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ΜΔΡΟ Β 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 6/5/2015 

ΣΟΠΟ: Πανεπιστήμιο Κύππος 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: ΓΤΟ ΩΡΔ 

ΩΡΑ:  10.00π.μ. –   12.00μ.μ. 

 



 

 

 

ΜΔΡΟ Β-  Βαθμολογία: 40% 

 

Δπωτήσειρ/Μελέτερ Πεπιπτώσεων   

 

Υπόνορ Δξέτασηρ: 2 ώπερ  

 

Παπακαλώ απαντήστε σε όλερ τιρ μελέτερ πεπιπτώσεων  
 

 

Πεπίπτωση 1 

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

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

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. 

Πεπίπτωση 2  

Έλαο νδεγόο  ιεσθνξείνπ έρεη πνιιέο πηζαλόηεηεο, ζε θάπνηα θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο, λα εξγαζζεί ζε ιεσθνξείν πνπ κεηαθέξεη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα 

ιεσθνξεία απηά κπνξεί λα είλαη είηε ηδησηηθήο ρξήζεο, είηε ιεσθνξεία Γεκόζηαο Μεηαθνξάο, ή 

αθόκα ιεσθνξεία κηζζσκέλα γηα ην ζθνπό απηό. Σα ιεσθνξεία απηά έρνπλ ηε θαηάιιειε 

δηακόξθσζε θαη εμνπιηζκό, αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ησλ αηόκσλ, πνπ κεηαθέξνπλ.  

Α. Αλαθέξαηε ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ελ ιόγσ νρήκαηα. 

Β. Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ σο πξνο 

ηα άηνκα απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηβίβαζεο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ θαη 

θαηά ηελ αζθαιή απνβίβαζε ηνπο. 

 



Πεπίπτωση 3 

Δίζηε επαγγεικαηίαο νδεγόο θαη εξγάδεζηε ζε κεηαθνξηθό γξαθείν, ην νπνίν έρεη ζπκβιεζεί κε 

ρνιείν γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ δεκνηηθνύ από ην ρνιείν ζην ζπίηη ηνπο θαη αληηζηξόθσο, 

αιιά θαη γηα πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ, ηηο νπνίεο δηνξγαλώλεη ην ρνιείν ζηε 

δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.  

Α. Ση κέηξα πξέπεη λα ιακβάλεηε ζαλ επαγγεικαηίαο νδεγόο θαη πνηα ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη 

λα έρεηε ππόςε ζαο, όζνλ αθνξά ηελ αζθαιή επηβίβαζε, απνβίβαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δξνκνινγίνπ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο.  

Πεπίπτωση 4 

Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα θνξηώλεηαη θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη άμνλεο λα ζεθώλνπλ ην 

θαηάιιειν βάξνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  Τπεξθόξησζε ηνπ νρήκαηνο, πέξαλ 

ηνπ όηη ζπληζηά ηξνραία παξάβαζε, πνπ ηηκσξείηαη απζηεξά, θαζηζηά ην όρεκα ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλν, θαζώο απηό «δνπιεύεη» πέξαλ ησλ νξίσλ αληνρήο ηνπ θαη κπνξεί λα ππνζηεί βιάβε 

θαη λα θαηαζηεί αλεμέιεγθην. 

Α. Πνηεο επηπηώζεηο έρεη ε ππεξθόξησζε ησλ πίζσ αμόλσλ ιεσθνξείνπ; 

Β. Πνηεο επηπηώζεηο έρεη ε ππεξθόξησζε ηνπ δηεπζπληεξίνπ άμνλα; 

Γ. Ση κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ππεξθόξησζε ησλ δεμηώλ, ή αξηζηεξώλ-θαηά πεξίπησζε-αμόλσλ; 

 

Πεπίπτωση 5 

Πνηνο ν ηξόπνο νδήγεζεο ελόο ιεσθνξείνπ ην νπνίν είλαη πιήξεο ζε επηβάηεο θαη απνζθεπέο 

(κέγηζην βάξνο) ζε θαηεθνξηθέο θιεηζηέο ζηξνθέο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν πιήξεο 

έιεγρνο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ε αζθαιή νδήγεζε ηνπ, αιιά θαη πεξαηηέξσ ε απνθπγή ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ησλ θξέλσλ. 

 

Πεπίπτωση 6 

Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν νδεγόο ιεσθνξείνπ ην νπνίν είλαη πιήξεο κε επηβάηεο θαη πώο πξέπεη λα ελεξγεί, όηαλ 

πξόθεηηαη λα ζηαζκεύζεη ην ιεσθνξείν ηνπ: 

Α. Δληόο Πόιεσο 

Β. Αλ εληόο πόιεσο δελ ππάξρεη θνληηλόο δηαζέζηκνο ρώξνο ζηάζκεπζεο θαη είλαη όκσο 

αλαγθαζκέλνο λα ζηαζκεύζεη   

 

 

 



Πεπίπτωση 7 

Δμεγήζηε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ηα ιεσθνξεία: 

A. Αληηνιηζζεηηθό ύζηεκα θξέλσλ ABS (Antilock-Braking System) 

B. Σνπ πλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θξέλσλ (ύζηεκα ηνπ αέξα) 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 8 

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ επαγγεικαηία νδεγνύ πξέπεη λα είλαη ππνδεηγκαηηθή, είηε πξόθεηηαη γηα 

κεηαθνξά επηβαηώλ αζηηθώλ δξνκνινγίσλ είηε γηα κεηαθνξά ηνπξηζηώλ.  

Δξσηήζεηο: 

Α. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν «ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά»;  Παξαθαιώ εμεγήζηε. 

Β. Ση αληηιακβάλεζηε κε ηνλ όξν «επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε»; 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 9 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ζηελ Κύπξν έρεη θαζηεξσζεί ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ςεθηαθνύ 

ηαρνγξάθνπ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ.  

Δξσηήζεηο: 

Α. Πνηα ε ρξήζε ηνπ ηαρνγξάθνπ ζην ιεσθνξείν; 

Β. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ έλαληη ηνπ αλαινγηθνύ; 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 10 

ε πεξίπησζε θηλεηήξα Diesel ζε ιεσθνξείν: 

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

θαη ηα βαζηθά κέξε ηνπ θηλεηήξα. 

Πεπίπτωση 11 

Οδεγείηαη ιεσθνξείν ην νπνίν είλαη πιήξεο κε επηβάηεο θαη μαθληθά ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν 

αληηιακβάλεζηε ππξθαγηά ζην ρώξν ηνπ θηλεηήξα. 

Πώο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεηε θαη πνηεο θαηά ζεηξά νη ελέξγεηεο ζαο； 

 

 



Πεπίπτωση 12 

Δίζηε νδεγόο ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ ην νπνίν είλαη πιήξεο από επηβάηεο θαη εκπιέθεζηε ζε 

αηύρεκα ζε  δηαζηαύξσζε κε όρεκα ηαμί ην νπνίν κεηαθέξεη θαη απηό επηβάηεο ρσξίο 

ηξαπκαηίεο. Ο ππαίηηνο νδεγόο, είλαη ν νδεγόο ηαμί ν νπνίνο παξάβιεςε λα ζηαζκεύζεη ζηε 

δηαζηαύξσζε. Παξά ηαύηα θηλείηαη κε άγξηεο δηαζέζεηο ελαληίνλ ζαο. 

Α. Πώο ζα ρεηξηζηείηε ηελ θαηάζηαζε;  

Β. Πνηα ε ζσζηή δηαδηθαζία ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε όηαλ 

δηαθσλνύλ πξνο ηε επζύλε ηνπ αηπρήκαηνο θαη νη δύν νδεγνί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


