ΤΓΥΡΟΝΔ ΥΟΛΔ ΟΓΗΓΩΝ

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 2310603413 ΔΤΟΜΟ 2310707550 ΙΝΓΟ 2310796000

ΗΜΔΙΩΔΙ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΩΡΙΑ Γ’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΜΑΝΗ



ΓΔΝΙΚΑ απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ πάλσ από νξηζκέλε πνζόηεηα
ύιεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κόιπλζε ησλ πδάησλ.



ΔΞΑΙΡΔΗ
Σα παξαπάλσ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ίδην ζήκα επεηδή έρνπλ λα θάλνπλ κε θαηεύζπλζε αλαθέξνληαη
πιένλ ζε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΟΤ ΟΓΗΓΗΗ
 ε πάγν ε απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο απμάλεηαη 10 θνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ ζηεγλό
δξόκν.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΟΤ ΟΓΗΓΗΗ ΦΟΡΣΗΓΩΝ
 ε νδνύο κε κεγάιε θιίζε πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα νρήκαηα πνπ αλεβαίλνπλ αλ πξόθεηηαη γηα ίδηα νρήκαηα
αιιηώο ππνρσξεί ην κηθξόηεξν από ηα δύν.
 ηάζκεπζε θνξηεγώλ άλσ ησλ 3,5 ηόλσλ εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ επηηξέπεηαη γηα 24 ώξεο ζπλερόκελα.
 Σν πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν ηνπνζεηείηαη …
-100κ. ζε απηνθηλεηόδξνκνπο θαη νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο.
-50κ. ζην ινηπό νδηθό δίθηπν.
-20κ. εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ.
 ε θνκβόη θνξηεγώλ ηα θνξηεγά πξέπεη λα ηεξνύλ ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 75κ.
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 ΟΡΙΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ

ΑΤΣΟΚ/ΜΟ

ΟΓ.ΣΑΥ.ΚΤΚΛ. ΤΠΟΛ.ΟΓ.ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΟΙΚ.ΠΔΡ.

MIKTO >3500
kgr

85 km/h

80 km/h

80 km/h

50 km/h

ΤΝΓΤΑΜΟ
ΦΟΡΣΗΓΩΝ

70 km/h

70 km/h

70 km/h

50 km/h

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΛΚΟΟΛ-ΚΟΤΡΑΗ-ΑΣΤΥΗΜΑ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ
 Όξην αιθνόι 0,2 gr/ιίηξν αίκαηνο
 ΠΟΙΝΔ ΑΛΚΟΟΛ
 0,2-0,8gr/l αίκαηνο
50.000δξρ.
 0,8-1,10gr/l αίκαηνο
100.000δξρ.+Αθαίξεζε άδεηαο νδήγεζεο γηα 3 κήλεο.
 >1,10gr/l αίκαηνο (Πξώηε θνξά) 200.000δξρ.+Φπιάθηζε 2 κήλεο
+Αθαίξεζε άδεηαο νδήγεζεο γηα 6 κήλεο + Αθαίξεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδσλ γηα 10
εκέξεο έσο 6 κήλεο.
 >1,10gr/l αίκαηνο (Γεύηεξε θνξά)
Αθαίξεζε άδεηαο νδήγεζεο γηα 5 ρξόληα.
 ΠΟΙΝΔ ΓΔΝΙΚΑ
 Αλ πξνθιεζεί ηξνραίν κε ηξαπκαηηζκό…
Αθαίξεζε άδεηαο νδήγεζεο γηα 3 κήλεο-2 ρξόληα.
 Αλ πξνθιεζεί ηξνραίν κε ζάλαην…
Αθαίξεζε άδεηαο νδήγεζεο γηα 2-5 ρξόληα.
 Αλ νδεγνύκε ρσξίο ηελ λόκηκε άδεηα νδήγεζεο…
ηέξεζε δηθαηώκαηνο απόθηεζεο άδεηαο γηα 3 ρξόληα.
 Αλ νδεγνύκε ρσξίο ηελ λόκηκε άδ. νδήγ. θαη πξνθαιέζνπκε ηξνραίν…
ηέξεζε δηθαηώκαηνο απόθηεζεο άδεηαο γηα 10 ρξόληα.
 Αλ νδεγνύκε ελώ καο έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα νδήγεζεο…
ηέξεζε δηθαηώκαηνο επαλαρνξήγεζεο γηα 3 ρξόληα.
 Αλ νδεγνύκε ελώ καο έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα νδήγεζεο θαη πξνθαιέζνπκε ηξνραίν…
Μέρξη θαη νξηζηηθή ζηέξεζε δηθαηώκαηνο επαλαπόθηεζεο άδεηαο νδήγεζεο.
 Κάζε 2 ώξεο νδήγεζεο θάλνπκε 15’ δηάιεηκκα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
1. ΟΥΗΜΑΣΑ
Αλ πεξηγξάθεη κόλν γεληθά ην όρεκα θαη δελ αλαγξάθεηαη ε αλάξηεζε ή αλ γξάθεη αλάξηεζε πεπηεζκέλνπ
αέξα είλαη ην ΜΔΑΙΟ κέγεζνο.
Αλ γξάθεη κεραληθή αλάξηεζε είλαη ην ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
2. ΑΞΟΝΔ
Αλ είλαη άμνλαο απιόο (κε θηλεηήξηνο-κε δηεπζπληήξηνο) ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
Αλ είλαη θηλεηήξηνο θαη εζληθέο κεηαθνξέο ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ κέγεζνο.
Αλ είλαη θηλεηήξηνο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
3. ΦΟΡΣΩΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ
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Τπάξρεη κηα εξώηεζε κε κηθξά πνζά ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ κέγεζνο.
Τπάξρεη κηα εξώηεζε κε κεγάια πνζά ΜΔΑΙΟ κέγεζνο.
4. ΓΙΑΣΑΔΙ
Μέγηζην κήθνο
12κ.
Μέγηζην πιάηνο
2,55κ. (ρσξίο θιηκαηηζκό)
Μέγηζην πιάηνο
2,60κ. (κε θιηκαηηζκό)
Μέγηζην ύςνο
4,00κ.
 Ο πεξηνξηζηήο ηαρύηεηαο (θόθηεο) ηνπνζεηείηαη ζε θνξηεγά κε κηθηό βάξνο >12.000 kgr.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ
 Ο ηαρνγξάθνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία όιν ην 24σξν (ρσξίο δηαθνπέο).
 Ο ηδηνθηήηεο πξέπεη λα θπιάζζεη ηα θύιια ηνπ ηαρνγξάθνπ γηα 1 ρξόλν.
 Ο πεξηνξηζηήο ηαρύηεηαο (θόθηεο) πεξηνξίδεη ηελ ηαρύηεηα ζηα 90 km/h ελώ ε κέγηζηε ηαρύηεηα πνπ κπνξνύκε
λα αλαπηύμνπκε είλαη 85 Km/h θαη επελεξγεί ζην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ.
 ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΒΑΡΟ είλαη ην κέγηζην βάξνο θνξησκέλνπ νρήκαηνο, ην νπνίν αλαγξάθεηαη σο
κηθηό ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο.
 ΜΙΚΣΟ ΒΑΡΟ είλαη ην εθάζηνηε πξαγκαηηθό βάξνο ηνπ νρήκαηνο κεηά ηνπ θνξηίνπ, ηνπ πιεξώκαηνο θαη ησλ
επηβαηώλ.
 Σν ειάρηζην βάζνο ησλ απιαθώζεσλ ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ ησλ δηεπζπληεξίσλ αμόλσλ είλαη 2 mm.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΞΟΠΛΙΜΟ-ΦΟΡΣΩΗ

Δύθιεθηα Τγξά













ΣΧΟΛΕΣ

Πνιύ εύθιεθηα Τγξά
Η επηθίλδπλε ύιε επηζεκαίλεηαη κε ΡΟΜΒΟ.
πλδπαζκόο ή ζπξκόο νρεκάησλ θέξνπλ ηξίγσλα επηζήκαλζεο όζα θαη ηα νρήκαηα.
Φνξηίν πνπ εμέρεη 1κ. κπξνζηά ή πίζσ πξέπεη λα θέξεη πηλαθίδα 0,5x0,5 κ. ιεπθνύ ρξώκαηνο κε δηαγώληεο
εξπζξέο ισξίδεο.
Αλαγξάθνληαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο κέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο, σθέιηκν θνξηίν θαη έδξα.
Σάθνπο πξέπεη λα θέξνπλ θνξηεγά >3.500 kgr.
ΠΟΙΝΔ
 Φόξησζε θαηά άμνλα 10% παξαπάλσ 20.000δξρ.
 Φόξησζε θαηά άμνλα 10-20% παξαπάλσ
100.000δξρ. θαη αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο.
 Φόξησζε ηνπ νρήκαηνο >20% 100.000δξρ., αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο θαη επηηόπνπ αθαίξεζε
αδ.θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδσλ γηα 30 εκέξεο.
Ορήκαηα βάξνπο >7.500 kgr θαη κήθνπο >13κ. πξέπεη λα θέξνπλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπο 2 ή 4 πηλαθίδεο κε
αληαλαθιαζηηθό πιηθό θίηξηλνπ ρξώκαηνο εθ ησλ νπνίσλ 1 ή 2 ελαιιαζζόκελεο ινμέο ισξίδεο θαη 1 ή 2 κε
εηδηθά ζύκβνια από θζνξίδνλ πιηθό εξπζξνύ ρξώκαηνο
ηα ζήκαηα επηζήκαλζεο ησλ θηλδύλσλ κεηαθνξάο επηθηλδύλσλ πιώλ ν πξώηνο αξηζκόο θαλεξώλεη ηνλ θύξην
ΟΔΗΓΩΝ

ΦΩΤΙΝΙΑ

www.fotinias.gr

Σελίδα 3

θίλδπλν.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΣΗΓΩΝ
 Πίεζε αέξα ζηα θξέλα 5-6 bar.
 Πξννξηζκόο δησζηήξα (κπηέιαο) είλαη λα κεηαθέξεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ εκβόινπ ζηνλ ζηξνθαινθόξν
άμνλα.
 Πξννξηζκόο θεληξηθνύ άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο γηα δηάηαμε κε θηλεηήξα κπξνζηά θαη θηλεηήξηνπο ηξνρνύο
πίζσ είλαη λα κεηαδίδεη ηελ ξνπή ζηξέςεο από ην θηβώηην ηαρπηήησλ ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο.
 Σα ειαηήξηα ζπκπίεζεο δελ επηηξέπνπλ ηελ δηαθπγή αεξίσλ θαύζεο ζηνλ ζηξνθαινζάιακν.
 Σν ζεξβόθξελν έρεη εθαξκνγή ζε πδξαπιηθό- πλεπκαηηθό ζύζηεκα πέδεζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
Μαύξα θαπζαέξηα… Διαηησκαηηθή παξνρή αληιίαο εγρύζεσο.
Άζπξνο θαπλόο… Έρεη εηζέιζεη λεξό ζηνπο θπιίλδξνπο.
Τπεξβνιηθή αηζάιε (θάπλα)… Έιεγρνο αληιίαο, εγρπηήξσλ θαπζίκνπ (κπεθ) θαη θαζάξηζκα θίιηξνπ αέξα.
Όηαλ ν εθθηλεηήο (κίδα) δελ ιεηηνπξγεί ηόηε ν ζπζζσξεπηήο δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε ηάζε ξεύκαηνο.
Όηαλ ν πεηξειαηνθηλεηήξαο ελώ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία έπεηηα από ιίγεο ζηξνθέο ζηακαηά ε αηηία είλαη ε
έκθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο.
 Όηαλ ν θηλεηήξαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζηάδεη δηαθνπέο ε αηηία είλαη ε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ εγρπηήξα
θαπζίκνπ (κπεθ).






ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ…!!!
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