
























































































Ποιές δυνάμεις επενεργούν 
στα κινούμενα οχήματα είτε 
στους τροχούς είτε στο 
κέντρο βάρους ?
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Τί είναι 
βαρύτητα ?

Τί είναι μάζα ?

Τί είναι 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΑΡΟΥΣ



Τι απαιτείται σε 
κάποιο όχημα στην 
ανηφόρα ?

Τι αποτέλεσμα 
έχει η βαρύτητα 
σε κάποιο όχημα 
στην κατηφόρα ?

Τι αποτέλεσμα 
οι απότομοι 
ελιγμόί, οι 
επιβρανδύσεις 
και 
επιτεχύνσεις ?
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Τί είναι Μεικτό 
Βάρος ?

Τί είναι το 
μέγιστο 
Επιτρεπόμενο 
Βάρος ?

Τί είναι Απόβαρο 
Κενού 
Οχήματος ?

 Τί είναι απόβαρο 
οχήματος σε 
ετοιμότητα 
λειτουργίας ?

Τί είναι 
ωφέλιμο 
φορτίο ?



Τί εννούμε 
κριτήριο 
εκπλήρωσης 
στόχου ?

 Τί ορίζεται ως 
μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

φόρτιση 

λειτουργίας ? 

Τι ονομάζεται 
τριβή ?



Απο ποιούς 
παράγοντες 
καθορίζεται η 
καλή πρόσφυση 
του τροχού ?



Πως αυξάνει ο 
συντελεστής 
πρόσφυσης 

Πως ορίζεται η 
δύναμη έλξης ?

Ποιές είναι οι 
τρείς μορφές 
ελκτυκών 
δυνάμεων ? 
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Ποίοι παράγοντες οδηγούν σε ολίσθηση των τροχών και απώλεια ελέγχου του οχήματος ?
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Τι ονομάζουμε 
κεντρομόλο 
δύναμη ?

Τί ονομάζουμε 
φυγόκεντρο 
δύναμη ?

Απο πού 
εξασφαλίζεται η 
κεντρομόλος 
δύναμη ?

           Σαβράμης Μάκης
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Τί ονομάζουμε 
αδράνεια ? 

Το φορτίο 
επηρεάζεται απο 
την ορμή και την 
αδράνεια. Απο 
ποιές ενέργειες 
επιρεάζεται το 
φορτίο ? 
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Πως μπορούμε 
να εξαλείψουμε 
την δύναμη 
ισχυρού πλάγιου 
ανέμου ?

Τι είναι 
ευστάθεια ? 

Πώς 
επιτυχάνουμε 
αυξημένη 
ευστάθεια ?
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Ποιές είναι οι 
ενέργειες του 
οδηγού για να 
εξασφαλίσει 
ασφαλή και 
άνετη 
διαδρομή ?



Ποιά είναι τα 
οφέλη της 
οικονομικής και 
οικολογικής 
οδήγησης ?

Σε ένα μήνα τι 
απώλεια πίεσης 
του ελαστικού 
έχουμε ?
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Όταν ασφαλίζω 
ένα φορτίο τι θα 
πρέπει να λάβω 
υπόψη ?

Τι θα πρέπει ως 
οδηγοί του 
φορτηγού να 
προσέχουμε 
κατα την 
φόρτωση ?





Επιγραμματικά 
ποιά είναι τα είδη 
των φορτίων ?



Κάντε 
αναφορά στις 
εννιά 
κατηγορίες 
μεταλλικών 
φορτίων ?
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Πως γίνεται η 
φόρτωση ενός 
φορτίου με 
ξυλεία, στο 
φορτηγό ? 

Πως γίνεται η 
φόρτωση 
κυλινδρικής 
ξυλείας και τι 
προσέχουμε ?
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Τι πρέπει να 
προσέχουμε για 
τα κοκκώδη 
υλικά ? 

Υλικά όπως η 
άμμος πως 
σκεπάζονται ?

Τι προβλήματα 
παρουσιάζονται 
στα φορτία με 
παλέτες ? 

Το μέσο 
πρόσδεσης έχει 
ως στόχο ...
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Πώς 
τοποθετούνται οι 
παλέτες κατα 
την φόρτωση 
του φορτηγού ?

Τι πρέπει να 
προσέχουμε σε 
φορτία με 
μεγάλο ύψος ?

Πως γίνεται η 
τοποθέτηση των 
σωλήνων , 
βαρελιών .... ?

Πώς 
στοιβάζονται τα 
χαρτοκιβώτια ? 
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Τα μεικτά φορτία 
πως 
τοποθετούνται 
στο φορτηγό ?

Πόσα ελάχιστα 
σημεία 
αγκύρωσης 
πρέπει να έχουμε 
και τι ικανότητα 
συγκράτησης 
πρέπει να έχουν 



Τι ικανότητα 
πρέπει να έχει η 
μετώπη ? 

Το πλάτος της 
μετώπης δεν 
πρέπει να ....

Επιγραμματικά πέστε τα μέσα 
συγκράτησης 
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τι ειναι 
λαθρομεταναστε
υση?

ποιές 
περιπτώσεις 
περιλαμβάνει ο 
όρος 
λαθρομετανάστε
υση?

ποίοι ειναι 
υπευθυνοι για 
την αναπτυξη 
της 
λαθρομεταναστε
υσης?



Πώς 
χαρακτηρίζεται 
η παράνομη 
μετανάστευση ?

Ποιά ειναι η 
ευθύνη του 
μεταφορέα 
σύμφωνα με την 
νομοθεσία ?. 
Δηλαδή πράτει  
αδίκημα....



Ποιούς αφορούν 
οι ποινικές 
κυρώσεις 
κυρίως? Να 
αναφέρετε τους 
υπαιτίους.

Ποιές είναι οι 
ποινές ?



Ποιός είναι ο 
στόχος της 
Ευρωπαϊκης 
οδηγίας 
2004/82/ΕΚ

Ποιά ειναι τα 
στοιχεία που 
πρέπει να 
μεταβιβάζουν οι 
μεταφορείς στις 
αρχές ?
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Τί είναι η 
συνθήκη 
ΣΕΓΚΕΝ ?

Ποιά είναι τα 
κύρια μέτρα 
που αφορούν 
την συνθήκη 
ΣΕΓΚΕΝ ?
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Τί είναι 
εργονομία ?

Κάντε αναφορά 
στους φυσικούς 
κινδύνους του 
επαγγελματία 
οδηγού.



Ποιές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός για να έχει εργονομικό περιβάλλον ?
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Ποιοί 
εξαιρούνται 
απο την 
υποχρέωση 
της ζώνης 
ασφαλείας ?
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Ποιοί παράγοντες 
επιδρούν στην 
οδική ασφάλεια ?











Ποιά είναι τα 
κυριότερα 
χαρακτηριστικά 
των οχημάτων 
που επηρεάζουν 
την οδική 
ασφάλεια ?



όταν λέμε 
ευστάθεια τι 
εννούμε ?

Απο τί 
εξαρτάται η 
στατική των 
οχημάτων ?







Τί εννούμε 
εκτροχιασμό με 
χαμηλή 
ταχύτητα ?

Τί εννούμε 
εκτροχιασμό με 
υψηλή 
ταχύτητα ?









Ποίες είναι οι 
συνέπειες ενός 
ατυχήματος ?



























Τί ενέργειες 
κάνετε σε 
περίπτωση 
κλαταρίσματος 
μπροστινού 
ελαστικού ?

Πώς 
αντιλανβάνεστε 
το κλατάρισμα 
του πίσω 
ελαστικού ? 



Σε τι απόσταση 
τοποθετούμε το 
προειδοποιητικό 
τρίγωνο σε 
περίπτωση 
βλάβης?



Πού οφείλονται οι 
αστοχίες των 
φρένων στα 
υδροπνευματικά 
συστήματα ?

Σε περίπτωση 
απώλειας 
πίεσης στα 
φρένα τι 
ενέργειες 
κάνετε ?

Πού οφείλεται η 
μείωση της 
απόδοσης των 
φρένων στις 
κατηφόρες ?



Τι ενέργειες 
κάνετε σε 
περίπτωση 
πυρκαγιάς ?

Αν η πυρκαγιά 
έχει πάρει 
μεγάλες 
διαστάσεις 
πρέπει να ...



Ποιές είναι οι 
βασικές ενέργεις 
του οδηγού για 
την αποφυγή 
ατυχήματος

Πως αντιδράτε 
σε ατύχημα 
που δεν 
εμπλέκεστε



Ποιός είναι ο 
Ευρωπαϊκός 
αριθμός 
έκτακτης 
ανάγκης ?



Τι 
προτεραιότητα  
δίνετε αν ο 
τραυματίας είναι 
αναίσθητος για 
αποφυγή 
μόνιμης 
βλάβης ?

Πώς σταματάμε 
την έντονη 
αιμοραγία?

Τι ενέργειες 
κάνουμε σε 
περίπτωση 
εγκαυμάτων ?

Τί ενέργειες 
κάνουμε αν ο 
τραυματίας εχι 
έλθει σε επαφή 
με ηλεκτροφόρα 
εγκατάσταση?



Πως 
αντιλαμβανόμαστ
ε ότι κάποιος 
είναι σε 
κατάσταση ΣΟΚ, 
και τι 
αποφεύγουμε ?

Κατα σειρά τι 
ενέργειες 
κάνουμε σε 
ατύχημα που 
εμπλεκόμαστε ?
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Πως 
εξασφαλίζετε τις 
καλύτερες 
συνθήκες 
αποζημείωσης 
σας απο την 
ασφαλιστική 
εταιρία?
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