ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Για την οδήγηση ΛΕΩΦΟΡΕΙΟY οποιασδήποτε κατηγορίας

ΜΕΡΟΣ Β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09.07.2011
ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο HILTON PARK Λευκωσία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δυο (2) Ώρες
ΩΡΑ: 11:30– 13:30

Λ

ΜΕΡΟΣ Β
Γραπτές ερωτήσεις / μελέτες περιπτώσεων.
Απαντήστε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με οκτώ (8) Μονάδες
Μέγιστη Βαθμολογία: 5 Χ 8 = 40 Μονάδες
Ερώτηση 1.
Ένας οδηγός λεωφορείου έχει πολλές πιθανότητες, σε κάποια φάση της επαγγελματικής του
σταδιοδρομίας, να εργασθεί σε λεωφορείο που μεταφέρει άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα
λεωφορεία αυτά μπορεί να είναι είτε ιδιωτικής χρήσης, είτε λεωφορεία Δημόσιας Μεταφοράς ή
ακόμα λεωφορεία μισθωμένα για αυτό το σκοπό.
Τα λεωφορεία θα πρέπει να έχουν τη κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό, ανάλογα με τη
κατηγορία των ατόμων, που μεταφέρουν. Αναφέρατε τις βασικές προδιαγραφές που πρέπει να
πληρούν τα εν λόγω οχήματα.
Ερώτηση 2.
Ο οδηγός που θέλει να οδηγεί οικολογικά θα πρέπει να συμβουλεύεται το στροφόμετρο και να
είναι πολύ καλός γνώστης της λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Θα πρέπει
εκτός των άλλων να είναι παρατηρητικός αλλά και να διαθέτει εμπειρία, στοιχεία που μπορούν να
τον κάνουν να οδηγεί, “οικολογικά”.
α. Σε ποια περιοχή θα πρέπει να βρίσκεται ο δείκτης του στροφόμετρου όταν οδηγείτε, για να
εξασφαλίσετε την οικονομική οδήγηση;
β. Μπορείτε να επιτύχετε εξοικονόμηση καυσίμων, έως και 20%; Υπό ποίες συνθήκες;
Ερώτηση 3.
Το λεωφορείο θα πρέπει να φορτώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι άξονες να σηκώνουν το
βάρος που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Υπερφόρτωση του οχήματος πέραν του ότι
συνιστά τροχαία παράβαση, που τιμωρείται αυστηρά, καθιστά το όχημα ιδιαίτερα επικίνδυνο,
καθώς αυτό ''δουλεύει'' πέραν των ορίων αντοχής του και μπορεί να υποστεί βλάβη και να
καταστεί ανεξέλεγκτο.
α. Τι επιπτώσεις έχει η υπερφόρτωση των πίσω αξόνων του λεωφορείου;
β. Και τι επιπτώσεις έχει η υπερφόρτωση του διευθυντηρίου άξονα;
γ. Τι μπορεί να προκαλέσει η υπερφόρτωση των δεξιών ή αριστερών, κατά περίπτωση, αξόνων;
Ερώτηση 4.
Εάν βρεθείτε αντιμέτωποι με πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγείτε και
είναι πλήρες επιβατών τι θα κάνετε;
Ερώτηση 5.
Ο οδηγός λεωφορείου έχει κάποιες επιπρόσθετες υποχρεώσεις όταν μεταφέρει μαθητές, όπως
να οδηγεί πάντοτε πολύ προσεκτικά και να εφαρμόζει πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ποιές άλλες υποχρεώσεις έχει κατά την γνώμη σας;

