιατρικών διαδικασιών, γνώση απαιτούµενων 
διασκευών για την ασφαλή οδήγηση, γνώση 
λειτουργίας ειδικών εξαρτηµάτων χειρισµού 
του οχήµατος). 

•    Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 
για όλες τις κατηγορίες των διπλωµάτων. 

•    Γνώσεις θεωρητικών αρχών και πρακτικών 
αξιολόγησης των µεθόδων εκπαίδευσης. 

•    Γνώσεις µεθόδων και τεχνικών  εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών (οδήγησης). 

•    Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων πρακτικής 
άσκησης υποψηφίων οδηγών. 

•    Γνώσεις εξειδικευµένης νοµοθεσίας για ΑµεΑ. 
•    Γνώσεις εξειδικευµένων µοντέλων και 

προγραµµάτων αξιολόγησης. 
•    Γνώσεις σύγχρονων συστηµάτων 

υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ). 
•    Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 

σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

•    Γνώση δυνητικών επικίνδυνων καταστάσεων 
και αντιµετώπιση επείγοντων περιστατικών 
(πρώτες βοήθειες, συµπλήρωση δελτίου 
ατυχήµατος κ.α.) 

•    Γνώση εργονοµίας και προσαρµογής του 
περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την 
αποφυγή ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο. 

•    Γνώση ισχύοντων κανόνων ασφαλείας για τα 
οχήµατα και τους επιβάτες. 

•    Γνώση κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών 
µεταφορών και των κανόνων που τους 
καλύπτουν. 

•    Γνώση ορισµού ροπής ισχύος και ειδικής 
κατανάλωσης καυσίµου και στροφών σε 
σχέση µε το φορτίο του οχήµατος. 

•    Γνώση σωστής φόρτωσης οχήµατος σύµφωνα 
µε τους κανόνες ασφαλείας και τη σωστή 
χρήση του οχήµατος.  
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•    Γνώσεις παραµέτρων ασφαλούς χρήσης των 
οχηµάτων µεταφοράς προσώπων και υλικών 
και ειδικές προϋποθέσεις αυτών.  

•    Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των 
εκπαιδευοµένων. 

•    Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των λοιπών 
συντελεστών της εκπαίδευσης. 

•    Γνώσεις συστηµάτων παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών ενεργειών.  

•    Γνώσεις των βασικών τεχνικών συστηµάτων 
των οχηµάτων µεταφοράς προσώπων και 
υλικών (σύστηµα µετάδοσης κίνησης του 
οχήµατος, χρήση ειδικών φρένων -retarter). 

•    Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

•    Γνώση εποπτικών µέσων διδασκαλίας. 
•    Γνώση οικολογικής – οικονοµικής οδήγησης 

(καµπύλες ισχύος – ροπής, ειδική κατανάλωση 
καυσίµου). 

•    Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 

•    Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

•    Μέτρα προστασίας οδηγού. 
•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  
•    Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της 

οδήγησης. 

•    Γνώση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τους 
διάφορους τύπους µεταφοράς. 

•    Γνώση των ειδικών κανονισµών που 
εφαρµόζονται στις εµπορευµατικές και 
επιβατικές µεταφορές. 

•    Γνώση των τεχνικών µερών και των φυσικών 
χαρακτηριστικών των συστηµάτων πέδησης. 

•    Γνώση των τύπων των εγγραφών που 
αφορούν στη µεταφορά εµπορευµάτων. 

•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

  
  
  
  

ΕΕΛ 2.1:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα µε 
την κατηγορία των υποψηφίων και 
κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο 
γνώσεών τους ή την ειδική 
κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, 
ΣΕΣΟ κλπ). 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

•    Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

•    Βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων 
του αυτοκινήτου.  

•    Γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, 

υπερκινητικό σύνδροµο, διάσπαση προσοχής, 
φύλο και οδήγηση, κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων ΑΜΕΑ (Γνώση 

•    Γνώσεις εξειδικευµένης νοµοθεσίας για ΑµεΑ. 
•    Γνώσεις σύγχρονων συστηµάτων 

υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ). 
•    Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 

σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

•    Γνώση δυνητικών επικίνδυνων καταστάσεων 
και αντιµετώπιση επείγοντων περιστατικών 
(πρώτες βοήθειες, συµπλήρωση δελτίου 
ατυχήµατος κ.α.) 

•    Γνώση εργονοµίας και προσαρµογής του 
περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την 
αποφυγή ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο. 
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ιατρικών διαδικασιών, γνώση απαιτούµενων 
διασκευών για την ασφαλή οδήγηση, γνώση 
λειτουργίας ειδικών εξαρτηµάτων χειρισµού 
του οχήµατος). 

•    Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 
για όλες τις κατηγορίες των διπλωµάτων. 

•    Γνώσεις µεθόδων και τεχνικών  εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών (οδήγησης). 

•    Γνώσεις παραµέτρων ασφαλούς χρήσης των 
οχηµάτων µεταφοράς προσώπων και υλικών 
και ειδικές προϋποθέσεις αυτών.  

•    Γνώσεις των βασικών τεχνικών συστηµάτων 
των οχηµάτων µεταφοράς προσώπων και 
υλικών (σύστηµα µετάδοσης κίνησης του 
οχήµατος, χρήση ειδικών φρένων -retarter). 

•    Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

•    Γνώση εποπτικών µέσων διδασκαλίας. 
•    Γνώση οικολογικής – οικονοµικής οδήγησης 

(καµπύλες ισχύος – ροπής, ειδική κατανάλωση 
καυσίµου). 

•    Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

•    Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

•    Μέτρα προστασίας οδηγού. 
•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  
•    Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της 

οδήγησης. 

•    Γνώση ισχύοντων κανόνων ασφαλείας για τα 
οχήµατα και τους επιβάτες. 

•    Γνώση κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών 
µεταφορών και των κανόνων που τους 
καλύπτουν. 

•    Γνώση ορισµού ροπής ισχύος και ειδικής 
κατανάλωσης καυσίµου και στροφών σε 
σχέση µε το φορτίο του οχήµατος. 

•    Γνώση σωστής φόρτωσης οχήµατος σύµφωνα 
µε τους κανόνες ασφαλείας και τη σωστή 
χρήση του οχήµατος.  

•    Γνώση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τους 
διάφορους τύπους µεταφοράς. 

•    Γνώση των ειδικών κανονισµών που 
εφαρµόζονται στις εµπορευµατικές και 
επιβατικές µεταφορές. 

•    Γνώση των τεχνικών µερών και των φυσικών 
χαρακτηριστικών των συστηµάτων πέδησης. 

•    Γνώση των τύπων των εγγραφών που 
αφορούν στη µεταφορά εµπορευµάτων. 

•    Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 
 

ΕΕΛ 2.2:  
Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί 
τις ενέργειες εκπαίδευσης. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
αξιολόγησης της µαθησιακής προόδου των 
εκπαιδευοµένων.  

•    Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 

•    Γνώσεις θεωρητικών αρχών και πρακτικών 
αξιολόγησης των µεθόδων εκπαίδευσης. 

•    Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των 
εκπαιδευοµένων. 

•    Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των λοιπών 
συντελεστών της εκπαίδευσης. 

•    Γνώσεις εξειδικευµένων µοντέλων και 
προγραµµάτων αξιολόγησης. 
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•    Γνώσεις συστηµάτων παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών ενεργειών.  

ΕΕΛ 2.3:  
Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις 
των υποψηφίων οδηγών για λήψη 
άδειας οδήγησης όλων των 
κατηγοριών διπλωµάτων, των 
υποψηφίων οδηγών ΑµεΑ, των 
επανεξεταζόµενων οδηγών όλων 
των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των 
κατόχων άδειας οδήγησης όλων 
των κατηγοριών κατά την αρχική 
και περιοδική κατάρτισή τους για 
λήψη πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ) 
και των υποψηφίων εκπαιδευτών 
για όλες τις κατηγορίες. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

•    Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

•    Βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων 
του αυτοκινήτου.  

•    Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, 
υπερκινητικό σύνδροµο, διάσπαση προσοχής, 
φύλο και οδήγηση, κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

•    Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 
για όλες τις κατηγορίες των διπλωµάτων. 

•    Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 

•    Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

•    Μέτρα προστασίας οδηγού. 
•    Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  
•    Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της 

οδήγησης. 

•    Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων πρακτικής 
άσκησης υποψηφίων οδηγών. 

 

ΚΕΛ 3 
∆ιαγνώσκει προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, εντοπίζει και 
αξιοποιεί κοινωνικούς 
παράγοντες, εµψυχώνει, 
συµβουλεύει και υποστηρίζει 
τους εκπαιδευόµενους. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώσεις αρµόδιων οργανισµών και φορέων 
που συνδέονται µε κοινωνικές υπηρεσίες 
υποστήριξης και οδικής ασφάλειας.  

•    Γνώσεις βασικών αρχών δηµόσιων και διεθνών 
σχέσεων.  

•    Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών κοινωνιολογίας.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών υποστήριξης και 

συµβουλευτικής. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας. 
•    Γνώσεις θεµάτων ειδικής αγωγής (π.χ. ΑµεΑ).  
•    Γνώσεις µεθόδων διαχείρισης  εκπαιδευτικών 

αναγκών (σχεδιασµός εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις 
ατοµικές ανάγκες). 

•    Γνώσεις µεθόδων διερεύνησης εκπαιδευτικών 

•    Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής 
ψυχολογίας µε σκοπό την αναγνώριση 
πιθανών µαθησιακών δυσκολιών.  

•    Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων 
και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  

•    Γνώσεις εφαρµογών πληροφορικής 
(εκπαίδευση σε προσοµοιωτή). 
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και άλλων προσωπικών αναγκών. 
•    Γνώσεις µεθόδων υποκίνησης στην χρήση 

σύγχρονων µέσων εκπαίδευσης για την 
ανάπτυξη οδηγικών εµπειριών σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα (π.χ. γειτονιές, πόλεις, βουνό). 

•    Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης ατοµικής 
συνέντευξης.  

•    Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης οµαδικής 
συνέντευξης.  

•    Γνώση διεθνών οργανισµών και φορέων που 
συνδέονται µε την οδική ασφάλεια και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.   

ΕΕΛ 3.1:  
∆ιαγνώσκει ανάγκες και προσωπικές 
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων. 

•    Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

•    Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας.  
•    Γνώσεις µεθόδων διαχείρισης  εκπαιδευτικών 

αναγκών (σχεδιασµός εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις 
ατοµικές ανάγκες). 

•    Γνώσεις µεθόδων διερεύνησης εκπαιδευτικών 
και άλλων προσωπικών αναγκών. 

•    Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης ατοµικής 
συνέντευξης.  

•    Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης οµαδικής 
συνέντευξης.  

•    Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής 
ψυχολογίας µε σκοπό την αναγνώριση 
πιθανών µαθησιακών δυσκολιών.  

 

ΕΕΛ 3.2: Εντοπίζει και αξιοποιεί τις 
ποικίλες κοινωνικοπολιτισµικές 
παραµέτρους για την βέλτιστη 
απόδοσή των εκπαιδευοµένων 
αναφορικά µε την οδική 
συµπεριφορά και ασφάλεια 
(υποστήριξη από κοινωνικές 
υπηρεσίες κλπ). 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώσεις αρµόδιων οργανισµών και φορέων 
που συνδέονται µε κοινωνικές υπηρεσίες 
υποστήριξης και οδικής ασφάλειας.  

•    Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών κοινωνιολογίας.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας. 

•    Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων 
και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  

  

  

  

  

ΕΕΛ 3.3:  
Εµψυχώνει, συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους 
(υποψηφίους και κατόχους άδειας 
οδήγησης) και άλλους αποδέκτες 
των υπηρεσιών. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής  
•    Γνώσεις βασικών αρχών υποστήριξης και 

συµβουλευτικής. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας. 
•    Γνώσεις θεµάτων ειδικής αγωγής (π.χ. ΑµεΑ).  
•    Γνώσεις µεθόδων υποκίνησης στην χρήση 

σύγχρονων µέσων εκπαίδευσης για την 
ανάπτυξη οδηγικών εµπειριών σε διαφορετικά 

•    Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων 
και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  

•    Γνώσεις εφαρµογών πληροφορικής 
(εκπαίδευση σε προσοµοιωτή). 
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περιβάλλοντα (π.χ. γειτονιές, πόλεις, βουνό). 

ΕΕΛ 3.4:  
Συνεργάζεται µε τους φορείς οδικής 
ασφάλειας (για την διαµόρφωση 
πολιτικών κυκλοφοριακής αγωγής) 
και µε φορείς καταπολέµησης του 
κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών 
κατηγοριών οδηγών. 

•    Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

•    Ελληνική γλώσσα. 
•    Χρήση 

υπολογιστών. 
 

•    Γνώσεις βασικών αρχών δηµόσιων και διεθνών 
σχέσεων.  

•    Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. 
•    Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής  
•    Γνώσεις βασικών αρχών υποστήριξης και 

συµβουλευτικής.  
•    Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
•    Γνώση διεθνών οργανισµών και φορέων που 

συνδέονται µε την οδική ασφάλεια και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.   

•    Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων 
και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 
 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
(ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΕΛ 1 
Ενηµερώνει, 
οργανώνει τις 
αναγκαίες 
διοικητικές 
διαδικασίες ή 
άλλες παροχές 
υπηρεσίας και 
σχεδιάζει την 
εκπαίδευση 
υποψηφίων 
και κατόχων 
άδειας 

οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας.  

ΕΕΛ 1.1:  
Υποδέχεται και εξυπηρετεί ενδιαφερόµενους για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις τους που απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.  

ΕΕ 1.1.1:  
Φροντίζει τον χώρο υποδοχής.  
Καταγράφει τα στοιχεία και το 
αίτηµα του ενδιαφερόµενου.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Βασικές αρχές επικοινωνίας και 
συνδιαλλαγής µε το κοινό. 

• Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.  
• Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας. 
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες 
υπηρεσίες. 

ΕΕ 1.1.2:  
Ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο 

άτοµο για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες και παρέχει 

πληροφόρηση.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

 

• Βασικές αρχές επικοινωνίας και 
συνδιαλλαγής µε το κοινό. 

• Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.  
• Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας. 
• Κοστολόγηση / Τιµολόγηση υπηρεσιών. 
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες 
υπηρεσίες. 

• Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 

ΕΕ 1.1.3:  
Εξουσιοδοτείται από τους 

ενδιαφερόµενους και 
συναλλάσσεται µε κάθε αρµόδια 
υπηρεσία,  για την ολοκλήρωση 

των αναγκαίων εργασιών. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Βασικές αρχές επικοινωνίας και 
συνδιαλλαγής µε το κοινό. 

• Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.  
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες 
υπηρεσίες. 

• Γνώση εξειδικευµένων διαδικασιών 
εξουσιοδότησης / ανάθεσης έργου. 

 
ΕΕΛ 1.2:  
Οργανώνει τις προβλεπόµενες διοικητικές διαδικασίες  για την εξυπηρέτηση του κάθε ενδιαφεροµένου. 

ΕΕ 1.2.1:  
Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά 
για την έκδοση άδειας οδήγησης 

ή για τη διεκπεραίωση άλλης 
υπόθεσης. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

• Γνώση των αναγκαίων 
δικαιολογητικών για την έκδοση 
άδειας οδήγησης ή άλλης υπόθεσης. 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

• Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 



 

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

- 43 - 

ΕΕ 1.2.2:  
Συµπληρώνει κάθε απαιτούµενο 

δικαιολογητικό για τις συναλλαγές 
του µε την αρµόδια υπηρεσία. 

Βοηθά τα άτοµα να 
συµπληρώσουν αιτήσεις. 

  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

• Γνώση των αναγκαίων 
δικαιολογητικών για την έκδοση 
άδειας οδήγησης ή άλλης υπόθεσης. 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

• Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 

ΕΕ 1.2.3: 
Τηρεί αρχείο των πελατών – 

ενδιαφεροµένων καθώς και όλα 
τα απαραίτητα αρχεία και 

δικαιολογητικά για τη λειτουργία 
της επιχείρησης. 

  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας. 

• Οργάνωση και τήρηση αρχείων. 

• Τήρηση εξειδικευµένων φακέλων και 
αρχείων.  

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 

• Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. 

ΕΕΛ 1.3:  
Σχεδιάζει και οργανώνει προγράµµατα ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα 
µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, την προέλευσή τους, το επίπεδο γνώσεων τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, ΣΕΣΟ). 
 

ΕΕ 1.3.1:  
Σχεδιάζει την εκπαίδευση 
(κατάρτιση αναλυτικού 

ωρολογίου προγράµµατος, 
υπολογισµός κόστους µαθηµάτων 

κλπ). 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης 
εκπαιδευτικών έργων.  

• Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το 
αντικείµενο.  

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 

 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000). 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων.  

 

ΕΕ 1.3.2:  
Οργανώνει την εκπαίδευση 

(επιλέγει την κατάλληλη διδακτέα 
ύλη, το ενδεδειγµένο εποπτικό 

µέσου, τις µορφές και τις 
µεθόδους διδασκαλίας κλπ). 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης 
εκπαιδευτικών έργων.  

• Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το 
αντικείµενο.  

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 

 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων.  
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ΕΕ 1.3.3:  
Σχεδιάζει την αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης (επιλέγει µεθόδους 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων). 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης 
εκπαιδευτικών έργων.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Γνώση σχεδιασµού µεθόδων και 
τεχνικών αξιολόγησης εκπαίδευσης. 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

 

 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΕΛ 2 
Εκπαιδεύει και 
αξιολογεί 
υποψηφίους 
και κατόχους 
άδειας 

οδήγησης και 
συµµετέχει 
στην εξέτασή 

τους. 

ΕΕΛ 2.1:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε 
κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο γνώσεών τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους (ΑµεΑ, ΣΕΣΟ κλπ). 

ΕΕ 2.1.1:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής 
και πρακτικής εκπαίδευσης για 

έκδοση νέων αδειών ανάλογα µε 
την κατηγορία των υποψηφίων 
και κατόχων άδειας οδήγησης 

οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 

ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο 
γνώσεών τους ή την ειδική 

κατάσταση και ανάγκη τους. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

• Γνώσεις σύγχρονων συστηµάτων 
υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ). 

• Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες 
διπλωµάτων. 
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ΕΕ 2.1.2:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής 
και πρακτικής εκπαίδευσης για 

αρχική χορήγηση του Π.Ε.Ι. και 
περιοδική κατάρτιση των 

τακτικών οδηγών µεταφοράς 
προσώπων και υλικών κάθε 

κατηγορίας. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

• Γνώσεις των βασικών τεχνικών 
συστηµάτων των οχηµάτων µεταφοράς 
προσώπων και υλικών (σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης του οχήµατος, χρήση 
ειδικών φρένων -retarter). 

• Γνώσεις παραµέτρων ασφαλούς χρήσης 
των οχηµάτων µεταφοράς προσώπων 
και υλικών και ειδικές προϋποθέσεις 
αυτών.  

• Γνώση οικολογικής – οικονοµικής 
οδήγησης (καµπύλες ισχύος – ροπής, 
ειδική κατανάλωση καυσίµου). 

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000). 

• Γνώση των τεχνικών µερών και των 
φυσικών χαρακτηριστικών των 
συστηµάτων πέδησης. 

• Γνώση σωστής φόρτωσης οχήµατος 
σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας 
και τη σωστή χρήση του οχήµατος.  

• Γνώση ισχύοντων κανόνων ασφαλείας 
για τα οχήµατα και τους επιβάτες. 

• Γνώση κοινωνικού περιβάλλοντος των 
οδικών µεταφορών και των κανόνων 
που τους καλύπτουν. 

• Γνώση των ειδικών κανονισµών που 
εφαρµόζονται στις εµπορευµατικές και 
επιβατικές µεταφορές. 

• Γνώση των τύπων των εγγραφών που 
αφορούν στη µεταφορά 
εµπορευµάτων. 

• Γνώση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 
για τους διάφορους τύπους 
µεταφοράς. 

• Γνώση δυνητικών επικίνδυνων 
καταστάσεων και αντιµετώπιση 
επείγοντων περιστατικών (πρώτες 
βοήθειες, συµπλήρωση δελτίου 
ατυχήµατος κ.α.) 

• Γνώση εργονοµίας και προσαρµογής 
του περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό 
την αποφυγή ατυχηµάτων στον 
εργασιακό χώρο. 

• Γνώση ορισµού ροπής ισχύος και 
ειδικής κατανάλωσης καυσίµου και 
στροφών σε σχέση µε το φορτίο του 
οχήµατος. 
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ΕΕ 2.1.3:  
Εκπαιδεύει οδηγούς µε σκοπό την 

ανάπτυξη και βελτίωση των 
οδηγικών δεξιοτήτων και 

γνώσεων που αφορούν στην 
ασφαλή και οικολογική οδήγηση, 
σε όλες τις κατηγορίες οδηγών 

όπως επαγγελµατίες, ειδικές 
κατηγορίες (ανήλικούς, 

εξαρτηµένους από αλκοόλ, 
φάρµακα και άλλες ουσίες), 
παραβάτες του ΚΟΚ (ΣΕΣΟ), 

οδηγούς επιχειρηµατικών στόλων 
αυτοκινήτων, σώµατα ασφαλείας 

και όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (πάρκα 

κυκλοφοριακής αγωγής).  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000). 

• Γνώσεις σύγχρονων συστηµάτων 
υποβοήθησης οδηγού (ΣΣΥΟ). 

 
 

 

ΕΕ 2.1.4:  
Εκπαιδεύει υποψήφιους νέους 

εκπαιδευτές οδήγησης.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
• Γνώσεις µεθόδων και τεχνικών  
εκπαίδευσης εκπαιδευτών (οδήγησης). 

• Γνώση εποπτικών µέσων διδασκαλίας. 
• Γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  
• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000). 
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συστηµάτων του αυτοκινήτου.  
• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

ΕΕ 2.1.5:  
Εκπαιδεύει άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες (ΑµεΑ).  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

 

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων ΑΜΕΑ (Γνώση 
ιατρικών διαδικασιών, γνώση 
απαιτούµενων διασκευών για την 
ασφαλή οδήγηση, γνώση λειτουργίας 
ειδικών εξαρτηµάτων χειρισµού του 
οχήµατος). 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. 
• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 

• Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και 
σύγχρονων µοντέλων οδήγησης (GDT 
MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000). 

• Γνώσεις εξειδικευµένης νοµοθεσίας 
για ΑµεΑ. 
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• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης.  

ΕΕΛ 2.2:  
Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τις ενέργειες εκπαίδευσης.  

ΕΕ 2.2.1:  
Παρακολουθεί, ανατροφοδοτεί 

και εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη 
της εκπαιδευτικής διεργασίας. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 

• Γνώσεις συστηµάτων παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών ενεργειών.  

 
 

 

ΕΕ 2.2.2:  
Ελέγχει σε τακτική βάση τη 

µαθησιακή πρόοδο των 
εκπαιδευοµένων. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών 
αξιολόγησης της µαθησιακής προόδου 
των εκπαιδευοµένων.  

 
 

 

ΕΕ 2.2.3: 
Αξιολογεί το σύνολο των 

συντελεστών της εκπαίδευσης 
(αξιολόγηση µεθόδων 

εκπαίδευσης και 
εκπαιδευοµένων).  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

 

• Γνώσεις θεωρητικών αρχών και 
πρακτικών αξιολόγησης των µεθόδων 
εκπαίδευσης. 

• Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των 
εκπαιδευοµένων. 

• Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των 
λοιπών συντελεστών της εκπαίδευσης. 

• Γνώσεις εξειδικευµένων µοντέλων και 
προγραµµάτων αξιολόγησης. 

 

ΕΕΛ 2.3:  
Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών διπλωµάτων, των υποψηφίων οδηγών 
ΑµεΑ, των επανεξεταζόµενων οδηγών όλων των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των κατόχων άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών κατά την αρχική και 
περιοδική κατάρτισή τους για λήψη πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ) και των υποψηφίων εκπαιδευτών για όλες τις κατηγορίες. 

ΕΕ 2.3.1:  
Συµµετέχει στις επιτροπές των 

πρακτικών εξετάσεων των 
υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτών 

και επαγγελµατιών οδηγών, 
ισότιµα µε τα άλλα µέλη της 
επιτροπής  που ορίζονται από 

κρατικούς φορείς. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 

• Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων 
πρακτικής άσκησης υποψηφίων 
οδηγών. 
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περιβάλλοντος. 
• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

ΕΕ 2.3.2:  
Φροντίζει για την ασφαλή 
διεξαγωγή της εξεταστικής 

διαδικασίας. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

• Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων 
πρακτικής άσκησης υποψηφίων 
οδηγών. 

 

 ΕΕ 2.3.3:  
Επισηµαίνει σηµεία για την 
βελτίωση του συστήµατος 

εξετάσεων. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 

• Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των 
διπλωµάτων. 

• Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και 
ασφάλειας.  

• Βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων του αυτοκινήτου.  

• Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων 
πρακτικής άσκησης υποψηφίων 
οδηγών. 
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φυσικής. • Αρχές που διέπουν την ασφαλή 
κυκλοφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή 
χρήση του οχήµατος. 

• Μέτρα προστασίας οδηγού. 
• Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις 
της οδήγησης. 

• Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια 
κυκλοφορία. 

• Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστηµάτων στην εκπαίδευση οδήγησης. 

• Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, 
δυσλεξία, υπερκινητικό σύνδροµο, 
διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, 
κινητικού συντονισµού, 
διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

 
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΕΛ 3 
∆ιαγνώσκει 
προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, 
εντοπίζει και 
αξιοποιεί 

κοινωνικούς 
παράγοντες, 
εµψυχώνει, 

ΕΕΛ 3.1:  
∆ιαγνώσκει ανάγκες και προσωπικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων.  

ΕΕ 3.1.1:  
Πραγµατοποιεί ατοµικές 

συναντήσεις µε σκοπό τον 
εντοπισµό συναισθηµατικών 
παραγόντων, κινήτρων και 
ενδεχοµένων µαθησιακών 

δυσκολιών.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

• Γνώσεις µεθόδων διερεύνησης 
εκπαιδευτικών και άλλων 
προσωπικών αναγκών. 

• Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης 
ατοµικής συνέντευξης.  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας.  

 

• Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής 
ψυχολογίας µε σκοπό την αναγνώριση 
πιθανών µαθησιακών δυσκολιών.  

 



 

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

- 51 - 

συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους.  

ΕΕ 3.1.2:  
Πραγµατοποιεί διάγνωση 
αναγκών στο πλαίσιο των 
οµαδικών εκπαιδευτικών 

συναντήσεων µε σκοπό την 
επισήµανση µαθησιακών 

εµποδίων και δυνατοτήτων.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

• Γνώσεις µεθόδων διερεύνησης 
εκπαιδευτικών και άλλων 
προσωπικών αναγκών. 

• Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης 
οµαδικής συνέντευξης.  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας.  

 

• Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής 
ψυχολογίας µε σκοπό την αναγνώριση 
πιθανών µαθησιακών δυσκολιών.  

 

ΕΕ 3.1.3:  
Συνδέει τις ατοµικές 
ιδιαιτερότητες των 

εκπαιδευοµένων µε το 
ευρύτερο περιβάλλον. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

• Βασικές έννοιες 
µαθηµατικών. 

• Βασικές έννοιες 
φυσικής. 

 
 

• Γνώσεις µεθόδων διαχείρισης  
εκπαιδευτικών αναγκών (σχεδιασµός 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
προσαρµοσµένων στις ατοµικές 
ανάγκες). 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας.  

 

 

ΕΕΛ 3.2:  
Εντοπίζει και αξιοποιεί τις ποικίλες κοινωνικοπολιτισµικές παραµέτρους για την βέλτιστη απόδοσή των εκπαιδευοµένων αναφορικά µε την οδική 
συµπεριφορά και ασφάλεια (υποστήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). 
 

ΕΕ 3.2.1:  
Εντοπίζει πτυχές του 

κοινωνικού περιβάλλοντος που 
εµποδίζουν την ολοκληρωµένη 
και αποτελεσµατική συµµετοχή 

του εκπαιδευόµενου στο 
εκπαιδευτικό έργο. 

 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
• Γνώσεις βασικών αρχών 
κοινωνιολογίας.  

 

ΕΕ 3.2.2:  
Συνδέει τον εκπαιδευόµενο µε 

την αρµόδια κοινωνική 
υπηρεσία για την καλύτερη 
υποστηρικτική παρέµβαση 

(όπου απαιτείται). 
 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις αρµόδιων οργανισµών και 
φορέων που συνδέονται µε 
κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης 
και οδικής ασφάλειας.  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 
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ΕΕ 3.2.3:  
Αξιοποιεί ευκαιρίες και 

δυνατότητες του 
κοινωνικοπολιτικού 

περιβάλλοντος για την 
ενίσχυση της ενεργής 

συµµετοχής των 
εκπαιδευµένων. 

  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

 

ΕΕΛ 3.3:  
Εµψυχώνει, συµβουλεύει και υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους (υποψηφίους και κατόχους άδειας οδήγησης) και άλλους αποδέκτες των 
υπηρεσιών.  
 

ΕΕ 3.3.1:  
Συµβουλεύει και υποστηρίζει σε 
ατοµικό και οµαδικό επίπεδο τη 

µαθησιακή πορεία των 
εκπαιδευοµένων.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
• Γνώσεις βασικών αρχών 
υποστήριξης και συµβουλευτικής.  

 
 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

 

ΕΕ 3.3.2:  
Εµψυχώνει τους 
εκπαιδευόµενους 

δηµιουργώντας κίνητρα για την 
µεγιστοποίηση της 

εκπαιδευτικής απόδοσης.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
• Γνώσεις βασικών αρχών 
υποστήριξης και συµβουλευτικής.  

• Γνώσεις µεθόδων υποκίνησης στην 
χρήση σύγχρονων µέσων 
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 
οδηγικών εµπειριών σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα (π.χ. γειτονιές, πόλεις, 
βουνό). 

 
 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

• Γνώσεις εφαρµογών πληροφορικής 
(εκπαίδευση σε προσοµοιωτή). 
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ΕΕ 3.3.3:  
Αναγνωρίζει τη 

διαφορετικότητα και 
επιβραβεύει την µαθησιακή 

εξέλιξη των εκπαιδευοµένων.  

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
• Γνώσεις βασικών αρχών 
υποστήριξης και συµβουλευτικής. 

• Γνώσεις θεµάτων ειδικής αγωγής 
(π.χ. ΑµεΑ).  

 
 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

 

ΕΕΛ 3.4:  
Συνεργάζεται µε τους φορείς οδικής ασφάλειας (για την διαµόρφωση πολιτικών κυκλοφοριακής αγωγής) και µε φορείς καταπολέµησης του 
κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών κατηγοριών οδηγών. 

ΕΕ 3.4.1:  
Εντοπίζει τους διεθνείς, 

κρατικούς και µη 
κυβερνητικούς φορείς οδικής 

ασφάλειας και καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώση διεθνών οργανισµών και 
φορέων που συνδέονται µε την 
οδική ασφάλεια και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού.   

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών δηµόσιων 
και διεθνών σχέσεων.  

 

ΕΕ 3.4.2:  
∆ιαχέει στους µαθητές του όλες 

τις εξελίξεις στο χώρο της 
κυκλοφοριακής αγωγής και 

ασφάλειας. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

 

ΕΕ 3.4.3:  
Κινητοποιεί τους µαθητές να 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση 
του κυκλοφοριακού γίγνεσθαι 

και στην προώθηση της 
ισότητας στη δηµόσια 

κυκλοφορία. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
• Γνώσεις βασικών αρχών 
υποστήριξης και συµβουλευτικής.  

 
 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  
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ΕΕ 3.4.4:  
Εφαρµόζει στη θεωρητική και 

πρακτική διδασκαλία την 
αναγκαία ηθική δεοντολογία και 

ενηµερώνει τους 
εκπαιδευόµενους για τις 

εξελίξεις που σχετίζονται µε τις 
διακρίσεις στην δηµόσια 

κυκλοφορία. 

• Ελληνική γλώσσα. 
• Χρήση υπολογιστών. 
• Γενικές γνώσεις 
Αγγλικών. 

 

• Γνώσεις βασικών αρχών 
παιδαγωγικής  

• Γνώσεις βασικών αρχών 
επικοινωνίας. 

• Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας 
• Γνώσεις βασικών αρχών 
υποστήριξης και συµβουλευτικής.  

 
 

• Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών 
µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  
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Γ.2 ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο EQF 
 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης 
και κυκλοφοριακής αγωγής 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: 

Ε
Υ
Ρ
Ω
Π
Α
ΪΚ
Ο
 

Π
Λ
Α
ΙΣ
ΙΟ
 

Π
Ρ
Ο
Σ
Ο
Ν
Τ
Ω
Ν
 

8
 Ε
Π
ΙΠ
Ε
∆
Α
 

E
Q
F 

4 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    
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∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ -ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 
 
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

(ΕΕΛ) 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

ΚΕΛ 1 
Ενηµερώνει, οργανώνει 
τις αναγκαίες διοικητικές 
διαδικασίες ή άλλες 
παροχές υπηρεσίας και 
σχεδιάζει την εκπαίδευση 
υποψηφίων και κατόχων 
άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας. 
 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
  
  
  

ΕΕΛ 1.1:  
Υποδέχεται και εξυπηρετεί 
ενδιαφερόµενους για να 
διεκπεραιωθούν υποθέσεις 
τους που απευθύνονται στις 
υπηρεσίες του Υπ. 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
 
 
 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
 
  
  
  

ΕΕΛ 1.2:  
Οργανώνει τις 
προβλεπόµενες διοικητικές 
διαδικασίες  για την 
εξυπηρέτηση του κάθε 
ενδιαφεροµένου. 
 
 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
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ΕΕΛ 1.3:  
Σχεδιάζει και οργανώνει 
προγράµµατα ανάλογα µε 
την κατηγορία των 
υποψηφίων και κατόχων 
άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, την 
προέλευσή τους, το επίπεδο 
γνώσεων τους ή την ειδική 
κατάσταση και ανάγκη τους 
(ΑµεΑ, ΣΕΣΟ). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
  
  
  

ΚΕΛ 2 
Εκπαιδεύει και αξιολογεί 
υποψηφίους και 
κατόχους άδειας 
οδήγησης και συµµετέχει 
στην εξέτασή τους. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Τεχνική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 

ΕΕΛ 2.1:  
Υλοποιεί µαθήµατα 
θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης ανάλογα µε την 
κατηγορία των υποψηφίων 
και κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, το 
επίπεδο γνώσεών τους ή την 
ειδική κατάσταση και ανάγκη 
τους (ΑµεΑ, ΣΕΣΟ κλπ). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Τεχνική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 

ΕΕΛ 2.2:  
Παρακολουθεί, ελέγχει και 
αξιολογεί τις ενέργειες 
εκπαίδευσης. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
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• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
  

ΕΕΛ 2.3:  
Παρίσταται στις πρακτικές 
εξετάσεις των υποψηφίων 
οδηγών για λήψη άδειας 
οδήγησης όλων των 
κατηγοριών διπλωµάτων, 
των υποψηφίων οδηγών 
ΑµεΑ, των επανεξεταζόµενων 
οδηγών όλων των 
κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των 
κατόχων άδειας οδήγησης 
όλων των κατηγοριών κατά 
την αρχική και περιοδική 
κατάρτισή τους για λήψη 
πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής ικανότητας 
(ΠΕΙ) και των υποψηφίων 
εκπαιδευτών για όλες τις 
κατηγορίες. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
  
  
  

ΚΕΛ 3 
∆ιαγνώσκει προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, εντοπίζει 
και αξιοποιεί κοινωνικούς 
παράγοντες, εµψυχώνει, 
συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
  
  

ΕΕΛ 3.1:  
∆ιαγνώσκει ανάγκες και 
προσωπικές ιδιαιτερότητες 
των εκπαιδευοµένων. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
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ΕΕΛ 3.2: Εντοπίζει και 
αξιοποιεί τις ποικίλες 
κοινωνικοπολιτισµικές 
παραµέτρους για την 
βέλτιστη απόδοσή των 
εκπαιδευοµένων αναφορικά 
µε την οδική συµπεριφορά 
και ασφάλεια (υποστήριξη 
από κοινωνικές υπηρεσίες 
κλπ). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 

ΕΕΛ 3.3:  
Εµψυχώνει, συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους 
(υποψηφίους και κατόχους 
άδειας οδήγησης) και άλλους 
αποδέκτες των υπηρεσιών. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 

ΕΕΛ 3.4:  
Συνεργάζεται µε τους φορείς 
οδικής ασφάλειας (για την 
διαµόρφωση πολιτικών 
κυκλοφοριακής αγωγής) και 
µε φορείς καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού 
ειδικών κατηγοριών οδηγών. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 

 
 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
(ΕΕ) 
 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΛ 1 
Ενηµερώνει, 
οργανώνει τις 
αναγκαίες 
διοικητικές 
διαδικασίες ή 
άλλες παροχές 
υπηρεσίας και 
σχεδιάζει την 
εκπαίδευση 
υποψηφίων 
και κατόχων 
άδειας 

οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας.  

ΕΕΛ 1.1:  
Υποδέχεται και εξυπηρετεί ενδιαφερόµενους για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις τους που απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.  

ΕΕ 1.1.1:  
Φροντίζει τον χώρο υποδοχής.  
Καταγράφει τα στοιχεία και το 
αίτηµα του ενδιαφερόµενου.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• ∆ιαπραγµάτευση 
• Παρατηρητικότητα 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 1.1.2:  
Ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο 

άτοµο για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες και παρέχει 

πληροφόρηση. 
 
  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 1.1.3:  
Εξουσιοδοτείται από τους 

ενδιαφερόµενους και 
συναλλάσσεται µε κάθε αρµόδια 
υπηρεσία,  για την ολοκλήρωση 

των αναγκαίων εργασιών. 
 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Κοινωνική ικανότητα 
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ΕΕΛ 1.2:  
Οργανώνει τις προβλεπόµενες διοικητικές διαδικασίες  για την εξυπηρέτηση του κάθε ενδιαφεροµένου. 
 

ΕΕ 1.2.1:  
Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά 

για την έκδοση άδειας οδήγησης ή 
για τη διεκπεραίωση άλλης 

υπόθεσης. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 1.2.2:  
Συµπληρώνει κάθε απαιτούµενο 

δικαιολογητικό για τις συναλλαγές 
του µε την αρµόδια υπηρεσία. 

Βοηθά τα άτοµα να 
συµπληρώσουν αιτήσεις.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 1.2.3: 
Τηρεί αρχείο των πελατών – 

ενδιαφεροµένων καθώς και όλα τα 
απαραίτητα αρχεία και 

δικαιολογητικά για τη λειτουργία 
της επιχείρησης.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Παρατηρητικότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
 

ΕΕΛ 1.3:  
Σχεδιάζει και οργανώνει προγράµµατα ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, 
σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, την προέλευσή τους, το επίπεδο γνώσεων τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους 
(ΑµεΑ, ΣΕΣΟ). 

ΕΕ 1.3.1:  
Σχεδιάζει την εκπαίδευση 

(κατάρτιση αναλυτικού ωρολογίου 
προγράµµατος, υπολογισµός 
κόστους µαθηµάτων κλπ). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Οργάνωση του χρόνου 
 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
 

ΕΕ 1.3.2:  
Οργανώνει την εκπαίδευση 

(επιλέγει την κατάλληλη διδακτέα 
ύλη, το ενδεδειγµένο εποπτικό 

µέσου, τις µορφές και τις 
µεθόδους διδασκαλίας κλπ). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Οργάνωση του χρόνου 
 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
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ΕΕ 1.3.3:  
Σχεδιάζει την αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης (επιλέγει µεθόδους 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
 

 
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΛ 2 
Εκπαιδεύει και 
αξιολογεί 
υποψηφίους 
και κατόχους 
άδειας 

οδήγησης και 
συµµετέχει 
στην εξέτασή 

τους. 

ΕΕΛ 2.1:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα µε την κατηγορία των υποψηφίων και κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο γνώσεών τους ή την ειδική κατάσταση και ανάγκη τους 
(ΑµεΑ, ΣΕΣΟ κλπ). 

ΕΕ 2.1.1:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης για έκδοση 

νέων αδειών ανάλογα µε την 
κατηγορία των υποψηφίων και 

κατόχων άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 

σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία, το επίπεδο 

γνώσεών τους ή την ειδική 
κατάσταση και ανάγκη τους. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Τεχνική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 2.1.2:  
Υλοποιεί µαθήµατα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης για αρχική 
χορήγηση του Π.Ε.Ι. και περιοδική 
κατάρτιση των τακτικών οδηγών 
µεταφοράς προσώπων και υλικών 

κάθε κατηγορίας. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Τεχνική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 2.1.3:  
Εκπαιδεύει οδηγούς µε σκοπό την 

ανάπτυξη και βελτίωση των 
οδηγικών δεξιοτήτων και γνώσεων 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Τεχνική ικανότητα 
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που αφορούν στην ασφαλή και 
οικολογική οδήγηση, σε όλες τις 

κατηγορίες οδηγών όπως 
επαγγελµατίες, ειδικές κατηγορίες 

(ανήλικούς, εξαρτηµένους από 
αλκοόλ, φάρµακα και άλλες 
ουσίες), παραβάτες του ΚΟΚ 

(ΣΕΣΟ), οδηγούς επιχειρηµατικών 
στόλων αυτοκινήτων, σώµατα 

ασφαλείας και όλες τις βαθµίδες 
της εκπαίδευσης (πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής).  

• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 2.1.4:  
Εκπαιδεύει υποψήφιους νέους 

εκπαιδευτές οδήγησης.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Τεχνική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 2.1.5:  
Εκπαιδεύει άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες (ΑµεΑ).  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Τεχνική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕΛ 2.2:  
Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τις ενέργειες εκπαίδευσης.  

ΕΕ 2.2.1:  
Παρακολουθεί, ανατροφοδοτεί και 
εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διεργασίας. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
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ΕΕ 2.2.2:  
Ελέγχει σε τακτική βάση τη 

µαθησιακή πρόοδο των 
εκπαιδευοµένων. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
 

ΕΕ 2.2.3: 
Αξιολογεί το σύνολο των 

συντελεστών της εκπαίδευσης 
(αξιολόγηση µεθόδων εκπαίδευσης 

και εκπαιδευοµένων).  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕΛ 2.3:  
Παρίσταται στις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών για λήψη άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών διπλωµάτων, των υποψηφίων 
οδηγών ΑµεΑ, των επανεξεταζόµενων οδηγών όλων των κατηγοριών λόγω ΣΕΣΟ, των κατόχων άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών κατά την 
αρχική και περιοδική κατάρτισή τους για λήψη πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας (ΠΕΙ) και των υποψηφίων εκπαιδευτών για όλες τις 
κατηγορίες. 

ΕΕ 2.3.1:  
Συµµετέχει στις επιτροπές των 

πρακτικών εξετάσεων των 
υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτών 

και επαγγελµατιών οδηγών, 
ισότιµα µε τα άλλα µέλη της 
επιτροπής  που ορίζονται από 

κρατικούς φορείς. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 2.3.2:  
Φροντίζει για την ασφαλή 
διεξαγωγή της εξεταστικής 

διαδικασίας. 

• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Παρατηρητικότητα 

• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 

ΕΕ 2.3.3:  
Επισηµαίνει σηµεία για την 
βελτίωση του συστήµατος 

εξετάσεων. 

• Ανάγνωση , Γραφή 
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΛ 3 
∆ιαγνώσκει 
προσωπικές 
ιδιαιτερότητες, 
εντοπίζει και 
αξιοποιεί 

κοινωνικούς 
παράγοντες, 
εµψυχώνει, 

συµβουλεύει και 
υποστηρίζει τους 
εκπαιδευόµενους.  

ΕΕΛ 3.1:  
∆ιαγνώσκει ανάγκες και προσωπικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευοµένων.  

ΕΕ 3.1.1:  
Πραγµατοποιεί ατοµικές 

συναντήσεις µε σκοπό τον 
εντοπισµό συναισθηµατικών 
παραγόντων, κινήτρων και 
ενδεχοµένων µαθησιακών 

δυσκολιών.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.1.2:  
Πραγµατοποιεί διάγνωση 
αναγκών στο πλαίσιο των 
οµαδικών εκπαιδευτικών 

συναντήσεων µε σκοπό την 
επισήµανση µαθησιακών 

εµποδίων και δυνατοτήτων.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Υπολογιστική δεξιότητα 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.1.3:  
Συνδέει τις ατοµικές 
ιδιαιτερότητες των 

εκπαιδευοµένων µε το ευρύτερο 
περιβάλλον. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕΛ 3.2:  
Εντοπίζει και αξιοποιεί τις ποικίλες κοινωνικοπολιτισµικές παραµέτρους για την βέλτιστη απόδοσή των εκπαιδευοµένων αναφορικά µε την οδική 
συµπεριφορά και ασφάλεια (υποστήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). 

ΕΕ 3.2.1:  
Εντοπίζει πτυχές του κοινωνικού 
περιβάλλοντος που εµποδίζουν 

την ολοκληρωµένη και 
αποτελεσµατική συµµετοχή του 

εκπαιδευόµενου στο εκπαιδευτικό 
έργο. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
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ΕΕ 3.2.2:  
Συνδέει τον εκπαιδευόµενο µε 

την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία 
για την καλύτερη υποστηρικτική 
παρέµβαση (όπου απαιτείται). 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.2.3:  
Αξιοποιεί ευκαιρίες και 

δυνατότητες του 
κοινωνικοπολιτικού 

περιβάλλοντος για την ενίσχυση 
της ενεργής συµµετοχής των 

εκπαιδευµένων. 
  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕΛ 3.3:  
Εµψυχώνει, συµβουλεύει και υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους (υποψηφίους και κατόχους άδειας οδήγησης) και άλλους αποδέκτες των 
υπηρεσιών.  

ΕΕ 3.3.1:  
Συµβουλεύει και υποστηρίζει σε 
ατοµικό και οµαδικό επίπεδο τη 

µαθησιακή πορεία των 
εκπαιδευοµένων.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.3.2:  
Εµψυχώνει τους εκπαιδευόµενους 
δηµιουργώντας κίνητρα για την 

µεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής 
απόδοσης. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.3.3:  
Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα 
και επιβραβεύει την µαθησιακή 
εξέλιξη των εκπαιδευοµένων.  

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Αισθητηριακή ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
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ΕΕΛ 3.4:  
Συνεργάζεται µε τους φορείς οδικής ασφάλειας (για την διαµόρφωση πολιτικών κυκλοφοριακής αγωγής) και µε φορείς καταπολέµησης του 
κοινωνικού αποκλεισµού ειδικών κατηγοριών οδηγών. 

ΕΕ 3.4.1:  
Εντοπίζει τους διεθνείς, κρατικούς 

και µη κυβερνητικούς φορείς 
οδικής ασφάλειας και 

καταπολέµησης του κοινωνικού 
αποκλεισµού. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• ∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού 
• ∆ιαπραγµάτευση 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.4.2:  
∆ιαχέει στους µαθητές του όλες 

τις εξελίξεις στο χώρο της 
κυκλοφοριακής αγωγής και 

ασφάλειας. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Αριθµητική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.4.3:  
Κινητοποιεί τους µαθητές να 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση 
του κυκλοφοριακού γίγνεσθαι και 
στην προώθηση της ισότητας στη 

δηµόσια κυκλοφορία. 

• Ανάγνωση  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
 

• Λεκτική ικανότητα 
• Χωροαντιληπτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• ∆ηµιουργική ικανότητα 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 

ΕΕ 3.4.4:  
Εφαρµόζει στη θεωρητική και 

πρακτική διδασκαλία την 
αναγκαία ηθική δεοντολογία και 

ενηµερώνει τους 
εκπαιδευόµενους για τις εξελίξεις 
που σχετίζονται µε τις διακρίσεις 

στην δηµόσια κυκλοφορία. 

• Ανάγνωση  
• Γραφή  
• Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία) 
• Οργανωτική δεξιότητα 
• Κοινωνική δεξιότητα 
• Οργάνωση του χρόνου 
• Παρατηρητικότητα 

• Λεκτική ικανότητα 
• Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης 
• Ψυχοκινητική ικανότητα 
• Κοινωνική ικανότητα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται εναλλακτικές διαδροµές µάθησης κατά επάγγελµα και ειδικότητα. 

Οι παρακάτω διαδροµές δείχνουν (µε βάση τη σειρά που αναφέρονται) τις εναλλακτικές επιλογές ως προς τα βήµατα που µπορεί να 

ακολουθήσει κάποιος για να αποκτήσει τα απαιτούµενα προσόντα άσκησης του επαγγέλµατος ή και της ειδικότητας. 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Εκπαιδευτής 
οδήγησης και 
κυκλοφοριακής 
αγωγής 

1η ∆ιαδροµή 
(υφιστάµενη) 

Άδειες οδήγησης: Α, Β και Γ (πριν την είσοδο στο ΙΕΚ) Γ+Ε και ∆+Ε (µετά τη φοίτηση στο ΙΕΚ) 
∆ίπλωµα ΙΕΚ (φοίτηση 2 εξαµήνων) ���� Πρακτική εξέταση σ’ όλες τις κατηγορίες οχηµάτων ���� 4 µήνες πρακτική 
άσκηση σε σχολή οδήγησης σε διοικητικά θέµατα   
 
Επιπλέον της αρχικής απόκτησης άδειας, πραγµατοποιείται εξειδικευµένο πρόγραµµα ΣΕΚ         

2η ∆ιαδροµή 
(προτεινόµενη) 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ����  κάτοχος άδειας οδήγησης: Α, Β, Γ, ∆, Γ+Ε, ∆+Ε  πριν την είσοδο στο 
δηµόσιο εκπαιδευτικό φορέα.  ���� Φοίτηση 6 εξαµήνων (4 εξάµηνα θεωρία στο δηµόσιο εκπαιδευτικό φορέα και 2 εξάµηνα 
πρακτικά σε νόµιµα κέντρα εκπαίδευσης οδηγών (σχολές οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, εκπαιδευτήρια ΠΕΙ). Μετά το πέρας της θεωρητικής 
εκπαίδευσης (4 εξάµηνα) και της πρακτικής άσκησης (2 εξάµηνα) ακολουθεί πρακτική εξέταση του υποψηφίου σε όλες τις 
κατηγορίες των οχηµάτων (Α-Β-Γ-∆-Γ+Ε-∆+Ε), όπου εξετάζεται και ελέγχεται πλέον, η τεχνική οδήγησης και διδασκαλίας.  ���� 
τέσσερα εξάµηνα (2 έτη) εργασιακή εµπειρία στο επάγγελµα του εκπαιδευτή Οδήγησης σε νόµιµα κέντρα εκπαίδευσης 
(σχολές οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, εκπαιδευτήρια ΠΕΙ) ως νόµιµος συνεργάτης (η εργασιακή αυτή εµπειρία να αποδεικνύεται µε ασφάλιση 
σε ασφαλιστικό φορέα) ���� Πιστοποιηµένα προγράµµατα ΣΕΚ (για την απόκτηση ειδικών προσόντων, επιπλέον των 
απαραίτητων για την είσοδο στο επάγγελµα δηλαδή της απόκτησης της αρχικής άδειας) 
 
Στην περίπτωση υιοθέτησης της προαναφερόµενης προτεινόµενης διαδροµής, θα µπορούσαν να υπάρξουν 
µεταβατικές ρυθµίσεις για τους υφιστάµενους εκπαιδευτές οδηγούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα 
προσόντα που αναφέρονται στην εν λόγω διαδροµή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: «ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε επίπεδο επιµέρους 

επαγγελµατικών λειτουργιών. Ειδικότερα, οι ικανότητες µπορούν να εκτιµηθούν αποκλειστικά µε την εφαρµογή σταθµισµένων και 

αξιόπιστων εργαλείων. ∆ιεθνώς για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα ψυχοµετρικά εργαλεία (τεστ ικανοτήτων).  Ενδεικτικά τεστ 

ικανοτήτων είναι τα εξής: Differential Aptitude Test (DAT) και του General Aptitude Test Battery (GATB), Comprehensive Ability Battery 

(CAB), SRA Mechanical Aptitude, Minnesota Paper Form Board. 
 

Ε.1 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 
ΚΕΛ ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΛΛΟ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

Κ
Ε
Λ
 1
 

ΕΕΛ 
1.1 

Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών. x x x      

Βασικές αρχές επικοινωνίας και συνδιαλλαγής µε το κοινό. x x x      
Κοστολόγηση / Τιµολόγηση υπηρεσιών. x x x      
Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. x x x      
Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας. x x x      
Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας. x x x      
Γνώση εξειδικευµένων διαδικασιών εξουσιοδότησης / 
ανάθεσης έργου. 

x x x      

Νοµοθεσία για λοιπές εξειδικευµένες υπηρεσίες. x x x      
Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες διπλωµάτων. x x x      

ΕΕΛ 
1.2 

Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. x x x      

Οργάνωση και τήρηση αρχείων. x x x      
Γνώση αυτοκινητιστικής νοµοθεσίας.  x x x      
Γνώση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας 
οδήγησης ή άλλης υπόθεσης. 

x x x      

Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες διπλωµάτων. x x x      
Τήρηση εξειδικευµένων φακέλων και αρχείων. x x x      

ΕΕΛ 
1.3 

Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.   x x x      

Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και συστηµάτων στην 
εκπαίδευση οδήγησης. 

x x x   x   
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Γνώση σχεδιασµού και οργάνωσης εκπαιδευτικών έργων. x x x      
Γνώση σχεδιασµού µεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης 
εκπαίδευσης. 

x x x      

Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. x x x      
Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο. x x x   x   
Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και σύγχρονων µοντέλων 
οδήγησης (GDT MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

x x x      

Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες διπλωµάτων. x x x      
           

Κ
Ε
Λ
 2
 

ΕΕΛ 
2.1 

Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

x x x   x   

Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή χρήση του 
οχήµατος. 

x x x   x   

Βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων του αυτοκινήτου.  x x x      
Γενικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  x x x      
Γνώσεις βασικών αρχών διδακτικής. x x x      
Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, υπερκινητικό 
σύνδροµο, διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, κινητικού 
συντονισµού, διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

x x x      

Γνώσεις ειδικών θεµάτων ΑΜΕΑ (Γνώση ιατρικών διαδικασιών, 
γνώση απαιτούµενων διασκευών για την ασφαλή οδήγηση, 
γνώση λειτουργίας ειδικών εξαρτηµάτων χειρισµού του 
οχήµατος). 

x x x      

Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις 
κατηγορίες των διπλωµάτων. 

x x x   x   

Γνώσεις µεθόδων και τεχνικών  εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
(οδήγησης). 

x x x   x   

Γνώσεις παραµέτρων ασφαλούς χρήσης των οχηµάτων 
µεταφοράς προσώπων και υλικών και ειδικές προϋποθέσεις 
αυτών. 

x x x   x   

Γνώσεις των βασικών τεχνικών συστηµάτων των οχηµάτων 
µεταφοράς προσώπων και υλικών (σύστηµα µετάδοσης 
κίνησης του οχήµατος, χρήση ειδικών φρένων -retarter). 

x x x      

Γνώση αρχών, µεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  x x x      
Γνώση εποπτικών µέσων διδασκαλίας. x x x      
Γνώση οικολογικής – οικονοµικής οδήγησης (καµπύλες ισχύος 
– ροπής, ειδική κατανάλωση καυσίµου). 

x x x   x   

Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και συστηµάτων στην 
εκπαίδευση οδήγησης.  

x x x   x   

Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια κυκλοφορία. x x x   x   
Μέτρα προστασίας οδηγού. x x x      
Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  x x x      
Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της οδήγησης. x x x      



 

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 

- 71 - 

Γνώσεις εξειδικευµένης νοµοθεσίας για ΑµεΑ. x x x      
Γνώσεις σύγχρονων συστηµάτων υποβοήθησης οδηγού 
(ΣΣΥΟ). 

x x x   x   

Γνώση διδακτικής µεθοδολογίας και σύγχρονων µοντέλων 
οδήγησης (GDT MATRIX, DRIVABILITY, VETS 2000) 

x x x      

Γνώση δυνητικών επικίνδυνων καταστάσεων και αντιµετώπιση 
επείγοντων περιστατικών (πρώτες βοήθειες, συµπλήρωση 
δελτίου ατυχήµατος κ.α.) 

x x x      

Γνώση εργονοµίας και προσαρµογής του περιβάλλοντος 
εργασίας µε σκοπό την αποφυγή ατυχηµάτων στον εργασιακό 
χώρο. 

x x x   x   

Γνώση ισχύοντων κανόνων ασφαλείας για τα οχήµατα και 
τους επιβάτες. 

x x x   x   

Γνώση κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών µεταφορών και 
των κανόνων που τους καλύπτουν. 

x x x   x   

Γνώση ορισµού ροπής ισχύος και ειδικής κατανάλωσης 
καυσίµου και στροφών σε σχέση µε το φορτίο του οχήµατος. 

x x x      

Γνώση σωστής φόρτωσης οχήµατος σύµφωνα µε τους 
κανόνες ασφαλείας και τη σωστή χρήση του οχήµατος. 

x x x      

Γνώση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τους διάφορους 
τύπους µεταφοράς. 

x x x      

Γνώση των ειδικών κανονισµών που εφαρµόζονται στις 
εµπορευµατικές και επιβατικές µεταφορές. 

x x x      

Γνώση των τεχνικών µερών και των φυσικών 
χαρακτηριστικών των συστηµάτων πέδησης. 

x x x      

Γνώση των τύπων των εγγραφών που αφορούν στη 
µεταφορά εµπορευµάτων. 

x x x      

Νοµοθεσία για όλες τις κατηγορίες διπλωµάτων. x x x      
ΕΕΛ 
2.2 

Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης της 
µαθησιακής προόδου των εκπαιδευοµένων.   

x x x   X   

Γνώσεις αρχών, µεθόδων και τεχνικών θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης. 

x x x   X   

Γνώσεις θεωρητικών αρχών και πρακτικών αξιολόγησης των 
µεθόδων εκπαίδευσης. 

x x x      

Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων. x x x      
Γνώσεις πρακτικών αξιολόγησης των λοιπών συντελεστών της 
εκπαίδευσης. 

x x x      

Γνώσεις συστηµάτων παρακολούθησης εκπαιδευτικών 
ενεργειών. 

x x x      

Γνώσεις εξειδικευµένων µοντέλων και προγραµµάτων 
αξιολόγησης. 

x x x      

ΕΕΛ 
2.3 

Αρχές που διέπουν την ασφαλή κυκλοφορία και την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

x x x   x   
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Αρχές που διέπουν την ορθή και ασφαλή χρήση του 
οχήµατος. 

x x x   x   

Βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων του αυτοκινήτου. x x x      
Γνώσεις ειδικών θεµάτων (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, υπερκινητικό 
σύνδροµο, διάσπαση προσοχής, φύλο και οδήγηση, κινητικού 
συντονισµού, διαπολιτισµικότητας κ.α.). 

x x x      

Γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις 
κατηγορίες των διπλωµάτων. 

x x x   x   

Γνώση σύγχρονων τεχνολογιών και συστηµάτων στην 
εκπαίδευση οδήγησης. 

x x x   x   

Κανόνες ασφαλούς ένταξης στη δηµόσια κυκλοφορία. x x x   x   
Μέτρα προστασίας οδηγού. x x x      
Νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. x x x      
Ψυχολογικές και κοινωνικές επεκτάσεις της οδήγησης. x x x      
Γνώσεις διαδικασιών εξετάσεων πρακτικής άσκησης 
υποψηφίων οδηγών. 

x x x   x   

           

Κ
Ε
Λ
 3
 

ΕΕΛ 
3.1 

Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. x x x   x   
Γνώσεις µεθόδων διαχείρισης  εκπαιδευτικών αναγκών 
(σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων προσαρµοσµένων 
στις ατοµικές ανάγκες). 

x x x      

Γνώσεις µεθόδων διερεύνησης εκπαιδευτικών και άλλων 
προσωπικών αναγκών. 

x x x      

Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης ατοµικής συνέντευξης. x x x   x   
Γνώσεις τεχνικών πραγµατοποίησης οµαδικής συνέντευξης. x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών γνωστικής ψυχολογίας µε σκοπό την 
αναγνώριση πιθανών µαθησιακών δυσκολιών.  

x x x      

ΕΕΛ 
3.2 

Γνώσεις αρµόδιων οργανισµών και φορέων που συνδέονται µε 
κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης και οδικής ασφάλειας.   

x x x      

Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών κοινωνιολογίας. x x x      
Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής. x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας. x x x      
Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

x x x      

ΕΕΛ 
3.3 

Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας.  x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών υποστήριξης και συµβουλευτικής. x x x      
Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας x x x      
Γνώσεις θεµάτων ειδικής αγωγής (π.χ. ΑµεΑ). x x x      
Γνώσεις µεθόδων υποκίνησης στην χρήση σύγχρονων µέσων 
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οδηγικών εµπειριών σε 

x x x   x   
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διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. γειτονιές, πόλεις, βουνό). 
Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων.  

x x x      

Γνώσεις εφαρµογών πληροφορικής (εκπαίδευση σε 
προσοµοιωτή). 

x x x   x   

ΕΕΛ 
3.4 

Γνώσεις βασικών αρχών δηµόσιων και διεθνών σχέσεων.  x x x      
Γνώσεις βασικών αρχών επικοινωνίας. x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών παιδαγωγικής x x x   x   
Γνώσεις βασικών αρχών υποστήριξης και συµβουλευτικής. x x x      
Γνώσεις βασικών αρχών ψυχολογίας x x x      
Γνώση διεθνών οργανισµών και φορέων που συνδέονται µε 
την οδική ασφάλεια και την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού.   

x x x      

Γνώσεις ενεργητικών συµµετοχικών µεθόδων και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

x x x      
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Ε.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής 
ΚΕΛ ΕΕΛ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΛΛΟ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

Κ
Ε
Λ
 1
 

ΕΕΛ 
1.1 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

∆ιαπραγµάτευση     x x   

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x   x    

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

Υπολογιστική δεξιότητα x x x      
ΕΕΛ 
1.2 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

ΕΕΛ 
1.3 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

Υπολογιστική δεξιότητα x x x      
           

Κ
Ε
Λ
 2
 

ΕΕΛ 
2.1 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   
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Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

ΕΕΛ 
2.2 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

Υπολογιστική δεξιότητα x x x      

ΕΕΛ 
2.3 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

Υπολογιστική δεξιότητα x x x      
           

Κ
Ε
Λ
 3
 

ΕΕΛ 
3.1 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

Υπολογιστική δεξιότητα x x x      

ΕΕΛ 
3.2 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   

ΕΕΛ 
3.3 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   
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Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   
ΕΕΛ 
3.4 
 

Ανάγνωση   x    x   

Γραφή  x  x      

∆εξιότητα χρήσης εξοπλισµού   x   x x  

∆ιαπραγµάτευση         
Επικοινωνιακή δεξιότητα (Ακρόαση – Οµιλία)  x    x   

Κοινωνική δεξιότητα     x x   

Οργάνωση του χρόνου   x x x x   

Οργανωτική δεξιότητα   x x x x   

Παρατηρητικότητα      x   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ – ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

• ∆ιδακτική µεθοδολογία στην εκπαίδευση της οδήγησης, µεθοδολογίες και σύγχρονα µοντέλα οδήγησης 
(GDT MATRIX,DRIVABILITY κα) 

• Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας 
• Βασικές αρχές παιδαγωγικής ψυχολογίας 
• Γνωστικές λειτουργίες και ο ρόλος τους στην οδήγηση 
• Ανάπτυξη της σκέψης και εκπαίδευση ενηλίκων µαθητών σχετικά µε την οδική συµπεριφορά 
• Αρχές παιδαγωγικής και η εφαρµογή τους κατά την θεωρητική κα πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων 

οδηγών 
• ∆ιαχείριση του ψυχολογικού περιβάλλοντος της τάξης των εκπαιδευοµένων 
• Προϋποθέσεις προετοιµασίας του µαθήµατος 
• Ανάλυση των βασικών προϋποθέσεων προετοιµασίας του µαθήµατος 
• Εγκεφαλική δοµή και ο ρόλος της στην διδασκαλία οδήγησης 
• ∆ιδακτικές αρχές για τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών στη χρήση του οχήµατος 
• Ο ρόλος κα η προσωπικότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής 
• ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και αναλφαβητισµός 
• Εκπαίδευση οδήγησης και φύλο 
• Ο ρόλος των κινήτρων στην εκπαιδευτική διαδικασία της οδήγησης  
• Κοινωνική και συναισθηµατική νοηµοσύνη  
• Τύπο και χαρακτηριστικά κάθε προσωπικότητας 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

• Κοινωνική συµπεριφορά και επιπτώσεις στην ασφαλή οδήγηση 
• Κοινωνική επιρροή στην εκπαίδευση οδηγών 
• Επιθετικότητα στην οδήγηση 
• Φαινόµενα οδικής οργής 
• Αρχές επικοινωνίας και εφαρµογές στην εκπαίδευση οδήγησης 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

• Ζητήµατα διαπολιτισµικής παιδαγωγική κατά την εκπαίδευση οδηγών 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  

• Βασικές αρχές Ειδικής αγωγής 
• Μαθησιακές δυσκολίες οδήγηση και αντιµετώπισή τους 
• Το άγχος των εξετάσεων και η αντιµετώπιση 
• Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής και η αντιµετώπισή τους 
• Αριστεροχειρία 
• Ψυχοκινητικές διαταραχές και η αντιµετώπισή τους 
• Συµβουλευτική για εκπαιδευόµενους οδηγούς 
• Συµβουλευτική για εκπαιδευτικούς σχετικά µε ΠΚΑ 
• Ειδικά θέµατα (αλκοόλ, παραβάτες ανήλικοι κα) 

 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

• Κινητική συµπεριφορά 
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• Εγκεφαλική λειτουργική ασυµµετρία 
• Κινητική ασυµµετρία και επιλογή κατεύθυνσης 
• ∆ιαφορές φύλου στην αντιληπτικοκινητική συµπεριφορά 
• Σύζευξη οπτική αντίληψης και κίνησης 

 
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ 

• Απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων 
• Ο  νέος οδηγός και ο εκπαιδευτής 
• Το κυκλοφοριακό περιβάλλον 
• Ανατοµία και εργονοµία 
• Επικοινωνία και γλώσσα 
• Μνήµη και λήθη στη εκπαίδευση της οδήγησης 
• Ψυχολογία της απόδοσης 

 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

• Παθήσεις και οι επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία της οδήγησης 
• Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων 
• Φυσική υγεία και νοητική διαύγεια-διατροφή 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

• Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και εργονοµία 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

• ∆ιδακτικές αρχές για τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών για τη χρήση του οδικού δικτύου 
ανάλογα µε την ηλικιακή διαβάθµιση των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις 
• Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων 
• Μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων 
• Οι εκπαιδευτικές τεχνικές 
• Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
• Τα εµπόδια στη µάθηση 
• Η αξιοποίηση της Οµάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 

• Τεχνικές οδήγησης δικύκλου 
• Τεχνικές οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου 
• Τεχνικές οδήγησης φορτηγού 
• Τεχνικές οδήγησης λεωφορείου 
• Τεχνικές οδήγησης συρµών 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

• Να γνωρίζει κατάλληλα αξιολογικά ψυχοµετρικά εργαλεία 
• Θεωρητικό πλαίσιο και είδη αξιολόγησης 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ – ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

• Κρίση και λήψη απόφασης - οµαδική εργασία - ενεργός ακρόαση. 
• Επικοινωνία στην µητρική γλώσσα. 
• Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες. 
• Μαθηµατική ικανότητα. 
• Ενσυναίσθηση. 
• Βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία. 
• Ψηφιακή ικανότητα (τεχνολογία της πληροφορίας). 
• Μετα-γνωστικές ικανότητες. 
• Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη. 
• Πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα. 
• Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση. 
• Να έχει γνώση του περιεχοµένου του γνωστικού του αντικειµένου. 
• Κοινωνική επιδεξιότητα. 
• ∆ιαπροσωπική επικοινωνία. 
• Αξιολόγηση του κινδύνου. 
• Να βλέπει και να κατανοεί τα λάθη των µαθητών του. 
• Να βλέπει και να κατανοεί τις αιτίες των λαθών των µαθητών του. 
• Να βρίσκει τις λύσεις για την διόρθωση των λαθών. 
• Να δηµιουργεί ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
• Θέτει ερωτήσεις και να επιλύει προβλήµατα. 
• ∆ηµιουργεί κίνητρα. 
• Λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία (καλή οµιλία, τόνος, χρήση έµφασης, περιεχόµενο λόγου, χρήση 

εικονικής γλώσσας, χιούµορ, ταχύτητα οµιλίας, προφορά, ρυθµός φωνής, χρήση συµπερασµατικού 
λόγου, ανατροφοδότηση, µαιευτική και διάλογο, λεπτοµερείς και ξεκάθαρες οδηγίες, χρήση θετικής 
γλώσσας σώµατος, εκφράσεις του προσώπου, προσηλωµένο βλέµµα, χειρονοµίες µε θετικό 
περιεχόµενο, προσωπική εµφάνιση). 

• ∆ιδασκαλία θέτοντας αντικειµενικούς στόχους. 
• Ο λόγος του να διακρίνεται για την λογική του δοµή, την ανταπόκριση στον διδακτικό στόχο, την 

απλότητα, την σαφήνεια, την επικέντρωση του στα βασικά σηµεία, την χρήση χιούµορ και 
παραδειγµάτων, την ακριβολογία, την επικοινωνία µε το ακροατήριο, την ευρεία γνώση, την 
καθαρότητα στην έκφραση. 

• Οργάνωση της διδασκαλίας και διευκόλυνση την µάθηση των µαθητών. 
• Να έχει ετοιµότητα και προθυµία για µάθηση, ικανότητα προσαρµογής, αλληλοεκτίµηση και 

αλληλοσεβασµό. 
• Να συµβουλεύει και να καθοδηγεί. 
• Να δηµιουργεί κίνητρα για µάθηση. 
• Να παρακινεί τους µαθητές για συνεργασία. 
• Να καθοδηγεί την αυτενέργεια του µαθητή. 
• Να βοηθά τον µαθητή να διδάσκεται από τα λάθη του. 
• Να αναπτύσσει την ικανότητα του µαθητή να ανταποκρίνεται σε έναν συνεχώς εξελισσόµενο γνωστικό 

εµπλουτισµό ερεθίζοντας τις σχετικές εµπειρίες του και ενεργοποιώντας τις ψυχοσωµατικές λειτουργίες 
του. 

• Να διδάσκει αγωγή και να είναι παράδειγµα µε την συµπεριφορά του. 

 
 
  


