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ΣΗΜΑΝΣΗ 

1. 
Πταν ςε περιοχζσ ζργων ςτον αυτοκινθτόδρομο θ οριηόντια ςιμανςθ 
ςυμπεριλαμβάνει άςπρεσ και κίτρινεσ γραμμζσ ταυτόχρονα, ςζβεςτε : 

 

Λ Μόνο τισ άςπρεσ γραμμζσ. 

Λ Σισ άςπρεσ και τισ κίτρινεσ γραμμζσ. 

 Μόνο τισ κίτρινεσ γραμμζσ. 

 
   2. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

 Αναγγελία προςεγγίςεωσ ςε ανιςόπεδο κόμβο αυτοκινθτόδρομου. 

Λ Αναγγελία προςεγγίςεωσ ςε διαςταφρωςθ οδοφ ταχείασ κυκλοφορίασ. 

Λ Αναγγελία προςεγγίςεωσ ςε διαςταφρωςθ εκνικισ οδοφ. 

 
   3. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ζχετε το δικαίωμα να προςπεράςετε : 

 

 Ναι. 

Λ Όχι. 

 
   

 4. Βρίςκεςτε κατά λάκοσ ςε μια λωρίδα επιβράδυνςθσ και το 
ςυνειδθτοποιείτε κακυςτερθμζνα: 

 

Λ Αλλάηετε λωρίδα. 

 Μζνετε ςτθν ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάκοσ. 

 
   5. Αυτι θ πινακίδα ςασ τονίηει : 

 

 Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου. 

Λ 
Ζναν κίνδυνο που βρίςκεται 1.000 m μετά τθν πινακίδα. 

 
   

6. Ροια οχιματα απαγορεφετε να ειςζλκουν ςε μια οδό με αυτι τθν 
ςιμανςθ : 

 

Λ Σα οχιματα που ζχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τουσ 5 τόνουσ. 

Λ Σα οχιματα ςυνολικοφ βάρουσ που δεν υπερβαίνει τουσ 2 τόνουσ. 

 Σα οχιματα ςυνολικοφ βάρουσ που υπερβαίνει τουσ 5 τόνουσ. 

 
   7. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

Λ Οδόςτρωμα πλάτουσ 2 m. 

 Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε οχιματα ςυνολικοφ πλάτουσ που 
υπερβαίνει τα 2 m. 

Λ Απαγορεφετε θ προςζγγιςθ προπορευόμενου οχιματοσ ςε απόςταςθ 
μικρότερθ των 2 m. 
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8.  Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ: 

 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε ρυμουλκοφμενα οχιματα. 

Λ Ζξοδοσ από περιοχι όπου το μζγιςτο φορτίο ανα άξονα δεν πρζπει να 
υπερβαίνει τουσ 3 τόνουσ. 

 Απαγορεφετε το ρυμουλκοφμενο όχθμα να ζχει βάροσ μεγαλφτερο από 
3 τόνουσ. 

 

9. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε φορτθγά οχιματα. 

 Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε μθχανοκίνθτο όχθμα το οποίο ςφρει 
ρυμουλκοφμενο πλθν θμιρυμουλκοφμενου ενόσ άξονα. 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε ρυμουλκοφμενα οχιματα. 

 
   10. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

 Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε φορτθγά οχιματα. 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε όλα τα μθχανοκίνθτα οχιματα. 

Λ Οδόσ αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ φορτθγϊν οχθμάτων. 

 
   

11. Ροια οχιματα απαγορεφετε να ειςζλκουν ςε μια οδό με αυτι τθ 
ςιμανςθ : 

 

 Σα οχιματα ςυνολικοφ φψουσ που υπερβαίνει τα 3,5 m. 

Λ Σα οχιματα ςυνολικοφ μικουσ που υπερβαίνει τα 3,5 m. 

Λ Σα οχιματα ςυνολικοφ μικουσ που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m. 

 
   

12. Ροια οχιματα απαγορεφετε να ειςζλκουν ςε μια οδό με αυτι τθ 
ςιμανςθ : 

 

Λ Σα οχιματα ωφζλιμου φορτίου 2 τόνων. 

 Σα οχιματα των οποίων το βάροσ ανά άξονα υπερβαίνει τουσ 2 τόνουσ. 

Λ Σα οχιματα ςυνολικοφ βάρουσ μικρότερου από 2 τόνουσ. 

 
   

13. Για ποια οχιματα ιςχυεί θ απόςταςθ αςφαλείασ των 70 m που 
κακορίηει θ πινακίδα αυτι : 

 

 Όλα τα οχιματα. 

Λ Μόνο τα επιβατθγά οχιματα. 

Λ Μόνο τα επιβατθγά οχιματα χωρίσ ρυμουλκοφμενο όχθμα. 

 
   14. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

Λ Απαγορεφετε θ διζλευςθ ςτα φορτθγά. 

Λ Απαγορεφετε θ διζλευςθ ςτα ρυμουλκά οχιματα. 

 Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςτα οχιματα που μεταφζρουν επικίνδυνα 
υλικά. 
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15. Ροια είναι θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

 Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε οχιματα ι ςυνδυαςμοφσ οχθμάτων μικουσ 
που υπερβαίνει τα 10 m . 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε φορτθγά αυτοκίνθτα μικουσ μικρότερου 
των 10 m. 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε φορτθγά αυτοκίνθτα με απόςταςθ μεταξφ 
των αξόνων μεγαλφτερθ των 10 m. 

 

16. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε βυτιοφόρα οχιματα. 

 
Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από 
οριςμζνθ ποςότθτα φλεσ που μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ των 
υδάτων. 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε βαρζα οχιματα επειδι κάτω από το 
οδόςτρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό. 

 
   17. Ροια θ ςθμαςία του ςιματοσ αυτοφ : 

 

Λ Απαγορεφετε ςτουσ οδθγοφσ φορτθγϊν αυτοκινιτων να προςπερνοφν 
άλλα οχιματα. 

 Σζλοσ απαγορεφςεωσ προςπεράςματοσ που ζχει επιβλθκεί ςτα 
φορτθγά αυτοκίνθτα με απαγορευτικι πινακίδα. 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε μθχανοκίνθτα οχιματα. 

 
   18. Ροια θ ςθμαςία τθσ πινακίδασ αυτισ : 

 

Λ Απαγορεφετε θ είςοδοσ ςε οχιματα που μεταφζρουν εκρθκτικζσ ι 
εφφλεκτεσ φλεσ. 

 Τποχρεωτικι παρακαμπτιριοσ διαδρομι των οχθμάτων μεταφοράσ 
επικινδφνων φορτίων. 

Λ Τποχρεωτικι παρακαμπτιριοσ διαδρομι όλων των φορτθγϊν 
οχθμάτων . 

 
   19. Ροια θ ςθμαςία τθσ πινακίδασ αυτισ : 

 

Λ Επιβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι ςε οχιματα που μεταφζρουν 
επικίνδυνεσ φλεσ που μποροφν να προκαλζςουν μόλυνςθ των υδάτων. 

 Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ προσ τα αριςτερά οχθμάτων 
μεταφοράσ επικίνδυνων φορτίων. 

Λ Απαγόρευςθ κατευκφνςεωσ πορείασ οχθμάτων που μεταφζρουν 
επικίνδυνα φορτία. 

 
   20.  Ροια θ ςθμαςία τθσ πινακίδασ αυτισ : 

 

 Επιβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι ςε οχιματα που μεταφζρουν 
επικίνδυνεσ φλεσ που μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ των υδάτων. 

Λ Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων 
φορτίων. 

Λ Απαγόρευςθ κατευκφνςεωσ πορείασ οχθμάτων που μεταφζρουν 
επικίνδυνα φορτία. 
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   21. Ροια θ ςθμαςία τθσ πινακίδασ αυτισ : 

 

 Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ οχθμάτων μεταφοράσ επικινδφνων 
φορτίων προσ τα δεξιά. 

Λ Απαγορεφετε θ πορεία προσ τα δεξιά οχθμάτων που μεταφζρουν 
επικίνδυνα φορτία. 

Λ Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ προσ τα δεξιά όλων των φορτθγϊν 
οχθμάτων. 

 

22.  Σε ποια οχιματα απευκφνεται το μινυμα αυτισ τθσ πινακίδασ: 

 

Λ ε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα εκρθκτικζσ 
ι εφφλεκτεσ φλεσ. 

 ε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα φλεσ που 
μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ των υδάτων. 

Λ ε οχιματα που μεταφζρουν επικίνδυνα υλικά. 

 
   23. Σε ποια οχιματα απευκφνεται το μινυμα αυτισ τθσ πινακίδασ : 

 

Λ ε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα εκρθκτικζσ 
ι εφφλεκτεσ φλεσ. 

Λ ε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα φλεσ που 
μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ των υδάτων. 

 ε οχιματα που μεταφζρουν επικίνδυνα υλικά. 

 
   24. Σε ποια οχιματα απευκφνεται το μινυμα αυτισ τθσ πινακίδασ : 

 

Λ ε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα εκρθκτικζσ 
ι εφφλεκτεσ φλεσ. 

Λ ε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα φλεσ που 
μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ των υδάτων. 

 ε οχιματα μεταφοράσ επικινδφνων φορτίων. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

1. Σε αυτι τθν κατάςταςθ εάν θ οπιςκοδρόμθςθ είναι απαραίτθτθ : 

 

 Σο επιβατθγό υποχωρεί. 

Λ 
Σο βαρφ όχθμα υποχωρεί. 

 
   2. Σε αυτι τθν κατάςταςθ εάν μια οπιςκοδρόμθςθ είναι απαραίτθτθ : 

 

 Σο φορτθγό υποχωρεί. 

Λ 
Σο αυτοκίνθτο που  ρυμουλκεί το τροχόςπιτο υποχωρεί. 

 
   3. Σε ποια οχιματα απαγορεφεται θ είςοδοσ : 

 

Λ ε όλα τα οχιματα όπου το ρυμουλκοφμενο όχθμα ζχει βάροσ 
μεγαλφτερο από 5 τόνουσ. 

 ε όλα τα οχιματα ςυνολικοφ βάρουσ που υπερβαίνει τουσ 5 τόνουσ. 

 
   

4. Κινείςκε με φορτθγό ςε αυτοκινθτόδρομο με τρείσ λωρίδεσ ανά 
κατεφκυνςθ : 

 

 Οδθγείτε ςτισ δφο πλθςιζςτερεσ προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ 
λωρίδεσ. 

Λ Οδθγείτε ςε οποιαδιποτε λωρίδα λόγω τθσ πυκνισ κυκλοφορίασ. 

 
   5. Ρωσ κα ενεργιςετε ςτθν περίπτωςθ αυτι : 

 

 

Θα προχωριςετε μζχρι τθ γραμμι διακοπισ πορείασ, κα ςταματιςετε 
και αφοφ ελζγξετε ότι δεν ζρχονται ςε κάκετθ με ςασ πορεία άλλα 
οχιματα ςτα οποία πρζπει να παραχωριςετε προτεραιότθτα, κα 
προχωριςετε. 

Λ 
Θα προχωριςετε μζχρι το φψοσ τθσ πινακίδασ STOP, κα ςταματιςετε 
εκεί και κα παραχωριςετε προτεραιότθτα ςτα οχιματα που βλζπετε 
ότι κινοφντε ςε κάκετθ με εςάσ πορεία. Όταν δεν βλζπετε να ζρχονται 
άλλα οχιματα κα διαςχίςετε τθ διαςταφρωςθ. 

 
   6. Ο πάγοσ : 

 

Λ υνικωσ ζχει κατανεμθκεί ομοιόμορφα ςτο δρόμο. 

 χθματίηεται κυρίωσ ςε ορεινζσ περιοχζσ, ςε γζφυρεσ και κοντά ςε 
ρεφματα νεροφ. 

Λ χθματίηεται κυρίωσ τισ θμζρεσ που ζχει ομίχλθ. 

 
   7. Στο βουνό, ςτισ απότομεσ ςτροφζσ : 

 

 Κινείςκε ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ ςασ, όςο γίνεται πιο δεξιά. 

Λ 
Κορνάρετε πάντοτε. 
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8. Οδόςτρωμα διπλισ κατεφκυνςθσ χωρίηεται με δφο λευκζσ ςυνεχείσ γραμμζσ. Επιτρζπεται 
θ υπζρβαςθ τουσ : 

 Όχι, ςε καμία περίπτωςθ. 

Λ Ναι, εάν ζχετε ορατότθτα και ελζγχετε τθν απζναντι κατεφκυνςθ. 

Λ Ναι, εάν το προπορευόμενο όχθμα κινείται με πολφ μικρι ταχφτθτα. 
 

9. Οδόςτρωμα διπλισ κατεφκυνςθσ χωρίηεται με μια λευκι ςυνεχι γραμμι. Επιτρζπεται θ 
υπζρβαςθ τθσ : 

Λ 
Ναι, εάν δεν βλζπετε να ζρχονται από τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ οχιματα. 

 Όχι, ςε καμία περίπτωςθ. 

Λ 
Ναι, αν είναι να προςπεράςετε άλλο όχθμα που κινείται με μικρι ταχφτθτα. 

 
 10. Από ποιουσ παράγοντεσ εξαρτάται κυρίωσ το μικοσ ακινθτοποιιςεωσ : 

Λ Από το μικοσ και βάροσ του οχιματοσ και τθν πίεςθ που αςκείται ςτον ποδομοχλό των 
φρζνων. 

 
Από το χρόνο αντιδράςεωσ του οδθγοφ, τθν κατάςταςθ των φρζνων, τθν πίεςθ ςτον 
ποδομοχλό φρζνων, τθν κατάςταςθ των ελαςτικϊν, τθν επιφάνεια και κατάςταςθ του 
οδοςτρϊματοσ (βρεγμζνο κλπ.) 

Λ Από το χρόνο αντιδράςεωσ του οδθγοφ και τθν ταχφτθτα του ανζμου. 

 
 

11. Για να περάςετε δίπλα από ζνα πεηό, οφείλετε να αφιςετε ζνα πλευρικό διάςτθμα το 
λιγότερο : 

Λ 0,50 m. 

 1 m. 

Λ 1,5 m. 

 
 

12. Ροια υποχρζωςθ ζχετε όταν αντιλθφκείτε ότι ο οδθγόσ του οχιματοσ που ακολουκεί ζχει 
πρόκεςθ να ςασ προςπεράςει : 

Λ 
Να ςυνεχίςετε τθν πορεία ςασ ςτο μζροσ του οδοςτρϊματοσ που κινείςκε, ζςτω και αν 
υπάρχει ευχζρεια να μετακινθκείτε προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

Λ Να αυξιςετε τθν ταχφτθτα του οχιματοσ ςασ. 

 
Να φζρετε το όχθμα ςασ όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ 
και αν χρειαςτεί να μειϊςετε τθν ταχφτθτα ςασ για να γίνει το προςπζραςμα με αςφάλεια. 

 
 13. Σε ποια από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ απαγορεφεται το προςπζραςμα : 

 
Αμζςωσ πριν ι επάνω ςε ιςόπεδθ αφφλακτθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ χωρίσ κινθτά 
φράγματα, εκτόσ αν θ κυκλοφορία ρυκμίηεται από φωτεινοφσ ςθματοδότεσ. 

Λ Όταν το προπορευόμενο όχθμα πρόκειται να ςτρίψει δεξιά. 

Λ ε οδοφσ διπλισ κατεφκυνςθσ με μια λωρίδα κυκλοφορίασ για κάκε κατεφκυνςθ. 
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14. Κάποιοσ ςασ προςπερνά και παρατθρείτε να δθμιουργοφνται ςυνκικεσ πρόκλθςθσ 
τροχαίου ατυχιματοσ με όχθμα που κινείται ςτο αντίκετο ρεφμα. Θα πρζπει να : 

 Μειϊςετε ταχφτθτα, ζτςι ϊςτε το όχθμα που ςασ προςπερνά να ειςζλκει μπροςτά από εςάσ.  

Λ Αυξιςετε ταχφτθτα, ζτςι ϊςτε το όχθμα που ςασ προςπερνά να κινθκεί πίςω ςασ. 

Λ Αυξιςετε ταχφτθτα και να κορνάρετε για να προειδοποιιςετε τουσ άλλουσ οδθγοφσ. 

 
 

15. Αν αντιλθφκείτε ότι ζνα όχθμα από τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ ζρχετε επάνω ςασ λόγω 
βλάβθσ ι άλλθσ αιτίασ, πωσ κα αντιδράςετε : 

Λ Θα ςυνεχίςετε τθν πορεία ςασ. 

 Θα προςπακιςετε, κινοφμενοι εφόςον είναι δυνατόν προσ τα δεξιά, να βγείτε από τθν 
τροχιά του οχιματοσ, κορνάροντασ ςυνεχϊσ και αναβοςβινοντασ τα φϊτα ςασ. 

Λ Θα κορνάρετε ςυνεχϊσ αναβοςβινοντασ τα φϊτα ςασ. 

 
 

16. 
Το μιςό ενόσ οδοςτρϊματοσ είναι κλειςμζνο εξαιτίασ εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φτάνουν 
ςυγχρόνωσ και από αντίκετεσ κατευκφνςεισ δφο οχιματα. Ροιο όχθμα πρζπει να 
περιμζνει : 

Λ Σο μικρότερο όχθμα. 

Λ Σο πλατφτερο όχθμα. 

 Σο όχθμα που κινείται ςτθ λωρίδα που βρίςκετε το εμπόδιο. 

 
 

17. 
Ζνα όχθμα που κινείτε αργά (βραδυπορεί) ακολουκείτε από πολλά οχιματα τα οποία 
εξαιτίασ τθσ κυκλοφοριακισ κατάςταςθσ δεν μποροφν να προςπεράςουν. Τι πρζπει να 
κάνει ο οδθγόσ του οχιματοσ που βραδυπορεί : 

Λ Πρζπει να διατθριςει τθν ταχφτθτα του. 

 Πρζπει  ςε κατάλλθλθ κζςθ να ελαττϊςει τθν ταχφτθτα του, εν ανάγκθ να περιμζνει, ζτςι 
ϊςτε τα οχιματα που ακολουκοφν να μπορζςουν να προςπεράςουν. 

Λ Πρζπει να ςτρίψει ςτθν επόμενθ ςτροφι. 

 
 

18. Κατά τθν πορεία ςασ διαπιςτϊνετε ότι χάςατε τον ζλεγχο του αυτοκινιτου επειδι ςτθν 
άςφαλτο υπάρχουν λάδια. Τι κα κάνετε : 

Λ Θα επιβραδφνετε χρθςιμοποιϊντασ τα φρζνα. 

 Θα αφιςετε τον ποδομοχλό του επιταχυντι και κα βάλετε τθ χαμθλότερθ ταχφτθτα. 

Λ Θα πιζςετε τον ποδομοχλό του επιταχυντι και κα διορκϊςετε τθν πορεία με χειριςμό του 
τιμονιοφ. 

 
 

19. Πταν πλθςιάηετε ςε μια ςτροφι τι πρζπει να κάνετε για να μθν ολιςκιςει ι εκτραπεί το 
αυτοκίνθτο ςασ από τθν λωρίδα κυκλοφορίασ που κινείται : 

Λ Να πατιςετε τον ποδομοχλό του φρζνου όταν φτάςετε πάνω ςτθ ςτροφι. 

Λ Να ςυνεχίςετε με τθν ταχφτθτα που φκάνετε ςτθν ςτροφι.  

 Να επιβραδφνετε το αυτοκίνθτο πριν φτάςετε ςτο ςθμείο που αρχίηει θ ςτροφι. 
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20. Ρότε επιτρζπεται να κάνετε όπιςκεν με το όχθμα ςασ : 

Λ Κοντά ςε ζνα ςτφλο φωτιςμοφ. 

 Όταν δεν είναι δυνατι θ προσ τα εμπρόσ κίνθςθ ι γίνεται ελιγμόσ ςτάκμευςθσ. 

Λ Από ζναν κεντρικό ςε ζνα μικρό δρόμο. 
 

21. Θζλετε να ςτρίψετε προσ τα αριςτερά. Ροιά διαδοχικι ςειρά ενεργειϊν πρζπει να κάνετε : 

Λ 
Θζτετε ςε λειτουργία τον δείκτθ αλλαγισ πορείασ, τοποκετείςτε ςτθ ςωςτι κζςθ ςτο δρόμο, 
παρατθρείτε τθν κυκλοφορία που ακολουκεί. 

 
Παρατθρείτε τθν κυκλοφορία που ακολουκεί, κζτετε ςε λειτουργία τον δείκτθ αλλαγισ 
κατεφκυνςθσ, τοποκετείςτε ςτθ ςωςτι κζςθ ςτο δρόμο. 

Λ 
Σοποκετείςτε ςτθ ςωςτι κζςθ ςτο δρόμο, κζτετε ςε λειτουργία τον δείκτθ αλλαγισ 
κατεφκυνςθσ, παρατθρείτε τθν κυκλοφορία που ακολουκεί. 

  

22. Κάκε φορά που προςπερνάτε κάποιο όχθμα τθ νφκτα και επιτρζπεται να ανάψετε τα 
φϊτα πορείασ αυτό το κάνετε : 

Λ Λίγο πριν μεταφερκείτε προσ τα αριςτερά. 

Λ Όταν είςτε ςτα αριςτερά και πριν φτάςετε ςτο φψοσ του. 

 Όταν είςτε ςτο φψοσ του. 

 
 

23. 
Πταν οδθγείτε ςε παγωμζνουσ δρόμουσ θ απόςταςθ που φυςιολογικά χρειάηεται για να 
ςταματιςετε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ ςε ςφγκριςθ με αυτιν που απαιτείται ςε ςτεγνό 
δρόμο είναι πικανό να αυξθκεί κατά : 

Λ 2 φορζσ. 

Λ 5 φορζσ. 

 10 φορζσ. 

 
 

24. Τι πρζπει να γνωρίηετε ςχετικά με τθν κατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ όταν αρχίηει να 
βρζχει και ιδιαίτερα μετά από μια μεγάλθ περίοδο ξθραςίασ : 

Λ Σο ςτρϊμα γλίτςασ ςτθν αρχι τθσ βροχισ δεν είναι επικίνδυνο. 

 Σο ςτρϊμα γλίτςασ ςτθν αρχι τθσ βροχισ είναι επικίνδυνο. 

Λ Σο ςτρϊμα γλίτςασ δεν επθρεάηει τθν πρόςφυςθ των ελαςτικϊν. 

 
 

25. Ρωσ μπορείτε ςε ζνα μεγάλου μικουσ και απότομο κατιφορο να εκμεταλλευτείτε κατά 
τον καλφτερο τρόπο τθν επίδραςθ φρεναρίςματοσ του κινθτιρα : 

Λ Με το να επιλζξετε ζγκαιρα υψθλότερθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο. 

 Με το να επιλζξετε ζγκαιρα χαμθλότερθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο. 

Λ Με το να τοποκετιςετε ζγκαιρα το μοχλό ςτθ νεκρά. 

 
 

26. Πταν οδθγείτε ςε μεγάλου μικουσ και κλίςθσ κατθφόρα κα πρζπει να ελζγχετε τθν 
ταχφτθτα του οχιματοσ ςασ : 

Λ Χρθςιμοποιϊντασ ςε όλθ τθ διαδρομι το ποδόφρενο. 

 Επιλζγοντασ πριν αρχίςει θ κατθφόρα χαμθλότερθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων, 
χρθςιμοποιϊντασ κατά διαςτιματα το ποδόφρενο. 

Λ Χρθςιμοποιϊντασ το ποδόφρενο και επιλζγοντασ χαμθλότερθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων 
πλθςιάηοντασ το τζλοσ τθσ κατθφόρασ. 
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27. Ροιοσ τρόποσ οδιγθςθσ είναι ιδιαίτερα οικονομικόσ και ςυμβάλλει ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ : 

 Ζγκαιρθ αλλαγι τθσ ςχζςθσ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων με τθν αμζςωσ μεγαλφτερθ. 

Λ Οδιγθςθ εξαντλϊντασ τον αρικμό ςτροφϊν για κάκε ςχζςθ του κιβωτίου ταχυτιτων. 

Λ Ζγκαιρο ανζβαςμα τθσ ςχζςθσ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων μόλισ αρχίηει ανθφόρα. 

 
 

28. Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ για οικονομικι οδιγθςθ και μειωμζνθ εκπομπι καυςαερίων 
: 

 Ζνασ κινθτιρασ που είναι καλά ςυντθρθμζνοσ και ςωςτά ρυκμιςμζνοσ. 

Λ Γριγορο ξεκίνθμα και δυνατι επιτάχυνςθ. 

Λ Πίεςθ ςτα ελαςτικά χαμθλότερθ τθσ κανονικισ. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΤΗΓΩΝ 

1. Σε αυτοκινθτόδρομουσ με τρείσ ι περιςςότερεσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ, τα 
φορτθγά ι οι ςυνδυαςμοί αυτϊν ςε ποια ι ποιεσ λωρίδεσ επιτρζπεται να κινοφνται : 

Λ τθν πλθςιζςτερθ προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

 τισ δφο πλθςιζςτερεσ προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

Λ ε όλεσ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ. 

 
 

2. Σε οδοφσ με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ, τα φορτθγά ι οι ςυνδυαςμοί 
αυτϊν ςε ποια ι ποιεσ λωρίδεσ επιτρζπεται να κινοφνται : 

Λ Μόνο ςτθ πλθςιζςτερθ προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

Λ Και ςτισ δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ. 

 τθν δεξιά λωρίδα κυκλοφορίασ και για ελάχιςτο χρόνο και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ 
(προςπζραςμα κ.τ.λ.) ςτθν αριςτερι. 

 
 

3.  
Σε οδοφσ μεγάλθσ κλίςθσ, που θ διζλευςθ δφο αντίκετα ερχόμενων φορτθγϊν είναι 
αδφνατθ ι δυςχερισ, ποιοσ οδθγόσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραχωριςει προτεραιότθτα : 

 Ο οδθγόσ του φορτθγοφ, που κινείται ςτθν κατωφζρεια. 

Λ Ο οδθγόσ του φορτθγοφ, που κινείται ςτθν ανωφζρεια. 

 
 

4. Η ςτάκμευςθ των φορτθγϊν άνω των 3.500 Kg ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 
πόςεσ ςυνεχείσ ϊρεσ επιτρζπεται ςτθν ίδια κζςθ : 

Λ Μζχρι 12 ϊρεσ. 

 Μζχρι 24 ϊρεσ. 

Λ Όςεσ ϊρεσ κζλει ο ιδιοκτιτθσ ι ο οδθγόσ του. 

 
 

5. Πταν ζνα φορτθγό πάκει βλάβθ εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ ςε πόςθ απόςταςθ πρζπει ο 
οδθγόσ να τοποκετιςει το τρίγωνο προειδοποίθςθσ : 

Λ ε απόςταςθ τουλάχιςτον 50 m. 

 ε απόςταςθ τουλάχιςτον 20 m. 

Λ ε απόςταςθ το πολφ 20 m. 

 
 6. Το ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (ABS) : 

Λ Αποτρζπει το μπλοκάριςμα του διαφορικοφ ςτισ ςτροφζσ. 

Λ Αποτρζπει τθν ολίςκθςθ των τροχϊν κατά τθν επιτάχυνςθ. 

 Αποτρζπει το μπλοκάριςμα των τροχϊν όταν φρενάρετε ςε βρεγμζνο δρόμο. 

 
 

7. Ζξω από τα αςτικά κζντρα οι οδθγοί πρζπει να ςβινουν τα φϊτα πορείασ και να 
χρθςιμοποιοφν τα φϊτα διαςταυρϊςεωσ ι ομίχλθσ : 

 Εάν υπάρχει κίνδυνοσ να καμπϊνουν τουσ οδθγοφσ των άλλων οχθμάτων που ζρχονται από 
τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. 

Λ Μιςι ϊρα πριν από τθν ανατολι του θλίου. 

Λ Όταν κατά τθν πορεία δεν τθροφν τθν απόςταςθ αςφαλείασ. 
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8. Ροιο είναι το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ των φορτθγϊν μικτοφ βάρουσ άνω 
των 3.500 Kg ςε αυτοκινθτόδρομουσ αν αυτό δεν κακορίηεται με ειδικζσ πινακίδεσ : 

 85 km/h. 

Λ 70 km/h. 

Λ 90 km/h. 

 
 

9. 
Ροιο είναι το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ των φορτθγϊν μικτοφ βάρουσ άνω 
των 3.500 kg ςε οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, αν αυτό δεν κακορίηεται με ειδικζσ πινακίδεσ 
: 

 80 km/h. 

Λ 70 km/h. 

Λ 90 km/h. 

 
 

10.  
Ροιο είναι το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ των φορτθγϊν μικτοφ βάρουσ άνω 
των 3.500 kg, εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, αν αυτό δεν κακορίηεται με ειδικζσ πινακίδεσ 
: 

 80 km/h. 

Λ 70 km/h. 

Λ 90 km/h. 

 
 

11. Ροιο είναι το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ ςυνδυαςμοφ φορτθγϊν εκτόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν, αν αυτό δεν κακορίηεται διαφορετικά με ειδικζσ πινακίδεσ : 

Λ 80 km/h. 

 70 km/h. 

Λ 90 km/h. 

 
 

12. 
Αν περιςςότερα του ενόσ φορτθγά αυτοκίνθτα, που μεταφζρουν επικίνδυνεσ φλεσ, 
κινοφνται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ  (κονβόι) θ ελάχιςτθ απόςταςθ που πρζπει να τθροφν 
μεταξφ τουσ ςυνιςτάται να είναι τουλάχιςτον : 

 75 m. 

Λ 100 m. 

Λ 150 m. 

 
 

13. Ζνα φορτθγό αυτοκίνθτο, ςε οδό ταχείασ κυκλοφορίασ με τρείσ ι περιςςότερεσ λωρίδεσ 
κυκλοφορίασ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, επιτρζπεται να κινείται : 

Λ Μόνο ςτθ δεξιά λωρίδα κυκλοφορίασ. 

 Μόνο ςτισ δφο δεξιότερεσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ. 

Λ ε όλεσ τισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ. 

 
 

14. Σε ζνα φορτθγό αυτοκίνθτο, κινοφμενο ςε οδικό δίκτυο με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ  
προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, επιτρζπεται να κινείται : 

 τθν δεξιά λωρίδα κυκλοφορίασ. Σθν αριςτερι τθν χρθςιμοποιεί μόνο για προςπεράςματα ι 
άλλεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ και για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Λ τθν δεξιά λωρίδα κυκλοφορίασ. Σθν αριςτερι λωρίδα κυκλοφορίασ δεν επιτρζπεται να τθ 
χρθςιμοποιεί ςε καμία περίπτωςθ. 

Λ Και ςτισ δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ. 
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15. Ζνα φορτθγό αυτοκίνθτο, κινοφμενο ςε οδικό δίκτυο με μια λωρίδα κυκλοφορίασ, 
επιτρζπεται να κινείται : 

Λ το μζςον τθσ λωρίδασ κυκλοφορίασ. 

 το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

Λ το μζςον του οδοςτρϊματοσ. 

 
 16. Σε ποια από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ το προςπζραςμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο : 

 Όταν το οδόςτρωμα τθσ κατεφκυνςθσ του αποτελείται από μια λωρίδα κυκλοφορίασ και 
χρθςιμοποιεί μζροσ του οδοςτρϊματοσ τθσ αντίκετθσ κυκλοφορίασ. 

Λ Όταν προςπερνά ςε αυτοκινθτόδρομο λόγω των υψθλϊν ταχυτιτων που αναπτφςςονται. 

Λ Όταν ςε οδόςτρωμα διπλισ κατεφκυνςθσ με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ 
χρθςιμοποιεί, για το προςπζραςμα, τθν αριςτερι λωρίδα τθσ κατεφκυνςθσ του. 

 
 

17. Ροιοι είναι οι λόγοι που κακιςτοφν ιδιαίτερα επικίνδυνθ τθν κίνθςθ των φορτωμζνων 
φορτθγϊν αυτοκινιτων ςτισ ςτροφζσ : 

 Ο όγκοσ, το είδοσ και το βάροσ του φορτίου. 

Λ Η μείωςθ τθσ ταχφτθτασ του φορτθγοφ. 

Λ Οι κατάλλθλοι χειριςμοί του οδθγοφ. 

 
 18. Για να διαςχίςει με αςφάλεια ζνα φορτωμζνο φορτθγό μια ςτροφι πρζπει : 

Λ Να μειϊςει τθν ταχφτθτα μζςα ςτθ ςτροφι. 

Λ Να ανεβάςει τθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

 Να μειϊςει ταχφτθτα πριν τθ ςτροφι και όχι πάνω ςε αυτιν. 

 
 

19. 
Ο οδθγόσ φορτθγοφ οχιματοσ (ειδικά αν είναι φορτωμζνο) που πλθςιάηει ςε κάποιο 
δρόμο με μεγάλθ κατθφορικι κλίςθ πρζπει να ακολουκιςει τθν εξισ ςειρά ενεργειϊν : 

 
Πριν φτάςει ςτον κατθφορικό δρόμο κατεβάηει ςχζςθ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων, χρθςιμοποιεί 
τον επιβραδυντι, για να αποφεφγει το ςυχνό, ςτακερό και μεγάλθσ διάρκειασ φρενάριςμα. 

Λ υνεχίηει με τθν ταχφτθτα που είχε και όταν διαπιςτϊςει ότι επιταχφνεται το όχθμα βάηει 
τον επιβραδυντι και ςτθ ςυνζχεια κατεβάηει ςχζςθ ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

Λ Χρθςιμοποιεί ςυνεχϊσ και όςο χρειάηεται τον ποδομοχλό των φρζνων, είτε με ςυχνό 
εναλλαςςόμενο πάτθμα, είτε με ςυνεχζσ και ςτακερό πάτθμα. 

 
 

20. Μετά τθ ηεφξθ (ςφνδεςθ) ενόσ αρκρωτοφ φορτθγοφ οχιματοσ (ρυμουλκό με επικακιμενο) 
πρζπει να κάνετε ελζγχουσ : 

Λ Όχι, δεν χρειάηεται, αρκεί θ ηεφξθ (ςφνδεςθ ) να γίνει ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςειρά 
ενεργειϊν. 

 
Ναι, κυρίωσ ςτθ ςφνδεςθ, ςτθν αςφάλιςθ τθσ άρκρωςθσ πλάκασ- πείρου και ςτθ 
λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ πζδθςθσ και του θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ του 
επικακιμενου. 
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ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ- Η ΚΟΥΑΣΗ- ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ- 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

1. 
Το ποςοςτό των υπεφκυνων για κανατθφόρα τροχαία ατυχιματα, 
ςτουσ οποίουσ θ περιεκτικότθτα αλκοόλ ςτο αίμα βρζκθκε να 
υπερβαίνει το νόμιμο όριο, είναι τθσ τάξθσ του : 

 

Λ 10% 

Λ 25% 

 40% 

 
   6. Για να προςφζρετε βοικεια είναι μερικζσ φορζσ απαραίτθτο : 

 

Λ Δϊςετε να πιεί αλκοόλ ζνασ τραυματιςμζνοσ. 

 Απζχετε αν δεν γνωρίηετε τι πρζπει να κάνετε. 

Λ Βγάλετε το κράνοσ ενόσ οδθγοφ δικφκλου. 

 

7. Για να κάνετε ζνα ταξίδι περίπου 300 Km με μια μζςθ ταχφτθτα 70 km/h , κα κάνετε 
περίπου : 

Λ 4 ϊρεσ. 

 5 ϊρεσ και 30 λεπτά τουλάχιςτον. 

Λ 5 ϊρεσ. 

 
 

8. Ρόςο είναι το ελάχιςτο ποςοςτό αλκοόλ ςτο αίμα που κεωρείται ότι ο οδθγόσ φορτθγοφ 
βρίςκεται υπο τθν επίδραςθ του : 

Λ Μεγαλφτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματοσ. 

 Μεγαλφτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματοσ. 

Λ Μεγαλφτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματοσ. 

 
 

9. Πταν οδθγείτε επί πολφ χρόνο ςε ζνα αυτοκινθτόδρομο μπορεί να νιϊκετε κουραςμζνοι. 
Η καλφτερθ ςυμπεριφορά ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι : 

Λ Ανοίξετε το ραδιόφωνο ςασ, μπορεί να βοθκιςει ςτθ ςυγκζντρωςθ ςασ. 

 
Βεβαιωκείτε ότι το όχθμα ζχει καλό εξαεριςμό και εάν είναι απαραίτθτο ςταματιςτε ςε μια 
περιοχι ςτάκμευςθσ και περπατιςτε. 

Λ Αυξιςτε τθν ταχφτθτα για να μειϊςετε τον χρόνο ταξιδιοφ. 

 
 

10. 
Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να προλθφκεί θ κόπωςθ, ςε πολφωρθ οδιγθςθ : 

Λ Με καλφτερο αεριςμό. 

Λ Πίνοντασ καφζ κακϊσ οδθγείτε. 

 Με ςτάςεισ για ξεκοφραςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 
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11. Πταν πραγματοποιείτε ζνα μακρινό ταξίδι, πρζπει να κάνετε περιοδικζσ ςτάςεισ για 
ξεκοφραςθ που κα βελτιϊςουν τθν ετοιμότθτα ςασ ςτθν οδιγθςθ : 

Λ Όχι, για να φτάςετε γριγορα ςτον προοριςμό ςασ. 

Λ Ναι, κάκε 8 ϊρεσ περίπου, αν το ταξίδι υπερβαίνει αυτό το χρόνο. 

 Ναι, κάκε 2 ϊρεσ και για 15 λεπτά τθσ ϊρασ τουλάχιςτον ςε κάκε ςτάςθ. 

 
 

12. Ζχετε προκαλζςει ηθμιά ςε ζνα ςτακμευμζνο όχθμα. Αν και περιμζνετε αρκετά, εν τοφτοισ 
δεν φάνθκε ο ιδιοκτιτθσ του. Τι πρζπει να κάνετε : 

Λ Είναι αρκετό να δϊςετε το όνομα ςασ και τθ διεφκυνςθ ςασ ςε ζνα μάρτυρα που δεν 
αναμείχκθκε ςτο ατφχθμα. 

 Να αφιςετε τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ ςασ και του οχιματοσ ςασ επάνω ςτο χτυπθμζνο 
όχθμα και επιπλζον να δθλϊςετε εντόσ 24 ωρϊν το ατφχθμα ςτον ιδιοκτιτθ είτε άμεςα είτε 
μζςω του πλθςιζςτερου Αςτυνομικοφ Σμιματοσ. 

Λ 
Ζχετε δικαίωμα να εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχιματοσ χωρίσ να κάνετε τίποτα. 

 
 

13. 
Ζχετε εμπλακεί ςε ζνα ατφχθμα μόνο με υλικζσ ηθμιζσ. Θα πρζπει να ενθμερϊςετε τον 
ηθμιωκζντα άμεςα ι ζμμεςα μζςα ςε : 

 24 ϊρεσ. 

Λ 48 ϊρεσ. 

Λ 7 θμζρεσ. 

 
 14. Η άδεια οδιγθςθσ Γ ι Γ+Ε κάκε πότε ανανεϊνεται : 

Λ Κάκε τρία (3) χρόνια μζχρι το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ. 

Λ Κάκε πζντε (5) χρόνια μετά το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ. 

 Κάκε πζντε (5) χρόνια μζχρι το 65ο ζτοσ και κάκε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο. 

 
 

15. Ο οδθγόσ του φορτθγοφ, εκτόσ από το κλειδί του ταχογράφου, πρζπει να ζχει ςτο 
φορτθγό και να επιδεικνφει, αν του ηθτθκεί, τα φφλλα καταγραφισ ταχφτθτασ : 

Λ Σθσ προθγοφμενθσ θμζρασ. 

Λ Σων πζντε (5) προθγοφμενων θμερϊν. 

 Σων δεκαπζντε (15) προθγοφμενων θμερϊν. 

 
 

16. Τι ποινζσ προβλζπονται αν ζνασ οδθγόσ γίνεται υπαίτιοσ τροχαίου ατυχιματοσ με ςοβαρό 
τραυματιςμό : 

Λ Αφαίρεςθ άδειασ οδιγθςθσ από 1 μινα μζχρι 1 χρόνο. 

Λ Αφαίρεςθ άδειασ οδιγθςθσ από 2 μινεσ μζχρι 3 χρόνια. 

 Αφαίρεςθ άδειασ οδιγθςθσ από 3 μινεσ μζχρι 2 χρόνια. 
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17. Τι ποινζσ προβλζπονται αν ζνασ οδθγόσ γίνεται υπαίτιοσ τροχαίου ατυχιματοσ με κάνατο 
: 

Λ Αφαίρεςθ άδειασ οδιγθςθσ από 2 ζωσ 3 χρόνια. 

Λ Αφαίρεςθ άδειασ οδιγθςθσ από 2 ζωσ 4 χρόνια. 

 Αφαίρεςθ άδειασ οδιγθςθσ από 2 ζωσ 5 χρόνια. 

 

18. Τι διοικθτικζσ ποινζσ προβλζπονται αν κάποιοσ οδθγεί όχθμα χωρίσ να ζχει τθ νόμιμθ 
άδεια οδιγθςθσ : 

 τζρθςθ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ για 3 ζτθ τουλάχιςτον. 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ για 5 ζτθ τουλάχιςτον. 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ για 10 ζτθ τουλάχιςτον. 

 
 

19. 
Τι διοικθτικζσ ποινζσ προβλζπονται αν κάποιοσ οδθγεί όχθμα χωρίσ να ζχει τθ νόμιμθ 
άδεια οδιγθςθσ και γίνει υπαίτιοσ τροχαίου ατυχιματοσ με ςοβαρό τραυματιςμό ι 
κάνατο : 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ για 20 ζτθ τουλάχιςτον. 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ για 15 ζτθ τουλάχιςτον. 

 τζρθςθ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ για 10 ζτθ τουλάχιςτον. 

 
 

20. Τι διοικθτικζσ ποινζσ προβλζπονται αν κάποιοσ οδθγεί όχθμα κατά τθν διάρκεια που του 
ζχει αφαιρεκεί θ άδεια οδιγθςθσ : 

 τζρθςθ του δικαιϊματοσ επαναχοριγθςθσ για 3 ζτθ τουλάχιςτον. 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ επαναχοριγθςθσ για 5 ζτθ τουλάχιςτον. 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ επαναχοριγθςθσ για 10 ζτθ τουλάχιςτον. 

 
 

21. 
Τι διοικθτικζσ ποινζσ προβλζπονται, αν κάποιοσ οδθγεί όχθμα, κατά τθν διάρκεια που του 
ζχει αφαιρεκεί θ άδεια οδιγθςθσ και γίνει υπαίτιοσ τροχαίου ατυχιματοσ με ςοβαρό 
τραυματιςμό ι κάνατο : 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ επαναχοριγθςθσ για 10 ζτθ. 

Λ τζρθςθ του δικαιϊματοσ επαναχοριγθςθσ για 20 ζτθ. 

 Μζχρι και τθν οριςτικι ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ επαναπόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ. 

 
 

22. 
Σε περίπτωςθ που θ εμπρόςκια πινακίδα κυκλοφορίασ του οχιματοσ κοπεί ςτα δφο, τότε 
πρζπει : 

Λ Να ςτερεωκοφν τα δφο τμιματα μαηί. 

 Να αποτανκείτε ςτθν αρμόδια Τπθρεςία υγκοινωνιϊν για αντικατάςταςθ. 

Λ Να αγοράςετε και να τοποκετιςετε μια ανταλλακτικι πινακίδα. 
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23. 
Για ποιουσ λόγουσ επιβάλλονται περιοριςτικά μζτρα κυκλοφορίασ των βαρζων φορτθγϊν 
αυτοκινιτων, από και προσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα κατά τισ μεγάλεσ εξόδουσ : 

Λ Για να μειωκεί θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ κατά τθν ζξοδο και είςοδο ςτο αςτικό κζντρο. 

Λ Για τθν μείωςθ των τροχαίων δυςτυχθμάτων. 

 Για να περιοριςτεί θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ και να μειωκοφν τα τροχαία δυςτυχιματα. 

  

24. 
Σε οδόςτρωμα, εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, που δεν απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ 
φορτθγϊν αυτοκινιτων με ςιμανςθ, ποια είναι θ ανϊτερθ επιτρεπτι ςυνεχισ χρονικι 
διάρκεια ςτάκμευςθσ ςτθν ίδια κζςθ ενόσ φορτθγοφ  αυτοκινιτου (άνω των 3.500 kg). 

Λ 48 ςυνεχείσ ϊρεσ. 

Λ 6 ςυνεχείσ θμζρεσ. 

 24 ςυνεχείσ ϊρεσ. 

 
 

25. 
Ο εφοδιαςμόσ των κυκλοφοροφντων φορτθγϊν αυτοκινιτων με κάρτα ελζγχου 
καυςαερίων μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ μάηασ άνω των 3.500 kg, πρζπει να γίνεται κάκε : 

 Ζξι (6) μινεσ. 

Λ Ζνα (1) χρόνο. 

Λ Δφο (2) χρόνια. 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΗ 
 

1. 
Το μζγιςτο όριο του μικτοφ βάρουσ ενόσ διαξονικοφ φορτθγοφ, για εκνικζσ μεταφορζσ 
είναι : 

Λ 16.000 kg. 

 19.000 kg. 

Λ 20.000 kg 

  

2. 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο όριο του μικτοφ βάρουσ ενόσ διαξονικοφ ρυμουλκοφμενου 
οχιματοσ, για εκνικζσ μεταφορζσ είναι : 

Λ 16.000 kg. 

 19.000 kg. 

Λ 20.000 kg 

  

3. 
Η μζγιςτθ επιτρεπόμενθ φόρτιςθ του οδοςτρϊματοσ από ζνα ηεφγοσ μθ διευκυντθρίων 
αξόνων με απόςταςθ μεταξφ τουσ μεγαλφτερθ από ζνα (1) μζτρο και μικρότερθ ι ίςθ με 
δφο (2) μζτρα, για εκνικζσ μεταφορζσ, είναι :  

Λ 17.000 kg. 

 20.000 kg.  

Λ 22.000 kg. 

  

4. 
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το μζγιςτο μικοσ φορτθγοφ για εκνικζσ ι διεκνείσ 
μεταφορζσ είναι : 

Λ 11,5 m. 

 12 m. 

Λ 12,5 m. 

  

5. 
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το μζγιςτο πλάτοσ φορτθγοφ (με υπερκαταςκευι 
χωρίσ κλιματιςμό) για εκνικζσ μεταφορζσ είναι : 

Λ 2,50 m. 

 2,55 m. 

Λ 2,60 m. 

  

6. 
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το μζγιςτο πλάτοσ φορτθγοφ (με υπερκαταςκευι με 
κλιματιςμό) για εκνικζσ μεταφορζσ είναι : 

Λ 2,50 m. 

Λ 2,55 m 

 2,60 m 

  

7. 
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το μζγιςτο φψοσ φορτθγοφ για εκνικζσ ι διεκνείσ 
μεταφορζσ είναι : 

Λ 3,80 m 

 4,00 m. 

Λ 4,20 m 
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8. 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ ενόσ διαξονικοφ φορτθγοφ, που εκτελεί διεκνείσ 
μεταφορζσ, είναι :  

Λ 16.000 kg. 

  18.000 kg.  

Λ 19.000 kg. 

  

9. 
Το μζγιςτο βάροσ ενόσ τριαξονικοφ φορτθγοφ με μθχανικι ανάρτθςθ που εκτελεί διεκνείσ 
μεταφορζσ, είναι : 

 25.000 kg. 

Λ 26.000 kg. 

Λ 28.000 kg. 

  

10. 
Το μζγιςτο βάροσ ενόσ τριαξονικοφ φορτθγοφ με διπλά ελαςτικά ςτον κινθτιριο άξονα και 
ανάρτθςθ πεπιεςμζνου αζρα ι αναρτιςεισ αναγνωριςμζνεσ ωσ ιςοδφναμεσ, που εκτελεί 
διεκνείσ μεταφορζσ, είναι : 

Λ 25.000 kg. 

 26.000 kg. 

Λ 28.000 kg. 

  

11. 
Το μζγιςτο βάροσ τριαξονικοφ φορτθγοφ, που εκτελεί διεκνείσ μεταφορζσ και του οποίου 
κάκε κινθτιριοσ άξονασ είναι εξοπλιςμζνοσ με διπλά ελαςτικά και το μζγιςτο βάροσ ςε 
κάκε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι : 

Λ 25.000 kg. 

 26.000 kg. 

Λ 28.000 kg. 

  

12. 
Το μζγιςτο βάροσ ενόσ τριαξονικοφ αρκρωτοφ οχιματοσ που εκτελεί εκνικζσ μεταφορζσ, 
είναι : 

Λ 28.000 kg. 

 29.000 kg. 

Λ 32.000 kg. 

  

13. 
Το μζγιςτο βάροσ ενόσ αρκρωτοφ οχιματοσ αποτελοφμενο από διαξονικό ρυμουλκό και 
τριαξονικό θμιρυμουλκοφμενο, που εκτελεί διεκνείσ μεταφορζσ, είναι : 

 40.000 kg. 

Λ 38.000 kg. 

Λ 44.000 kg. 

  

14. 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του κινθτιριου άξονα ενόσ διαξονικοφ φορτθγοφ, που 
εκτελεί εκνικζσ μεταφορζσ, είναι : 

Λ 11.500 kg. 

Λ 12.000 kg. 

 13.000 kg 
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15. 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του κινθτιριου άξονα ενόσ διαξονικοφ φορτθγοφ, που 
εκτελεί διεκνείσ μεταφορζσ, είναι : 

Λ 12.000 kg. 

 11.500 kg. 

Λ 13.000 kg. 

  

16. 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ ςτο ηεφγοσ αξόνων τριαξονικοφ φορτθγοφ με μθχανικι 
ανάρτθςθ, που εκτελεί διεκνείσ μεταφορζσ και του οποίου θ απόςταςθ των αξόνων είναι 
μεγαλφτερθ ι ίςθ των 1,3 m και μικρότερθ των 1,8 m, είναι : 

 18.000 kg. 

Λ 19.000 kg. 

Λ 20.000 kg. 

  

17. 
Το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ ενόσ απλοφ άξονα μθ διευκυντιριου και μθ κινθτιριου ςε 
ζνα φορτθγό για εκνικζσ μεταφορζσ είναι : 

 10.000 kg. 

Λ 11.500 kg. 

Λ 13.000 kg. 

  

18. 
Η εγκατάςταςθ και χριςθ τθσ διάταξθσ του περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ ςφμφωνα με τθν 
οδθγία 92/6/ΕΕ εφαρμόηεται ςε φορτθγά, των οποίων το μικτό βάροσ είναι : 

 Μεγαλφτερο των 12.000 kg. 

Λ Μεγαλφτερο των 10.000 Kg. 

Λ Μικρότερο των 10.000 Kg. 

  

19. 
Η μζγιςτθ επιτρεπτι φόρτιςθ του οδοςτρϊματοσ από ζνα διευκυντιριο άξονα (κινθτιριο 
ι όχι) για εκνικζσ μεταφορζσ είναι : 

Λ 7.500 kg. 

Λ 8.000 kg. 

 7.000 kg. 
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

1. 
Ρριν το φφλλο καταγραφισ (δίςκοσ ι ταινία) ειςαχκεί ςτθ ςυςκευι του ταχογράφου, ο 
οδθγόσ πρζπει : 

 
Να ςυμπλθρϊςει ςε αυτό τα ςτοιχεία που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ για τουσ 
ταχογράφουσ διατάξεισ. 

Λ Να το τοποκετιςει ςτθ ςυςκευι χωρίσ καμία ςυμπλιρωςθ. 

Λ Να αναγράψει ςε αυτό μόνο το ονοματεπϊνυμο του. 

  
2. Η ςυςκευι του ταχογράφου πρζπει να βρίςκεται ςε λειτουργία : 

 Ολόκλθρο το εικοςιτετράωρο χωρίσ διακοπι. 

Λ Για 10 ϊρεσ. 

Λ Για 15 ϊρεσ. 

  

3. 
Ροιοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να φυλάςςει για ζνα χρόνο τα φφλλα καταγραφισ (δίςκουσ-
ταινίεσ) του ταχογράφου του φορτθγοφ : 

 Ο ιδιοκτιτθσ του οχιματοσ. 

Λ Η αρμόδια αςτυνομικι αρχι. 

Λ Ο οδθγόσ του οχιματοσ. 

  

4. 
Σε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ ςυςκευισ του ταχογράφου ποια υποχρζωςθ ζχει ο οδθγόσ του 
αυτοκινιτου : 

Λ Να ειδοποιιςει τον ιδιοκτιτθ του οχιματοσ. 

 
Να φροντίςει για τθν ταχεία επιςκευι τθσ, αναφζροντασ το γεγονόσ ςτθν πλθςιζςτερθ 
αςτυνομικι αρχι. 

Λ Να επιςκευάςει τθ ςυςκευι όταν μπορζςει. 

  

5. 
Ο περιοριςτισ ταχφτθτασ (κόφτθσ) τοποκετείται ςτα φορτθγά, ςε εφαρμογι τθσ οδθγίασ 
92/6/ΕΟΚ, και περιορίηει τθν ταχφτθτα αυτϊν ςε  

 90 km/h. 

Λ 100 km/h. 

Λ 110 km/h. 

  

6. 
Η μζγιςτθ ταχφτθτα ςτον περιοριςτι ταχφτθτασ (κόφτθσ) που τοποκετείται ςτα φορτθγά, 
ςε εφαρμογι τθσ οδθγίασ 92/6/ΕΟΚ, ρυκμίηεται ςε : 

Λ 100 km/h. 

Λ 90 km/h. 

 85 km/h. 

  

7. 
Για πόςο χρόνο πρζπει να φυλάςςονται τα φφλλα καταγραφισ (δίςκοι-ταινίεσ) των 
ταχογράφων μετά τθ χριςθ τουσ : 

Λ 6 μινεσ. 

 12 μινεσ. 

Λ 24 μινεσ. 
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8. 
Κάκε φορτθγό πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με δφο (2) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ ι 
άλλου εγκεκριμζνου από το Ρυροςβεςτικό Σϊμα υλικοφ ιςοδφναμθσ καταςβεςτικισ 
ικανότθτασ, κακαροφ βάρουσ ζκαςτο : 

 6 kg. 

Λ 8 kg. 

Λ 10 kg. 

  

9. 
Ο οδθγόσ φορτθγοφ, το οποίο είναι εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ, 
πρζπει εκτόσ των άλλων να ζχει πάντα μαηί του τα εξισ ζγγραφα, όςον αφορά ςτο εν 
λόγω ςφςτθμα : 

 Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου ι βεβαίωςθ του εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου τοποκζτθςθσ. 

Λ Σεχνικό εγχειρίδιο του ςυςτιματοσ (προςπζκτουσ). 

Λ Σθν εγγφθςθ του ςυςτιματοσ. 

  

10. 
Στθν άδεια κυκλοφορίασ φορτθγοφ που φζρει ςφςτθμα περιοριςμοφ ταχφτθτασ πρζπει να 
αναγράφεται θ εξισ παρατιρθςθ : 

Λ <<Φζρει ςφςτθμα περιοριςμοφ ταχφτθτασ >>. 

Λ 
<<Φζρει ςφςτθμα περιοριςμοφ ταχφτθτασ. Επιτρζπεται ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 90 km/h 
>>. 

 <<Φζρει ςφςτθμα περιοριςμοφ ταχφτθτασ. Μζγιςτθ ταχφτθτα 90 km/h>>. 

  

11. 
Το ςφςτθμα περιοριςμοφ ταχφτθτασ με το οποίο είναι εφοδιαςμζνο το φορτθγό επενεργεί 
: 

Λ το ςφςτθμα πζδθςθσ. 

 το ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου. 

Λ το ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων. 

  
12. Ο οδθγόσ φορτθγοφ, που φζρει ςφςτθμα περιοριςμοφ ταχφτθτασ : 

 Δεν επιτρζπεται να αυξιςει προςωρινά ι μόνιμα το όριο ταχφτθτασ του περιοριςτι. 

Λ Επιτρζπεται να αυξιςει προςωρινά το όριο ταχφτθτασ του περιοριςτι. 

Λ Επιτρζπεται να αυξιςει μόνιμα το όριο ταχφτθτασ του περιοριςτι. 

  
13. Σε ζνα ελαςτικό που φζρει ωσ ζνδειξθ 12.00 R 20 154/149 L, θ ζνδειξθ 149 ςθμαίνει : 

Λ 
Σθ μζγιςτθ ταχφτθτα ςτθν οποία το ελαςτικό μπορεί να αντζξει το μζγιςτο επιτρεπόμενο 
φορτίο. 

Λ Σο μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντζξει το ελαςτικό όταν είναι μονό. 

 
Σο μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντζξει το ελαςτικό όταν ο τροχόσ 
φζρει διπλά ελαςτικά. 

  
14. Σφμφωνα με τθ νομοκεςία μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ είναι : 

Λ Σο μζγιςτο βάροσ, που αντζχει να μεταφζρει το όχθμα. 

 
Σο μζγιςτο βάροσ φορτωμζνου οχιματοσ, το οποίο αναγράφεται ωσ μικτό βάροσ ςτθν άδεια 
κυκλοφορίασ του. 

Λ Σο μζγιςτο βάροσ φορτίου, με το οποίο επιτρζπεται να φορτωκεί το όχθμα. 
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15. Σφμφωνα με τθ νομοκεςία μικτό βάροσ είναι : 

Λ Σο μζγιςτο βάροσ φορτίου, με το οποίο ζχει φορτωκεί το όχθμα. 

Λ Σο μζγιςτο βάροσ του οχιματοσ χωρίσ το μεταφερόμενο φορτίο. 

 
Σο εκάςτοτε πραγματικό βάροσ του οχιματοσ μετά του φορτίου, του πλθρϊματοσ και των 
επιβατϊν. 

  

16. 
Το ελάχιςτο βάκοσ αυλακϊςεων του πζλματοσ των ελαςτικϊν των φορτθγϊν και των 
ρυμουλκουμζνων είναι : 

Λ  1 mm. 

Λ 1,5 mm. 

 2 mm. 

  

17. 
Ζνα ρυμουλκοφμενο, όταν αποςυνδζεται από το ρυμουλκό, πρζπει να ακινθτοποιείται με 
: 

Λ Σον πεπιεςμζνο αζρα που ζχει ςτο καηανάκι του. 

Λ Σο τρίγωνο ηεφξθσ του. 

 Μθχανικό τρόπο. 

  
18. Αρκρωτό όχθμα είναι : 

 
Ο ςυνδυαςμόσ οχθμάτων που περιλαμβάνει ζνα ρυμουλκό και ζνα θμιρυμουλκοφμενο 
ςυνδεδεμζνο ςε αυτό. 

Λ 
Ο ςυνδυαςμόσ οχθμάτων που περιλαμβάνει ζνα φορτθγό όχθμα και ζνα ρυμουλκοφμενο 
ςυνδεδεμζνο ςε αυτό. 

Λ Σο αυτοκίνθτο όχθμα που προορίηεται κυρίωσ για τθ μεταφορά πραγμάτων. 

  
19. Φορτθγό όχθμα είναι : 

Λ 
Ο ςυνδυαςμόσ οχθμάτων που περιλαμβάνει ζνα ρυμουλκό και ζνα θμιρυμουλκοφμενο 
ςυνδεδεμζνο ςε αυτό. 

Λ 
Ο ςυνδυαςμόσ οχθμάτων που περιλαμβάνει ζνα φορτθγό όχθμα και ζνα ρυμουλκοφμενο 
ςυνδεδεμζνο ςε αυτό. 

 Σο αυτοκίνθτο όχθμα που προορίηεται κυρίωσ για τθ μεταφορά πραγμάτων. 

  
20. υμουλκό όχθμα (τράκτορασ ι ελκυςτιρασ) είναι : 

Λ Σο αυτοκίνθτο όχθμα που προορίηεται κυρίωσ για τθ μεταφορά πραγμάτων. 

 Σο μθχανοκίνθτο όχθμα που χρθςιμοποιείται μόνο για τθν ζλξθ άλλων οχθμάτων. 

Λ Σο όχθμα που ςτερείται ίδιασ κινθτιριασ δφναμθσ και είναι καταςκευαςμζνο κατά  
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ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ – ΦΟΤΩΣΗ 
 

1. Στο διπλανό ςιμα ο αρικμόσ 30 υποδθλϊνει : 

 

 Εφφλεκτα υγρά. 

Λ Πολφ εφφλεκτα υγρά. 

Λ Πολφ εφφλεκτα και τοξικά υγρά. 

 
   2.  Στο διπλανό ςχιμα ο αρικμόσ 33 υποδθλϊνει : 

 

Λ Εφφλεκτα υγρά. 

 Πολφ εφφλεκτα υγρά. 

Λ Πολφ εφφλεκτα και τοξικά υγρά. 

 

3. Δζματα, κιβϊτια, βαρζλια που περιζχουν επικίνδυνθ φλθ, πρζπει, όταν μεταφζρονται, να 
επιςθμαίνονται με ειδικι πινακίδα- ετικζτα, ςχιματοσ : 

Λ τρόγγυλου. 

 Ρόμβου. 

Λ Σετράγωνου. 

 
 4. Στα φορτθγά αυτοκίνθτα και ςτισ δφο πλευρζσ πρζπει να αναγράφονται : 

Λ Σο φψοσ και το πλάτοσ του φορτθγοφ. 

Λ Σο μικοσ και θ απόςταςθ των αξόνων του φορτθγοφ. 

 Σο μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ, το ωφζλιμο φορτίο και θ ζδρα του οχιματοσ. 

 
 

5. Ζνασ ςυνδυαςμόσ οχθμάτων (ςυρμόσ ι αρκρωτό ) πόςα τρίγωνα επιςιμανςθσ πρζπει να 
διακζτει : 

Λ Ζνα (1). 

 Σόςα όςα και τα οχιματα. 

 
 

6. Τα φορτθγά μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκοφμενα 
πρζπει : 

Λ Να φζρουν λαςπωτιρεσ ςτουσ τροχοφσ του μπροςτινοφ άξονα.  

Λ Να φζρουν λαςπωτιρεσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ. 

 Να φζρουν λαςπωτιρεσ ςτουσ τροχοφσ του πίςω άξονα. 

 
 7. Σφινεσ αναςτολισ κφλιςθσ (τάκουσ) πρζπει να φζρουν : 

Λ Όλα τα φορτθγά. 

Λ Σα φορτθγά με μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ μικρότερο των 3.500 Kg. 

 Σα φορτθγά με μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ μεγαλφτερο των 3.500 Kg. 

 
 8. Ο ςωςτόσ τρόποσ φόρτωςθσ ενόσ φορτθγοφ αυτοκινιτου είναι : 

 Σο φορτίο πρζπει να καταμερίηεται όςο το δυνατόν περιςςότερο ομοιόμορφα ςτθν 
επιφάνεια του δαπζδου, για να χαμθλϊνει το κζντρο βάρουσ. 

Λ Σο φορτίο να ςτοιβάηεται ςε μια κζςθ ϊςτε να είναι εφκολθ θ φόρτωςθ και θ εκφόρτωςθ 
του. 

Λ ε οποιαδιποτε κζςθ διότι το βάροσ του φορτίου δεν αλλάηει. 
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9. Ο ςωςτόσ τρόποσ φόρτωςθσ ενόσ φορτθγοφ αυτοκινιτου είναι : 

Λ Ζνα βαρφ μεμονωμζνο αντικείμενο πρζπει να τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ 
και κατά το δυνατόν ςτο πλάι. 

 Ζνα βαρφ μεμονωμζνο αντικείμενο δεν πρζπει να τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ του 
οχιματοσ, οφτε ςτο πλάι. 

Λ ε οποιαδιποτε κζςθ διότι το βάροσ του φορτίου δεν αλλάηει. 

 
 

10. Το φορτίο που μεταφζρεται με ζνα φορτθγό αυτοκίνθτο, επιτρζπεται να προεξζχει από το 
πίςω μζροσ του αμαξϊματοσ μζχρι : 

Λ 50 % του μικουσ του αμαξϊματοσ. 

Λ 40 % του μικουσ του αμαξϊματοσ. 

 30 % του μικουσ του αμαξϊματοσ. 

 
 

11. Ρότε ζνα φορτίο που μεταφζρεται με φορτθγό αυτοκίνθτο επιςθμαίνεται με πινακίδα 
διαςτάςεων τουλάχιςτον 0,5 x 0,5 m λευκοφ χρϊματοσ με διαγϊνιεσ ερυκρζσ λωρίδεσ : 

 Όταν προεξζχει πάνω από ζνα (1) μζτρο από το εμπρόςκιο ι το οπίςκιο μζροσ του 
οχιματοσ. 

Λ Όταν προεξζχει πάνω από 0,40 m κατά το πλάτοσ από το εξωτερικό άκρο των φϊτων του 
οχιματοσ. 

Λ Όταν προεξζχει πάνω από το 30% του μικουσ του αμαξϊματοσ. 
 

 

15. Αν με ζνα φορτθγό μεταφζρονται περιςςότερεσ τθσ μια επικίνδυνεσ φλεσ, επιςθμαίνονται 
: 

Λ Με μια πινακίδα <<μεταφζρονται επικίνδυνεσ φλεσ >>. 

Λ Με μια πινακίδα - ετικζτα ςτο πίςω μζροσ. 

 Με τόςεσ πινακίδεσ- ετικζτεσ (πίςω) όςεσ είναι και οι φλεσ που παρουςιάηουν διαφορετικοφσ 
κινδφνουσ. 

 

16. Τα οχιματα μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ άνω των 7.500 Kg και μικουσ άνω των 13 m 
επιβάλλεται να φζρουν, για αναγνϊριςθ τουσ, ςτθν πίςω πλευρά : 

Λ Μια ι δφο μεταλλικζσ πινακίδεσ με εναλλαςςόμενεσ λοξζσ λωρίδεσ με φκορίηον υλικό 
ερυκροφ χρϊματοσ και αντανακλαςτικό υλικό κίτρινου χρϊματοσ.  

Λ Μια ι δφο πινακίδεσ με φκορίηον υλικό ερυκροφ χρϊματοσ και αντανακλαςτικό υλικό 
κίτρινου χρϊματοσ επί των οποίων αποτυπϊνονται ειδικά ςφμβολα. 

 
Δφο ι τζςςερισ πινακίδεσ με αντανακλαςτικό υλικό κίτρινου χρϊματοσ εκ των οποίων μια ι 
δφο με εναλλαςςόμενεσ λοξζσ λωρίδεσ και μια ι δφο με ειδικά ςφμβολα από φκορίηον υλικό 
ερυκροφ χρϊματοσ. 
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17. 
Στο παρελκόν ζχουν καταγραφεί αρκετά ατυχιματα όπου φορτθγά ςφινωςαν κάτω από 
γζφυρεσ ι προκλικθκαν ατυχιματα επειδι το φψοσ τθσ γζφυρασ είναι περιοριςμζνο ι θ 
αντοχι τθσ γζφυρασ είναι για μικρότερο βάροσ. Γι' αυτό επιβάλλεται :  

Λ 
Ο οδθγόσ του φορτθγοφ να φορτϊςει το όχθμα του μζχρι το ανϊτερο επιτρεπόμενο φψοσ 
και βάροσ, για να μθν προκαλζςει ατυχιματα όταν διαςχίηει γζφυρεσ ι περνά κάτω από 
αυτζσ. 

 
Ο οδθγόσ του φορτθγοφ να φορτϊςει το όχθμα μζχρι το ανϊτερο προβλεπόμενο φψοσ και 
βάροσ, αλλά επιπλζον να ελζγχει ( από τισ ςχετικζσ πινακίδεσ) το φψοσ κάκε γζφυρασ (αν 
διζρχεται από κάτω) και το ανϊτερο επιτρεπόμενο βάροσ (αν τθν διαςχίηει). 

 
 

18. Ζνα φορτωμζνο φορτθγό αυτοκίνθτο όταν διαςχίηει μια επικίνδυνθ ςτροφι, κινδυνεφει 
κυρίωσ : 

 Να χάςει τθν ιςορροπία του και το φορτίο του να αποςυνδεκεί διότι το κζντρο βάρουσ του 
φορτθγοφ βρίςκεται αρκετά ψθλά. 

Λ Σο αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεφει με το τράνταγμα να χάςει 
τθν ιςορροπία του ι να καταςτραφεί. 

Λ Να αναπτφξει μεγάλθ ταχφτθτα παραςυρόμενο από το βάροσ του. 

 
 

19. Ζνα φορτωμζνο φορτθγό αυτοκίνθτο όταν διαςχίηει ζνα επικίνδυνα ανϊμαλο οδόςτρωμα 
κινδυνεφει κυρίωσ : 

Λ Να χάςει τθν ιςορροπία του και το φορτίο του να αποςυνδεκεί διότι το κζντρο βάρουσ του 
φορτθγοφ βρίςκεται αρκετά ψθλά. 

 Σο αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεφει με το τράνταγμα να χάςει 
τθν ιςορροπία του ι να καταςτραφεί. 

Λ Να αναπτφξει μεγάλθ ταχφτθτα παραςυρόμενο από το βάροσ του. 

 

20.  Ζνα φορτωμζνο φορτθγό αυτοκίνθτο όταν διαςχίηει μια επικίνδυνθ κατωφζρεια 
(κατθφόρα) κινδυνεφει κυρίωσ : 

Λ Να χάςει τθν ιςορροπία του και το φορτίο του να αποςυνδεκεί διότι το κζντρο βάρουσ του 
φορτθγοφ βρίςκεται αρκετά ψθλά. 

Λ Σο αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεφει με το τράνταγμα να χάςει 
τθν ιςορροπία του ι να καταςτραφεί. 

 
Να αναπτφξει μεγάλθ ταχφτθτα παραςυρόμενο από το βάροσ του, με ςυνζπεια τθν ζντονθ 
χριςθ φρζνων, τθν υπερκζρμανςθ αυτϊν και τθν απϊλεια τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ. 

 
 

21. Στα ςιματα επιςιμανςθσ των κινδφνων μεταφοράσ επικίνδυνων υλϊν, ο πρϊτοσ αρικμόσ 
φανερϊνει : 

 Σον κφριο κίνδυνο. 

Λ Δευτερεφοντεσ κινδφνουσ. 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΤΗΓΩΝ 
 

1. Σε ποιεσ περιοχζσ κυμαίνεται θ μικρότερθ επιτρεπόμενθ πίεςθ πεπιεςμζνου αζρα ςε ζνα 
πνευματικό ςφςτθμα φρζνων : 

 Περίπου 5-6 bar. 

Λ Περίπου 9-10 bar. 

Λ Περίπου 14-15 bar. 

 
 2. Ο ςκοπόσ τθσ αντλίασ αντιπθκτικοφ ςε ζνα ςφςτθμα πζδθςθσ με πεπιεςμζνο αζρα είναι : 

Λ Να διατθρεί ςτακερι τθν πίεςθ ςτο ςφςτθμα. 

Λ Να τροφοδοτεί το ςφςτθμα με πεπιεςμζνο αζρα για να διατθροφνται ςτακερζσ οι τιμζσ τθσ 
ανϊτερθσ και κατϊτερθσ πίεςθσ λειτουργίασ ςτα αεροφυλάκια. 

 Να ψεκάηει με αντιπθκτικό υγρό τον πεπιεςμζνο αζρα, για να μθν παγϊνουν τα διάφορα 
εξαρτιματα ςτισ πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 
 3. Το μθχανόφρενο χρθςιμοποιείται : 

 τισ κατωφζρειεσ. 

Λ τισ ανωφζρειεσ. 

Λ τα απότομα φρεναρίςματα. 

 
 4. Ο προοριςμόσ του διωςτιρα (μπιζλα) είναι : 

 Να μεταφζρει τθν κινθτικι ενζργεια του εμβόλου ςτον ςτροφαλοφόρο άξονα. 

Λ Να ςυνδζει το ζμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα. 

Λ Να ανοιγοκλείνει τισ βαλβίδεσ ειςαγωγισ ι εξαγωγισ. 

 
 5. Σε ζνα ςφςτθμα ανάρτθςθσ με αζρα τι χρθςιμεφει το κφκλωμα υψθλισ πίεςθσ : 

 Παρζχει πρόςκετο αζρα και αυξάνει τθν πίεςθ ςτισ αεροςοφςτεσ, όταν το αυτοκίνθτο 
φορτϊνεται, για να διατθρείται πάντα ςτο ίδιο επίπεδο. 

Λ Διατθρεί πάντα ςτακερι τθν πίεςθ ςτισ αεροςοφςτεσ. 

Λ Παρζχει αζρα ςτουσ ςερβομθχανιςμοφσ του οχιματοσ. 

 
 

6. Ροιοσ είναι ο προοριςμόσ του κεντρικοφ άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ για διάταξθ με τον 
κινθτιρα μπροςτά και τουσ κινθτιριουσ τροχοφσ πίςω : 

Λ Να μεταφζρει τθν κίνθςθ ςτουσ μπροςτινοφσ τροχοφσ. 

Λ Να μεταφζρει τθν κίνθςθ από το διαφορικό ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

 Να μεταδίδει τθ ροπι ςτρζψθσ από το κιβϊτιο ταχυτιτων ςτουσ κινθτιριουσ τροχοφσ. 

 
 7. Τα ελατιρια ςυμπίεςθσ του εμβόλου ζχουν προοριςμό : 

 Να μθν αφινουν τθ διαφυγι αερίων καφςθσ προσ τον ςτροφαλοκάλαμο. 

Λ Να μθν αφινουν το λάδι λίπανςθσ να φράνει ςτον κάλαμο καφςθσ. 

Λ Να λιπαίνουν τισ επιφάνειεσ εμβόλου- κυλίνδρου. 
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8. 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ με πεπιεςμζνο αζρα (αερόφρενα) χρθςιμοποιείται ςτα φορτθγά 
διότι : 

Λ Είναι πιο άνετθ θ οδιγθςθ του οχιματοσ. 

 Σο υδραυλικό ςφςτθμα πζδθςθσ δεν επαρκεί για τθν επιβράδυνςθ του οχιματοσ. 

Λ Η εξωτερικι φκορά ςτο δίκτυο ςωλθνϊςεων και ςτουσ λοιποφσ μθχανιςμοφσ των 
αερόφρενων είναι ςπάνια. 

 

9. Το υδραυλικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ χρθςιμοποιείται ςτα φορτθγά με ςκοπό : 

Λ Να ελαττϊςει το αποτζλεςμα τθσ μυικισ δφναμθσ του οδθγοφ κατά το ςτρίψιμο. 

 Να αυξιςει το αποτζλεςμα τθσ μυικισ δφναμθσ του οδθγοφ κατά το ςτρίψιμο. 

Λ Να αυξιςει τθν πρόςφυςθ των ελαςτικϊν ςτο δρόμο. 

 
 

10. Εάν δεν υπάρχει ςε όλουσ τουσ τροχοφσ θ ίδια επενζργεια πζδθςθσ δθμιουργείται 
κίνδυνοσ για τθν κυκλοφορία του οχιματοσ : 

Λ Μόνο όταν ο δρόμοσ ζχει ςτροφζσ. 

Λ Μόνο όταν ο δρόμοσ είναι ολιςκθρόσ. 

 Πάντοτε, γιατί κατά τθν πζδθςθ το όχθμα παρεκκλίνει τθσ οδοφ. 

 
 11. Ο αεροςυμπιεςτισ : 

 Αναρροφά τον αζρα, τον ςυμπιζηει και τον ειςάγει ςτα αεροφυλάκια. 

Λ Αναρροφά τον αζρα και τον ςτζλνει ςτο ςφςτθμα ανάρτθςθσ. 

Λ Αναρροφά τον αζρα και τον ςτζλνει ςτο ςφςτθμα ψφξθσ. 

 
 12. Η φυγοκεντρικι αντλία του νεροφ του ςυςτιματοσ ψφξθσ του κινθτιρα : 

Λ Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω αεροκάλαμο του ψυγείου και το αποςτζλλει με 
φυςικι ροι ςτα υδροχιτϊνια του κινθτιρα. 

 Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροκάλαμο του ψυγείου και το αποςτζλλει με 
πίεςθ ςτα υδροχιτϊνια του κινθτιρα. 

Λ Με τθ βοικεια του κερμοςτάτθ αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποςτζλλει ςτα 
υδροχιτϊνια. 

 
 

13. Ο αυτόματοσ ρυκμιςτισ πίεςθσ (ΑΡ) είναι ζνασ μθχανιςμόσ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ, ο 
οποίοσ : 

 Ρυκμίηει αυτόματα τθν πίεςθ ςτουσ κυλίνδρουσ πζδθςθσ ανάλογα με τθ φόρτιςθ του 
οχιματοσ. 

Λ Παράγει τον απαιτοφμενο πεπιεςμζνο αζρα. 

Λ Διανζμει τον αζρα ςε περιςςότερα του ενόσ κυκλϊματα. 

 
 14. Ο προοριςμόσ του ςτροφαλοφόρου άξονα είναι : 

Λ Να μεταδίδει τθν κίνθςθ ςτο ζμβολο. 

 Να μετατρζπει με τθ βοικεια των ςτροφάλων τθν παλινδρομικι κίνθςθ του εμβόλου ςε 
περιςτροφικι. 

Λ Να μεταφζρει τθν κινθτικι ενζργεια του εμβόλου ςτο ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ. 
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15. Το ςερβόφρενο με πεπιεςμζνο αζρα ζχει εφαρμογι : 

Λ ε μθχανικό ςφςτθμα πζδθςθσ. 

 ε υδραυλικό- πνευματικό ςφςτθμα πζδθςθσ. 

Λ ε θλεκτρικό ςφςτθμα πζδθςθσ. 

 
 16. Σε τι αποβλζπει θ χριςθ του μθχανόφρενου (κλαπζτου) : 

Λ τθν οικονομία καυςίμων. 

 
το να περιορίηεται θ χριςθ του ποδόφρενου κατά τθν κίνθςθ του οχιματοσ ςε 
κατωφζρεια. 

Λ τθν ανακοφφιςθ του κινθτιρα. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ροια είναι θ κανονικι κυκλοφορία του νεροφ ςτο ςφςτθμα ψφξθσ : 

Λ Ψυγείο- υδροχιτϊνια- υδραντλία- κερμοςτάτθσ- ψυγείο. 

Λ Ψυγείο- κερμοςτάτθσ- υδροχιτϊνια- υδραντλία- ψυγείο. 

 Ψυγείο- υδραντλία- υδροχιτϊνια- κερμοςτάτθσ- ψυγείο. 

 
 18. Ροια είναι θ λειτουργία του κιβωτίου ταχυτιτων ςτο ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ : 

Λ Επιτρζπει τθν προοδευτικι ςφμπλεξθ και αποςφμπλεξθ του κινθτιρα με τα υπόλοιπα μζρθ 
του ςυςτιματοσ. 

 Μεταβάλλει τθ ςχζςθ μεταξφ των ςτροφϊν του κινθτιρα και των ςτροφϊν του κινθτιριου 
άξονα και κατά ςυνζπεια των τροχϊν. 

Λ Μεταφζρει τθ δφναμθ του ηεφγουσ πινίον- κορϊνασ ςτουσ τροχοφσ επιτρζποντασ ςε αυτοφσ 
να ζχουν διαφορετικζσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ. 

 
 19. Ροια είναι θ λειτουργία του πρωτεφοντα άξονα ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων : 

 Μζςω του ςυμπλζκτθ λαμβάνει τθν κίνθςθ από τον κινθτιρα. 

Λ Μζςω του κεντρικοφ άξονα και των ςυνδζςμων, μεταδίδει τθν κίνθςθ ςτουσ κινθτιριουσ 
τροχοφσ. 

Λ Λαμβάνει τθν κίνθςθ από τον κεντρικό άξονα και τθ μεταφζρει ςτον δευτερεφοντα. 

 
 

20. 
Σε ςτροφόμετρο φορτθγοφ που υπάρχουν χρωματιςμζνεσ κλίμακεσ (περιοχζσ ενδείξεων 
ςτροφϊν) με κίτρινο, πράςινο, κόκκινο χρϊμα, ςε ποια κλίμακα πρζπει να είναι ο δείκτθσ, 
για να ζχετε καλι απόδοςθ του κινθτιρα και περιοριςμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου :  

Λ τθν κίτρινθ. 

 τθν πράςινθ. 

Λ τθν κόκκινθ. 
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ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

1. Διαπιςτϊνετε χαμθλι κερμοκραςία ςτθ λειτουργία του κινθτιρα. Ροια μπορεί να είναι θ 
πικανι αιτία γι' αυτό : 

  Η βλάβθ του κερμοςτάτθ. 

Λ Η διακοπι ρεφματοσ ςτον ανεμιςτιρα. 

Λ Η μικρι χωρθτικότθτα του ψυγείου. 

 
 

2. Πταν τα καυςαζρια του πετρελαιοκινθτιρα είναι πολφ μαφρα, ποια είναι θ πικανι αιτία : 

Λ Η χαμθλι κερμοκραςία του κινθτιρα. 

Λ Η χαμθλι πίεςθ των κυλίνδρων. 

 Η ελαττωματικι παροχι τθσ αντλίασ εγχφςεωσ. 

 
 

3. 
Διαπιςτϊνετε ότι ο πετρελαιοκινθτιρασ του αυτοκινιτου κατά τθ λειτουργία του 
παρουςιάηει διακοπζσ. Ροια από τισ τρείσ παρακάτω μπορεί να είναι θ πικανι αιτία γι' 
αυτό : 

Λ Τψθλι κερμοκραςία του κινθτιρα. 

Λ Χαμθλι κερμοκραςία του κινθτιρα. 

 Κακι λειτουργία του εγχυτιρα καυςίμου (μπεκ). 

 
 4. Γιατί πρζπει να ελζγχεται ςυχνά θ κανονικι πίεςθ των ελαςτικϊν του φορθγοφ: 

Λ Για να είναι περιςςότερο άνετθ θ οδιγθςθ του αυτοκινιτου. 

 Για να αποφεφγεται θ πρόωρθ φκορά των ελαςτικϊν. 

Λ Για να αποφεφγετε γενικά θ φκορά του αυτοκινιτου. 

 
 5. Πταν ο εκκινθτισ (μίηα) δεν τίκεται ςε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι θ πικανι αιτία : 

Λ Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλαςιαςτισ. 

Λ Δεν ζχει ρυκμιςτεί καλά το διάκενο των επαφϊν του θλεκτρικοφ διανομζα. 

 Ο ςυςςωρευτισ δεν ζχει τθν απαιτοφμενθ τάςθ ρεφματοσ. 

 
 6. Ο κακαριςμόσ του φίλτρου αζρα του κινθτιρα επιβάλλεται : 

Λ Για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ λαδιοφ. 

Λ Για τον καλφτερο κακαριςμό του αζρα. 

 Για τθν διευκόλυνςθ αναρρόφθςθσ τθσ κανονικισ ποςότθτασ αζρα χωρίσ εμπόδια. 

 
 7. Πταν ο πετρελαιοκινθτιρασ εκπζμπει υπερβολικι αικάλθ (κάπνα), τι πρζπει να κάνετε : 

Λ Να αλλάξετε το λάδι λίπανςθσ. 

Λ Να επιςκευάςετε αμζςωσ τον κινθτιρα. 

 Να ελζγξετε και να ρυκμίςετε τθν αντλία και τουσ εγχυτιρεσ καυςίμου (μπεκ) και να 
κακαρίςετε το φίλτρο αζρα. 

 
 8. Πταν θ αποςφμπλεξθ είναι δφςκολθ, ποια είναι θ πικανι αιτία : 

 Ο δίςκοσ να είναι κολλθμζνοσ ςτο ςφόνδυλο (βολάν). 

Λ Σα υλικά τριβισ (φερμουιτ) να ζχουν υπερκερμανκεί. 

Λ Να υπάρχουν λάδια ι γράςο ςτα υλικά τριβισ (φερμουίτ). 
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9. Ροια αιτία προκαλεί τθν υπερκζρμανςθ του κινθτιρα : 

 Η κακι λειτουργία του κερμοςτάτθ. 

Λ Η αφξθςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ. 

Λ Η υπερβολικι κατανάλωςθ καυςίμου. 

 
 

10. Διαπιςτϊνετε ότι ο πετρελαιοκινθτιρασ του φορτθγοφ ςασ ενϊ τίκεται ςε λειτουργία 
ςταματά ζπειτα από λίγεσ ςτροφζσ. Ροια μπορεί να είναι θ αιτία γι' αυτό: 

Λ Η χαμθλι ςυμπίεςθ των κυλίνδρων. 

 Η ζμφραξθ του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ. 

Λ Ο κακόσ εςωτερικόσ χρονιςμόσ τθσ αντλίασ εγχφςεωσ. 

 
 

11. Εάν τα ελαςτικά του αυτοκινιτου ςασ ζχουν πίεςθ μεγαλφτερθ τθσ κανονικισ, ποφ κα 
παρουςιάηουν αυξθμζνθ φκορά : 

Λ τισ πλευρζσ του πζλματοσ. 

 το μζςο (κζντρο) του πζλματοσ. 

Λ Μόνο ςτθν εςωτερικι πλευρά του πζλματοσ. 

 
 

12. Σε ζνα φορτθγό εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα πζδθςθσ με πεπιεςμζνο αζρα (αερόφρενα), 
που κυρίωσ πρζπει να ςτρζφεται θ προςοχι του οδθγοφ : 

Λ τον τρόπο με τον οποίο ενεργοφν τα φρζνα. 

 τθν ζνδειξθ των μανομζτρων που βρίςκονται ςτον πίνακα οργάνων. 

Λ τον τρόπο με τον οποίο , κατά το πάτθμα, υποχωρεί ο ποδομοχλόσ των φρζνων. 

 
 

13. Διαπιςτϊνετε ότι ζνα αεροφυλάκιο του ςυςτιματοσ πζδθςθσ με πεπιεςμζνο αζρα 
(αερόφρενα) ζχει τρυπιςει. Τι πρζπει να κάνετε : 

Λ Να φροντίςετε για τθν επιςκευι του με ςυγκόλλθςθ. 

Λ Να το απομονϊςετε από το λοιπό κφκλωμα. 

 Να φροντίςετε για τθν άμεςθ αντικατάςταςθ του. 

 
 

14. Διαπιςτϊνετε ότι ςτα καυςαζρια ενόσ πετρελαιοκινθτιρα υπάρχει άςπροσ καπνόσ. Ροια 
πρζπει να είναι θ πικανι αιτία : 

 Να ζχει ειςζλκει νερό ςτουσ κυλίνδρουσ. 

Λ Να ζχει υπερκερμανκεί ο πετρελαιοκινθτιρασ. 

Λ Να υπάρχει μεγάλθ κατανάλωςθ λαδιοφ. 

 
 

15. Τι ςθμαίνει το άναμμα τθσ ζνδειξθσ λαδιοφ ςτον πίνακα οργάνων κατά τθν διάρκεια τθσ 
κίνθςθσ του οχιματοσ : 

Λ Ότι θ γεννιτρια (δυναμό) δεν φορτίηει τθ μπαταρία. 

Λ Ότι θ λίπανςθ είναι κανονικι. 

 Ότι θ πίεςθ του λαδιοφ είναι ανεπαρκισ. 

 
 16. Τι πρζπει να ελζγχετε περιοδικά ϊςτε να περιορίςετε τθν κατανάλωςθ καυςίμου : 

Λ Σο επίπεδο του υγροφ ψφξθσ του κινθτιρα. 

Λ Σο βάκοσ πζλματοσ των ελαςτικϊν. 

 Σθν πίεςθ των ελαςτικϊν. 
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