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ΔΛΔΓΥΟΙ ΠΟΡΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ 

 
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

1. Πεξηκεηξηθό έιεγρν ηνπ νρήκαηνο γηα ηπρόλ ζπαζκέλα ή ιεξωκέλα θαλάξηα, πηλαθίδεο 

ιαζπωηήξεο, παινθαζαξηζηήξεο (αλ είλαη βξώκηθα ηα θαζαξίδνπκε κε έλα παλί) θαη θνηηάκε 

αλ είλαη ζηεξεωκέλα θαιά. 

2. Διέγρνπκε ηα ειαζηηθά γηα ηελ θαιή ηνπο θαηάζηαζε θαη γηα ηπρόλ ππάξρνληα μέλα ζώκαηα 

(πέηξεο, θαξθηά).Διέγρνπκε ηελ πίεζε ηνπο. Σα εζωηεξηθά ειαζηηθά ηα ρηππάκε κε έλα 

ινζηό.(Αλ ν ζόξπβνο είλαη ππόθωθνο ζπκπιεξώλνπκε αέξα). 

3. Κνηηάκε ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα θάηω από ην όρεκα γηα ηπρόλ δηαξξνέο (Λάδηα, λεξό, 

βαιβνιίλεο, πεηξέιαην). 

4. Διέγρνπκε γηα ύπαξμε παηδηώλ ή δώωλ θάηω θαη πίζω από ην όρεκα, ηα απνκαθξύλνπκε αλ 

ππάξρνπλ. 

5. ε πεξίπηωζε ύπαξμεο θνξηίνπ ειέγρνπκε λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζωζηά θαη δεκέλν θαιά. 

Σα παξαπέηα θιεηζηά θαη νη κνπζακάδεο ζηελ ζέζε ηνπο. Οη απνζθεπέο καο λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζωζηά θαη νη κπαγαδηέξεο θιεηζηέο. 

6. Η ζπλδεζκνινγία λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζηεξεωκέλε θαιά θαη ν πείξνο πεζκέλνο. 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 Μόιηο κπνύκε ξπζκίδνπκε θάζηζκα, θαζξέθηεο, ηηκόλη. 

 Σνπνζεηνύκε ηνλ ηαρνγξάθν αθνύ πξώηα ζπκπιεξώζνπκε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

 Βάδνπκε κπξόο θαη ειέγρνπκε… 

1. Δάλ έζβεζαλ όιεο νη θωηεηλέο ελδείμεηο εθηόο από ην ρεηξόθξελν. 

2. Διέγρνπκε ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζηα θαδαλάθηα. 

3. Διέγρνπκε όια ηα ειεθηξηθά όξγαλα (θώηα, θιάο, θόξλα, παινθαζαξηζηήξεο) 

4. Διέγρνπκε ηνλ ηδόγν ηνπ ηηκνληνύ (θάλνληαο δεμηά, αξηζηεξά). 

5. Διέγρνπκε ηα πεληάι λα έρνπλ επαλαθνξά. Δηδηθά ηνπ θξέλνπ λα έρεη αληίζηαζε 

θαη επαλαθνξά. 

6. Διέγρνπκε αλ όινη νη επηβάηεο είλαη θαζηζκέλνη, θνηηάδνπκε γηα ηπρόλ όξζηνπο. 

 

ΚΛΔΙΝΟΤΜΔ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ ΚΑΙ ΞΔΚΙΝΑΜΔ… 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΑΥΟΓΡΑΦΟ 

ηνηρεία πνπ δείρλεη ν ηαρνγξάθνο… 

1. Ολνκαηεπώλπκν ηνπ νδεγνύ. 

2. Σόπν αλαρώξεζεο – Σόπν άθημεο. 

3. Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο – Ηκεξνκελία άθημεο. 

4. Αξηζκόο πηλαθίδαο νρήκαηνο. 

5. Υηιηόκεηξα πνπ έρνπκε ζηνλ ρηιηνκεηξεηή όηαλ μεθηλάκε θαη όηαλ θηάλνπκε. 

Ο ηαρνγξάθνο θαηαγξάθεη… 

1. Σηο ώξεο. 

2. Σελ ηαρύηεηα καο. 

3. Σηο δξαζηεξηόηεηεο καο. 

4. Σα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύζακε. 

 Τπάξρνπλ 3 ζέζεηο…  Κίλεζε-Φόξηωζε 

  Αλάπαπζε 

  πλεξγείν 

 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΠΔΓΗΗ 

1. Μεραλόθξελν. 

2. Κιαπέ θαη Returter. 

Υξεζηκνπνηνύληαη θπξίωο ζε θαηεθόξεο γηα κείωζε ηαρύηεηαο θαη κε ρξεζηκνπνίεζε ηωλ 

θξέλωλ γηα λα κελ ηα επηβαξύλνπκε. 

 

 

ΑΔΡΑ 

 Η πίεζε ηνπ αέξα κεηξηέηαη ζε bar-αηκόζθαηξεο. 

 ην θνξηεγό θπκαίλεηαη ζε 6,5-9,5 bar. 

 ην ιεωθνξείν θπκαίλεηαη ζε 5,5-8,5 bar. 

 Κάηω από απηά ηα όξηα ην όρεκα καο δελ μεθηλά (Γελ ιύλεηαη ην ρεηξόθξελν) 

 Πάλω από ην αλώηαην όξην αλνίγεη ε αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα (ζθάζηξα) θαη ν 

πεξηζζεπνύκελνο αέξαο πνπ παξάγεηαη από έλα θνκπξεζέξ (θνθιέξ) δηνρεηεύεηαη εθηόο 

ηνπ νρήκαηνο. 

 

ΦΩΣΑ 

 Πξώηε ζθάια  ΦΩΣΑ ΘΔΔΩ 

 Γεύηεξε ζθάια  ΦΩΣΑ ΓΙΑΣΑΤΡΩΔΩ. 

 Σξίηε ζθάια  ΦΩΣΑ ΠΟΡΔΙΑ. 

 

 



 

ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΦΔΡΔΙ Ο ΟΓΗΓΟ 

1. Γίπιωκα νδήγεζεο ζε ηζρύ – Σαπηόηεηα. 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο. 

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

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

5. Σαρνγξάθνπο 15 ηειεπηαίωλ εκεξώλ. 

6. Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζε ηζρύ. 

7. Σέιε θπθινθνξίαο ηξέρνληνο έηνπο. 

8. Υαξηί θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπήο ηαρνγξάθνπ. 

9. Αλ θέξεη θνξηίν θνξηωηηθέο. 

10. Αλ θέξεη επηβάηεο βηβιίν θίλεζεο. 

 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΟΥΗΜΑΣΟ 

1. Μηα ζεηξά εξγαιεία. 

2. Ρεδέξβα. 

3. Γξύιιν. 

4. Σάθνπο. 

5. Κνπηί πξώηωλ βνεζεηώλ. 

6. Πξνεηδνπνηεηηθή ηξηγωληθή πηλαθίδα θηλδύλνπ (Σξίγωλν). 

7. Ππξνζβεζηήξεο (2 ηωλ 6 kgr). 

8. Αιπζίδεο ρηνληνύ (θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν). 

 

ΩΡΑΡΙΑ 

Έλαο νδεγόο κπνξεί λα εξγάδεηαη 9 ώξεο εκεξεζίωο. Αλώηεξε ώξα ζπλερνύο νδήγεζεο είλαη νη 

4,5 ώξεο. Κάζε 4,5 ώξεο θάλνπκε ππνρξεωηηθά 45 ιεπηά δηάιεηκκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ..!! 

 


