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1. Γενικά 

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής έχει οριστεί ως Φορέας Εξέτασης Συμβούλων 

Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για χορήγηση / ανανέωση / 

επέκταση Πιστοποιητικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε. με βάση την υπ. αριθμ. 62367/7779/7-2-2017 Υ.Α. και το ΦΕΚ 

1156/Β/4-4-2017.  Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, ως Φορέας 

Εξέτασης Σ.Α.Μ.Ε.Ε., έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015. 

Στον παρόντα Κανονισμό περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι προς εξέταση, για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση πιστοποιητικού Συμβούλου 

Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

2. Κανονισμός Εξετάσεων 

2.1. Εξετάσεις για την Αρχική Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας 

Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

2.1.1 Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί εάν οι υποψήφιοι σύμβουλοι ασφαλούς 

μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων 

για να ασκούν τα καθήκοντα του Συμβούλου όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 

1.8.3 της Οδηγίας 2008/683/ΕΚ (ΦΕΚ 2915/24-8-2017), με σκοπό την απόκτηση του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

2.1.2 Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2008/683/ΕΚ 

(ΦΕΚ 2915/24-8-2017) και αποτελούνται από τρία μέρη (1, 2 και 3) όπως περιγράφεται 

παρακάτω. 

Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις εφόσον εξεταστεί με επιτυχία και στα 

τρία μέρη. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στις εξετάσεις όταν σε κάθε μέρος της 

γραπτής εξέτασης συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60), με άριστα εκατό 

(100). 

2.1.3 Κάθε υποψήφιος μπορεί να κατοχυρώσει τα μέρη στα οποία έχει κριθεί επιτυχών. Οι 

εξετάσεις ωστόσο θα πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία, εντός ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία λήξης της εκπαίδευσής του, διαφορετικά ο υποψήφιος θα πρέπει να 

παρακολουθήσει εκ νέου πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης. 

2.1.4 Η γραπτή εξέταση αποτελείται, για κάθε τύπο πιστοποιητικού από: 

2.1.4.1 τη βασική εξέταση 

[Μέρος 1 (Ε001)] 

Οι υποψήφιοι θα δέχονται ένα ερωτηματολόγιο.  Αυτό 

θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανοιχτές 

ερωτήσεις ανάπτυξης, που θα καλύπτουν κατ’  ελάχιστον 

τα θέματα του καταλόγου της παραγράφου 1.8.3.11 και 

1.8.3.12  της Οδηγίας 2008/683/ΕΚ (ΦΕΚ 2915/24-8-

2017).  Εναλλακτικά μπορεί να τεθούν ερωτήσεις 
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πολλαπλής επιλογής.  Στην περίπτωση αυτή, δύο (2) 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ισοδυναμούν με μία (1) 

ανοιχτή ερώτηση ανάπτυξης.  Ανάμεσα στα θέματα αυτά 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ακόλουθες ενότητες: 

-Γενικά προληπτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας. 

-Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

-Γενικές διατάξεις συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων 

διατάξεων για δεξαμενές, δεξαμενές-

εμπορευματοκιβώτια, βυτιοφόρα οχήματα κ.λπ. 

-Σημάνσεις και ετικέτες κινδύνου. 

-Πληροφορίες του εγγράφου μεταφοράς. 

-Χειρισμός και αποθήκευση. 

-Πληρώματα, επαγγελματική εκπαίδευση. 

-‘Εγγραφα οχήματος και πιστοποιητικά μεταφοράς. 

-Γραπτές οδηγίες. 

-Απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό μεταφοράς. 

2.1.4.2 την Εξέταση 

Κλάσης/Κλάσεων 

[Μέρος 2  

Ε004 : Κλάση 7 

Ε005  : Κλάσεις 1, 2, 3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 

και 9 

Ε006 : Κλάσεις 1, 2, 3, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 

7, 8 και 9] 

Οι υποψηφίοι θα δέχονται ένα ερωτηματολόγιο.  Αυτό 

θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανοιχτές 

ερωτήσεις ανάπτυξης, που θα καλύπτουν κατ’  

ελάχιστον, τα θέματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.8.3.11 και 1.8.3.12 της Οδηγίας 

2008/683/ΕΚ (ΦΕΚ 2915/24-8-2017) και αναφέρονται 

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της/των Κλάσης/σεων, που 

έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/φια. Εναλλακτικά, μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

Στην περίπτωση αυτή, δύο ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής ισοδυναμούν με μία ανοιχτή ερώτηση 

ανάπτυξης.  Ανάμεσα στα θέματα αυτά, ιδιαίτερη 

έμφαση πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες ενότητες: 

-Γενικά προληπτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας. 

-Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

-Γενικές διατάξεις συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων 

διατάξεων για δεξαμενές, δεξαμενές-

εμπορευματοκιβώτια και βυτιοφόρα οχήματα κ.λπ. 

-Σημάνσεις και ετικέτες κινδύνου. 

-Πληροφορίες του εγγράφου μεταφοράς. 
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-Χειρισμός και αποθήκευση. 

-Πληρώματα, επαγγελματική εκπαίδευση. 

-Έγγραφα οχήματος και πιστοποιητικά μεταφοράς. 

-Γραπτές οδηγίες. 

-Απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό μεταφοράς. 

2.1.4.3 την εξέταση στο 

μέσο μεταφοράς και στη 

μελέτη περίπτωσης 

[Μέρος 3  

Ε002 : Οδική 

Ε003 : Σιδηροδρομική 

 

Οι υποψήφιοι θα δέχονται ένα ερωτηματολόγιο με 

ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, που αφορούν στο μέσο 

μεταφοράς, με συντελεστή βαρύτητας 30% της 

βαθμολογίας του μέρους αυτού. Εναλλακτικά, μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στην 

περίπτωση αυτή, δύο (2) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

ισοδυναμούν με μία (1) ανοιχτή ερώτηση.  Επιπρόσθετα, 

ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλύσει θέμα (μελέτη 

περίπτωσης), όπως αναφέρεται στο μέρος (b) του 

εδαφίου 1.8.3.12.4. της Οδηγίας 2008/683/ΕΚ (ΦΕΚ 

2915/24-8-2017) με συντελεστή βαρύτητας 70% της 

βαθμολογίας του μέρους αυτού της εξέτασης. 
 

Ο Φορέας Εξέτασης θα τηρεί κατάλογο ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στις εξετάσεις και θα 

αναρτά στην ιστοσελίδα του θέματα προηγουμένων εξετάσεων. 

2.2. Εξετάσεις επέκτασης Πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων 

2.2.1 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ενός μέσου 

μεταφοράς, ή ενός ή περισσοτέρων τύπων επικίνδυνων εμπορευμάτων, μπορεί να 

επεκτείνει το πιστοποιητικό του και σε πρόσθετο μέσο μεταφοράς ή και σε πρόσθετους 

τύπους επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφόσον παρακολουθήσει τα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετάσχει σε σχετικές εξετάσεις, του 2ου ή και 3ου 

μέρους αντίστοιχα, όπως στην αρχική χορήγηση. Έπειτα από επιτυχία στις εξετάσεις 

αυτές, του χορηγείται νέο πιστοποιητικό αλλά η ημερομηνία λήξης της ισχύος του 

παραμένει ως έχει. 

2.2.2 Ο υποψήφιος στις εξετάσεις επέκτασης θεωρείται επιτυχών εφόσον συγκεντρώσει 

βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60), με άριστα εκατό (100) σε κάθε μέρος της εξέτασης. 

2.3. Εξετάσεις Ανανέωσης ισχύος Πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

2.3.1 Σκοπός των εξετάσεων ανανέωσης είναι να διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να 

διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων του 
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συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.8.3.16. της 

Οδηγίας 2008/683/ΕΚ (ΦΕΚ 2915/24-8-2017), είναι ενημερωμένος για τις 

αναθεωρημένες διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, τις νέες τεχνικές και τα νέα υλικά 

που υπάρχουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές. 

2.3.2 Οι εξετάσεις ανανέωσης περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και 

πολλαπλών επιλογών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.4. του παρόντος και 

διενεργούνται στο μέρος 1 και στο μέρος 2. 

2.3.3 Ο υποψήφιος στις εξετάσεις ανανέωσης θεωρείται επιτυχών εφόσον συγκεντρώσει 

βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60), με άριστα εκατό (100) σε κάθε μέρος εξέτασης. Εάν 

ο ενδιαφερόμενος δεν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις εντός του χρόνου ισχύος του 

πιστοποιητικού του, παρακολουθεί εκ νέου προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και 

υπόκειται σε εξετάσεις αρχικής χορήγησης. 

2.4. Διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης 

 Θα ετοιμάζονται  ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανάπτυξης  ή/και πολλαπλών επιλογών. Για 

κάθε  ερώτηση πολλαπλής επιλογής απαντήσεων, πρέπει να υπάρχουν τρεις απαντήσεις και ο 

υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τη σωστή. Το θέμα της μελέτης περίπτωσης είναι ένα (1), αλλά 

προσαρμόζεται ανάλογα για τις διάφορες εξειδικεύσεις. 

 

 Τα θέματα αναπαράγονται σε ικανοποιητικό αριθμό αντιγράφων, προκειμένου να 

διανεμηθούν στους υποψήφιους και σφραγίζονται σε φακέλους, τους οποίους υπογράφει ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο Αναπληρωτής αυτού.  Οι απαντήσεις των θεμάτων είναι 

αυστηρώς απόρρητες και απαγορεύεται η αποκάλυψή τους, παρά μόνο μετά τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων. 

 

Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ημέρα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

Η Βασική εξέταση (Ε001) (75 λεπτά της ώρας)                                

Η εξέταση στις κλάσεις (Ε004, Ε005, Ε006) (90 λεπτά της ώρας)                          

Η εξέταση στο μέσο μεταφοράς–μελέτη περίπτωσης/Οδική (Ε002) (105 λεπτά της ώρας)       

Η εξέταση στο μέ μέσο μεταφοράς–μελέτη περίπτωσης/Σιδηροδρομική (Ε003) (105 λεπτά της 

ώρας) 

 

Οι υποψήφιοι θα βρίσκονται  στο χώρο εξέτασης 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. 

 

Σε περίπτωση αργοπορείας οι υποψήφιοι δε μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο με την άδεια του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων ή 

Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων.  Η αποχώρηση δεν επιτρέπεται πριν την 

παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από την έναρξη της εξέτασης και δεκαπέντε (15) λεπτών πριν 
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τη λήξη αυτής.  Σε περίπτωση ασθένειας ο επιτηρητής θα συνοδεύει το υποψήφιο εκτός της 

αίθουσας. 

  

Επιτρέπεται η γραφή μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. 

 

 Την προκαθορισμένη ημέρα/ώρα της εξέτασης οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των 

υποψηφίων και τους τοποθετούν στην αίθουσα ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ 

τους. Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του 

διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής ή την άδεια εργασίας (εφόσον είναι αλλοδαποί) σε 

πρωτότυπη μορφή. Επίσης οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή 

επέκτασης ισχύοντος πιστοποιητικού πρέπει να το φέρουν μαζί τους σε πρωτότυπη μορφή. 

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο Αναπληρωτής αυτού, αφού επιβεβαιώσει την 

ακεραιότητα της σφράγισης των θεμάτων, ανοίγει το φάκελο και μοιράζει τα ερωτηματολόγια. 

 

 Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων 

λεκτικά ή γραπτά, ή με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιονδήποτε άλλων συσκευών 

αμφίδρομης επικοινωνίας.  

 

 Τα γραπτά πρέπει να συμπληρώνονται, στα τετράδια που παρέχονται από την Επιτροπή 

Εξετάσεων. 

 
 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους χαρτί, χειρόγραφες σημειώσεις, βιβλία ή 

εκδόσεις οποιασδήποτε μορφής. Επιτρέπεται μόνο να συμβουλεύονται νομοθετικά και 

κανονιστικά κείμενα, όπως υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιους, τη συμφωνία ADR και τον 

κανονισμό RID. Δεν επιτρέπεται η υποβοήθηση μέσω ηλεκτρονικών βοηθημάτων, αλλά 

επιτρέπεται η χρήση υπολογιστών χειρός για την εκτέλεση υπολογισμών. 

 
 Ο υποψήφιος που παραβιάζει τις παραπάνω προϋποθέσεις ή αντιγράφει συνολικά ή τμήμα της 

επίλυσης των θεμάτων, απορρίπτεται από την εξέταση. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι 

ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι αντέγραψαν μέρος ή συνολικά τις απαντήσεις των θεμάτων η 

απόρριψη αφορά όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν. 

 

2.5. Βαθμολόγηση γραπτών 

 Η βαθμολόγηση των γραπτών διεξάγεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

o Για κάθε ερώτηση ανάπτυξης: 

a. βαθμοί  2 – Απάντηση πλήρως ικανοποιητική 

b. βαθμός 1 – Απάντηση ικανοποιητική 

c. βαθμός 0 – Απάντηση τελείως λανθασμένη, ή χωρίς απάντηση ή έχουν 

σημειωθεί διαγραφές, διαγραμμίσεις, χρήση διορθωτικού, χρήση μολυβιού 

κ.λπ. 
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o Για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής: 

Όποια απάντηση δίδεται με σωστό τρόπο βαθμολογείται με ένα βαθμό, ενώ δεν 

βαθμολογείται καμία απάντηση που δίδεται με λανθασμένο τρόπο. 

o Για τη μελέτη περίπτωσης: στη μελέτη περίπτωσης αποδίδεται βαθμολογία 

εκφρασμένη όπως στις ερωτήσεις ανάπτυξης. 

 Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων και ένα μέλος 

της το οποίο ορίζεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξετάσεων. Αφού ολοκληρωθεί η 

βαθμολόγηση, ο κατάλογος των υποψηφίων με τις αντίστοιχες βαθμολογίες καταγράφεται σε 

κατάλληλο μητρώο. Οι αποτυχόντες έχουν δικαίωμα εντός δέκα (10)  ημερών από τη 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων να δουν το γραπτό τους. 

Ο υποψήφιος κρίνεται «Επιτυχών» εφόσον σε κάθε μία από τις δοκιμασίες της εξέτασης 

(ερωτηματολόγια και μελέτη περίπτωσης) λάβει τουλάχιστον την ελάχιστη βαθμολογία (60%). 

 Μετά την παρέλευση δέκα (10)  ημερών εκδίδονται τα πιστοποιητικά και παραδίδονται / 

αποστέλλονται στους επιτυχόντες Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων. 

 Τα γραπτά της εξέτασης καταστρέφονται ένα χρόνο μετά την ημερομηνία της εξέτασης.  

 

Για την παραλαβή του νέου πιστοποιητικού, στις περιπτώσεις Επέκτασης και Ανανέωσης 

Πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, απαιτείται η 

παράδοση στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής του παλαιού ισχύοντος 

πιστοποιητικού. 

3. Μέλη Επιτροπής Εξετάσεων 

Με απόφαση του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής ορίζεται Τριμελής Επιτροπή 

Εξετάσεων τα μέλη της οποίας είναι: 

- Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής. 

- Δύο μέλη του Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου που ορίζονται από 

τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

Το έργο της Επιτροπής Εξετάσεων μπορεί να υποστηρίζεται από: 

- Ένα μέλος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ορίζεται με έγγραφο 

της Υπηρεσίας). 

- Ένα μέλος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ορίζεται με έγγραφο της 

Υπηρεσίας και μετέχει μόνο όταν υπάρχει ανάγκη για θέματα εξετάσεων που αφορούν στη 

μεταφορά ραδιενεργών εμπορευμάτων). 

Η Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & 

Δυναμικής. 
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Η Επιτροπή Εξετάσεων συνεδριάζει πριν τη διεξαγωγή εξετάσεων με αρμοδιότητες την επιλογή των 

θεμάτων και την έγκριση των θεμάτων εξέτασης, καθώς και με τη σύνταξη πρακτικών των 

συνεδριάσεων. 

4. Αίτηση Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Φορέα 

Εξέτασης Σ.Α.Μ.Ε.Ε. http://dgsaexams.mech.ntua.gr/index.html.  

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης 

 Η αίτηση συμπληρώνεται μόνο στα πεδία που δεν είναι γκρι. 

 

 Αριθμός υποψηφίου : Συμπληρώνεται ο αριθμός υποψηφίου μόνο όταν σας έχει δοθεί αυτός 

από προηγούμενη εξέταση.   

 
 ΑΔΤ ή Διαβατηρίου : Συμπληρώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

 Αρχική Χορήγηση Πιστοποιητικού: Συμπληρώνεται   Χ   για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού 

Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

 

Για την Αρχική Χορήγηση του Πιστοποιητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετασθούν στην 

Ενότητα Ε001 (Βασική), σε μία τουλάχιστον εκ των ενοτήτων Ε002, Ε003 και σε μία εκ των 

ενοτήτων E004, Ε005, Ε006. 

 Ανανέωση Ισχύος Πιστοποιητικού : Συμπληρώνεται  Χ για ανανέωση  ισχύος χορήγησης  

πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

Για την Ανανέωστη Ισχύος του Πιστοποιητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετασθούν στην 

Ενότητα Ε001 (Βασική) και σε μία εκ των ενοτήτων Ε004, Ε005, Ε006. 

 

 Επέκταση Πιστοποιητικού: Συμπληρώνεται   Χ   για επέκταση  πιστοποιητικού Συμβούλου 

Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

 

Για την Επέκταση του Πιστοποιητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετασθούν σε μία εκ των 

ενοτήτων Ε002, Ε003, ή/και στην ενότητα Ε004. 

 

 Στοιχεία εξέτασης : Συμπληρώνετε   Χ   στις ενότητες που θα εξετασθείτε. 

 

 Τρόπος πληρωμής: Να συμπληρωθεί ο τρόπος πληρωμής των εξετάστρων. Με κατάθεση 

μετρητών στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του Ε.Μ.Π.  To κόστος εξέτασης για 

την κάθε ενότητα (Ε001 έως Ε006) είναι 124 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%).  

 

http://mdlab.mech.ntua.gr/dgsaExaminationBody.html#05
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4.1. Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά 

Το έντυπο της αίτησης  με όλα τα επισυναπτόομενα παραστατικά θα πρέπει  να αποσταλλούν με 

e-mail: dgsaexams@mail.ntua.gr ως την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για κάθε εξεταστική 

περίοδο (βλ. Ημερομηνίες Εξέτασης – Τόπος). 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η πληρωμή των εξετάστρων και η καταβολή του 

ποσού των πενήντα (50,00 ευρώ), υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού / Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών / Σχολές Οδηγών –ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ΠΕΕ-ADR και γίνεται με την έκδοση Ηλεκτρονικού 

Παραβόλου στον Κ.Α. 2891 (www.gsis.gr). 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις επιβεβαιώνεται από το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής 

ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. 

 

5. Ημερολόγιο Εξετάσεων 

5.1. Ημερομηνίες Διεξαγωγής 

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις για το 2020 θα διεξαχθούν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  με βάση 
τον ακόλουθο πίνακα και θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον πέντε (5) 
συμμετοχές ανά ενότητα εξέτασης στην Αθήνα και δέκα (10) συμμετοχές ανά ενότητα εξέτασης στη 
Θεσσαλονίκη: 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Αιτήσεων 

Ημερομηνία Εξέτασης 
ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

2 / 3 / 2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  - 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

20 / 6 / 2020 ΣΑΒΒΑΤΟ – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1 / 7 / 2020 ΔΕΥΤΕΡΑ – 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

20 / 9 / 2020 ΣΑΒΒΑΤΟ - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5 / 10 / 2020 ΔΕΥΤΕΡΑ – 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

30 / 11 / 2020 ΣΑΒΒΑΤΟ – 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1 / 12 / 2020 ΔΕΥΤΕΡΑ – 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 
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5.2. Ημερήσιο Πρόγραμμα Εξέτασης 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το ημερήσιο πρόγραμμα εξέτασης 

Α/Α Ώρα Εξέταση Ενότητες 

1 (75 λεπτά) ΒΑΣΙΚΗ Ε001 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

2 (90 λεπτά) ΚΛΑΣΕΙΣ Ε004 – Ε005 – E006 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

3 (105 λεπτά) 

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΟΔΙΚΗ 

Ε002  

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

4 (105 λεπτά) 

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 

 E003  

6. Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εξετάσεις, επικοινωνείστε με το: 

e – mail : dgsaexams@mail.ntua.gr 

 


