ΤΓΥΡΟΝΔ ΥΟΛΔ ΟΓΗΓΩΝ

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 2310603413 ΔΤΟΜΟ 2310707550 ΙΝΓΟ 2310796000

ΗΜΔΙΩΔΙ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΩΡΙΑ Β’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΘΔΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ
 Ογθώδεο αληηθείκελν επηηξέπεηαη λα εμέρεη 30 % πξνο ηα πίζσ ρσξίο άδεηα.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΗΜΑΝΗ
 1.ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

Κόθθηλεο Σξηγσληθέο πηλαθίδεο κε θίηξηλν θόλην.
 2.ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ
Α.ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ

Κόθθηλεο ζηξόγγπιεο κε άζπξν θόλην.
ΠΡΟΟΥΖ … Δξσηήζεηο 235-236-238-240.

ΓΔΝΗΚΑ απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ πάλσ από
νξηζκέλε πνζόηεηα ύιεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κόιπλζε ησλ πδάησλ (ΔΡ.240)

ΔΞΑΗΡΔΖ
Σα παξαπάλσ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ίδην ζήκα επεηδή έρνπλ λα θάλνπλ κε
θαηεύζπλζε αλαθέξνληαη πιένλ ζε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα
θνξηία.(ΔΡ.235-236-238)
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Κόθθηλεο ζηξόγγπιεο κε κπιέ θόλην.
Β.ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΔ

Κπθιηθέο κπιέ.
(ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ)

θ.α
 3.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΔ

-Οδνδείθηεο

-Λνηπέο Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο
 4.ΠΡΟΘΔΣΔ
πλνδεύνπλ ΠΑΝΣΑ θάπνηα από ηηο θύξηεο πηλαθίδεο.

ΠΡΟΟΥΖ

Μέρξη απηό ην ζεκείν απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε

Πξνηεξαηόηεηα ε ζπλερόκελε γξακκή
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΙΑΣΑΤΡΩΔΙ
 Ηεξαξρία πνπ ηζρπεί ζηηο δηαζηαπξώζεηο..
1.Σξνρνλόκνο
2.Φσηεηλνί ζεκαηνδόηεο
3.Πηλαθίδεο Πξνηεξαηόηεηαο
4.Γεμηά πξνηεξαηόηεηα
 ΖΜΑΣΑ ΣΡΟΥΟΝΟΜΟΤ

Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο

Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο γηα όζνπο θηλνύληαη θαηά κέησπν ή πιάηε ηνπ
ηξνρνλόκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΑΥΤΣΗΣΑ



ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ 130 km/h



ΟΓΟ ΣΑΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 110 km/h


ΚΑΣΟΗΚΖΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 50 km/h
 ΛΟΗΠΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 90 km/h
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΘΔΗ ΣΟ ΟΓΟΣΡΩΜΑ
 ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΔΗ
o Γηπιή ή κνλή ζπλερόκελε γξακκή..ΓΔΝ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε.
o Μνλή δηαθεθνκκέλε γξακκή..Δπηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε.
o Μόλε δηαθεθνκκέλε γξακκή θαη κνλή ζπλερόκελε γξακκή..Πξνζπεξλάκε ΜΟΝΟ όηαλ ε
δηαθεθνκκέλε βξίζθεηαη από ηελ κεξηά ηεο δηθήο καο ισξίδαο.
ΠΡΟΟΥΖ …Δξώηεζε 3 (Θέζε ζην νδόζηξσκα αλ πξόθεηηαη λα ζηξίςνπκε αξηζηεξά από νδό
δηπιήο θαηεύζπλζεο)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΠΟΣΑΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ
 Υξόλνο Αληίδξαζεο
Απόζηαζε πνπ δηαλύζακε ζε 1 sec ζε m
Πνιιαπιαζηάδνπκε (x3) ην ςεθίν ησλ δεθάδσλ ηεο ηαρύηεηαο.
Π.ρ 50km/h 5*3=15m/sec
 Απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο
Πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηνλ εαπηό ηνπ ηνλ αξηζκό ησλ δεθάδσλ ηεο ηαρύηεηαο.
Π.ρ 90km/h 9*9=81m/sec
 Απόζηαζε αζθαιείαο
Δίλαη 2 sec.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΑΗ ΚΑΙ ΣΑΘΜΔΤΗ
 Απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε ζε απόζηαζε ιηγόηεξν από …
5κ. από ΓΗΑΒΑΖ ΠΔΕΩΝ
5κ. από ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ
10κ. από ΓΗΑΣΑΤΡΩΔΗ (από ηελ πιεζηέζηεξε νξηνγξακκή ηνπ θάζεηνπ
νδνζηξώκαηνο)
12κ. από ΣΑΔΗ ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ
12κ. από STOP
15κ. από ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΔ ΓΗΑΒΑΔΗ
20κ. από ΦΩΣΔΗΝΟΤ ΖΜΑΣΟΓΟΣΔ
 ηάζκεπζε κε ην κπξνζηηλό κέξνο ζε αλεθνξηθή θιίζε
Βάδνπκε ρεηξόθξελν θαη ΠΡΩΣΖ ηαρύηεηα. (Δξώηεζε 45)
 ηάζκεπζε κε ην πίζσ κέξνο ζε αλεθνξηθή θιίζε
Βάδνπκε ρεηξόθξελν θαη ΟΠΗΘΔΝ. (Δξώηεζε 47)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΓΙΑΣΑΤΡΩΝΔΣΔ,ΠΡΟΠΔΡΝΑΣΔ,Α ΠΡΟΠΔΡΝΟΤΝ
 ε νδνύο κε θιίζε πξνηεξαηόηεηα έρεη ην αλεξρόκελν όρεκα, ππνρσξεί δειαδή ην θαηεξρόκελν
(Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηα ίδηα νρήκαηα).
 Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά νρήκαηα ππνρσξεί ην ειαθξύηεξν όρεκα.
 Πιεπξηθό όξην αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα δηαηεξνύκε από πεδνύο,δώα,ηππείο θαη
ζηαπζκεπκέλα νρήκαηα είλαη 1m,όζν πεξίπνπ δειαδή ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ελόο
απηνθηλήηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 ΣΡΟΦΔ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΜΔ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ ΥΡΗΣΔ ΣΗ ΟΓΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΚΟΛΟΤΘΩΝΣΑ ΜΙΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ


Γηεζλήο Αξηεξία



Δζληθέο Οδνί

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ,ΦΑΡΜΑΚΑ
 Αλώηεξα επηηξεπόκελα όξηα αιθνόι..
0,5γξ/ι αίκαηνο θαη 0,2γξ/ι αίκαηνο γηα Νένπο νδεγνύο.
0,25 ρηιηνζηνγξακκάξηα/ ιίηξν εθπεκπόκελνπ αέξα.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14 ΔΙΟΓΟ ΣΗΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ
 Απηνθηλεηόδξνκνο ππνδεηθλύεηαη κε πξάζηλεο πηλαθίδεο.
 Οδόο ηαρείαο θπθινθνξηάο ππνδεηθλύεηαη κε κπιέ πηλαθίδεο.
 Ζ ζηάζκεπζε ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν γίλεηαη κόλν ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο πνπ
επηζεκαίλνληαη κε εηδηθέο πηλαθίδεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 16 ΟΓΗΓΗΗ ΜΔ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ
 Φώηα Πνξείαο εκβέιεηα 100m.
Φώηα Γηαζηαπξώζεσο εκβέιεηα 40m.
Φώηα ζέζεσο νξαηά από απόζηαζε 300m.
 Δληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ηα θώηα δηαζηαπξώζεσο θαη
ρξεζηκνπνηνύκε ηα θώηα πνξείαο κόλν εάλ δελ ππάξρεη επαξθήο θσηηζκόο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΟΓΗΓΩΝΣΑ ΜΔ ΜΔΙΩΜΔΝΗ ΠΡΟΦΤΗ
 Όηαλ ν δξόκνο είλαη βξεγκέλνο εμαηηίαο βξνρήο ε πξόζθπζε κεηώλεηαη θαηά 50% ζε ζρέζε κε
ην ζηεγλό νδόζηξσκα.
 ε πεξίπησζε ρηνληνύ ηνπνζεηνύκε ηηο αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο ζε 2 ηνπιάρηζηνλ από ηνπο
θηλεηήξηνπο ηξνρνύο.
 Αλ ην όρεκα γιηζηξήζεη πξνο ηα δεμηά πξέπεη λα ζηξίςνπκε πξνο ηα δεμηά ην ηηκόλη καο γηα λα
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ην επαλαθέξνπκε.Αλ γιηζηξήζεη πξνο ηα αξηζηεξά πξέπεη λα ζηξίςνπκε πξνο ηα αξηζηεξά.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 18 ΟΓΗΓΗΗ Δ ΒΟΤΝΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 19 ΚΟΤΡΑΗ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ
 Κάλνπκε ζηάζεηο θάζε 2 ώξεο.Ζ ζηάζε δηαξθεί 15 ιεπηά.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 20 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΑΣΤΥΗΜΑ
 Αδίθεκα θπγήο…Πνηλή θπιάθηζεο θαη αθαίξεζε άδεηαο νδήγεζεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 21 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ
ΕΤΓΟΣΑΘΜΗΖ : Πξνθαιεί ηαιαληώζεηο ζην ηηκόλη (θνζθίληζκα).
ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ : Πξνθαιεί απόθιηζε ηεο πνξεηάο ηνπ νρήκαηνο.
Όηαλ ν εθθηλεηήο (κίδα) δελ μεθηλά νθείιεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζζσξεπηή (κπαηαξία).
ε πεξίπησζε αθάζαξηνπ θίιηξνπ αέξα έρνπκε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ.
Όηαλ ν θηλεηήξαο παξνπζηάδεη δηαθνπέο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε
βελδίλεο ππάξρεη θαθή ιεηηνπξγία ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο.
 ην ειαζηηθό 175/70 R15 87T ην κέγεζνο 15 δειώλεη ηελ δηάκεηξν ηεο δάληαο (ζε ίληζεο) πνπ
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ην ειαζηηθό.
 Διέγρνπκε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ θάζε κήλα.
 ΜΠΛΔ ΚΑΠΝΟ
Καύζε ιαδηνύ ιίπαλζεο
ΑΠΡΟ ΚΑΠΝΟ Έρεη εηζέιζεη λεξό ζηνπο θπιίλδξνπο
ΜΑΤΡΟ ΚΑΠΝΟ Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ
ΚΑΠΝΟ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ Βιάβε ζην ζύζηεκα ςεθαζκνύ






ΚΔΦΑΛΑΙΟ 22 ΔΚΣΑΚΣΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
 Σν πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν ηνπνζεηείηαη :
100κ. ζε απηνθηλεηόδξνκνπο θαη νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο
50κ. ζην ππόινηπν νδηθό δίθηπν
20κ. εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ
 ΠΛΖΜΜΔΛΖΜΑ -Φπγή ζε αηύρεκα
-Πεξηεθηηθόηεηα αιθνόι ζην αίκα αλώηεξε ηνπ 1,10γξ/ι αίκαηνο.
 Γίπισκα Β’ θαηεγνξίαο καο επηηξέπεη λα νδεγνύκε όρεκα κε κεηθηό βάξνο κέρξη 3500kg θαη 9
(8+1 ηνπ νδεγνύ) ζέζεηο.
 Αλ εκπιάθνύκε ζε αηύρεκα κε ηξαπκαηηζκό ην αλαθέξνπκε ζηελ αζηπλνκία ην ηαρύηεξν
δπλαηόλ.
 Αλ εκπιαθνύκε ζε αηύρεκα κόλν κε πιηθέο δεκηέο ελεκεξώλνπκε ηνλ δεκησζέληα κέζα ζε 24
ώξεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 24 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
 Σξηνδηθνί θαηαιύηεο κεηώλνπλ ηελ εθπνκπή ησλ ξύπσλ θαηά 90%.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ…!!!
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