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Σελίδα 1 

      

     

 

ΔΛΔΓΥΟΙ ΠΟΡΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ 
 

 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

1. Διέγρνπκε πεξηκεηξηθά ην όρεκα γηα ηπρόλ θξεκαζκέλνπο πξνθπιαθηήξεο, ζπαζκέλα 

θαλάξηα. Δάλ είλαη βξώκηθα ηα θαζαξίδνπκε, ζπαζκέλα ηδάκηα, θαζξέθηεο, ιαζπσηήξεο 

ππνρξεσηηθά ζηνπο πίζσ ηξνρνύο. 

2. Διαζηηθά. Διέγρνπκε σο πξνο θζνξά θαη  πίεζε θαη ην θαηάιιειν πέικα 2 mm κπξνζηά θαη 

1,6 mm πίζσ. Σα εζσηεξηθά ειαζηηθά ηα ειέγρνπκε γηα αέξα ρηππώληαο ηα κε έλα ινζηό. 

Δάλ ν ζόξπβνο είλαη ππόθσθνο ζπκπιεξώλνπκε κε αέξα 90 lb γηα θνξηεγά θαη 100-110 lb 

γηα ιεσθνξεία. Διέγρνπκε αλάκεζα ζηα ειαζηηθά γηα ηπρόλ ύπαξμε αληηθεηκέλσλ θαη ηα 

απνκαθξύλνπκε αλ ππάξρνπλ.  Αλαγόκσζε κπαίλεη κόλν ζηα πίζσ ιάζηηρα. Σα ζηνηρεία ησλ 

ειαζηηθώλ γξάθνληαη πάλσ ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 

3. Γηαξξνέο ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα (Λάδηα, λεξό, πεηξέιαην). Αλνίγνπκε ην θαπάθη ηεο 

κεραλήο (ιεσθνξείν), ζεθώλνπκε ην θνπβνύθιην (θνξηεγό). 

4. Διέγρνπκε πεξηκεηξηθά ην όρεκα γηα ηπρόλ ύπαξμε παηδηώλ, δώσλ, αληηθεηκέλσλ, ηα 

απνκαθξύλνπκε αλ ππάξρνπλ. 

5. ε πεξίπησζε ύπαξμεο θνξηίνπ ειέγρνπκε λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά θαη δεκέλν θαιά. 

Σέληεο, παξαπέηα (θνξηεγό), κπαγαδηέξεο (ιεσθνξείν) θιεηζηά. Οη απνζθεπέο θαη ηα 

θνξηία λα είλαη θαηαλεκεκέλα ηζνκεξώο. 

6. Οη αγσγνί παξνρήο αέξα θαη ξεύκαηνο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ν πείξνο πεζκέλνο. 

Κόθθηλνο αγσγόο ζπλερνύο παξνρήο, θίηξηλνο αγσγόο εληνιήο. 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 Μόιηο κπνύκε ξπζκίδνπκε θάζηζκα, θαζξέθηεο, ηηκόλη θαη θνξάκε δώλε. 

  Σνπνζεηνύκε ηνλ δίζθν ηαρνγξάθνπ. Τπάξρνπλ δύν είδε ηαρνγξάθσλ, ςεθηαθνί θαη 

αλαινγηθνί. Γξάθνπκε νλνκαηεπώλπκν, ηόπν αλαρώξεζεο, εκεξνκελία αλαρώξεζεο, 

αξ. θπθινθνξίαο θαη ηα ρηιηόκεηξα πνπ γξάθεη ν ρηιηνκεηξεηήο ηελ ώξα πνπ μεθηλάκε. 

Όηαλ ηειεηώλνπκε βγάδνπκε ηνλ ηαρνγξάθν ειέγρνληαο ην e, θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ 

ηόπν άθημεο, εκεξνκελία άθημεο θαη ηα ρηιηόκεηξα πνπ γξάθεη ν ρηιηνκεηξεηήο θαη 
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Σελίδα 2 

θάλνπκε ηελ αθαίξεζε. Ο ηαρνγξάθνο θαηαγξάθεη ηελ ώξα, ηελ ηαρύηεηα καο, ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο καο θαη ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύνπκε (θάζε αλέβαζκα ή θαηέβαζκα 

αληηζηνηρεί ζε 5 km)θαη ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο. Φέξεη 2 θνπκπηά γηα 

πεξίπησζε ύπαξμεο 2νπ νδεγνύ. ε πεξίπησζε βιάβεο εηδνπνηνύκε ηελ πιεζηέζηεξε 

αζηπλνκηθή αξρή (βεβαίσζε 5 εκεξώλ) θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε 

ρεηξόγξαθν ζθαξίθεκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ δίζθνπ, αλαγξάθνληαο ην αθξηβέο ζεκείν 

θαη ηελ αθξηβή ώξα ηεο βιάβεο. 

 Διέγρνπκε άλ έζβεζαλ όιεο νη θσηεηλέο ελδείμεηο εθηόο από ην ρεηξόθξελν. 

 Διέγρνπκε όια ηα ειεθηξηθά καο. 

 Διέγρνπκε γηα ηπρόλ  ηδόγν ηνπ ηηκνληνύ (θάλνληαο δεμηά, αξηζηεξά). 

 Διέγρνπκε ηα πεληάι θαη θπξίσο ηνπ θξέλνπ λα έρεη αληίζηαζε λα κελ ηεξκαηίδεη θαη λα 

έρεη επαλαθνξά. ε θάζε πάηεκα ηνπ πεληάι ν αέξαο πέθηεη από 0,3-0,5 bar. 

 Διέγρνπκε ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζηα θαδαλάθηα. Τπάξρνπλ 2 καλόκεηξα ζην θνξηεγό θαη 

γηα ηα δύν θπθιώκαηα θξέλσλ. Ο αέξαο παξάγεηαη από απνζπκπηεζηή (θνθιέξ) θαη 

απνζεθεύεηαη ζηα αεξνθπιάθηα (θαδαλάθηα). Όηαλ ν αέξαο είλαη ρακειά (θάησ ησλ 6,5 

bar θνξηεγό) ην όρεκα δελ μεθηλά γηαηί θξελάξεη γηαηί αλνίγνπλ ηα ειαηήξηα ζηηο 

θπζνύλεο δηπιήο ελέξγεηαο. Όηαλ ν αέξαο αλέβεη (πάλσ από 9,5 bar θνξηεγό) αλνίγεη ε 

αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα (ζθάζηξα). Γηα λα μεθηλήζνπκε κε αζθάιεηα πξέπεη λα 

αθνύζνπκε ηελ ζθάζηξα. 

 Διέγρνπκε αλ όινη νη επηβάηεο είλαη θαζήκελνη θαη αλ θνξνύλ δώλεο αζθαιείαο. 

Δλεκεξώλνπκε γηα ηηο εμόδνπο θηλδύλνπ. Φξνληίδνπκε λα κελ ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλεο 

απνζθεπέο ζε εμόδνπο θαη δηαδξόκνπο. 

 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΠΔΓΗΗ 

1. Μεραλόθξελν. Κόβεη ηα πεηξέιαηα θαη κεηώλεη ηαρύηεηα ην όρεκα. 

2. Κιαπέ θαη Returter. (Λεσθνξείν) 

Υξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζε θαηεθόξεο γηα κείσζε ηαρύηεηαο θαη κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θξέλσλ γηα λα κελ ηα επηβαξύλνπκε. 

 

ΦΩΣΑ 

 Πξώηε ζθάια  ΦΩΣΑ ΘΔΔΩ (κηθξά). Μαο θάλνπλ νξαηνύο από απόζηαζε 300κ. 

 Γεύηεξε ζθάια  ΦΩΣΑ ΓΙΑΣΑΤΡΩΔΩ (κεζαία). Φσηίδνπλ 40κ. εκπξόο. 

 Σξίηε ζθάια  ΦΩΣΑ ΠΟΡΔΙΑ (κεγάια). Φσηίδνπλ 100κ. εκπξόο. Υξεζηκνπνηνύληαη ζε 

ζθνηεηλά ζεκεία θαη εθηόο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ όηαλ δελ ππάξρεη αληηζέησο 

θηλνύκελν όρεκα ή πξνπνξεπόκελν ζε απόζηαζε 100κ. 

 

ΩΡΑΡΙΑ 

Ο νδεγόο ππνρξενύηαη λα εξγάδεηαη έσο 9 ώξεο εκεξεζίσο θαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα έσο 10. ηηο 

15 εκέξεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 90 ώξεο. Μέγηζηε ζπλερόκελε νδήγεζε 4,5 ώξεο θαη 

ππνρξεσηηθό δηάιιεηκα 45 ιεπηώλ. Γίλεηαη θαη εθ πεξηηξνπήο νδήγεζε 2 ώξεο θαη 15 ιεπηά θαη 15 

ιεπηά δηάιιεηκα. Γελ πξέπεη εβδνκαδηαία λα ππεξβαίλνπκε ηηο 56 ώξεο. 
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Σελίδα 3 

 

 

ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΦΔΡΔΙ Ο ΟΓΗΓΟ 

1. Γίπισκα νδήγεζεο ζε ηζρύ. 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο νρήκαηνο. 

3. Ιζρύνλ δειηίν ΚΣΔΟ (Κάζε ρξόλν πεξλάεη ΚΣΔΟ). 

4. Κάξηα θαπζαεξίσλ (Βγάδεη θάξηα θαπζαεξίσλ θάζε 6 κήλεο) 

5. Σαρνγξάθνπο 28 ηειεπηαίσλ εκεξώλ (ζε πεξίπησζε αθηλεζίαο ππεύζπλε δήισζε 

εξγνδόηε). 

6. Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζε ηζρύ. 

7. Σέιε θπθινθνξίαο ηξέρνληνο έηνπο. 

8. Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπήο ηαρνγξάθνπ από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν (θάζε 

δύν ρξόληα). 

9. Αλ θέξεη θνξηίν θνξησηηθέο. 

10. Καηάζηαζε επηβαηώλ (ιεσθνξεία) 

11. Βηβιίν δξνκνινγίσλ (θάζε 3 κήλεο θαη ζπκπιεξώλεηαη θαζεκεξηλά). 

12. Βεβαίσζε γηα θόθηε (εθόζνλ θέξεη θόθηε) 

13. ύκβαζε εξγαζίαο (έλζεκα, αλαγγειία πξόζιεςεο). 

 

ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ- ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΟΥΗΜΑΣΟ 

1. Μηα ζεηξά εξγαιεία. 

2. Κνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. 

3. Ρεδέξβα. 

4. Γξύιιν. 

5. (2)Σάθνπο. 

6. Πξνεηδνπνηεηηθή ηξηγσληθή πηλαθίδα θηλδύλνπ (Σξίγσλν).Σνπνζεηείηαη ζηα 20κ. πίζσ από ην 

όρεκα εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, 50κ. εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη 100κ. ζε 

απηνθηλεηόδξνκνπο θαη νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο). 

7. Ππξνζβεζηήξεο (2 ησλ 6 kgr). 

8. Αιπζίδεο ρηνληνύ (θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν). Μπαίλνπλ ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο (πίζσ 

θαη ζηα εμσηεξηθά ιάζηηρα). 

9. Φσζθνξίδνλ γηιέθν. 

10. θπξάθηα ζξαύζεσο θξπζηάιισλ. 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ..!! 

 


