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ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΟΓΗΓΟΤ ΦΟΡΣΗΓOY «Φ» ΓΙΑ TH ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

 

 

ΜΔΡΟ Β 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 7/5/2015  

ΣΟΠΟ: Πανεπιστήμιο Κύππος 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: ΓΤΟ ΩΡΔ 

ΩΡΑ:  10.00π.μ. – 12.00μ.μ. 



ΜΔΡΟ Β-  Βαθμολογία: 40% 

Μελέτερ Πεπιπτώσεων 

Υπόνορ Δξέτασηρ: 2 ώπερ 

Παπακαλώ απαντήστε σε όλερ τιρ μελέτερ πεπιπτώσεων 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 1 

Σα πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο, ζηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο θαη γεληθά ζε 

όζνπο ρεηξίδνληαη κεραλήκαηα, πξνθαινύληαη θπξίσο από δνλήζεηο, ζόξπβν, θξαδαζκνύο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο..  

Α. Ση κέηξα αζθαιείαο πξνηείλνληαη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο θνξηεγνύ, γηα ηε απνθπγή ησλ αξλεηηθώλ απηώλ επηπηώζεσλ ζηε αλζξώπηλε πγεία. 

Β. Πνηεο ζπλήζε ελέξγεηεο πξέπεη λα αθνινπζεί ν νδεγόο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηε άξηζηε 

ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο ηνπ, πξνο απνθπγή ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

από ηε θαθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο ηνπ. 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 2 

Η εκπεηξία ηνπ νδεγνύ θαη ε αληίιεςή ηνπ, παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηνλ απνηειεζκαηηθό θαη 

πιήξεο έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ηνπ, θάζε ζηηγκή θαη ηδηαίηεξα, ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο, ή 

θηλδύλνπ. Ο νδεγόο Θα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιόο γλώζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο, έηζη ώζηε λα ελεξγεί, όπσο πξέπεη θάζε θνξά γηα λα ειαρηζηνπνηεί ην 

θίλδπλν απώιεηαο ηνπ ειέγρνπ. Πώο επελεξγνύλ:  

Α. Σα θξέλα πνξείαο;  

Β.  Σα θξέλα αλάγθεο;  

Γ.  Σν ρεηξόθξελν; 

Γ. Σν αληηνιηζζεηηθό ζύζηεκα πέδεζεο (ABS) 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 3 

Μεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ είλαη νη κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 

επαγγεικαηίεο κεηαθνξείο κε δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα (θνξηεγά) έλαληη θνκίζηξνπ, ή 

κίζζσζεο ηνπ νρήκαηνο.  

 

Ση πεξηζζόηεξν γλσξίδεηε πεξί απηνύ ηνπ ηξόπνπ κεηαθνξάο όζνλ αθνξά ην θόκηζηξν θαζώο 

θαη ηε εγγύεζε πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο.( Πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία) 

 

 



ΠΔΡΙΠΣΩΗ 4 

Αιιάδνληαο ηε κνξθή θαη ηελ κεησπηθή επηθάλεηα ηνπ θνξηεγνύ νρήκαηνο επηηπγράλνπκε ηελ 

κείσζε ηεο αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο. Ωζηόζν, ηα αλνηρηά παξάζπξα, θαη ην ύςνο θόξησζεο 

επηδξνύλ ζηελ αύμεζε ηεο αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο. 

  

Α. Ση πξέπεη, σο επαγγεικαηίεο νδεγνί θνξηεγώλ, λα έρνπκε ππόςε καο όζνλ αθνξά ηελ ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηίνπ ζην όρεκα καο θαη πσο κε απηή ηε ελέξγεηα καο επηηπγράλνπκε κείσζε 

ηεο αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο； 

 

Β. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα κεηαθνξάο πιηθώλ κε θαιπκκέλν ην ρώξν θόξησζεο ηνπ θνξηεγνύ 

καο θαη πνηα επίδξαζε  έρεη απηή ε ελέξγεηαο καο όζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο αεξνδπλακηθήο 

αληίζηαζεο； 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 5 

Δμεγήζηε πώο κεηαθέξνληαη κε ην θνξηεγό：  

Α. Οη αθαλόληζηνη βξάρνη,  

Β. Άκκνο, ακκνράιηθα  

Γ. ίδεξνο 

(Σξόπνο ηνπνζέηεζεο, ηξόπνο πξόζδεζεο, πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε πξόζδεζε ηνπο, 

ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά) 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 6 

Οδεγόο κπεηνληέξαο(θνξηεγό ην νπνίν κεηαθέξεη ηζηκεληνπειό) ζε δξνκνιόγην ηνπ ζηνλ 

απηνθηλεηόδξνκν, παξά ην αλήθνξν ηεο Καθνξαηδηάο, αληηιακβάλεηαη όηη  έρεη ζπλερή δηαξξνή 

ηζηκεληνπεινύ ζην δξόκν.   

Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί άκεζα ν νδεγόο θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο; 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΙΠΣΩΗ 7 

Δξσηήζεηο: 

Α. Ση πξέπεη λα γλσξίδεη έλαο νδεγόο θνξηεγνύ βαξένπ ηύπνπ όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο 

πίεζεο θαη ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ησλ ειαζηηθώλ ηνπ νρήκαηόο ηνπ; 

Β. Αλεμάξηεηα από ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζε πνηεο άιιεο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα 

θαηαθεύγεη ζε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επζπγξάκκηζεο ειαζηηθώλ βαξένπ ηύπνπ;  

Γ. Πόηε ζα πξέπεη λα επηζθέπηεηαη εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επζπγξάκκηζεο ειαζηηθώλ 

βαξένπ ηύπνπ;   

Γ. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο αδώηνπ αληί αέξα ζηα ειαζηηθά ηνπ θνξηεγνύ; 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 8 

ε πεξίπησζε θηλεηήξα Diesel ζε θνξηεγό όρεκα: 

Δξσηήζεηο: 

Πώο ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο;  Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν αλάθιεμεο, ηνπο ρξόλνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηα βαζηθά κέξε ηνπ θηλεηήξα. 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 9 

Ο έκπεηξνο νδεγόο θνξηεγνύ είλαη ζε ζέζε λα νδεγεί ην όρεκα ηνπ, κε πεξηζζόηεξε 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ζε όηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Πάλησο, νη νδεγνί θνξηγώλ, κε  

πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο, γλσξίδνπλ όηη γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο ηζρύνο ηνπ 

θηλεηήξα θαη ηε κηθξόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ είλαη απαξαίηεην λα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ 

εμνπιηζκό (όξγαλα κέηξεζεο, ιπρλίεο) ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην πίλαθα νξγάλσλ ηνπ 

νρήκαηνο. 

Α. Αλαθέξαηε θαη πεξηγξάςεηε ηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό ν νπνίνο ππνβνεζά ηνλ νδεγό γηα ηνλ 

ζθνπό απηό. 

Β. Αλαθέξαηε, ζπλνπηηθά, ηα νθέιε ηεο νηθνινγηθήο νδήγεζεο. 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 10 

Οδεγόο θνξηεγνύ ην νπνίν είλαη θνξησκέλν ζην κέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο εθηειεί 

δξνκνιόγην κε αξθεηέο θαηεθνξηθέο θιεηζηέο ζηξνθέο.  

Πνηνο ν ηξόπνο νδήγεζεο ηνπ θνξηεγνύ έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν πιήξεο έιεγρνο ηνπ 

θνξηεγνύ, ε αζθαιή νδήγεζε ηνπ, αιιά θαη πεξαηηέξσ ε απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο ησλ 

θξέλσλ. 



ΠΔΡΙΠΣΩΗ 11 

Πνηεο νη ζπλέπεηεο ππεξθόξησζεο ηνπ πίζσ άμνλα ελόο δηαμνληθνύ θνξηεγνύ όζνλ αθνξά： 

Α. Σελ επζηάζεηα θαη γεληθόηεξα ηε αζθαιή νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο 

Β. Σε θαηαλάισζε θαη θαηαπόλεζε ηνπ νρήκαηνο 

 

 ΠΔΡΙΠΣΩΗ 12 

Η γξαπηή ζπκθσλία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο, όηαλ πξόθεηηαη γηα κεγάιν κεηαθνξηθό έξγν, πνπ ε 

νινθιήξσζή ηνπ απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιώλ δξνκνινγίσλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ νρεκάησλ ή, όηαλ πξόθεηηαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πςειήο 

αμίαο ή, δξνκνινγίνπ πνπ εκπεξηέρεη ξίζθν θιπ. , αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, πνπ Θα ηελ 

θξίλνπλ απαξαίηεηε νη ζπκβαιιόκελνη.  

 

Πνηεο ππνρξεώζεηο έρεη ν κεηαθνξέαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 


