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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 7/5/2015 

ΣΟΠΟ: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 2 ώξεο 

ΩΡΑ: 10:00-12:00π.κ 



ΜΔΡΟ Α- Βαζκνινγία: 60% 

 

Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

 

Υξόλνο Δμέηαζεο: 2 ώξεο 

 

Παξαθαιώ επηιέμεηε ηελ απάληεζε πνπ πηζηεύεηε όηη είλαη νξζή, θπθιώλνληαο ην 

αληίζηνηρν γξάκκα ζην Φύιιν Απαληήζεώλ ζαο 

 

 

1. Πνηα νλνκάδεηαη πλδπαζκέλε Μεηαθνξά;  

α) Η κεηαθνξά πνιιψλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ κε ην ίδην φρεκα. 

β) Η ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε Εζληθφ θαη Δηεζλέο επίπεδν 

γ) Κάζε κεηαθνξά πνπ ζπλδπάδεη θνξηεγά νρήκαηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο  

δ) Η Εκπνξεπκαηηθή Μεηαθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά 

κέζα κεηαθνξάο, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδίνπ γίλεηαη ζηδεξνδξνκηθά ή κέζσ 

ζαιάζζεο, ελψ ην αξρηθφ ή ηειηθφ ηκήκα κεηαθνξάο γίλεηαη νδηθά. 

 

2. Γηαπηζηώλεηε κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε ζην ρώξν εξγαζίαο ζαο. Πώο ζα εθηηκήζεηε 

ηελ επηθηλδπλόηεηα, έηζη ώζηε λα ιάβεηε ηα θαηάιιεια κέηξα;  

α) Επηθηλδπλφηεηα = νβαξφηεηα Υ Πηζαλφηεηα Υ Επαλαιεπηηθφηεηα 

β) Επηθηλδπλφηεηα = νβαξφηεηα Υ πρλφηεηα Υ Πηζαλφηεηα  

γ) Επηθηλδπλφηεηα = νβαξφηεηα Υ πρλφηεηα Υ Πνιιαπιφηεηα  

δ) Επηθηλδπλφηεηα = πρλφηεηα Υ νβαξφηεηα Υ Ηιηθία  

 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ελόο δξνκνινγίνπ ζε κηα επηθίλδπλε ζηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαηξνπή ηνπ νρήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ππξθαγηά. Σν επηύρεκα είλαη όηη δελ ππήξμαλ 

Θύκαηα ή επέθηαζε ηεο ππξθαγηάο. Από ηα δύν πην πάλσ επηθίλδπλα ζπκβάληα, πην Θα 

γλσζηνπνηήζεηε;  

α) Σελ αλαηξνπή ηνπ νρήκαηνο  

β) Σελ ππξθαγηά 

γ) Καλέλα  

δ) Σν α θαη β πην πάλσ  

 

4. Πόζεο εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξέπεη λα απνπζηάδεη ν εξγαδόκελνο από ηελ εξγαζία ηνπ 

γηα λα γλσζηνπνηεζεί ην εξγαηηθό αηύρεκα, ην νπνίν ηνπ έρεη πξνθαιέζεη αληθαλόηεηα;  

α) Δχν κέξεο 

β) Σξεηο (3) κέξεο  

γ) Δεθαπέληε (15) κέξεο 

δ) Όια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη 

 

 

 

 



5. ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ηαρνγξάθνπ πνηα ππνρξέσζε έρεη ν νδεγόο ηνπ 

θνξηεγνύ: 

α) Να εηδνπνηήζεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο. 

β) Να θξνληίζεη γηα ηελ ηαρεία επηζθεπή ηεο, αλαθέξνληαο ην γεγνλφο ζηελ πιεζηέζηεξε 

Αζηπλνκηθή Αξρή. 

γ) Να επηζθεπάζεη ηε ζπζθεπή ν ίδηνο, φηαλ κπνξέζεη. 

δ) Να ελεκεξψζεη ην Σκήκα Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο. 

 

6. Πνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία από θηλδύλνπο, πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνύλ από θηλνύκελα αληηθείκελα ζηα θνξηεγά επαγγεικαηηθά νρήκαηα;  
α) Απνθπγή δπλάκεσλ επηηάρπλζεο, π.ρ. μαθληθή αιιαγή θαηεχζπλζεο, μαθληθφ θξελάξηζκα ή 

εθθίλεζε, ξπκνχιθεζε απφ ηε κηα πιεπξά, αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ θνξηίνπ  

β) Θζφηηκε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ  

γ) Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ην θεθάιη θαη ηα πφδηα  

δ) Όια ηα πην πάλσ  

 

7. Απόβαξν ελόο νρήκαηνο είλαη: 

α) Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ηνλ νδεγφ, επηβάηεο θαη θνξηίν, αιιά κε ηελ απνζήθε γεκάηε 

θαχζηκα κέρξη 90%, ηα ζπλήζε θεξφκελα εξγαιεία θαη ηνλ εθεδξηθφ ηξνρφ. 

β) Σν εθάζηνηε πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο καδί κε ην θνξηίν, ην πιήξσκα θαη ηνπο 

επηβάηεο. 

γ) Σν κέγηζην βάξνο θνξησκέλνπ νρήκαηνο, ην νπνίν αλαγξάθεηαη σο επηηξεπφκελν ζηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ηνπ. 

δ) Σν ειάρηζην βάξνο ελφο θνξησκέλνπ νρήκαηνο καδί κε ηα εξγαιεία ηνπ θαη ηνλ εθεδξηθφ 

ηξνρφ. 

 

8. Πνηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ππνρξενύηαη έλαο επαγγεικαηίαο νδεγόο λα 

ρξεζηκνπνηεί, ζύκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία; 

α) Μάζθα θαη θξάλνο  

β) Κξάλνο  

γ) Ζψλε αζθάιεηαο θαη ππνζηήξηγκα θεθαιήο 

δ) Ζψλε Αζθάιεηαο 

 

9. Σν ειεθηξνληθό ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο νιίζζεζεο ησλ θηλεηεξίσλ 

ηξνρώλ (ASR) παξεκβαίλεη: 

α) ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ή/θαη ζηελ πίεζε ησλ εκπξφζζησλ ειαζηηθψλ  

β) ην ζχζηεκα πέδεζεο ή/θαη ζηελ παξνρή θαπζίκνπ  

γ) ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ή/θαη ζηελ πίεζε ησλ νπηζζίσλ ειαζηηθψλ  

δ) ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ή/θαη ζηελ πίεζε φισλ ησλ ειαζηηθψλ 

 

 



10. Καηά ηε κέηξεζε ηεο δόλεζεο ζηελ νπνία εθηίζεηαη ν επαγγεικαηίαο νδεγόο βξέζεθε ε 

ηηκή 1, 0 m/s2, ε νπνία αλάγεηαη ζε πεξίνδν εξγαζίαο 8 σξώλ. Με βάζε απηή ηελ ηηκή 

έθζεζεο ν επαγγεικαηίαο νδεγόο πξέπεη :  

α) Να αθηλεηνπνηήζεη ην φρεκα  

β) Να πάξεη άκεζα κέηξα κείσζεο ηεο έθζεζεο  

γ) Να πξνβεί ζε πεξαηηέξσ κεηξήζεηο  

δ) Να ρξεζηκνπνηεί ην φρεκα κε άιινλ ζπλάδειθν ηνπ εθ πεξηηξνπήο 

 

11. Η δηάξθεηα ηεο πεξηνδηθήο θαηάξηηζεο θάζε 5 έηε νξίδεηαη ζε: 

α) 25 ψξεο  

β) 35 ψξεο 

γ) 45 ψξεο 

δ) 70 ψξεο  

 

12. Σν αιθνόι είλαη νπζία κε θαηαζηαιηηθή δξάζε, ε νπνία επεξεάδεη πνιιέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ. Πνηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο;  

α) Επηβξαδχλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ κε απνηέιεζκα ηελ αξγή ιήςε απνθάζεσλ  

β) Απμάλεη ηε θπζηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα θάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ελέξγεηα 

ηαπηφρξνλα  

γ) Μεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ππνινγίδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απφζηαζε απφ 

απηνθίλεηα, αλζξψπνπο ή αληηθείκελα  

δ) Μεηψλεη ην νπηηθφ πεδίν θαη ζπγθεθξηκέλα ην εχξνο ηεο πιεπξηθή φξαζεο  

 

13. Σα απνδεθηά από ηε Ννκνζεζία ηεο Κύπξνπ όξηα ζπγθέληξσζεο αιθνόιεο ζηνλ 

εθπλεόκελν αέξα από νδεγό είλαη: 

α) 22 κg/100mL  

β) 22 κg/L 

γ) 50 mg/L  

δ) 50 mg/100mL 

 

14.Καηά ηελ πνξεία ζαο δηαπηζηώλεηε όηη ράλεηε ηνλ έιεγρν ηνπ θνξηεγνύ ζαο επεηδή ζηελ 

άζθαιην ππάξρνπλ ιάδηα.  Ση ζα πξέπεη λα θάλεηε; 

α) Να επηβξαδχλεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξέλα. 

β) Να αθήζεηε ηνλ πνδνκνριφ ηνπ επηηαρπληή θαη λα βάιεηε ρακειφηεξε ηαρχηεηα. 

γ) Να πηέζεηε ηνλ πνδνκνριφ ηνπ επηηαρπληή θαη λα δηνξζψζεηε ηελ πνξεία κε ρεηξηζκφ ηνπ 

ηηκνληνχ. 

δ) Καλέλα απφ ηα πην πάλσ 

 

15. Ο πεξηνξηζηήο ηαρύηεηαο (θόθηεο) ηνπνζεηείηαη ζηα θνξηεγά θαη πεξηνξίδεη ηελ 

ηαρύηεηά ηνπο ζε: 

α) 90km/h 

β) 100km/h 

γ) 110km/h 

δ) 150km/h 



16. ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, θαη εθόζνλ δελ έρεηε ηξαπκαηηζηεί, ζε πνηα 

απόζηαζε αζθάιεηαο, Θα ηνπνζεηήζεηε ην πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν αζθάιεηαο;  
α) ε απφζηαζε 150 βεκάησλ πξηλ απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο 

β) ε απφζηαζε 50 βεκάησλ πξηλ απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο  

γ) ε απφζηαζε 100 βεκάησλ πξηλ απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο 

δ) Δελ ζα ηνπνζεηήζεηε ηξίγσλν αζθάιεηαο 

 

17.  ηελ πξνζπάζεηά ζαο λα αλνίμεηε ην θάιπκκα ηεο κεραλήο ηνπ νρήκαηόο ζαο, 

αληηιακβάλεζηε εθδήισζε ππξθαγηάο. Πώο Θα ελεξγήζεηε γηα θαηάζβεζή ηεο;  
α) Αλνίγεηε πιήξσο ην θαπφ θαη θάλεηε θαηάζβεζε κε ππξνζβεζηήξα;  

β) Αλνίγεηε πιήξσο ην θαπφ θαη θάλεηε θαηάζβεζε κε λεξφ;  

γ) Κιείλεηε ην θαπφ, θαη θαηεπζχλεηε ηνλ ππξνζβεζηήξα απφ έλα κηθξφ θελφ.  

δ) Καλέλα απφ ηα πην πάλσ  

 

18. Αληηιακβάλεζηε εθδήισζε ππξθαγηάο ζην ζηόκην πιήξσζεο ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ 

(ξεδεξβνπάξ). Πώο Θα ελεξγήζεηε γηα θαηάζβεζή ηεο;  

α) Υξεζηκνπνηείηε ππξνζβεζηήξα   

β) Απνκνλψλεηε ην ζεκείν κε ηελ ηνπνζέηεζε πγξνχ πθάζκαηνο ή άιινπ θαιχκκαηνο 

γ)  Κιείλεηε ην ζηφκην  

δ) Καλέλα απφ ηα πην πάλσ 

 

19. ε πόζε απόζηαζε από ην όρεκα πνπ έπαζε βιάβε ηνπνζεηείηαη ην ηξίγσλν, εάλ ην 

θνξηεγό έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζηελ έμνδν ή ηελ είζνδν ζηξνθήο; 

α) ε απφζηαζε, ηνπιάρηζηνλ, 50 κέηξσλ. 

β) ε απφζηαζε 100 κέηξσλ. 

γ) ε φπνηα απφζηαζε θξίλεη ν νδεγφο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ. 

δ) ε απφζηαζε 50 κέηξσλ εάλ πξφθεηηαη γηα ιεσθνξείν θαη 100 κέηξσλ εάλ πξφθεηηαη γηα 

ζπξφκελν θνξηεγφ. 

 

20. Έλαο ηξαπκαηίαο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο δελ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξώην Βνεζό θαη έρεη 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο Πξώηνο Βνεζόο ππνςηάδεηαη:  

α) Εθδήισζε δπζθνξίαο ιφγσ πξνβιεκάησλ αλαπλνήο  

β) Εθδήισζε αλεζπρίαο, ιφγσ πηζαλήο εζσηεξηθή αηκνξξαγίαο  

γ) Πξνβιήκαηα λεπξνινγηθήο θχζεσο  

δ) Απνπζία νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο παζνινγηθήο θχζεσο  

 

21. Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ελόο ηξαπκαηία, Α, Β, Γ, Γ, Δ, είλαη ε αθόινπζε:  

α) Αλαπλνή, Κπθινθνξία, Νεπξνινγηθή εμέηαζε, Αθαίξεζε ξνπρηζκνχ, Αεξνθφξνη νδνί  

β) Αεξνθφξνη νδνί, Αλαπλνή, Νεπξνινγηθή εμέηαζε, Κπθινθνξία, Αθαίξεζε ξνπρηζκνχ  

γ) Αεξνθφξνη νδνί, Αλαπλνή, Κπθινθνξία, Νεπξνινγηθή εμέηαζε, Αθαίξεζε ξνπρηζκνχ 

δ) Αθαίξεζε ξνπρηζκνχ, Αλαπλνή, Αεξνθφξνη νδνί, Κπθινθνξία, Νεπξνινγηθή εμέηαζε 

 

 

 

 



22.Σν ηξίγσλν ηεο θσηηάο αλαθέξεηαη:  

α) Νεξφ, αέξαο, θαχζηκε χιε 

β) Αθξφο, λεξφ, νμπγφλν  

γ) Ξεξή ζθφλε, αέξαο, θαχζηκε χιε  

δ) Ομπγφλν, Θεξκφηεηα, θαχζηκν πιηθφ 

 

23. Έλαο κεηαθνξέαο αιινηώζηκσλ ηξνθίκσλ θαζπζηέξεζε λα παξαδώζεη ην εκπόξεπκα 

ζηνλ πειάηε, ιόγσ πξνβιεκάησλ κε ηα σξάξηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα 

ηξόθηκα λα ππνζηνύλ αιινηώζεηο. Δλ ησ κεηαμύ, ε ηηκή ησλ ηξνθίκσλ απμήζεθε 

ζεκαληηθά θαηά ηηο κέξεο ηεο θαζπζηέξεζεο. Πνηα πξόηαζε είλαη νξζή;  

α) Ο πειάηεο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ νδηθφ κεηαθνξέα πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ 

αιινίσζεο ησλ θζαξηψλ  

β) Ο πειάηεο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε απφ ηνλ νδηθφ κεηαθνξέα πνπ αλαινγεί ζηελ αιιαγή ησλ 

ηηκψλ ησλ θζαξηψλ 

γ) Ο πειάηεο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ ηνλ νδηθφ κεηαθνξέα, πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ 

αιινίσζεο ησλ θζαξηψλ θαη ζηελ αιιαγή ησλ ηηκψλ ηνπο  

δ) Ο πειάηεο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε δηφηη ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε αλψηεξε βία  

 

24. Έλαο πειάηεο αξλείηαη λα πιεξώζεη ηνλ νδηθό κεηαθνξέα, ηζρπξηδόκελνο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο. Ο κεηαθνξέαο έρεη παξαθξαηήζεη εκπόξεπκα ηνπ πειάηε θαη απαηηεί λα 

πιεξσζεί πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ. Ο πειάηεο ηζρπξίδεηαη δεκηά, ιόγσ δηαθπγόληνο 

θέξδνπο από ηελ παξαθξάηεζε ηνπ εκπνξεύκαηνο. Πνηα πξόηαζε είλαη νξζή;  

α) Ο κεηαθνξέαο νθείιεη λα παξαδψζεη ην εκπφξεπκα ζηνλ πειάηε άκεζα 

β) Ο κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη λα θαηαθξαηεί ην εκπφξεπκα ηνπ πειάηε ηνπ κέρξη λα πιεξσζεί  

γ) Ο πειάηεο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απνδεκηψζεηο ιφγσ θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο  

δ) Ο πειάηεο δηθαηνχηαη λα θαηεγνξήζεη ηνλ κεηαθνξέα γηα εθβηαζκφ  

 

25. Πνηα από ηα πην θάησ ζηνηρεία δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνληαη ζηελ γξαπηή 

ελεκέξσζε ηνπ εξγνδόηε γηα ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ;  

α) Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδφκελνπ  

β) Η Θέζε, ή ε εηδηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, ν βαζκφο ηνπ, ε θαηεγνξία ηεο απαζρφιεζεο, 

θαζψο θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ 

γ) Σν θχιν, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εξγαδφκελνπ  

δ) Ο ηφπνο εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ή ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

ηνπ εξγνδφηε 

 

26.  Ση παξαζηαηηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα εκπνξεύκαηα, πνπ δηαθηλνύληαη κε θνξηεγά 

Γεκόζηαο Υξήζεο;  

α) Δειηίν απνζηνιήο θαη θνξησηηθή  

β) Δειηίν αληηκεηψπηζεο αηπρήκαηνο  

γ) Δειηίν CMR, εάλ πξφθεηηαη γηα εζληθέο κεηαθνξέο  

δ) Δειηίν ΑΣΡ, εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ  

 

 

 



27. Αλαθέξαηε βνεζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ κεηαθνξώλ  

α) Μεηαθνξά door to door  

β) Δξαζηεξηφηεηα courier 

γ) Απνζεθεχζεηο θαη logistics  

δ) Όια ηα αλσηέξσ 

 

28. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ κεηαθνξηθώλ εηαηξεηώλ έλαληη ησλ 

κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ;  

α) Πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξέο ηφζν, ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πξάγκα, πνπ δελ 

θάλνπλ νη κεκνλσκέλνη κεηαθνξείο  

β) Λεηηνπξγνχλ αθφκα θαη ηα αββαηνθχξηαθα, θάηη πνπ εμππεξεηεί ηνλ πειάηε  

γ) Επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθνο, θαη ιεηηνπξγνχλ πην νξγαλσκέλα  

δ) Εμαζθαιίδνπλ έγθαηξε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

 

29. Ση αθνξά ε ζπκθσλία ADR;  

α) Σελ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ  

β) Σελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζηδεξνδξνκηθψο  

γ) Σελ κεηαθνξά εππαζψλ πξντφλησλ  

δ) Σελ κεηαθνξά βαξέσλ νρεκάησλ  

 

30. Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ εηδηθή έγθξηζε ηύπνπ ADR; 

Πνηα είλαη απηά;  

α) Μφλν ηα βπηηνθφξα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βπηία πηέζεσο  

β) Όια ηα νρήκαηα, πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, άλσ ησλ 3, 5 ηφλλσλ  

γ) Όρη, αιιά ε θάζε ρψξα κέινο ηεο ΕΕ απνθαζίδεη πεξί απηνχ, αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηεο  

δ) Σα βπηηνθφξα νρήκαηα θαη απηά πνπ κεηαθέξνπλ εθξεθηηθά θαη ξαδηελεξγά 

 

31. ε ηη Θεξκνθξαζίεο, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη νξηζκέλα βαζηθά πξντόληα πρ γάια 

θξέζθν, θαη θξέαηα;  

α) Γάια θξέζθν +4 θαη θξέαηα +7 βαζκνχο Κειζίνπ  

β) ηηο Θεξκνθξαζίεο, πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ην ςπθηηθφ κεράλεκα, φηαλ απηφ ιεηηνπξγεί 

ζπλερψο 

γ) ε ζεξκνθξαζίαο θάησ ηνπ κεδελφο ην θαινθαίξη, θαη ζε κεδέλ βαζκνχο ηνλ ρεηκψλα  

δ) ε Θεξκνθξαζίεο, πνπ Θα δεηήζεη ν παξαιήπηεο 

 

32. Με πνην ρξώκα ρξσκαηίδεηαη ην ζηξνθόκεηξν ζαλ  πεξηνρή ειάρηζηεο θαηαλάισζεο 

θαπζίκνπ;  

α) Με θίηξηλν  

β) Με κπιε  

γ) Με θίηξηλν γηα ηα ιεσθνξεία, θαη κπιε γηα ηα θνξηεγά  

δ) Με πξάζηλν 

 

 

 

 



33. Η θαηαλάισζε θαπζίκνπ επεξεάδεηαη από ηελ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε. Με πνην 

ηξόπν;  

α) Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ  

β) Η αεξνδπλακηθή αληίζηαζε επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, φηαλ ην φρεκα 

θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

γ) ηα θιεηζηά νρήκαηα ε αεξνδπλακηθή αληίζηαζε είλαη κεδεληθή θαη δελ επεξεάδεη ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

δ) Σα ζχγρξνλα νρήκαηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, ιφγσ ησλ εηδηθψλ 

αεξνηνκψλ, πνπ δηαζέηνπλ  

 

34. Η αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, πσο επεξεάδεηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο;  

α ) Απμάλεηαη ζεκαληηθά, φζν απμάλεηαη θαη ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο  

β) Παξακέλεη ζηαζεξή, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο  

γ) Απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ε ηαρχηεηα μεπεξάζεη ηα 80 ρικ ηελ ψξα  

δ) ηα βαξηά νρήκαηα ε κεγάιε ηαρχηεηα δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο 

αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο  

 

35. Ση ζύζηεκα πέδεζεο δηαζέηνπλ ηα βαξηά νρήκαηα;  

α) Μεραληθφ απφ 16 ηφλνπο θαη άλσ  

β) Τδξαπιηθφ απφ 8 ηφλνπο θαη άλσ  

γ) Δηαζέηνπλ πδξαπιηθφ—πλεπκαηηθφ ζχζηεκα (κηθηφ)  

δ) Σν ζχζηεκα, πνπ Θα επηιέμεη ν νδεγφο, ή ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο  

 

36. ε πόζε απόζηαζε από ην αθηλεηνπνηεκέλν όρεκα ηνπνζεηείηαη ην ηξίγσλν θηλδύλνπ 

εληόο πόιεσο;  

α) 80 κέηξσλ 

β) 50 κέηξσλ  

γ) 20 κέηξσλ  

δ) 100 κέηξσλ  

 

37. Αλ δύν θνξηεγά ζπλαληεζνύλ ζε ζηελό δξόκν κε θιίζε θαη ρξεηαζηεί ην έλα από ηα δύν 

λα νπηζζνρσξήζεη, πνην ζα πξέπεη λα είλαη απηό; 

α) Σν κεγαιχηεξν ζε φγθν. 

β) Απηφ πνπ θηλείηαη ζηελ θαησθέξεηα. 

γ) Απηφ πνπ θηλείηαη ζηελ αλσθέξεηα. 

δ) Σν πην ειαθξχ φρεκα 

 

 

 



38. Πσο ιεηηνπξγεί ην κεραλόθξελν (θιαπέην); 

α) Φξελάξεη ην φρεκα κε ηελ βνήζεηα ηεο κεραλήο θαη πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ησλ θξέλσλ θαη ηελ 

ππεξζέξκαλζή ηνπο  

β) Τπνζηεξίδεη ην κεραληθφ ζχζηεκα θξέλσλ κεηψλνληαο ηε θζνξά ησλ πιηθψλ ηξηβήο ησλ 

θξέλσλ θαη ησλ ειαζηηθψλ 

γ) Επελεξγεί φηαλ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα είλαη κεησκέλεο ζην ειάρηζην, αθηλεηνπνηψληαο, πην 

εχθνια ην φρεκα  

δ) Επελεξγεί ζηνπο νπίζζηνπο κφλν ηξνρνχο, κεηψλνληαο, θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, ηε θζνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ θξέλσλ  

 

39. ηηο θαησθέξεηεο, θαη ζηνπο απηνθηλεηνδξόκνπο, πσο ειέγρεηαη, απνηειεζκαηηθά, έλα 

βαξύ όρεκα; 

α) Με ηελ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θάησ απφ 10 ρηιηφκεηξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαησθέξεηα κε 

θιίζε 30%  

β) Φξελάξνληαο ζπλερψο, ψζηε ην φρεκα λα έρεη κηα ζηαζεξή θαη ειεγρφκελε ηαρχηεηα  

γ) Παηψληαο θαηά δηαζηήκαηα θαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ηνλ πνδνκνριφ ηνπ θξέλνπ, ηδηαίηεξα 

πάλσ ζηηο θιεηζηέο ζηξνθέο  

δ) Με ηνλ επηβξαδπληή, πνπ εμαζθαιίδεη ηε κείσζε ηεο ζπλερνχο ρξήζεο ησλ θξέλσλ θαη 

πεξηνξίδεη ηελ ππεξζέξκαλζή ηνπο  

 

40. Η ζπρλή αιιαγή ισξίδαο ελδείθλπηαη, ή ελέρεη θηλδύλνπο;  

α) Ο νδεγφο κπνξεί λα αιιάδεη, ισξίδα θπθινθνξίαο, φπνηε απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην, 

αγλνψληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ δξφκνπ 

β) Η αιιαγή ισξίδαο ελδείθλπηαη κφλν φηαλ νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ θαη 

απαηηεί ηελ απμεκέλε πξνζνρή ηνπ νδεγνχ  

γ) Επηβάιιεηαη ε ζπρλή αιιαγή ισξίδαο θπθινθνξίαο, αθνχ απηφ ζπληνκεχεη ην ηαμίδη  

δ) Ο νδεγφο κπνξεί λα αιιάδεη ισξίδαο θπθινθνξίαο ζπρλά, αθνχ έρεη ηελ εληνιή ηνπ εξγνδφηε 

ηνπ, λα θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, φζν γίλεηαη πην γξήγνξα  

 

41.  Πσο πξέπεη λα αληηδξά ν νδεγόο θνξηεγνύ, όηαλ επηρεηξνύλ λα ηνλ πξνζπεξάζνπλ; 

α) Να ζπλερίδεη απηφεηνο ηελ νδήγεζή ηνπ, αθνχ ηελ επζχλε θαη πξσηνβνπιία γηα πξνζπέξαζε 

ηελ έρεη άιινο νδεγφο 

β) Να αλαπηχμεη ηαρχηεηα, έηζη ψζηε ν νδεγφο, πνπ επηρεηξεί ηελ πξνζπέξαζε, λα αληηιεθζεί 

φηη ε επηινγή ηνπ είλαη ιάζνο, ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή  

γ) Να θαηαιακβάλεη ηέηνηα ζέζε ζην νδφζηξσκα, ψζηε λα παξεκπνδίδεη, φζνπο επηρεηξνχλ 

πξνζπέξαζε  

δ) Να δηεπθνιχλεη απηνχο, πνπ επηρεηξνχλ πξνζπέξαζε  

 

 



42.  Πνηα ισξίδα πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ηα θνξηεγά ζηνπο απηνθηλεηνδξόκνπο θαη ζηηο 

νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο, κε ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο ισξίδεο;  

α) Πξέπεη λα θηλνχληαη κφλν ζηηο δχν πιεζηέζηεξεο πξνο ην αξηζηεξφ άθξν ηνπ δξφκνπ  

β) Σε κεζαία ισξίδα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε ηαρχηεηα δελ μεπεξλά ηα 100 ρικ ηελ ψξα  

γ) Σε δεμηά ισξίδα, αθήλνληαο ρψξν γηα πξνζπεξάζεηο ησλ ΘΥ 

δ) Ο νδεγφο επηιέγεη ισξίδα θπθινθνξίαο, αλάινγα κε ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο   

 

43.  Πόζεο ώξεο maximum ηελ εκέξα κπνξεί λα νδεγεί ν νδεγόο θνξηεγνύ  

α) Δέθα ψξεο κε δχν εηθνζάιεπηα δηαιείκκαηα  

β) Ελλέα ψξεο, πνπ δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα, κπνξνχλ λα γίλνπλ δέθα  

γ) Ελλέα ψξεο απφ Δεπηέξα έσο Πέκπηε θαη 10 ψξεο άββαην θαη Κπξηαθή  

δ) Σν σξάξην δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο  

 

44. Ο ηξόπνο πνπ νδεγνύκε έλα θνξηεγό επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ;  

α)Εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ νδεγνχκε ζηνπο 

απηνθηλεηνδξφκνπο, θαη φρη εληφο ησλ πφιεσλ  

β) Ναη, επηθέξεη κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ κέρξη 5% 

γ) Επηηπγράλεηαη κείσζε θαπζίκσλ, κφλν φηαλ, σο θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη θπζηθφ αέξην 

δ) Η Οξζνινγηθή νδήγεζε κπνξεί λα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ απφ 15% έσο 20% 

 

45.  Ση δηάιεηκκα Θα πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο κεηά από ζπλερή νδήγεζε 4, 5 σξώλ; 

 α) Θα πξέπεη λα ξσηήζεη ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ  

 β) Τπνρξεσηηθά 45 ιεπηά   

 γ) Τπνρξεσηηθά 30 ιεπηά  

 δ) Τπνρξεσηηθά 40 ιεπηά, εάλ πξφθεηηαη λα γεπκαηίζεη  

 

46. Σν βπηηνθόξν όρεκα ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αθηλεηνπνηεζεί θαηά ην θξελάξηζκα, 

ηελ ίδηα απόζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη θαη ην όρεκα πνπ κεηαθέξεη πρ ηζηκέλην ηδίνπ βάξνπο κε 

ην πγξό ηνπ βπηηνθόξνπ ; Λάβεηε ππόςηλ ζαο όηη ηα δύν νρήκαηα θηλνύληαη κε ηελ ίδηα 

ηαρύηεηα ζην ίδην νδηθό δίθηπν.  

α) Σα δχν νρήκαηα ρξεηάδνληαη ηελ ίδηα απφζηαζε  

β) Σν φρεκα, πνπ κεηαθέξεη ηζηκέλην ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε απφζηαζε, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ 

βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ  

γ) Σν βπηηνθφξν ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε απφζηαζε γηα λα αθηλεηνπνηεζεί, ιφγσ ηεο επίδξαζεο 

πνπ δέρεηαη απφ ην πγξφ, πνπ θηλείηαη, ελφζσ θηλείηαη ην φρεκα 

 δ) Εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν θξελαξίζκαηνο, ηελ νιηζζεξφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ  

 

 

 



47. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα, πσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επζηάζεηα ελόο θνξηεγνύ;  

α) Σελ επεξεάδεη κφλν εάλ νη άλεκνη, πνπ πλένπλ είλαη εληάζεσο 8 κπνθφξ θαη άλσ  

β) Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληίζηαζε, ηφζν κεηψλεηαη ε πξφζθπζε ησλ ειαζηηθψλ ζην 

νδφζηξσκα  

γ) Σα βαξηά νρήκαηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

δ) Σελ επεξεάδεη κφλν απφ ηαρχηεηεο 60 ρικ θαη άλσ  

 

48.  Όηαλ βγαίλεηε από ηνύλει ππάξρεη θίλδπλνο ιόγσ ησλ πιεπξηθώλ αλέκσλ γηα ηελ 

επζηάζεηα ηνπ νγθώδνπο νρήκαηνο πνπ νδεγείηε. Δμαθνινπζείηε λα νδεγείηε κε ηελ ίδηα 

ηαρύηεηα; 

α) Οη άλεκνη δελ επεξεάδνπλ ην φρεκα, αλ είλαη θνξησκέλν ζην κάμηκνπκ    

β) Κφβνπκε ηαρχηεηα, κφλν αλ ην νδφζηξσκα είλαη νιηζζεξφ 

γ) Μεηψλνπκε ηαρχηεηα, ηδηαίηεξα φηαλ πλένπλ πιεπξηθνί άλεκνη 

δ) Οδεγνχκε, φπσο θαη κέζα ζην ηνχλει  

 

49. Πνην είλαη ην πνην επηθίλδπλν θόξησκα γηα έλα βπηίν; Όηαλ είλαη γεκάην θαηά 95%, 

κηζνγεκάην 50%, ή γεκάην θαηά 20%; 

α) Δελ έρεη θακία ζεκαζία ν βαζκφο πιήξσζεο  

β) Όηαλ είλαη γεκάην θαηά 95% 

γ) Όηαλ είλαη κηζνγεκάην 50%  

δ) Όηαλ είλαη γεκάην θαηά 20%  

 

50. Σν δίρηπ πξνζηαζίαο, ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηαη;  

α) Ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ νδεγνχ, ή ππεχζπλνπ θφξησζεο 

β) Όηαλ κεηαθέξνληαη νγθψδε αληηθείκελα, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο  

γ) ε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ 

δ)Όηαλ κεηαθέξνληαη ρχδελ, κηθξά θνξηία, πνπ κπνξνχλ λα κεηαηνπηζζνχλ, ή λα 

εθζθελδνληζζνχλ, ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο  

 

51. Μπνξεί ν νπνηνζδήπνηε εξγαδόκελνο ζε κία κεηαθνξηθή εηαηξία λα ιεηηνπξγεί ηα κέζα 

κεηαθίλεζεο θνξηίσλ, ή κόλν νη πηζηνπνηεκέλνη ρεηξηζηέο; Δμεγήζηε γηαηί；  

α) Ναη, εάλ ν εξγνδφηεο ηνπ αλαζέζεη απηά ηα θαζήθνληα   

β) Ναη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ιείπνπλ νη πηζηνπνηεκέλνη ρεηξηζηέο  

γ) Μφλν αλ ηα αληηθείκελα, πνπ Θα θνξησζνχλ ή ζα κεηαθηλεζνχλ είλαη θάησ ησλ 1000 θηιψλ  

δ) Μφλν νη αδεηνχρνη ρεηξηζηέο, θαζψο ν ρεηξηζκφο ησλ εηδηθψλ κεραλεκάησλ απαηηεί εκπεηξία 

θαη γλψζε  

 

 

 



52.  Πνηνο είλαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο ν κέγηζηνο ρξόλνο ζπλερνύο νδήγεζεο 

(ρσξίο δηάιεηκκα), ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία;  

α) 3,5 ψξεο ηνλ ρεηκψλα θαη 4,5 ψξεο ην θαινθαίξη  

β) 4 ψξεο γηα ηνπο νδεγνχο θνξηεγψλ θαη 4,5 ψξεο γηα ηνπο νδεγνχο ιεσθνξείσλ  

γ) Σεζζεξάκηζη ψξεο (4,5 ψξεο)  

δ) Εμαξηάηαη απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηπρφλ ζπκθσλία ηνπ νδεγνχ κε ηνλ ηδηνθηήηε γηα 

πξφζζεηε ακνηβή  

 

53. Μεηά από 4,5 ώξεο ζπλερνύο νδήγεζε ηη δηάιεηκκα ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θάλεη ν 

νδεγόο;  

α) Αλ νη ζπλζήθεο ηαμηδηνχ ην επηηξέπνπλ, 50 ιεπηά  

β) Τπνρξεσηηθά δηάιεηκκα 45 ιεπηψλ ηνπιάρηζηνλ  

γ) Μπνξεί λα θάλεη κέρξη 30 ιεπηά  

δ ) Θα πξέπεη λα ξσηήζεη ηελ Σξνραία  

 

54. Σα 45 ιεπηά ππνρξεσηηθνύ δηαιείκκαηνο, κπνξνύλ λα επηκεξηζηνύλ ζε κηθξόηεξα 

δηαιείκκαηα; Τπό πνίνπο όξνπο;  

α) Ναη. αιιά ην κηθξφηεξν δηάιεηκκα, δελ κπνξεί λα είλαη θάησ ησλ 15 ιεπηψλ  

β) Μφλν αλ ην εγθξίλεη ε Επηζεψξεζε Εξγαζίαο  

γ) Όρη ζε θακία πεξίπησζε  

δ) Ναη, εάλ ην πξνβιέπεη ε γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ-εξγνδνηψλ  

 

55. Πνηα  ζεσξείηαη "Δβδνκάδα", ζύκθσλα κε ηνπο Κνηλνηηθνύο Καλνληζκνύο; 

α) Απφ ην πξσί ηεο Κπξηαθήο έσο ην εξρφκελν άββαην 24.00  

β) Απφ ηε Δεπηέξα 8πκ έσο Παξαζθεπή 4κκ.  

γ) Η εβδνκάδα εξγαζίαο γηα θάζε εξγαδφκελν, κε βάζε ην δηθφ ηνπ σξάξην εξγαζίαο  

δ) Η ρξνληθή πεξίνδνο απφ Δεπηέξα 00.00 έσο ηελ Κπξηαθή 24.00  

 

56.  Η Σξνραία ζηήλεη "κπιόθν" ζε Δπαξρηαθό δξόκν. αο θάλεη ζήκα λα ζηακαηήζεηε γηα 

έιεγρν. ε ηη ειέγρνπο κπνξεί λα ζαο ππνβάιιεη; Ση αθνξνύλ δειαδή νη έιεγρνη ζην δξόκν;  

α) Σηο εκεξήζηεο πεξηφδνπο νδήγεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ θαη ηα δηαιείκκαηα 

β) Σηο εκεξήζηεο πεξηφδνπο αλάπαπζεο θαη ηελ ηειεπηαία εβδνκαδηαία πεξίνδν αλάπαπζεο  

γ) Σε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηαρνγξάθνπ  

δ) Όια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηηο ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ηαρχηεηαο  

 

 

 

 

 



57. Οη έιεγρνη γηα ηπρόλ παξαβηάζεηο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ησλ νδεγώλ αιιά θαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηαρνγξάθνπ, κπνξνύλ ζε 

αλύπνπην ρξόλν λα γίλνπλ θαη ζην ρώξν ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ηδηνθηήηξηα ησλ 

θνξηεγώλ, ή ιεσθνξείσλ. Ση πεξηιακβάλνπλ;  

α) Όινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζηνπο δξφκνπο   

β)Ειέγρεηαη ε παξνρή bonus, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ εκεξεζίσλ, ή εβδνκαδηαίσλ πεξηφδσλ 

αλάπαπζεο ηνπ νδεγνχ  

γ) Οη έιεγρνη ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο 

δ) Όινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ειέγρνπο  

 

58. Πώο δηελεξγνύληαη νη εζσηεξηθέο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ζηελ Κύπξν;  

α) Με κίζζσζε ή κε θφκηζηξν (ακνηβή)  

β) Μφλν κε κίζζσζε  

γ) Μφλν κε θφκηζηξν  

δ) Με θφκηζηξν, ελψ απαγνξεχεηαη ε κίζζσζε  

 

59. Πόηε ζεσξείηαη όηη ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ νινθιεξώζεθε κε επηηπρία;  

α) Όηαλ παξαδνζεί ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε, έζησ θη αλ έρεη ππνζηεί βιάβεο 

β) Όηαλ ην εκπφξεπκα θζάζεη ζηελ πξννξηζκφ ηνπ αθέξαην θαη παξαδνζεί ζηνλ παξαιήπηε ζηνλ 

ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε  

γ) Όηαλ ην παξαιάβεη ν παξαιήπηεο έζησ θαη αλ ζεκεηψζεη "Επηζηξνθή"  

δ) Μφλν εάλ παξαδνζεί αθέξαην, (ρσξίο θζνξέο, βιάβεο), έζησ θαη αλ ππήξμε θαζπζηέξεζε 

ζηελ παξάδνζε  

 

60. Γηαηί ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεγάιεο αμίαο, πξνηηκάηε ηελ 

"ηππνπνηεκέλε" γξαπηή ζύκβαζε κεηαθνξάο;  

α) Γηα λα γίλεηαη αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη ηεο αμίαο ηνπο 

β) Γηαηί έρεη θαιχηεξα έλλνκα απνηειέζκαηα θαη ζίγνπξα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ ηελ 

αγνξά ησλ κεηαθνξψλ 

γ) Γηαηί δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκβαιιφκελνπο αθνχ νη φξνη ηεο αλαγξάθνληαη ζε 

θείκελν, πνπ ππνγξάθνπλ νη ζπκβαιιφκελνη  

δ) Σελ γξαπηή ζχκβαζε κεηαθνξάο πξνηηκνχλ κφλν νη κεγάιεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη νη 

κεηαθνξείο. 

 

 

 

 

 

 

 


