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ΜΕΡΟΣ 1 
 
Σηµειώσεις/Οδηγίες προς εξεταζόµενους: 
 
1. Ελέγξετε τον αριθµό των σελίδων του εξεταστικού δοκιµίου. Εκτός από τη σελίδα 

µε τις παρούσες οδηγίες, το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από εννέα (9) σελίδες.  
 
2. Όλο το εξεταστικό δοκίµιο του παρόντος Μέρους αποτελείται από τριάντα (30) 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  
 
3. Σε κάθε µια από τις ερωτήσεις υπάρχει µόνο µία σωστή απάντηση. 
 
4. Κάθε σωστή απάντηση λαµβάνει τρεις και ένα τρίτο (3 1/3) βαθµούς. 
 
5. ∆εν υπάρχει αρνητική βαθµολογία σε αυτό το Μέρος της εξέτασης. 
 
6. Επιτυχία σε αυτό το Μέρος της εξέτασης εξασφαλίζεται εφόσον ένας υποψήφιος 

συγκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα επί τοις εκατό (90%) των µονάδων. ∆ηλαδή, 
για να επιτύχει ένας υποψήφιος πρέπει να απαντήσει ορθά σε 27 από τις 30 
ερωτήσεις. 

 
7. Οι απαντήσεις σηµειώνονται στο παρόν εξεταστικό δοκίµιο.  
 
8. Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κυκλώστε την απάντηση που πιστεύετε ότι 

είναι η σωστή.  
Σε περίπτωση που αλλάξετε ιδέα, θα πρέπει να διαγράψετε την απάντηση σας και 
να κυκλώσετε την επόµενη σας επιλογή.  
Αν θέλετε να επανέλθετε στην προηγούµενη σας απάντηση, πρέπει να διαγράψετε 
την τελευταία επιλογή σας και να σηµειώσετε √ στην τελική σας επιλογή. 
Όταν δεικνύονται περισσότερες από µία απαντήσεις, η ερώτηση θεωρείται ότι δεν 
απαντήθηκε.  

 
9. Η διάρκεια του Μέρους αυτού της εξέτασης είναι είκοσι πέντε (25) λεπτά.  
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1.  Ποια είναι η σηµασία του σήµατος αυτού; 
α Απαγορεύεται η στάθµευση στην πλευρά του δρόµου που είναι τοποθετηµένη η 

πινακίδα κατά τις ηµεροµηνίες µε ζυγό αριθµό. 

β  Απαγορεύεται η στάθµευση και στις δύο πλευρές του δρόµου. 

γ Απαγορεύεται η στάθµευση, στην πλευρά που είναι τοποθετηµένη η πινακίδα, 
οχηµάτων µε ζυγό αριθµό κυκλοφορίας. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 
 

2.  Ποια είναι η σηµασία του σήµατος αυτού; 
α Απαγορεύεται η είσοδος σε επιβατηγά αυτοκίνητα. 

β Απαγορεύεται η είσοδος σε µηχανοκίνητα οχήµατα εκτός των δίτροχων 
µοτοσικλετών. 

γ Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

3.  Ποια είναι η σηµασία του σήµατος αυτού; 
α Προειδοποίηση µε ένδειξη απόστασης ότι πλησιάζουµε δρόµο µε προτεραιότητα. 

β Προειδοποίηση (µε ένδειξη απόστασης) ότι πλησιάζουµε υποχρεωτική στάση 
(ΣΤΑΜΑΤΑ). 

γ Προειδοποίηση µε ένδειξη απόστασης ότι πλησιάζουµε κυκλικό κόµβο. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 
 

 

4.  Ποια είναι η σηµασία του σήµατος αυτού; 
α Απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας µεγαλύτερης των 30 km/h. 

β Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας 30 km/h. 

γ Έξοδος από περιοχή που ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 30 km/h.   

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 



Εξετάσεις για υποψήφιους εκπαιδευτές οδηγών µε βάση τον Κανονισµό 18 των  
περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Κανονισµών του 1972, 

όπως τροποποιήθηκαν  
6/3/2008 

 2

5.  Ποια η σηµασία του σήµατος αυτού; 
α Κλειστός δρόµος σε όλα τα οχήµατα και από τις δύο κατευθύνσεις.  

β Κλειστός δρόµος σε όλα τα οχήµατα της δικής σας κατεύθυνσης. 

γ Κλειστός δρόµος σε όλα τα οχήµατα πλην αυτοκινήτων της δικής σας 
κατεύθυνσης.  

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 

6.  Πως συµπεριφέρεστε βλέποντας αυτό το σήµα;  
α Συνεχίζετε, παραχωρώντας προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται 

αντίθετα. 

β Συνεχίζετε, έχοντας προτεραιότητα ως προς τα αυτοκίνητα που έρχονται 
αντίθετα. 

γ Συνεχίζετε χωρίς να στρίψετε, διότι επιτρέπεται µόνο η κίνηση εµπρός.  

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

7.  Ποια οχήµατα απαγορεύεται να εισέλθουν σε µια οδό µε αυτήν 
τη σήµανση; 

α Τα οχήµατα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 
πεντέµιση τόνους. 

β Τα οχήµατα που έχουν βάρος ανά άξονα που δεν υπερβαίνει τους 
πεντέµιση τόνους. 

γ Τα οχήµατα συνολικού µικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 
πεντέµιση  τόνους. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 

8.  Πως συµπεριφέρεστε βλέποντας αυτό το σήµα; 
α Μειώνετε την ταχύτητα σας. 

β Είστε έτοιµοι για φρενάρισµα. 

γ Είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί πλησιάζετε σε νοσοκοµείο. 

δ Παραχωρείτε, στην αµέσως επόµενη διασταύρωση, προτεραιότητα 
στα οχήµατα που έρχονται από δεξιά.  
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9.  Τι υποδεικνύει το σήµα αυτό; 
α Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά για να 

στρίψετε δεξιά στην επόµενη διασταύρωση που απαγορεύεται η 
στροφή δεξιά. 

β Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά για να 
αποφύγετε τα εµπόδια εµπρός σας. 

γ Αδιέξοδη πορεία εµπρός.  

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 

10.  Πως κινείστε βλέποντας αυτό το σήµα; 
α Κινείστε στο δεξιό µέρος του δρόµου για να αποφύγετε την πτώση 

βράχων. 

β Συνεχίζετε την πορεία σας εντείνοντας την προσοχή σας λόγω 
πιθανής πτώσεως βράχων στο οδόστρωµα. 

γ Επιταχύνετε για να αποµακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή, 
λόγω ενδεχόµενης πτώσεως βράχων. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 

11.  Με ποια προϋπόθεση µπορείτε να εισέλθετε στην περιοχή 
οδοστρώµατος που προσδιορίζεται µε το πλέγµα κίτρινων 
γραµµών; 

α Με την προϋπόθεση ότι αν εισέλθετε, θα ακολουθήσετε 
υποχρεωτικά ευθεία πορεία. 

β Με την προϋπόθεση ότι αν εισέλθετε, δεν θα υποχρεωθείτε να 
παραµείνετε εντός του πλέγµατος λόγω της πυκνότητας της 
κυκλοφορίας. 

γ Με καµία προϋπόθεση δεν µπορείτε να εισέλθετε. 

δ Με την προϋπόθεση ότι αν εισέλθετε, θα δίνετε προτεραιότητα σε 
οχήµατος που έρχονται από δεξιά. 
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12.  Σε ποιο σηµείο του οδοστρώµατος πρέπει να σταµατήσετε για 
να ελέγξετε; 

α Στο ύψος της πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). 

β Στο ύψος της κατά πλάτος (εγκάρσιας) συνεχούς λευκής γραµµής. 

γ Ένα µέτρο από το ύψος της κατά πλάτος (εγκάρσιας) συνεχούς 
λευκής γραµµής. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

13.  Όταν βλέπετε ένα οδηγό να κινεί κυκλικά το χέρι του όπως 
φαίνεται στο σχήµα τι θέλει να δηλώσει; 

α Πρόκειται να στρίψει δεξιά. 

β Καλεί τα οχήµατα που τον ακολουθούν να τον προσπεράσουν. 

γ Πρόκειται να ελαττώσει ταχύτητα. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

14.  Όταν βλέπετε αστυνοµικό µπροστά σας µε τα χέρια σ’ αυτή τη 
θέση σηµαίνει ότι –  

α πρέπει να πάτε µόνο δεξιά. 

β πρέπει να σταµατήσετε. 

γ πρέπει να ελαττώσετε ταχύτητα και να συνεχίσετε ευθεία. 

δ κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

15.  Οδηγείτε κατά µήκος αυτού του δρόµου. Βλέπετε το όχηµα 
µπροστά σας. Τι πρέπει να κάνετε; 

α Κορνάρετε και συνεχίζετε. 

β Περνάτε µέσα από τον διαθέσιµο χώρο. 

γ Αναφέρετε τον οδηγό στην αστυνοµία. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω.  
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16.  Οδηγείτε κατά µήκος αυτού το δρόµου. Το κόκκινο όχηµα 
παρεµβάλετε µπροστά σας. Τι πρέπει να κάνετε;  

α Επιταχύνετε για να προσπεράσετε το όχηµα πριν εισέλθει στην 
πορεία σας. 

β Κορνάρετε για να καταλάβει ο οδηγός του κόκκινου οχήµατος την 
παρουσία σας. 

γ Ελαττώνετε ταχύτητα για να αφήσετε απόσταση από το κόκκινο 
όχηµα. 

δ Αναβοσβήνετε τα φώτα σας για να καταλάβει ο οδηγός του 
κόκκινου οχήµατος την παρουσία σας.  

 

 

17.  Είστε σταµατηµένοι σε µια διασταύρωση τύπου Τ. Ένα 
όχηµα έρχεται από τα δεξιά µε αναµµένο το αριστερό δείκτη 
πορείας. Τι πρέπει να κάνετε; 

α Περιµένετε µέχρι που το όχηµα να στρίψει πλήρως και να κινηθεί 
παράλληλα προς εσάς. 

β Περιµένετε µέχρι το όχηµα να αρχίσει να στρίβει. 

γ Προχωρείτε προτού το όχηµα φτάσει την διασταύρωση. 

δ Προχωρείτε αργά. 

 

 

 

18.  Είστε πίσω από αυτό τον ποδηλάτη µε το αυτοκίνητο σας. 
Όταν το φανάρι από κόκκινο γίνει πράσινο τι πρέπει να 
κάνετε; 

α Προσπαθείτε να φύγετε πριν τον ποδηλάτη. 

β ∆ίνεται προτεραιότητα (χρόνο και χώρο) στον ποδηλάτη. 

γ Προχωρείτε δίπλα από τον ποδηλάτη σιγά και περνάτε.  

δ Κανένα από το πιο πάνω. 
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19.  Θέλεις να στρίψεις στα αριστερά. Η θέα του κυρίως δρόµου 
είναι περιορισµένη. Τι πρέπει να κάνετε; 

α Μένετε πίσω και αναµένετε να δείτε αν έρχεται κάποιο όχηµα. 

β Μένετε πίσω και αφουγκράζεστε την τροχαία για να εκτιµήσετε 
αν έρχεται κάποιο όχηµα. 

γ Μετά την ενέργεια που καταγράφεται στο (β) πιο πάνω, 
αναπτύσσετε ταχύτητα (ξεπετάγεστε), για να φύγετε από τη 
διασταύρωση όσο το δυνατό πιο γρήγορα. 

δ Πλησιάζετε αργά και προχωρείτε µέχρι να µπορείτε να δείτε πιο 
καθαρά. 

 

20.   Προτίθεστε να στρίψετε αριστερά σε µια διασταύρωση. Πεζοί 
έχουν αρχίσει να διασταυρώνουν το δρόµο. Τι πρέπει να 
κάνετε; 

α Συνεχίζετε και στρίβετε, χρησιµοποιώντας το χώρο που αποµένει. 

β Σταµατάτε και τους κάνετε νόηµα να διασταυρώσουν. 

γ Κορνάρετε για να προειδοποιήσετε και προχωρείτε σιγά για να 
εισέλθετε στο στρίψιµο. 

δ ∆ίνεται προτεραιότητα σ΄ αυτούς. 

 

 

21.  Οδηγείτε σ’ αυτό το δρόµο. Ο οδηγός στα αριστερά βγαίνει 
µε όπισθεν από χώρο στάθµευσης. Τι πρέπει να κάνετε;  

α Να µετακινηθείτε στην απέναντι πλευρά του δρόµου. 

β Να προχωρήσετε γιατί έχετε προτεραιότητα. 

γ Ετοιµάζεστε να σταµατήσετε. 

δ Επιταχύνετε και περνάτε γρήγορα. 

 

 

 

22.  Τι υποδεικνύει το σήµα αυτό; 
α Απαγορεύεται η στάθµευση και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.  

β Επιτρέπεται το προσπέρασµα. 

γ Παύουν να ισχύουν όλες οι τοπικές απαγορεύσεις.  

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 
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23.  Κάθε φορά που συναντάτε αυτή την πινακίδα –  
α οδηγείτε σε δρόµο µε προτεραιότητα. 

β πρόκειται για διασταύρωση όπου εφαρµόζεται η προτεραιότητα από 
τα δεξιά. 

γ έχετε προτεραιότητα µόνο στην επόµενη διασταύρωση. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω 

 

Σχήµα για την ερώτηση 24 

 
24. Στο πιο πάνω σχήµα, στις θέσεις 1 και 2 βρίσκονται δύο οχήµατα. Από ποιές 

εξόδους έχουν δικαίωµα να εξέλθουν τα οχήµατα µε βάση τις θέσεις που 
βρίσκονται; 

α Το όχηµα 1 από τις εξόδους Α, Β, Γ και το όχηµα 2 από τις εξόδους Β, Γ, ∆.  

β Το όχηµα 1 από τις εξόδους Α, Β και το όχηµα 2 από τις εξόδους Γ,∆.    

γ Το όχηµα 1 από την έξοδο Α και το όχηµα 2 από τις εξόδους Β, Γ, ∆. 

δ Το όχηµα 1 από την έξοδο Α, Β και το όχηµα 2 από τις εξόδους Β, Γ, ∆. 
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25. Τί απαγόρευση υποδεικνύει η γραµµή Zιγκ-Ζαγκ στις διαβάσεις πεζών; 
α Μόνο Στάθµευσης. 

β Μόνο Προσπεράσεως. 

γ Μόνο Στάσης. 

δ Άλλου είδους απαγόρευση. 

 

 

 

26. Ο οδηγός µοτοσικλέτας δεν επιτρέπεται να µεταφέρει αντικείµενα που 
εξέχουν –  

α από το πλάτος του τιµονιού και 5% από το ολικό µήκος της µοτοσικλέτας. 

β από το ολικό µήκος της µοτοσικλέτας και 5% από το πλάτος του τιµονιού. 

γ 5% πάνω από το κεφάλι µοτοσικλετιστή. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 

27.  Η προσπέραση επιτρέπεται –  
α σε διάβαση πεζών αν δεν διασταυρώνουν πεζοί. 

β σε διασταύρωση αν δεν υπάρχουν άλλα οχήµατα από το προπορεύοµενο. 

γ σε κυρτή γέφυρα. 

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

 

28.   Η στάθµευση απαγορεύεται σε απόσταση λιγότερη από –  
α 6 µέτρα (20 πόδια) από γωνία. 

β 7,5 µέτρα (25 πόδια) από γωνία. 

γ 9 µέτρα (30 πόδια) από γωνία. 

δ 10,5 µέτρα (35 πόδια) από γωνία. 
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29.  Η στάθµευση απαγορεύεται σε απόσταση λιγότερη από –  
α 24 µέτρα (80 πόδια) από σηµατοδότη. 

β 30 µέτρα (100 πόδια) από σηµατοδότη. 

γ 40 µέτρα (120 πόδια) από σηµατοδότη. 

δ 50 µέτρα (150 πόδια) από σηµατοδότη. 

 

 

 

30. Η στάθµευση / ακινητοποίηση οχήµατος επιτρέπεται –  
α σε αυτοκινητόδροµους, µόνο για φορτηγά, κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου 

διαλλείµατος ανάπαυσης του οδηγού, που προβλέπεται στον περί Ελέγχου των 
Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισµένων Οχηµάτων Νόµο του 
2007 [Ν.86(Ι)2007] και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 561/2006/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε. 

β µπροστά από είσοδο κινηµατογράφου. 

γ σε απόσταση 35 ποδιών από καθορισµένη διάβαση πεζών, νοουµένου ότι δεν 
υπάρχει άλλο απαγορευτικό σήµα.  

δ Κανένα από τα πιο πάνω. 


