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2)Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών
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ΚΟΙΝ:

1) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού ιδίου
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2) Γραφείο Γεν.Γραμματέα ιδίου Υπουργείου
3) Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής ιδίου
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ΘΕΜΑ: Διορθώσεις στην ύλη των εγχειριδίων Π.Ε.Ι. Λεωφορείων και Φορτηγών.

Σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας μετά από έλεγχο στα εγχειρίδια ΠΕΙ
Λεωφορείων/Φορτηγών διαπίστωσε ορισμένα λάθη εκ παραδρομής στην ύλη, στο
ερωτηματολόγιο και στις μελέτες περιπτώσεων.
Μετά από διόρθωση αυτών και τις απαραίτητες ενέργειες επικαιροποίησης του συστήματος του
Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν μετά τις 30/09/2013 θα
είναι σύμφωνες με τις αλλαγές που έγιναν τόσο στην ύλη του εγχειριδίου όσο και στο
ερωτηματολόγιο/μελέτες περιπτώσεων.
Για το σκοπό αυτό σας στέλνουμε συνημμένα τις σελίδες με τις σχετικές διορθώσεις και
παρακαλούμε για την επισύναψη φωτοαντίγραφου των αντίστοιχων σελίδων διόρθωσης σε κάθε
ένα εγχειρίδιο ΠΕΙ Λεωφορείου και ΠΕΙ Φορτηγού.
Η αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου μας που υποστηρίζει την
εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω συστήματος θα σας ενημερώσει σε επόμενο έγγραφο
για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να επικαιροποιηθεί το μηχανογραφικό
σύστημα των εξετάσεων.
Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας : www.yme.gr/Μεταφορές/Οδική
Ασφάλεια/02.10 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Ακριβές Αντίγραφο
Ι. Λαζαρίδης
Α.Καρκαλέτση

Εσωτερική Διανομή :
ΔΟΚ – Τμήμα Γ΄(2)

Συνημμένα Έγγραφα (12 σελίδες)
1

ΑΔΑ: ΒΛ451-6Θ3
1) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
1. Στην σελίδα 48 οι εικόνες των σχημάτων 2.23 και 2.24 οι λεζάντες αλλάζουν ως εξής:

Σχήμα.2.23 Υδραυλικός Επιβραδυντής

Σχήμα 2.24 Ηλεκτρομαγνητικός Επιβραδυντής
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2. Το σχήμα 2.10 στη σελίδα 28 αντικαθίσταται με το παρακάτω:
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3. Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης στη Μελέτη Περίπτωσης 12 της σελίδας 257, αντικαθίσταται
με το παρακάτω:
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4. Η ερώτηση 118 στη σελ.104 αλλάζει σε:
Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του
11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
Α

7,5 τόνοι

ΛΑΘΟΣ

Β

4,5 τόνοι

ΣΩΣΤΟ

Γ

4 τόνοι

ΛΑΘΟΣ

5. Στην ερώτηση 20 σελ 221 η σωστή απάντηση είναι η Γ.
6. Στη σελίδα 19, στην ερώτηση 7 σωστή απάντηση είναι η Γ.

7. Διαγράφεται η ερώτηση 42 στη σελίδα 154.
8. Στη σελίδα 159, στην ερώτηση 67 σωστή απάντηση είναι η Β.
9. Η Ερώτηση 135 στη σελίδα 108 αλλάζει σε:
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική
τριβή πρέπει να είναι:
Α

Μικρότερη.

ΣΩΣΤΟ

Β

Ίση.

ΛΑΘΟΣ

Γ

Μεγαλύτερη.

ΛΑΘΟΣ

10. Σελ. 51,
Οι πρώτες 6 γραμμές της 1ης παραγράφου του 2.4.2. Βάρος και Βαρύτητα αντικαθίσταται
ως εξής :«Το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει κάθε σώμα στη μεταβολή της κινητικής
του κατάστασης, το ονομάζουμε αδρανειακή μάζα του σώματος. Η μάζα ορίζεται ως η
ποσότητα ύλης ενός σώματος και εκφράζεται σε κιλά (kg).Η δύναμη έλξης που ασκεί η γη στα
σώματα ονομάζεται βάρος και μετράται σε Newton (Ν) και είναι μεγαλύτερη όταν τα σώματα
έχουν μεγαλύτερη μάζα.»
11. Σελ. 55,

2.4.5 Δύναμη έλξης

Η πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου 2.4.5 αντικαθίσταται ως εξής : «Ως δύναμη έλξης
ορίζεται η δύναμη που παράγει ένας κινητήρας για να έλξει ένα όχημα χωρίς να ολισθήσουν οι
τροχοί του. Έτσι, αν οποιαδήποτε στιγμή η δύναμη έλξης υπερβεί τη δύναμη τριβής, χάνεται ο
έλεγχος του οχήματος. Πρέπει λοιπόν, πάντοτε ο οδηγός να μεριμνά, ώστε το μέγεθος της
ελκτικής δύναμης να μην ξεπερνά τη στατική τριβή.

5

ΑΔΑ: ΒΛ451-6Θ3

Υπάρχουν τρεις μορφές ελκτικών δυνάμεων κατά την οδήγηση. Οι δυνάμεις αυτές
αναπτύσσονται κατά:
Την επιτάχυνση
Την επιβράδυνση
Τη στροφή»
12. Σελ. 58,

2.4.7 Αδράνεια και ορμή

Ο ορισμός της αδράνειας και της ορμής αντικαθίσταται ως εξής: «Η αντίσταση στην αλλαγή
της κατάστασης κίνησης ενός σώματος ονομάζεται αδράνεια, ενώ το γινόμενο της μάζας του
οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή ονομάζεται ορμή.»
13. Η Ερώτηση 147 στη σελίδα 110 αλλάζει σε:
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
Α

Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

ΛΑΘΟΣ

Β

Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ΣΩΣΤΟ
ταχύτητά του κάθε στιγμή.

Γ

Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής ΛΑΘΟΣ
του.

14. Η Ερώτηση 136 στη σελίδα 108 αλλάζει σε:
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
Α

Σε ανωφέρεια.

ΛΑΘΟΣ

Β

Σε κατωφέρεια.

ΛΑΘΟΣ

Γ

Σε στροφή.

ΣΩΣΤΟ

15. Στην ερώτηση 24 σελίδα 150 η σωστή απάντηση είναι η Γ.
16. Στην Μελέτη Περίπτωσης 2 σελ.241 η εκφώνηση αλλάζει σε:
Οδηγός τουριστικού λεωφορείου, ενώ οδηγεί χωρίς επιβάτες, ελέγχει τον πίνακα οργάνων και
διαπιστώνει ότι ο δείκτης του στροφομέτρου βρίσκεται στις 3.000 στροφές, εντός της κίτρινης
περιοχής. (ο δείκτης του στροφομέτρου παραμένει αμετάβλητος στις 3.000 στροφές για όλες
τις ερωτήσεις)
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17. Στην Μελέτη Περίπτωσης 5 σελ. 246 στην ερώτηση και την απάντηση Δ αντί της πρότασης
«ως επιβάτης» αλλάζει σε «ως συνοδηγός».
18. Στην Μελέτη Περίπτωσης 6 στην ερώτηση Δ οι ορθές απαντήσεις είναι οι εξής:
Για την παραποίηση του φύλλου καταγραφής του ταχογράφου επιβάλλονται:
1. Στον οδηγό, πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ.
2. Στη μεταφορική εταιρεία, πρόστιμο τουλάχιστον 400 ευρώ.
3. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, πρόστιμο τουλάχιστον 2.000 ευρώ.
19. Στη σελίδα 139 στην παράγραφο 3.4 «Κυρώσεις» το κείμενο αλλάζει ως εξής:
Η Ελλάδα εξέδωσε το 2007 τον Νόμο υπ’ αριθμ. 3534/07, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο
3897/2010, ο οποίος αναφέρεται στη «Συσκευή Ελέγχου (ταχογράφος)». Στους οδηγούς, στις
μεταφορικές επιχειρήσεις και στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που παραβιάζουν τις διατάξεις και τη
σχετική με αυτόν νομοθεσία επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις.

1. Στον οδηγό, χρηματικό πρόστιμο από εκατό 100 ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3)
μήνες.
2. Στη μεταφορική επιχείρηση, χρηματικό πρόστιμο από τετρακόσια (400) ευρώ μέχρι τέσσερις
χιλιάδες (4.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του
οχήματος από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες.
3. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι
τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες.
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2) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΩΝ
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1. Το σχήμα 2.29 στη σελίδα 49 αντικαθίσταται με την παρακάτω:

2. Στη σελίδα 19 οι λεζάντες στις εικόνες των φορτηγών έχουν τοποθετηθεί με λάθος τρόπο. Ο
ορθός τρόπος είναι ο εξής :
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3. Το σχήμα 2.9 στη σελίδα 23 αντικαθίσταται με το παρακάτω:

4. Η ερώτηση Β117 στη σελ.101 αλλάζει σε:
Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του
11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι :
1

7,5 τόνοι

ΛΑΘΟΣ

2

4,5 τόνοι

ΣΩΣΤΟ

3

4 τόνοι

ΛΑΘΟΣ
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5. Σελ. 45,

2.4.2 Βάρος και Βαρύτητα

ΑΔΑ: ΒΛ451-6Θ3

Οι πρώτες 6 γραμμές της 1ης παραγράφου του 2.4.2. Βάρος και Βαρύτητα αντικαθίσταται
ως εξής :«Το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει κάθε σώμα στη μεταβολή της κινητικής
του κατάστασης, το ονομάζουμε αδρανειακή μάζα του σώματος. Η μάζα ορίζεται ως η
ποσότητα ύλης ενός σώματος και εκφράζεται σε κιλά (kg).Η δύναμη έλξης που ασκεί η γη στα
σώματα ονομάζεται βάρος και μετράται σε Newton (Ν) και είναι μεγαλύτερη όταν τα σώματα
έχουν μεγαλύτερη μάζα.»
6. Σελ. 50,

2.4.5 Δύναμη έλξης

Η πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου 2.4.5 αντικαθίσταται ως εξής : «Ως δύναμη έλξης
ορίζεται η δύναμη που παράγει ένας κινητήρας για να έλξει ένα όχημα χωρίς να ολισθήσουν οι
τροχοί του. Έτσι, αν οποιαδήποτε στιγμή η δύναμη έλξης υπερβεί τη δύναμη τριβής, χάνεται ο
έλεγχος του οχήματος. Πρέπει λοιπόν, πάντοτε ο οδηγός να μεριμνά, ώστε το μέγεθος της
ελκτικής δύναμης να μην ξεπερνά τη στατική τριβή. Υπάρχουν τρεις μορφές ελκτικών
δυνάμεων κατά την οδήγηση. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύσσονται κατά:
Την επιτάχυνση
Την επιβράδυνση
Τη στροφή»
7. Σελ. 53,

2.4.7 Αδράνεια και ορμή

Ο ορισμός της αδράνειας και της ορμής αντικαθίσταται ως εξής: «Η αντίσταση στην αλλαγή
της κατάστασης κίνησης ενός σώματος ονομάζεται αδράνεια, ενώ το γινόμενο της μάζας του
οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή ονομάζεται ορμή.»
8. Στην Μελέτη Περίπτωσης 1 σελ.285 η εκφώνηση αλλάζει σε:
Οδηγός φορτηγού, ενώ οδηγεί χωρίς φορτίο επί του οχήματος, ελέγχει τον πίνακα οργάνων
και διαπιστώνει ότι ο δείκτης του στροφομέτρου βρίσκεται στις 3.000 στροφές, εντός της
κίτρινης περιοχής. (ο δείκτης του στροφομέτρου παραμένει αμετάβλητος στις 3.000 στροφές
για όλες τις ερωτήσεις)
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9. Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης στη Μελέτη Περίπτωσης 8 της σελίδας 293, αντικαθίσταται με
το παρακάτω:
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10. Το Έντυπο της φιλικής δήλωσης στη σελίδα 226 αντικαθίσταται με το εξής:
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11. Η ερώτηση Β133 στη σελ.104 αλλάζει σε:
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική
τριβή πρέπει να είναι
1

μικρότερη

ΣΩΣΤΟ

2

ίση

ΛΑΘΟΣ

3

μεγαλύτερη

ΛΑΘΟΣ

12. Η ερώτηση Β134 στη σελ.104 αλλάζει σε:
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε
1

ανωφέρεια

ΛΑΘΟΣ

2

κατωφέρεια

ΛΑΘΟΣ

3

στροφή

ΣΩΣΤΟ

13. Η ερώτηση Β145 στη σελ.106 αλλάζει σε:
Ορμή ενός οχήματος λέγεται:
1

Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή

ΛΑΘΟΣ

2

Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του ΣΩΣΤΟ
κάθε στιγμή

3

Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του

ΛΑΘΟΣ

14. Διαγράφεται η ερώτηση Γ 41 της σελίδας 161.
15. Η ερώτηση Γ 91 στη σελ.171 αλλάζει σε:
Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει:
1

Τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές ΛΑΘΟΣ
διατυπώσεις.

2

Το όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη

ΛΑΘΟΣ

3

Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και ΣΩΣΤΟ
παράδοσης των εμπορευμάτων
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