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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στο πλαίσιο της εθ\ 'ΐκής πολίτικης γιο. την οδική ασφάλεια, που αποτελεί 
ονοιώδη συνιστώσα της ποιότητας ζωής και του πολιτισμού μας, το Υπουογειο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών προωθεί μια συστηματική προσέγγιση στο 
θέμα, με δοάσεις και μεθοδολογία που αφοοονν:

— Στη δομή.
— Στη λειτουργία.
— Στο θεσμικό πλαίσιο και κυοίως
— στο ανθοώπινο δυναμικό, τους υποψήφιους δηλαδη οδηγούς, εοασιτέ- 

χνες και επαγγελμοτίες.
Το ολοκληρωμένο αυτό ποόγοαμμα βασίζεται σε μια σαφώς ποοοδιοοι- 

σμένη συναίνεση όλων των πολιτών, αλλά και στην πεποίθηση ότι η ποοοτο- 
σία της ζωής και της σωματικής ακεοαιότητας των πολιτών, αποτελεί «απο
στολή» γιο. το Υπουογειο.

Στόχος μας είναι η όιαμόοφωση ενός οδηγού άοτια εκπαιδευμένου με μια 
συνεχώς βελτιούμενη και επιστημονικά ελεγχόμενη διο.δικο.σία μάθησης.

Μ ’ αυτήν την οπτική το Υπουογείο Μεταφοοων και Επικοινωνιών όημι- 
ουργείται και καθιεοώνει το εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται απο μια 
οειοό. βιβλιων-εγχειοιδιων. Για τη συγγραφή των βιβλίων α υτών συνεργάσθηκε 
μεθοδικό, το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με γΐ'ώσεις, πληοοφοοίες, 
εμπειοίες, ο.οχές, μεθόδους, τεχνικές και σύγχοονες ποοσεγγίσεις που καλύ
πτουν τον δίπτνχο «οδιργός-όχημο».

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αποκτά, σημαντική αξία, αν "λάβει κάποιος 
υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ελληνική βιβλιογραφία γιο. το συγκε- 
κοιμένο αυτό γνωστικό αντικείμενο, ενώ η γνυίση και η αφομοίωση της ύλης 
ήταν και είναι ουσιαστικά κο.ι τυπικά οπαοαιτητη στους υποψήφιους οδη
γούς, αφού εξετάζονται σ ' αυτήν κο.τά τις τεχνικές δοκιμασίες για την από
κτηση των αδειών οδήγησης.

Αξίζουν συγχαοψήοια στους συγγραφείς για την εκπόνηση των βιβλίων, 
που με τόσο επαγγελματισμό έφεοαν εις πέοας. αλλά και στο Ιδουμα Ευγε- 
νιδον το οποίο με την εμπειρία του στην συγγραφή και έκδοση διδακτικών 
βιβλίων, σννέτεινε στην αοτιότητα των εκδόσεων.

Το βιβλίο που έχετε στα χέοια σας οναφέοετοι στα φοοτηγό. και ανήκει 
στη οειοό. των βιβλίων γιο. την «Θεωοητική Εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών 
φοοτηγών». Στην ίδια οειοό. ανήκουν και τα βιβλία:

1. Θεωοητική εκπαίδευση/ υποψηφίων οόιγγών αυτοκινήτυΛ'.
2. Θεωοητική εκπαίδευση υποψήφιων οδφγών μοτοσυκλετων.
3. Θεωοητική εκπαίδευση υποψηφίων οδφγών λεωφορείων.
Εκτός των πιο πάνω εγχειοιδίων της σειοάς «Θεωοητική Εκπαίδευση] υπο

ψηφίων οόιμκυν» εκόίόοχτο.ι από το Υπουογειο Μεταφοοων και Επικοινωνιών
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και όνο άλλες οειοές εγχειοιόίων, που απευθύνομαι στους επαγγελματίες οδη-γονς 
και αυτοκινηστές. Αυτές αφοοούν:

-  Στους μεταφορείς επιβατών και εμπορευμάτων και
-  στους μεταφοοείς επικίνδυνων εμποοευμόπων.
Ειδικότερα γιο. τους μεταφορείς επιβατών και εμποοευμόπων εκδίδομα.ι το. 

βιβλία:
-Διοίκηση] οδικών επιβατικών και εμποοευματικών μεπαφοοικ.ών επιχει- 

οηοεων.
-  Εθ)’ΐκές και Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές.
-  Εώτκές και Διεθνείς οδικές εμποοευματικές μεταφορές.

ενώ για τουςμεταφοοείς των επιχινδννιυν εμποοευμάτων εκόίδοηαι τα βιβλία:
-  Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμποοευμάτων - βασική εκπαίδευση],
-  Οδική μεταφοοά επικίνδυνων εμποοευμόπων - μεταφορές με βυτία.
-  Οδική μεταφοοά εκοηκτικών υλικών της κλόσεως 1.
-  Οδική μεταφοοά οαόιενεογών υλικών της κλο.οεως 7.
Δ/αβάζομας τα βιβλία αυτά προσοεγγίζε τε τη γ\ ’ώσΐ] και τη θεωοία. που μαζί με 

την εμπειοία θα. σας επιτοέφοιη’ να αποκτήσετε τις βάσεις για ά.οτια τεχνική 
κοπά.οτιοΊ] αλλά και σωστή οδική συμπεοιφοοά, στοιχεία απαοαίτητα γιο. την 
ποοσο.ομσ/ή στη συπ/οονη ποα.γματικάτητα οδηγησης και την αμιμετώπια)] του 
ποοβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Ο Υ

Ο Ευγένιος Ευγενίόης. ο ιδρυτής και χορηγός του «Ιδρύματος Ευγενίόου», 
πολύ νωρίς προέβλεφε και σχημάτισε την πεποίθηση ότι η άρτια κατάρτιση των 
τεχνικών μας, σε συνδυασμό με την εθνική αγωγή, θα. ήταν αναγκαίος και 
αποφασιστικός παράγων γιο. την πρόοδο τον Εθνους μας.

Την πεποίθησή του αυτή ο Ευγενίόης εκδήλωσε με τη γενναιόφρονα πράξη 
ευεργεσίας, να κληροδοτήσει σεβαστό ποσό για τη σύσταση Ιδρύματος, που θα 
είχε ως σκοπό να συμβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας.

Ετσι, το Φεβρουάριο τον 1056 συνεστήθη το «Ίδρυμα Ειη’ενίόον», τον οποίον 
τη διοίκηση αν έλαβε η αδελφή του Μαρ. Σιμόν, σύμφωνα με την επιθυμία τον 
διαθέτη. Το έργο τον Ιδρύματος συνεχίζει από το 1081 ο κ. Νικόλαος Βερνίκος - 
Ευγενίόης.

Από το 1056 έως σήμερα η συμβολή του Ιδρύματος στην τεχνική και ε
παγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται με διάφορες δραστηριότητες. 
Όμως απ' αυτές η σημα.ντικ.οτερη, που εκρίθηκε από την αρχή ως πρώτης 
ανάγκης, είναι η έκδοση βιβλίων για τους μαθητές των Τεχνικών και Επαγ
γελματικών Σχολών και Λυκείων.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έχουν εκ.δοθεί έως τώρα εκατοντάδες 
τόμοι βιβλίων, που έχουν διανεμηθεί στους μαθητές σε πολλά εκατομμύρια 
αντίτυπα. Τα βιβλία αυτά κάλυπταν ή καλύπτουν ανάγκες των Κατωτέρων και 
Μέσων Τεχνικών Σχολών του Υπ. Παιδείας, των Σχολών του Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), των Τεχνικών και Επαγ
γελματικών Λυκείων. των Τεχνικών Σχολών και των Δημοσίων Σχολών Εμπο
ρικού Ναυτικού.

Μοναδική φρο\>τίδο. του Ιδρύματος σε αυτήν την εκδοτική του προσπάθεια 
ήταν και είναι η συγγραφή και έκδοση βιβλίων ποιότητας, από άποψη όχι μόνον 
επιστημονική, παιδαγωγική και γλωσσική, αλλά και ως προς την εμφάνιση, 
ώστε το βιβλίο να αγαπηθεί από τους μαθητές.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε το Ιδρυμα από την αρχή στη γλωσσική 
διατύπωση των βιβλίων, γιατί πιστεύει ότι και τα τεχνικά βιβλία, όταν είναι 
γραμμένα σε γλώσσα σωστή και ομοιόμορφη, αλλά και κατάλληλη για τη 
στάθμη των χρηστών, μπορούν να συμβάλλουν στη γλ.ωσσικη τους κατάρτιση.

Ετσι, με απόφαση που ισχυσε ήδη από το 1056. όλα τα βιβλία της Βι
βλιοθήκης του Τεχνίτη, δηλαδή τα βιβλία για τις τότε Κατώτερες Τεχνικές 
Σχολές, όπως αργότερα και για τις Σχολές τον ΟΑΕΔ, ήταν γραμμένα σε 
γλώσσα δημοτική, με βάση τη γραμματική τον Τριο.νταφνλλίόη, ενώ όλα τα 
άλλα βιβλία ήταν γραμμένα στην απλή καθαρεύουσα. Σήμερα ακολουθείται η 
γραμματική που διδάσκεται στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Η  
γλωσσική επεξεργασία των βιβλίων ανατίθεται σε φιλολόγους συνεργάτες του
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Ιδρύματος και έτοι εξασφαλίζεται η ενιαία σύνταξη και ορολογία κάθε 
κατηγορίας βιβλίων.

Η  ποιότητα τον χαρτιού, το είδος των τυπογραφικών στοιχείων, τα σωστά, 
σχήματα, η καλαίσθητη σελιδοποίηση, το εξώφυλλο και το μέγεθος του βιβλίου, 
περιλαμβάνομαι και αντα στις φροντίδες του Ιδρύματος και συμμετέχουν στη 
σωστή «λειτουργικότητα.» των βιβλίων.

Το Ίδρυμα με ιδιαίτερη χαρά απεδέχθη την πρόταση τον Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) να αναλάβει την επιμέλεια και έκδοση 
16 εγχειριδίων, των οποίων το περιεχόμενο απευθύνεται στους υποψήφιους 
οδηγούς και μεταφορείς. Ετσι με απόφαση του Υπουργού της 0.3.1008 ανετέθη 
στο Ίδρυμα Ενγενίόον το ως άνω έργο, ενώ στην επιτροπή εκδόσεων τον 
Ιδρύματος προσετέθησαν 3 μέλη από το ΥΜΕ.

Το Ιδρυμα μετέχει στη δαπάνη των εκδόσεων αυτών προσφέροντας δωρεάν 
τον γλωσσικό και λοιπό έλεγχο των κειμένων, την στοιχειοθεσία, τις διορθώσεις 
και γενικώς όλη την προετοιμασία, που απαιτείται μέχρι την εκτύπωση των 
βιβλίων και πιστεύει ότι και η νέα του αυτή προσπάθεια, με την ουσιαστική 
συνεργασία των εκπροσώπων του ΥΜΕ, θα στεφθείμε την ίδια όπως μέχρι τώρα 
επιτυχία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΜ ΔΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αλέξανδρος Σταυρόπουλος. ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πρόεδρος.
Ιωάννης Τε/όπουλος, ομ. καθηγητής ΕΜΠ.
Ιωάννης Τξαβάοος. Αντιναύαρχος Λ.Σ. εν αποστρατεία.
Ιωάννης Ριξομυλιώτης. Γενικός Διευθυντής Μεταφορών ΥΜΕ.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ΥΜΕ. 
Ηλίας Αογυριάδης, Τμηματάρχης της Δ/σεως Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ΥΜΕ. 
Σύμβουλος εκδόσεων του Ιδρύματος Κων. Α. Μανάφης, καθηγ. Φιλ. Σχολής Παν/μίου Αθηνών. 
Γραμματέας της Επιτροπής Γεώργιος Ανδρεάκος.

Διατελέσαντα μέλη ή σύμβουλοι της Επιτροπής 
+ Μιχαήλ Λ'/γελοπουλος, ομ. καθηγητής ΕΜΠ.
Δημητοιος Καλυβιωτης, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών ΥΜΕ.
Ιωάννης Ταούφης, Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα ΥΜΕ.
Μαιοη Κοτοωνιά, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Φίλοι υποψήφιοι οδηγοίφορτηγών.
Αποφασίζοντας να εκπαιδευτείτε και να αποκτήσετε την άδειο, οδήγησης 

φορτφγου. επιλέγετε ταυτόχρονα να γίνετε αυτοκινητιστές ή επαγγελματίες 
οδηγοί. Λυτή η προοπτική, σας καθιστά περισσότερο υπεύθυνο, άτομο, προς 
την οδήγηση, αφού θα είστε καθημερινά στους δρόμους, μια και αυτό θα είναι 
το επάγγελμά σας και το μέσον βιοπορισμού σας.

Επομένως, η σωστή και φιλική σχέση με τους άλλους χρήστες του δρόμον 
(οδηγούς μικρών ή μεγάλων οχημάτων, όικυκλιατές. πεζούς) είναι ο. τι 
σημαντικότερο υπάρχει, για να αγαπήσετε το επάγγελμά σας. για να είναι πιο 
εύκολη και πιο ευχάριστη η ζωή σας και για. να μην αναγκαστείτε να 
στερηθείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρει.

Σε αυτή την κατεύθυνση, χρήσιμο εργαλείο αποτελεί και το παρόν 
εγχειρίδιο, που περιέχει "οδφ/ίες χρήσεως" του λεωφορείου, βασικά στοιχεία 
γνωριμίας με αυτό και τον κόσμο του επαγγελματία οδικού. Η γνώση και η 
τήρηση όλων αυτών θα εξασφαλίσουν περισσότερο την ασφάλεια, σας, την 
απρόσκοπτη ενασχόληση με το επάγγελμα σας και κυρίως την ασφάλεια των 
υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Στην ίδια σειρά βιβλίων, για τους υποψηφίους οδηγούς, όπως αναφέρεται 
και στον προλσγο τον Υπουργείου, έχουν εκδοθει και διατίθεηαι απο τις 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
όλης της χώρας τρία (3) ακόμη εγχειρίδια. Αν δεν τα έχετε αποκτήσει χρήσιμο 
θα είναι να. τα αποκτήσετε, οχι μόνον για να εμπ/,οντίσετε τη βιβλιοθήκη σας, 
άλλο, κυρίως για να τα μελετήσετε και να αποκτήσετε πρόσθετα στοιχεία 
ασφαλούς οδηγήσεως.

Μην ξεχνάτε ότι, αν ως οδηγός φορτηγού γίνετε υπαίτιος τροχαίου 
ατυχήματος, τα αποτελέσματα είναι συνήθως τραγικά. Ακόμη μην ξεχνάτε ότι 
οι άλλοι οδηγοί, κυρίως οι μη επαγγελματίες. δεν έχουν τη γνώση, την εμπειρία 
και την δεξιότητα που έχει ο επαγγελματίας οδηγός.

Γ'ι' αυτούς και άλλους πολλούς και αυτονόητους λάγους η σύμβολοή τον 
επαγγελματία οδηγού στην βελτίωση και της οδικής ασφάλειας είναι τεράστια.

Τα τραγικά αποτελέσματα των τροχαίων παραβάσεων, συνέπεια των 
οποίων είναι τα τροχαία δυστυχήματα (και όχι ατυχήματα), είναι σε όλους 
γνωστά. Όμως γιο. τον επαγγελματία οόψγό είναι ακόμα, τραγικότερα. Χωρίς
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1

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητό-δρομο, 
η οριζόντια σήμανσή συμπεριλαμβάνει άσπρες και 
κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε;

Μόνο τις άσπρες γραμμές. Λ

Τις άσπρες και ης κίτρινες γραμμές. Λ 

Μόνο τις κίτρινες γραμμές. Σ

3 Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

ΚΟΜΒΟΣ
ΙΝΤΕΗΟΗΑΝΟΕ

2 0 0 0  γπ

Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο 
αυτοκινητόδρομου. Σ

Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση
οδού ταχείας κυκλοφορίας. Λ

Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση 
εθνικής οδού. Λ

4
Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείτο 
ι προ ανισόπεδου κόμβου σε αυτοκινητόδρομο. Σ

Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται 
προ κόμβου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας. Λ

Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται 
προ κόμβου σε εθνική οδό. Α

5
Συναντάτε αυτήν την πινακίδα με αρίθμηση:

Σε οδό πόλεως. Λ

Σε εθνική οδό. Σ




