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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ευρωnοϊκn Έvωσn (ΕΕ), οvογvωριzοvτος rn σnουδοιόrnrο rnς σωσrnς, όρrιος
και διορκούς καrόριισnς ιωv οδnγώv Βαρέων οχnμάιωv, φορmγώv και ί\εωφο
ρείωv γιο να μπορούν να avranoκpίvovraι σrις αποιrnαεις που θέτει π εξέlιιξπ ιπς
αγορός rωv οδικών μεrοφορώv, εξέδωσε

rnv

Οδnγίο 2003/59/ΕΚ, με

rnv οποίο

καθίσrσrαι υποχρεωrικιi 11 αρχική επιμόρφωσn και περιοδική κοrάρrισn για

rnv

πί\ειοvόrnια rωv οδnγώv Βαρέων οχnμάιωv.

Η Οδnγία 2003/59/ΕΚ, που εvαρμοvίσθnκε σrnv εθνική νομοθεσία με ro Π.Δ.

7412008,

σχειίzεrαι

rooo με rnv πρ6σ8ασn σrο επάwεί\μα, άσο και με rnv άακnσn

rnς δρασrnριόmrας rου οδnγού. Η διασφόίΊισn rnς αρχικnς επιμόρφωσπς και πε
ριοδικής κσrdρrισnς του οδnγού 8ε8οιώvεrοι με

rn χοριiγnσn οπό τις Υnnρεσfες

Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, Πισrοποιnrικού Επαwεί\μαιικιiς
Καιdρrισnς (ΠΕΙ).

Το παρόν εγχειρι'διο αποrεί\εί ro εκπαιδευτικό υί\ικό που διαμορφώθnκε από

ro Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), με σrόχο να απο
rεί\ιfσει χρnσιμο εργαί\είο γvώσnς, αλλό κοι προετοιμασίας ιωv εποwεί\μοτιώv

οδnγώv φορrnγώv. Από ro Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει
εκδοθεί ro οvτίσrοιχο εγχειρι'διο μεrαφορός επι8αιώv που αφορό σrnv προειοι

μοσfο rωv εnοwεί\μαrιώv οδnγώv ί\εωφορεfωv. Το περιεχόμενο και rωv δύο εy
χειριδίωv είναι σύμφωνο με ιις κσrευθύvαεις του Παραρrιiμαrος rnς Ευρωπαϊκής
Οδnγίος και οποσκοπεί σrn Βεί\ιίωσπ ιnς οδικnς οσφάί\ειος, σrn διασφάί\ισn rnς

noιόrnroς του οδnγού, σrnv οnοφυγιi ovισorιirωv σrις συvθιiκες οvτογωvιομού κοι
σrov περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων οπό τις οδικές μεrοφορές. Πεnοίθnστi

μας σrο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικιιiωv είναι όιι

n

διαδικασία

εnιμόρφωσπς rωv εnοwεί\μοrιώv οδnγώv θα έχει θετικό οποrεί\έσμοrα, rόσο σrnv

κοιvωvfο, άσο και σrov ι'διο rομέο rωv οδικών μεrοφορώv.

Εισαγωγή

1.1

Παρουσίαση Οδnyίας

2003/59

Στόχος της Οδηγίας 2003/59 είναι η διασφάilισn της ηοιότητας του οδηγού οχημά
των μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβοτώv τόσο για την πράοβοοη στο επάγγεilμα

6οο και κατά την άσκηση της δραστηριότητος του οδηγού. Σε αυτήν προοδιορ(zετοι
πως η υποχρέωση αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης αποσκοπεί στη
βεilτίωση της οδικής ααράilειος και της ασφάλειας του οδηγού, συμπεριilαμβοvο
μέvωv των ενεργειών του οδηγού όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση. Ειδικότερο, η
περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην εμβόθυvση, εnovάilnψn και εnικαιροποίηση
των θεμάτων της αρχικής κατάρτισης. Μέσω του Πιστοποιητικού Επαγγεilματικής
Ικανότητος (ΠΕΙ) προωθείται η ορθοilογική και αμυντική οδήγηση. Αυτό οvομέvε

ται vo αποφέρει noλλonilό oφέiln σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου και μεlω
σης των ατυχημάτων.

Στην Ελλάδα η διαδικασία ορχικής επιμόρφωσης πραγματοποιείται μέσω θεωρη

τικής και πρακτικής εξέτασης, χωρίς υποχρέωση παρακοilούθησnς μαθημάτων.

1 .2

Ποιοι οφείλουν να έχουν ΠΕΙ

Σύμφωνο με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.)

74/2008, το Πιστοηοιητικό Εnαγγεil·

ματικής Ικανότητας ΠΕΙ είναι:

•αυrό ro οποίο πισrοποιεί όrι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει rηv οποπούμεvn
ορχική επιμόρφωση

n περιοδική κοτόρrισπ σύμφωνα με το όσο opfzovraι στο Δι

άταγμα αυτό και επομένως εππρέπεται vo οδηγεί σvγκεκριμέvης n σvγκεκριμέvωv
κστπγοριώv

n υποκοrnγοριώv οδικά oxnμoro μεταφοράς επιΒαrών n εμπορευμά

rωv, εφόσον κσrέχει άδεια οδήγησης rnς σvγκεκριμέvnς ή συγκεκριμέvωv κσrn
γοριώv ή υποκσrnγοριώv•.
Επομένως, Ι Ιt:Ι οφείilουv va έχουν όilοι οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς εμπο
ρευμάτων ή εnιβοτώv των οποίων η οδήγηση απαιτεί μία από τις παρακάτω κατη
γορίες αδειών: Γl , Γ1 +Ε,

r, r +Ε, Δl , Δl +Ε, Δ, Δ+Ε ή άλλη ισοδύναμη αυτών.

ΠΕΙ αρχικής επιμ6ρφωσης οφείilουv va έχουν όilοι οι οδηγοί οι οποίοι θα

αποκτήσουν άδειο οδήγησης οπό 10/9/2008 γιο τις κατηγορίες Δ, Δ +Ε, Δ1 , Δl + Ε
και οπό

10/9/2009 για τις κατηγορίες

r, r +Ε, Γl, Γ1 +Ε. Το ΠΕΙ αυτό έχε1 πεντα

ετή ισχύ. Ο οδηγός ο οποίος είναι κάτοχος ΠΕΙ ορχικής επιμόρφωσης, προκειμέ·

νου vo συνεχίσει τη δροστηρ1ότnτο μετοφορός επιβατών ή εμπορευμάτων και μετά
τη ilήξη της ισχύος του ΠΕΙ αυτού, πρέπει

vo αποκτήσει

ΠΕΙ περιοδικής κατάρ

υσης. Το ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης έχει επίσης πενταετή ισχύ και χορηγείται
έπειτα οπό nοροκοilούθnση προγράμματος περιοδικής κατάρτισης

35

ωρών σε

ειδικό nιστοnοιημέvες σχοilές (χωρίς εξετάσεις).
Οι κάτοχοι ΠΕΙ κάποιας κοmγορίας μεταφοράς εμπορευμάτων απαililόσσοvται
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από τις εξετάσεις oN,,,;,v κατnγοριώv ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμότωv υπό mv προϋπό

θεση va nλnρούv τις άλλες σχετικές nροϋποθέσε,ς απόκτησης (η .χ. όριο πλικfaς).
Προς αποφυγή avισοτr\τωv στις συvθr\κες aντaγωvιομού, η υποχρέωση ισχύει
τόσο για τους υπηκόους τωv κρaτώv-μελώv της ΕΕ όσο και για τους υπηκόους
τρίτωv χωρών, οι οποίοι aπaσχοiΊaύντaι ή χρnaιμοποιούντaι οπό εnιχε(ρnσn εγκa
τεστnμέvn σε κράτος-μέλος.

1.3

Εμπορευματικές μεταφορές

Τα τελευταία χρόvιa πaρaτnρείτοι διaρκr\ς αύξηση της οικοvομικr\ς ευημερίας,
όvοδος του επιπέδου zωής και, συvεπακόiΊουθο, της εμπορικής κίvnσnς. Αυτό έχει

ως άμεσο anοτε'ί\εσμa τnv naράiΊiΊniΊn αύξηση τωv διaκιvούμενωv εμnορευμότωv
και τnv avάπτυξn τωv εμπορευματικών μεταφορών. Συγχρόνως, n aiΊμaτώδnς
πρόοδος της τεχνολογίας (σε θέματα σχετικό με τις μεταφορές) καθιστό εφικτή
τη μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις και σε ελάχιστο χρόνο με χaμniΊό,

μάλιστα, κόστος. Παράλληλα, n διεθvής πολιηκr\ συγκυρία ευνοεί την άvθισn του
διεθνούς εμπορίου, καθώς οι αγορές «aπεiΊευθερώvοvται», συνάmοvται πολλές
διακρατικές συμφωνίες και, γενικό, αίροvτaι οι νομικοί περιορισμοί για την πραγ

μaτοnο(nσn διεθνώv μεταφορών.
Στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών κυρίαρχο ρόλο naίzoυv οι οδικές
εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες nρaγμστοnοιούvται σχεδόν οnοκiΊειστι
κά από φορτηγό οχήματα. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές χρησιμοποιούν
εν γένει το οδικό δίκτυο που χρησιμοποιούν και τα υπόλοιπα οχήματα και δεν

nροϋnοθέτουv υψηλές επενδύσεις υnοδομr\ς. Επίσης, nαρέχουv μεγάλη ευελιξία
στη χάραξη της διαδρομής τους και n μεταφορά μπορεί να γίνει «πόρτα-πόρτα•. Η
ο ιέλευοn συνόρων οοικώς είναι σχετικό απλή οιαοικαοία, αφού οεv προϋποε:Jέτει

τεχνολογική συμβατότητα, όπως π.χ. ο σιδηρόδρομος. Τέλος, οι σύγχρονοι ευρω

παϊκοί αυτοκινητόδρομοι παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εππρέπουv οn
μαντικr\ αύξnσπ της μέσης ταχύτητας κίνησης των φορτηγών, με αποτέλεσμα να τα
καθιστούν avταγωνιστικό προς άλλα μέσα, όπως ο aιδπρόδρομος και, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, τα αεροπλάνο.
Μια ευρέως χρπ01μοποιούμενn μονάδα μέτρησης του πραγματοποιούμενου
μεταφορικού έργου είναι το «τονοχιλιόμετρο». Ένα τοvοχιίlιόμετρο αντιστοιχεί στη
μεταφορά ενός τόνου

(t) εμπορευμάτων για ένα χιλιόμετρο (km) anόοτaσnς. Έτσι,

αν ένα φορτίο 2 τόνων μεταφερθεί κατά 3 χιλιόμετρα, αυτό αντιστοιχεί σε 2χ3 =6
τονοχιλιόμετρa. Αντίστοιχα, ένα φορτηγό που μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων
και κάνει τn διαδρομή Αθήva-Θεσσαί\οvίκn (περίπου 500 χιλιομέτρων) επιτελεί

μεταφορικό έργο 500χ6= 3.000 τοvοχιλιομέτρωv. Με βόοn aυτr\ τn μονάδα μέ-
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τρnσnς, μπορεί κανείς εύκοί\α να αξιολογήσει το μεταφορικ6 έργο και να το συ

γκρίνει μεταξύ διαφορετικών χωρών.
Στο χόρτn που οκοllουθεί (Σχήμα 1.1.) φαίνεται το εππεllούμενο μεταφορικό
έργο από τα φορτηγό αυτοκiνnτα στον ευρωπαϊκό χώρο για το έτος 2009 με βάση
στοιχεία τnς Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υnnρεσ(ας

(Eurostat). Οι αριθμοί του υnο·

μνήματος αναφέρονται σε εκατομμύρια τοvοχιllιόμετρο που nρaγματοnοιούντοι
ετnσiως. Στο γράφημα αυτό nορατnρούμε ότι

n Ελλάδα συγκαταllέγεται μεταξύ των

χωρών στις οποίες εκτελείται χαμnί\6 μεταφορικό έργο με φορrnγό auroκίvnra.

Αγαθά μεταφερόμενα οδικώ ς

)

,.

••
ι

/ 1
Υπόμνnμο Ισιοιχείο 2009)
&.σιQ\Jμ,jρια r=χιλι6μειρο

8

263-9.426
34.269 · 72.675

Σχήμα

(1km)

9.426 · 17,757
72.675 • 'YJ.75ιfl

8

17.757 -34.269

8

Χωρίς απόvιησn

1.1 . Οδικές εμπορευματικές μειοφορές με φορmγό (Ει<σrομμύριο rοvοχιλιόμειρο)
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1.4

Κοινωνικό περιβάλλον οδικού μεταφορέα

«Επόγγελμο οδικού μεταφορέα εμπορεuμότωv• εfvοι π δροστnριότητο κόθε επ,χεί·
ρnοnς να εκτελεί εμπορεuματικές μεταφορές για το κοιvό ή για ορισμένες κατnγο·
ρίες πεί\ατώv με οχήματα τα οποία ως εκ τnς κατασκεuής και τοu εξοπλισμού τοuς
μπορούv va μεταφέροuv εμπορεύματα. Οι πελότες καταβόί\λοuv κόμιστρο για τηv
εκτεί\ούμεvn μετοφορό. Από τn δημοσfεuσn τοu vέou Νόμοu 3887/2010 (ΦΕΚ 174

ΑΊ γιο τις οδικές εμnορεuμοτικές μεταφορές κοι μέχρι τn Μξn τnς μετοβοτικής πε
ριόδοu (30/6/2013) οι κατηγορίες εμπορεuματικώv μεταφορώv για τις μεταφορικές
επιχειρήσεις nou θα σuσταθούv σύμφωνα με τις διατάξεις τau παραπάνω vόμοu
είναι vομαρχιακές, ειδικές μεταφορές καuσίμωv, εθνικές και διεθνείς μεταφορές.
Μετά τn ί\ήξn τnς μεταβατικής περιόδοu οι κατηγορίες δnμόσιωv οδικών εμπορεu·

μοτικώv μεταφορών κοθορίzοvτοι ως διεθνείς οδικές εμπορεuμοηκές μεταφορές
κοι εθvικές οδικές εμnορεuματικές μεταφορές.
Ο οδικός μεταφορέας εμπορεuμάtωv είναι μια ιδιαίτερο uπεύθwn και δύσκοί\n
επαγγελματική δροστnριότnτα. Ο διπός ρόί\ος τοu -ως εnιχειρnματία/uπαί\Μί\οu και
ως οδnγοό- σuχνά οδηγεί σε διλήμματα και σuγκροuόμεvα σuμφέροvια, τα οποία
κοί\είτοι vo σταθμίσει. Γιο πορόδειγμο, η πίεση της έγκαιρης άφιξης στοv προορισμό

σuχvό οvιίκειτοι στnv οσφοί\ή οδήγηση ή omv τήρηση τωv ωρορ(ωv εργοσίος. Σε
κάθε περίπτωση, είτε είναι ιδιοκτήτης τοu οχήματός τοu είτε όχι, ο οδηγός καί\είται va
οvιεnεξέί\θε, σε έvο πλήθος unο,φεώσεωv κοι διεκnεροιώσεωv, οι οποίες δεv σχετf·

zοvιοι όμεσα με τnv ικοvότnτό τοu omv οδήγηση όπως:

8

ΊΞλεγχος και εποπτεία της καλής λειτοuργίας τοu οχήματος

8

Σωστή χρήση βοηθητικού εξοπλισμού

8

Σuvτήρnσn οχήματος

•
•

Προστασfο μtcαφερόμενων αγαθών

•
8

Κατόστασn uγείος

8

Επικοιvωvία με πελάτες

8

Επικοιvωvία με σuvαδέί\φοuς

Γvώσn νομοθεσίας, κοvοvιστικώv ρuθμίσεωv
Γvώσn δρόσεωv σε καταστάσεις έκτακτης αvάγκnς

8

Εnικοιvωvίο με εnογγεί\μοτίες εκτός της ετοιρε(ος

•
8

Γροφε.ιοκροτικές διοτunώσεις

8

Εξοικείωση με vέες τεχνολογίες.

Διαχείριση οικοvομικώv στοιχείων

Η πλήρης αξιοποίηση των δuvατοτήτωv τοu οχήματος, αλλά και ο διαρκής
έλεγχος της κατάστασής τοu, βοηθά στηv πρόληψη οτuχnμότωv και βλαβών με

εvδεχομέvως δοnοvηρές σuvέπειες στην nροστοσίο τοu περιβάλλοvτος αλλό κοι

8
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στην οικονομία καυσίμου. Η εξααράί\ιαn των κατά το δυνατόν ααραί\έστερων και

ταχύτερων συνθηκών μεταφαρ6ς των εμπορευμάτων αποτελεί πρωταρχικό καθή·
καν του οδηγού τόσο για την ααράί\ειά του 6αο και γιο ί\όγους αχεη2όμεvους με
την ικανοnοίnσn των πελατών. Η γvώαn της νομοθεσίας που αχετίιεται με τις με
ταφορές, αλλά και των κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίιουv τα δικαιώματα και

τις υποχρεώσεις των οδηγών είναι αναγκαία για να μη βρεθεί αντιμέτωπος με
πρόστιμο ή ποινικές κυρώσεις. Οι τυπικές προϋποθέσεις σε θέματα υγείας γιο την
εξάσκηση του επαγγέλματος αποδεικνύονται εξίσου αnμαντικές με την καθημερι

νή φροντίδα γιο σωμοηκή και πνευματική ευεξία, καθώς θωρακfzουv έναντι
εμπλοκής σε ατύχημα. Ακόμη, ο οδηγός κοί\είται να αναί\άβει πρωταγωνιστικό
ρόί\ο σε περιπτώσεις ατυχημάτων, αφού είναι αποκλειστικός γνώστης του οχήμα
τος και του εξοnί\ισμού οαραί\είος. Η καί\ή επικοινωνία με πεί\ότες, συναδέλφους

ή άλλους επαγγελματίες είναι εnίαnς αnμαντική προϋπόθεαn για τn διαμόρφωση
ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και τnv επαγγελματική ανε?ιιξn. Εnι
πί\έον, ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις προβί\επόμεvες

από το νόμο γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Αντίστοιχα, πρέπει να είναι σε θέση
να διαχειρίιεται τα οικονομικά τnς επιχείρησής του αλλά και να κατανοεί σε βάθος
τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας στην οποία εργαιεται, όπως επίσης και τις
τάσεις και τα χαρακτnριστικά ,ου ευρύτερου κΜδου των μεταφορών. Τέλος, οι

οί\οένα εξελισσ6μεvες tεχνοί\ογικές εφαρμογές στο χώρο των μεταφορών επι
βάλλουν τn διαρκή ενημέρωση και εξοικείωσή ,ου με αυτές.
Διαπιστώνεται, επομένως, ότι το κοινωνικό nεριβάλλοv του οδικού μεταφορέα εί
ναι σύνθετο και οι προεκτάσεις του πολυάριθμες. Επομένως, ο μεταφορέας οδηγός
πρέπει να κσταvοήσει tις εγγενείς δυσκοΛJ'ες του επογγέλμστος και vα αποκτήσει βα·

θιά γvώαn των παραπάνω znτnμάtων γtΟ να καταστεί άρτιος -aπό κάθε άποψη- επαγ
γελματίας. Ειδικότερα 1 πρέπει να διαθέιει τα anaρaftnτa yvωστικό εφόδια πριν από

τnv είσοδ6 ταυ στο επάγγελμα, αλλά και vα το επικαιροnοιεί ανά τακτό χροv~κό δια

στήματα, ώστε vα μnv τον ξεπερνούν οι εξελιςεις. Στο πί\αίσιο αυtό το Ευρωπαϊκό
Κοιvοβούί\ιο προχώρησε στην έκδοσn τnς Οδηγίας

1.5

2003/59.

Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τnv Οδηγία 2003/59, αnό την υποχρέωαn απόκτπσπς ΠΕΙ εξαιρούνται

0 1οδηγοί:

8

οχnμάtωv των οποίων n μέγισ,n εππρεπόμεvn ταχύτητα δεν υπερβαίνει
τα

8

45 χιλιόμετρα/ώρα (χί\μ./ώρα ή km/h)

αχnμόιων τα οποία ανήκουν στις Ένοπί\ες Δυνάμεις και στα Σώματα

Ασφαί\εfας (Ασtυvομία, Πυροσβεσtικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) , καθώς

9
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και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπnρεοfες αυτές, χρnοιμοποι

οόνιαι όμως οπό αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς

8

οχημάτων τα οποία εξυnnρετούv τις ανάγκες mς Πολιτικής Άμuvας mς Χώ

•

οχημάτων που υnο66λλοvται σε δοκιμές επί της οδού για ί\όγα,ς τεχνικής

ρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης ΊΞκτακτων Αναγκών ΠΣΕΑ
βελιίωσnς, επιοκευής ή συντήρησης, και νέων ή μεrοnοιnμέvων οχημάτων
που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία

8

οχημάτων που χρnσιμαποιοόνιαι σε καιασrάσεις έκτακτης ανάγκης ή για ερ

γασίες διάσωσης

8

οχημάτων που χρnσιμοnοιούvται για τα μαθr\μαια εκπαίδευσης οδήγησης
αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ.

•

οχημάτων που χρnσιμοποιούvιαι για μη εμπορικές μεrαφορές επιβατών ή

εμπορευμάτων για ιδιωτικούς σκοπούς. Δnλaδι\:
α) Οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων που μεrαφέροuν υλικά, εργαλείο και εξοπλι
σμό για την εξυnnρέtnσn του εnαγγέλμαιος του ιδιοκτήτη των φορτηγών
β) Οι οδηγοί Φ[Χ αυτοκινήτων που χορnγούvτοι σε μεrαφορικές επιχειρήσεις
και πρακτορείο μεrοφορών για τη μεrοφορά οnοινν:ιστικά και μόνο υλικών
συσκεuοοfος

nov ανήκουν σ αυτές

γ) Οι οδηγοί ΦΙΧ αυτοκινήτων που ανήκουν σε επαειρήσεις παροχής Οδικής
Βοήθειας

8

οχημάτων που μεrαφέροuν υλικό ή εξοπλισμό ο οποίος πρόκεποι να χρησι
μοποιηθεί σιnν άσκηση του επογγέλμαιος του οδηγού τους, υπό την προϋπό
θεση όη n οδήγηση του οχήμαιος δεν αποτελεί την κύριο δροσιnριόmτα του
οδηγού.

Το Π.Δ.

74/2008, με το οποίο έ.ιrνε n προσαρμογή της Οδηγίας 2003/59 σιnν ελλn

νική vομοθεοfο, προβλέπει απολλογή υποχρέωσης καιοχής ΠΕΙ γιο τους οδηγούς:

8

οχημάτων καιnγοριών Δ, Δ+Ε ή υnοκαιnγοριών Δl, Δl +Ε οι οποίοι εivοι
κάτοχοι άδειος οδήγησης αντίστοιχης κοmγορίος ή υποκοmγορίος,

n οποίο
9 Σεπτεμβρίου 2008. Η απολλογή αυτή ισχύει μέχρι
και 9 Σεπτεμβρίου 2013
οχημάτων των κοmγοριών Γ, Γ+ Ε ή των υnοκστnγοριών Π, n + Ε οι οποίοι
είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κοmγορίος ή υποκοmγορίας, n
οποίο χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεmεμβρfοu 2009. Η απαλλαγή αυτή ισχύει
μέχρι και 9 Σεmεμβρίοv 2014.
χορηγήθηκε μέχρι και

8

Μεrό το πέρας των ημερομηνιών αυτών, οι συγκει<ριμένοι οδηγοί αρεiί\ονν να κατέ

χουν ΠΕΙ περιοδικής καιόρτισnς, απαλλάσσονται δnί\οδή από την υποχρέωση απόκτη
σης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
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1.6

Στόχος του εyχειριδίοu

Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο νο αποτελέσει ένα εργαλείο γνώσης και συγχρό·
νως να προετοιμάσει τους επαγγελματίες οδηγούς για την εξέταση προς απόκτηση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας. Είναι αυτονόητο πως η πείρα που απο·

κτόται κατά την άσκηση του επαγγέλματος δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Ωστόσο,
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να συγκεντρωθούν πλnραρορίες και πρακτικές
συμβουλές που δεν καλύπτονται από τις εξετάσεις γιο απόκτηση άδειας οδήγησης
και οι οποίες είναι χρήσιμες για τους επαγγελματίες οδηγούς και προσαρμοσμένες
στην ελληνική πραγματικότητα.
Το παρόν εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά το αντίστοιχο εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαί·
δευσnς υποψήφιων οδηγών φορτηγών του ΥΠΥΜΕΔΙ, αλλά το συμnΛnρώvει σε θέ·

ματα που προβλέπονται από την Οδnγfα 2003/59 και σχετίιονται κυρίως με την οδική
ασφόΛεια, την ορθολογική οδήγηση και την οικονομία καοοiμου. Σημειώνεται ότι γιο
Λόγους αρτιότητας του συγγράμματος αvοί\ύονται και ορισμένα θέματα που κοί\ύmο
νται οπό το εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών φορτηγών.

1.7

Δομό του εyχειριδίοu

Το εγχειρίδιο χωρίzεται σε έξι βασικές ενότητες, οι οποίες είναι σε συμφωνία με το
οριzόμεvα από τnv Οδηγία 2003/59. Οι ενότητες αυτές καλύπτουν τα εξής θεματικό
πεδία:

8

Ορθολογική οδήγηση

8

Κανονιστικές ρυθμίσεις

8

Οδική ασφαι\εια

8
8

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

8

Οικονομικό περιβάλλον · Μεταφορικές εταιρείες.

·

Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά

Αρχές Υγιεινής

Κάθε ενότητα χωρίιεται σε επιμέρους κεφόΛαια και παραγράφους. Στο τέλος κάθε
κεφοί\αίου υπάρχει σύνοψη τωv περιεχομένων του κεφοί\αίου, αλλά και λfστα ερωτή-

σεων, οι οποίες Βοnθο~
' στην
οαξιολόγnσn~ κατανόησης του κεφοί\αίου και
στις οποίες θο εξεταστείτε
σε οθόvn α ής). Κάθε

να εnιλέ
Σ
ο

διάρκεια της θεωρmt({ής εξέτασης (με χρήση Η1Υ
είναι αυτόνομο και, επομένως, ο αvαγvώστnς μπορε{

ο ίδιος m σειρά ανόγvωσnς των κεφοί\αίωv.
του ΒιΒλfου παρατίθενται κάποιες μελέτες περιπτώσεων

(case studies),

προϋποθέτουν συνδυασμένες γνώσεις όλων των κεφοΛαίωv και στις

οποfες επfοnς θα εξειαστεftε.
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1.8
Al

Ερωτήσεις

Το εnάννελμα τοu οδικού με,:αφορέα με,:αφοράς εμnορεuμάτων

ασκεί όποιο, διαθέrει καιόλλnλn άδεια a&lνnonc; (Γ ή Γ+Ε)
ασκεί 6nοιος διaθέιει στnν καιοχn του φορτηγό με μέγ,στο εηι

φεηόμενο βάρος μεγαλύ,:ερο τωv 3,5 τόvωv
οσκούv μειοφορικές εηαειρήοε,ς ένονπ κομίσιροu

Α2 Το Πιστοηοιnnκό Εnαyγελμσnκής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνααι
κάθε
Sχρόvιο

7 χρόνιο
5 χρόνιο γιο οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ειών

Α3 Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμnορεuμάτων για άδεια οδήγnσnς Γ παu
επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης καmyορίας Γ+ Ε

οφείλοον να εnavaλόβaw
ΠΕΙ

mv

επιμόρφωοn γιο απόκτnσn

δεν χρειάzετaι να κάvοοv κάnοιa εnιμόρφωοn γιο ΠΕΙ

χρειάzειaι μόvο να ηaρακολοuθοοοw

mv εηιμόρφωοn

ποu

0\/t.lOtOιxεf σm νέα

Α4

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγnσnς Γ
επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης καmyορίας Δ

οφείλοον να πaρaκaλοuθήσοuν mv ορχική επιμόρφωοn γιο
aηόκmσn ΠΕΙ μεταφοράς εηιβaτών
δεν χρειάzετaι vo κάvοοv κάnοιa επιμόρφωοn γιο ΠΕΙ

χρειάzειaι μόvο vo εξειaστούv στπv εηιπλέοv ύλη ποu aντιστοι
χεi στη vέa δρaστπριόmτa

12
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Α5

Υποχρεούνται αnόκmσnς ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων

των οποίων n μέγισm εnπρεn6μεvn τaxύmro δεν υηερ6οίνει ro

45 krιν1Ί
που χρnοιμοnοιούvrαι γιο εμπορικές μειαφορές εμπορευμά
των

που χρnσ,μοποιούvιaι για τα μαθήμαια οδήγnσnς γιο τη λήψη

ΠΕJ
Α6

των κερδών μ,ας μειαφορtκriς εnιχείρnσnς
του μειαφορικού κ6σtους του σνά τ6vο μειαφερόμεvοο εμπο
ρεύματος
του nραγματοnοιοψεvοu μειοφορικού έ(1,!Οu

Α7

Ένα φορmγό μεrαφέρει

6 τόνους εμnορευμάtων αnό mv Αθήνα σm
500 χιλιομέιρων) και επιστρέφει αnό m
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμnορευμάτων. Το κόμιστρο για mv
αnλή διαδρο
ανέρχεται στα 300 ευ
όνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
Θεσααλονίκn (αnόσtασn nερίnου

3.300 τονοχιλι6μεrρσ
5.500 τονοχιλιόμειρσ
Α8

Μεrά mv παρέλευση πενταετίας αnό την αnόκmσn ΠΕΙ, α οδηγός,
{νου να συνεχίσε, να ασκεί το mάyyελμα,
uποχρεοοται vo εnσνολάβει την ορχική εnιμόρφωσn και vo με

τάσχει σε εξετάσεις
υηοχρεοοτaι vo nοροκολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρδεν έχει καμlα unοχρέωσn εφ6οοv έχει αnοκτr\σει, βάσει εξε

τάσεων, το ΠΕΙ αρχικής εnιμόρφωσnς
Α9
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Ορθολογική οδήγnσn

2.1

Εισαyωyή

Η ορθολογική οδήγnσn είvοι έvσς «σωστός και έξυnvος» τρόπος οδήγησης, που
σος βοηθά vo φτόσετε στοv προορισμό σος με ασφάλεια και οικονομία στο
καύσιμο. Οδnγώvτος ορθοί\ογικ6, i\ομβάvετε υπόψη το τεχνικό χαρακτηριστικά του

οχήματος και τις δυvοτόrnτές του, το φορτίο του, oi\i\ό και τα χοροκτnριστικό τnς
οδού και του περιβόi\ί\οvτος. Με τnv υιοθέτηση τnς ορθοi\ογικής οδήγησης μειώ
νεται σημαντικό n κατανόi\ωσn καυσίμου και το κόστος συvτήρnσnς του οχήματος,

χωρfς vo μειώνεται το μεταφορικό έργο. Πορόλλni\ο, n εφαρμογή της ορθοi\ογικής
οδήγησης μειώνει τοv κίνδυνο πρόκi\nσnς ατυχημάτων. Επομένως, n ορθολογική
οδήγηση είναι φιλική προς το περιβόλί\οv, οσφοi\ής, συμφέρουσα για τοv οδηγό,
oi\i\ό και για τοv ιδιοκτήτη του οχήματος.

Οι Βασικοί άξονες τnς ορθοi\ογικής οδήγησης είvοι οι nοροκότω:

8

Βέi\τιστπ αξιοποίηση τωv δυvστοτήτων του οχήματος

8
8

Αμυντική οδήγηση

8

Πρόβλεψη δυσλειτουργιών

8

Μεfωσn φθορών (χαμni\ότερο κόστος συντήρησης) .

Σωστή φόρτωση και ασφόλ,σn φορτίων

Η ορθοi\ογική οδήγηση εvσωμοτώvε.ι τις έννοιες της αμυντικής και οικοvομι
κής-<>ικοi\ογικής οδήγησης (eco-driving) και τις εντάσσει σε έvο ευρύτερο πλοίσιο
κοτοvόnσnς τnς i\ειτουργίος του οχήματος και τnς ολi\ni\επiδροσής του με το περι
βόί\ί\οv. Πopόi\i\ni\o, Βοηθά και στη i\ήψπ διαδοχικών «λογικών αποφάσεων,, που
οφορούv όi\ες ης πτυχές τnς οδήγησης (χειρισμός οχήματος, συντήρηση, εποπτεία

i\ειτουργίος κ.i\n.) που εfvοι προς όφεi\ος του οδηγού.
Για να οδηγείτε ορθοi\ογικό, πρέπει vo γνωρίσετε το όχημά σος, δnλοδή τι είvοι
και πώς i\επουργούv το 6ο01κό κατασκευαστικό στοιχεfο του και να προσορμόοετε

κοτάλλnλο τnv τεχνική οδήγησης. Στο κεφ6i\οιο που ακολουθούν πορέχοvτοι οι
οποροίτnτες πληροφορίες, ώστε vα κατανοήσετε τn σημασία τnς ορθολογικής οδή
γησης και vo είστε σε θέση vα τnv εφαρμόσετε.

2.2

Τυnολοyία Φορτnyών

Σύμφωνα με τον Κώδικο Οδικής Κυκi\οφορίος (ΚΟΚ), ως αυτοκίvnτο φορτηγό
ορfzετοι «το ουτοκfvnτο όχημα που προορίzετοι κυρίως γιο τπ μετοφορό προγμό
τωv». Ως «μεσαίο και βορέο οχήματα» χαροκτnρίzοvτοι διεθνώς τα οχήμοτο των
οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (βάρος οχήματος κα, φορτίου)

υπερΒαfvει τους 3,5 τόνους. Συνήθως, οι δύο αυτές κατηγορίες εξετόzοvτοι μozf ως
βαρέα οχήματα , σε οvτιδιοστολή με το εi\οφρό φορτηγό τωv οποίων το μεικτό

15

Ενόmtα δεύτερη

Βάρος δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Στο παρόν εγχειρίδιο με τον όρο «φορτη
γό» θα αναφερόμαστε στα φορτηγό αυτοκίνητα με μέγιστο μει κτό Βάρος πάνω από

3,5τόνους.
Πέρα όμως από το γενικό οριομό, τα φορτηγό αυτοκίνητα διακρίνονται σε πλή
θος επιμέρους κατηγοριών. Παρακάτω δίνονται οι βο01κότερες κατηγορίες φορτη

γών ως προς διαφορε11κ6 κριτήρια που σχετίzοντοι τόσο με τεχν~κό χαρακτηριστικό
όσο και με τον τρόπο χρήσης τους.

1. Μεικr6 Βάρος*
Σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα φορτηγό αυτοκίνητα με μεικτό
Βάρος πάνω αnό 3 ,5 τόνους χωρίzονται σε δύο κατηγορίες:

Ν2: οχήματα γιο τη μεταφορά εμπορευμάτων και με μέγ1στn μόzο άνω των 3,5
και έως

12 τόνους

Ν3: οχήματα για τη μετοφορό εμπορευμάτων και με μέγιστη μόzο άνω των

12

τόνων.

Επίσης, το ρυμουλκούμενα χωρίzοντοι σε:

02: ρυμουλκούμενο (περιλαμβοvομένων και των ημιρυμουλκουμένων) με μέ
γιστη μάzο πάνω οπό Ο, 75 τόνους και έως 3 ,5 τόνους

03:

ρυμουλκούμενο (περιλαμβοvομέvων και των ημιρυμουλκουμένων) με μέ

γιστη μόzο πάνω οπό 3 ,5 και έως

04:

10 τόνους

ρυμουλκούμενα (περιλαμβονομέvων και των ημιρυμουλκουμένων) με μέ

γιστη μάzα πάνω οπό

10 τόνους.

2.Χρnσn
Φορmγά Δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) νοούνται τα φορτηγό που εκτελούν μεταφο
ρές εμπορευμόιωv γιο λογαριασμό τρίτων.
Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) θεωρούνται το φορτηγό που χρn01μοποι
ούντοι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρη
σης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη τους, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση

της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οnοιοvδήnοτε τρόπο γ,ο rις μετα
φορές που διενεργούντο, με αυτό.

•
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3. Είδος μεταφοράς
Νομαρχιακές μεταφορές εfvαι οι μεταφορές εμπορευμάτων που διενεργούνται
κυρίως εντός του νομού όπου βρίσκετοι π έδρα του αυτοκινήτου και στους γειτονι
κούς νομούς.

Ειδικές μεταφορές καυσίμων είvοι αυτές που διενεργούνται με ΦΔΧ ουτο

κίvnτα μεικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους γιο εθνικές και διεθνείς μεταφορές
και μεικτού βάρους μέχρι οκτώ τόνους για νομαρχιακές μεταφορές. Η κατηγορία
αυτή περιί\αμβόvει μεταφορές υγρών καυσiμωv και θερμής ασφόί\του.
Εθνικές μεταφορές είvοι οι αυτές που διενεργούνται μέσο στη χώρα με ΦΔΧ
αυτοκίνητα. Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές διεξάγονται από κατό
χους ΦΔΧ ή κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών. Εθνικές μεταφορές μπορούν,
όμως, vo διενεργούν κοι το ΦΙΧ αυτοκίνητο.

Διεθνείς μεταφορές είναι αυτές που διενεργούνται με ΦΔΧ αυτοκίνητα μει
κτού βάρους πάνω από 3 ,5 τόνους. Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές
διεξάγονται οπό κατόχους ΦΔΧ ή κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών. Τα ΦΙΧ

ουτοκίvnτο διενεργούν μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις διεθvεfς μεταφορές, σι
οποίες όμως αnοτεί\ούν συμnί\nρωματικό έργο στο κυρίως εκτεί\ούμεvο από αυτά
έργο.

Οι εταιρείες που έχουν άδειο vo διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές
μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν κοι εθvτκές οδικές εμπορευματικές
μεταφορές με τnv ίδιο άδειο.
Εθνικές και διεθνείς μεταφορές: Τα κυκλοφορούντα κατά την έναρξη ισχύ
ος ταυ Νόμου 3887/2010 ΦΔΧ που έχουν το δικαίωμα διενέργειας εθνικών και
διεθνών μεταφορών (βυηοφόρα μεταφοράς υγρών τροφίμων, βυτιοφόρο μεταφο

ρά επικίνδυνων εμπορευμάτων υπαγόμενων στη συμφωνία ADR, μεταφοράς αυτο
κινήτων, ΦΔΧ αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ΦΔΧ μεταφοράς zώ.
vτωv zώωv) εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμο ουτό κοτά τη διάρκεια mς

μετοβοτικής περιόδου, ενώ μετά τη ί\ήξη τnς περιόδου ουrής το σχετικό δικοίωμο
παρέχεται σε όί\ες τις εταιρείες διεθνών μεταφορών.

4.

Τύπος οχrίματος

Απλό φορτηγό είναι το αυτοκινούμενο όχημα που αποτεί\είτοι από μία μονάδα. Το
οπΜ φορτηγό μπορεί να είναι είτε με κλειστό αμάξωμα είτε με αμάξωμα ανοικτού
τύπου (σχήμοτο 2.1. κοι 2.2.). Υπάρχουν κοι ε.ι δικές κοτnγορ(ες των οnί\ώv φορrn·
γώv οι οποίες φαίνονται στο σχήμα 2.3.
Συρμός είναι ο συνδυασμός οχημάτων που είναι συνδεδεμένα και κινούνται ως
μία μονάδα. Είναι ο συνδυασμός ενός φορτηγού ουτακινήτου (σχήμα 2 .4.) κοι ενός
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ρυμουί\κούμενου '"' (σχήμα 2.5.). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με την ένωση του κο
τσαδόρου του φορτηγού με το μάτι του ρυμού έί\ξnς του ρυμουί\κούμεvου.

Αρθρωτό όχημα εfvαι ο ουvδυασμός ενός ρυμουλκού*** (εί\κυστr\ρα r\ τρά
κτορο) (σχήμα 2.6.) και ενός nμιρυμουί\κούμεvου**** (επικαθήμεvο) (σχήμα

2. 7 .). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με την ένωση της πί\όκας επικάθnσnς του ρυμουί\
κού και του πείρου εnξnς του nμιρυμουί\κούμεvου.

4. Αριθμός αξόνων
Αvόί\ογα με rov αριθμό των αξόνων τα φορτηγό, τα ρυμουί\κούμεvο και τα nμιρυ
μουί\κούμεvα (επικαθήμεvα) χωρίzοvται σε:
Μονοαξονικό: είναι τα ρυμουί\κούμενα και τα nμιρυμουί\κούμεvα που έχουν

έναν μόνο άξονα.
Διαξονικά: είναι τα απί\ό φορτηγό, τα ρυμουί\κούμεvα και τα nμιρυμουί\κού
μεvα με δύο άξονες.

Κοτ' αντιστοιχία μπορεί vo είναι τριαξον1κά, τεσσόρων ή περισσότερων αξόνων.

••

Ρ\>μα,λκοομενο: ιο όχnμο πα, σιερεiιαι ιδί~ ><Μ1ιήpιας δύναμης και εiναι καιΟσt<ε\JΟΟι,tνο κοι6
τρόnο ώστε να έλκειο, αη6 άλλο μηχονοκίνnιο όχημα_

•••

....

Ρvμ0\>λκ6 (φ6κιορος ~ ελκυστήρας): το μηχονοκiνηιο όχημα που χρηο~μοnοιεfιαι μόνο γιο mv
έλξι, όΝω.ι οχnμάιων
Ημιρψοο>.κοομ""" (εηικαθι\μι,,ο~ ,ο ρψοο>.κοομενο ιο καιασ~ο γιο σύΙ.&:οη με ρ<>
μοu'ιι«S κοτ6 ιρ6πο ώστε ιμήμο ουιού να οτnρίzει:αι επί ιοu ρuμαr\κού. επί ιου onoίou επιπίπτει

μεγόrο μφος tOU β6ροος και tOU φοριίου ,ου.

Σχήμα

Σχήμα
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2 . 1. Αnλ6 φορτηγό με κλεισι6 αμάξωμα

2.2. AnM φορτηγό με αμάξωμα ανοικτού τύπου

Ορθολογική οδήγnσn

Περιουλλογι\ς

Αnορριμαιοφόρο

Μnετονιtρο

Ανοι κτό με γερανό

Βuιιοφόρο

Δ~nλοκάμnινο

Μετοφοράς κάδων

Σχήμα

2.3.

Δ,άφοροι τύποι φοριnγών
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Σχήμα

Σχήμα

2.4. Αnλό φορτηγό

2.5. Ρυμουλκούμενο

..-.

.-... . ••

Σχήμα

Σχήμα

20

2.6. Ρυμουλκό

2 .7 .

Ημιρυμουλl<οuμεvο

Ορθολογική οδήγnσn

Οι συρμοί ή τα αρθρωτό οχήματα μπορεί vα είναι συνδυασμοί των παραπάνω
(π .χ. ένα αρθρωτό όχημα μπορεί va αποτελείτο, από έvav τριαξοvικό τρόκτορα και

έvα διαξοvικό ημιρυμουλκούμεvο) . Χαρακτηριστικό ηαρόδειγμα φαίνεται στο πα
ρακάτω σχήμα 2 .8.

2.3

Βασικά στοιχεία μοχανολοyίας φορτοyών

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού εfvαι τα εξής:

Κιvnrnpaς
Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης αξιοποιούν τη θερμική ενέργεια από την καύση
ιου καυσίμου μειοτρέποvτός mv σε κιvηrική ενέργεια.

ΠίΊαίσιο
Το πλαίσιο αποιελεί τπ φέρουσα καιασκευή ιου οχήμαιος και έχει σκοπό τη στήρι
ξη της κομηίvας του οδηγού, του κινητήρα, τωv λοιπών συσιnμότωv του οχήματος
κοι του αμαξώματος.

Υπερκατασκευn
Η υπερκατασκευή (το αμάξωμα) χρησιμεύει σmv εξοσφόλισn της ασφαλούς μετα
φοράς του φορτίου.
Κατά την κίνηση του φορτηγού επιτελούνται συγκεκριμένες λειτουργίες με δια
φορετικό ρόλο η καθεμία. Επιγρομμοrικό, μnορε{ να θεωρηθεί όrι συvυπ6ρχουv
πέντε βασικοί μηχανισμοί οι οποίοι συμβόλλουv στηv ασφαλή κοι όvετη κίνηση του
οχήματος:

Σύσrnμα μεrάδοσnς κίνnσnς
Μεταδίδει τnv κίνηση από τοv κινητήρα στους τροχούς και περιλαμβόvει το συ
μπλέκτη, το κιβώrιο ταχυτήτων, τον όξοvα μετάδοσης, ιους συνδέσμους σύνδεσης,
το διαφορικό, τα ημιοξόvια, τους μειωτήρες των κινητήριων τροχών, τους τροχούς

και τα ελαστικά.
Σχήμα

2.8.

Αρθρωτό όχημα

με ελκοοτήρο 3
αξόνων και διαξανικό
nμιρυμοuλκούμενα
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Σύοτnμa διεύθυvσnς
Κατευθύνει το όχnμο σύμφωνο με τις εντολές του οδηγού κοι οποτεilείτοι βασικό
οπό το τιμόνι, τον άξονα διεύθυνσης, την πυξίδα διεύθυνσης, το βραχίονα διεύθυν
σης, τη μικρή μπάρα, τους βραχίονες, την μπάρα και το οκροξόνιο. Σε μεγάilο
οχήμοτο συχνό συμnilnρώvετοι με υδραυλική υποβοήθηση.

Σύοτnμa avόρτnσnς
Το σύστημα σvόρmσnς συνδέει τους τροχούς με το nilοίσιο του οχήματος και απορ

ροφά, μειώνει ή/και οηοσ6έvει τους κραδασμούς και τις τοilοντώσεις nου οφεfλο
ντοι σε ονωμοilίες του οδοστρώματος. Αποτεilείτοι οπό ένα σύνολο εilοστικών
εξαρτημάτων που παρεμβάililοντοι μεταξύ των τροχών και του πilοισίου του οχήμα

τος (μηχανική οvόρτnσn). Ως μέσο απόσβεσης κραδασμών είναι δυvοτόν να χρη
σιμοποιηθεί και ο πεπιεσμένος αέρος (πνευματική ανάρτηση).

Σύοτnμa πέδnσnς
Επιτρέπει την προοδευτική με.ίωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητος κίνησης του
οχήματος (πέδη πορείας), ενώ naράililnilo εξοσφολίzει την ακινησία όταν βρίσκεται
σε στάση (πέδη στάθμευσης) ακόμη κοι σε οδούς με σnμανηκή κλίση.

Βοnθnrικά συστιiμaτα
Εηιτεilούv όilες ης υnόilαιηες αναγκαίες λειτουργίες του οχήματος η.χ.

n θέρμανση

κ.λn.
Στι~ ηαρογράφο~ που οκαilουθούν δίδεται έμφαση στη ilεrnομερή περιγραφή
του κινητήρα και των συστημάτων μετάδοσης κίνησης και πέδησης. Μέσω αυτών
των σοοmμότωv, ο οδηγός επεμβαίνει άμεσο στον τρόπο ilε,τουργίος του οχήματος

κοι μπορεί -με συγκεκριμένες ενέργειες- vo οδηγήσει •ορθοilογ~κότερο», συμβάλ·
ilovτoς στην οσφ6λεια, την οικονομία κο, την προστασία του nεριβάλilοντος.

2.3.1

ΚινnΙιίρας-

Με τnv έννοια «κινητήρας» εννοούμε μια διάταξη nου μπορεί

vo

μετατρέψει μια

μορφή ενέργειας σε μηχανικό έργο. Ο κινητήρας των οχημάτων αξιοποιεί την οnο
θnκευμέvn χημική ενέργεια του καυσίμου μετατρέποντάς την σε μηχανική μέσω
του στροφαλοφόρου άξονα που διαθέτει. Επειδή

n

καύση γίνεται μέσο στον κινη

τήρα, οι μηχανές αυτές ilέγοvτοι εσωτερικής κούσnς. Συναντώνται δύο τύποι κινη
τήρων εσωτερικής κούσnς: ο ηετρεilοιοκινητήρος (diesel), ο οποίος είvοι ο συvnθέ·
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1.

Εσαyωyή

2.

Συμπίεση

εισαγωγής

Ψεκασμός

εξαγωγής

3.

Και!σn και εκτιSνωσn
Σχήμα

4.

Εξαyωyή

2.9. Κύκλος λειτουργ(ας τετράχρονου ηετρελαιοκιvnτήρα

στερα χρησιμοποιούμενος στο βαρέα οχήματα, και ο βεvzιvοκιvnτήρας. Στον
βεvzιvοκιvnτnρα n καύση πραγματοποιείται μέσω nnεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον
πετρεnαιοκιvnτήρα επιτυγχάνεται μέσω της συμπίεσης αέρα. Οι κινητήρες αυτοί

είναι σχεδόν στο σύvοΜ τους τετράχρονοι. Ο κύκnος nειτουργiας του nετρεnαιοκι
νnτήρα nαρουσιάzεται στο σχnμα 2.9.
Η nεπτομερής σύγκριση των δύο κύριων τύπων κινητήρα υπερβαίνει τους σκο

πούς του παρόντος εγχειριδίου. Ωστόσο, αξίzει vo επισημανθούν τα πi'Ιεοvεκτήμα
τα του πετρεnσιοκιvnτr\ρα έναντι του βεvzινοκιvnτr\ρα:

8

λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών nόγω της βραδύτερης καύσης
του πετρεnοίου. Ο μέγιστος αριθμός στροφών βεvzιvοκιvnτήρωv είναι
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10.000 στροφές το λεπτό. Ο μέγιστος αριθμός στροφών πετρελaιοκιvn
tnρωv είναι 5.000, ενώ ο συvnθnς αριθμός στροφών είναι 2.500 στρο
φές το λεπτό

•

έχει καλύτερη σχέση μάzaς/ισχύος (βεvzιvοκιvnτήρες: 2-6 kg/kW, πετρε·
λαιοκιvnτnρες: 5-9,5 kg/kW)

•

προσφέρει οικοvομfο στην κοτοvόλωσn καυσίμου (ειδικn κοτοvόi\ωσn
βεvzιvοκιvnτήρωv: 280-430 g/kWh και ειδική κοτavόί\ωσn πετρεί\aιοκι·
vnτnρωv: 200-340 g/kWh)

•

αποδίδει καλύτερα (βαθμός απόδοσης βεvzιvοκιvnιήρα/πετρελaιοκιvn

τnρα: 22-30% / 32-40%)

8

το πετρέλαιο (diesel) είναι πιο φτηνό από τn βεvzίvn και ί\ιγόtερο εύφλεκτο

•

t0 πετρέλαιο (diesel) είναι λιγότερο πτητικό από τn βεvzίvn και μειώvο·

ντα, οι απώλειες ί\όγω εξάτμισης.
Παρ' όί\α αυτό, ο πετρελαιοκινητήρας έχει χαμnί\ότερn απόδοση ισχύος και
είναι πιο θορυβώδης.
Γιο mv κοί\ή και ομαλή i\ε,τουργίο του nετρεί\αιοκιvnιnρα (φορτηγών), σκόπιμο
είναι ο οδηγός va γvωρίzει βασικά στοιχείο ελέγχου της ομαί\ής λειτουργίας του.

Λάδια και φι?ιrρο κιvnrripa
(χορακrnρισrικά • οί\ί\ογιi • έί\εγχος rnς σrάθμnς)
Το ί\άδιο κινητήρων διοχωρίzοvτοι κατ' αvτιστοιχfο σε ί\άδιο βεvzιvοκιvnτήρωv και
nετρεί\αιοκιvnτήρωv. Η αi\ί\αγή λαδιών nραγματοποιε(ται με βάση τα διανυόμενα
χιλιόμετρα, ο μέγιστος αριθμός των οποίων προβλέπεται από τον κατασκευαστή του

οχήματος. Η αλλαγή φfί\φου γίνεται συνήθως κόθε δεύτερη αi\i\ογή λαδιών ή
όπως ορίzcι ο ι<aτaσΗ.cuaστής του οχήματος. Έλcγχος της στάθμης των λαδιών

πρέπει να γίνεται οε τακτά χρονικό διαστnμαtα μέσω του δεfκτn μέτρησης στάθμης
ελαίου. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται όταν το φορmγό είναι σε στόσn και ο

κινητήρας δεν λειτουργεί. Ποροκοί\ούθnσn της nίεσnς του λαδιού γfvεται κοτό την
κίνηση του φορτηγού με τn βοήθεια tου ειδικού δείκτη. Ο οδηγός πρέπει να παρα
κολουθεί τόσο tnv ένδειξη της πίεσης όσο και την εvδεικηκή λυχνία. Η ένδειξη στο

όργανο αντιστοιχεί στnv πίεση του λαδιού (σε συvόρτnσn με τις στροφές του κιvn
τnρα), n οποία κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 bar. Εάν n εvδεικηκή ί\υχvία «ανάψει•
(δείξει κόκκινο), ο οδηγός πρέπει να στaμαιnσει aμέaως το φορτηγό.

Mεrpnrriς καυσίμου
Ο οδηγός πρέπει να πaρακοί\οοθεί την ποσότητα του καυσίμου με to ενδεικτικό όργα
νο μέτρησης ποσότητος καυσfμου, το οποίο είναι βαθμοvομnμέvο με κλίμακα που
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αντιστοιχεί στην ποσότητα του διαθέσιμου καυσίμου, όπως π.χ.
ένδειξη

4/4

1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Η

αντιστοιχεί στη μέγιστη ποοόιnιο καυσίμου, η οποίο χορακτnρίzει την

«αυτονομία,. του οχήματος, δπί\οδή πόσο χιλιόμετρα μπορεί vo διανύσει 10 φορτηγό
με οικονομική οδήγηση. Εάν κοτό την κivnσn του φορτηγού «αδειάσει»

n

δεξαμενή

καυσίμου χωρίς va το οvτιί\nφθεf ο οδηγός και συνεχιστεί n κίνηση του φοριnγού, τότε

στο κύκλωμα του καυσίμου εισάγεται αέρος. Εόv n οvιλίο λειιουργεf nλεκφοvικό δεν
δημιουργείται πρόβλnμο, εόv όμως λεπουργεi μηχανικό τότε ο κινητήρας δεν εκκινεί,
εόv ο οδηγός δεν προβεi στις κοτόλλnί\ες ενέργειες.

Φι?ιrρο αέρα
Η οί\ί\ογή του φίλτρου αέρα προβί\έπετοι οπό τον κοτοσκευοστή του οχήματος και
σε τοκτό χρονικό διαστήματα πρέπει

va «κοθαρίzεται».

Θερμοκρασία κιvnτήρα
Ο οδηγός πρέπει

va

ποροκοί\ουθεί τn θερμοκρασία του κινητήρα με το θερμόμε

τρο, το οποίο είναι βοθμοvομnμέvο με κί\ίμοκο μεταξύ 40 και 120'C (βαθμοί Κελ
σίου) και πιθανόν με χρωματισμένες περιοχές (πρόσιvn:

120'C).

Όταν

n

θερμοκρασία υπερβεί τους

lOO'C, n

75-90' C,

κόκκινη:

95-

ενδεικτική λυχνία «ανάβει»

(δείχνει κόκκινο) και ο οδηγός πρέπει va σταματήσει αμέσως το φορτηγό.

2.3.2 Σύστnpα pεrάδοσnς ιιίιιnσnς
Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης (σχήμα

2.10.)

μεταδίδει την κίνηση οπό τον

κινητήρα στους τροχούς και περιί\ομβόvει το παρακάτω στοιχείο:

8

Σuμnλcκτn

8

Κιβώτιο ταχυτήτων (σοσμόv)

8

Άξονα μετάδοσης κίνησης

Σχιiμα

2.1 Ο.

Σύσmμο μετάδοσης κfvnσnς
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8

Συνδέσμους ούvδεσnς

8

Διαφορικό

8
8

Ημιaξόv~a

8

Τους τροχούς και τα ελαστικό.

Μειωτήρες κιvnτnρίωv αξόνων

Τα οτοιχεra αυτό avaλύovτaι στις ηaρaγρόφους που ακολουθούν.

2.3.2.1

ΣuμπίΊέκτnς

Ο συμπλέκτης ηaρεμβόλλετaι μεταξύ του κινητήρα και του κιβωτrου ταχυτήτων και
επιτρέπει την προοδευτική σύμηλεξn και aηοσύμηλεξη του κινητήρα με το κιβώτιο
ταχυτήτων (σασμάν):

8

μεταφέροντας ομαλό την ισχύ και τη ροπή του κινητήρα οτο κιβώηο τα
χυτήτων (στn φόσn σύμηλεξnς)

8

anoμovώvovτaς προσωρινό τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων, επι
τρέποντας rις αλλαγές τaχυτnτωv (στn φόσn aηοσύμηλεξnς).

Βα01κός προορισμός του συμπλέκτη είναι να απομονώνει τον κινητήρα οπό το
κιβώτιο ταχυτήτων κόθε φορό που ο οδηγός αλλόzει ταχύτητα ή το φορτηγό ξεκι
νάει από οτόσn.

Ο συμπλέκτης μπορεί να είναι κυρίως «ξηρός τριβής,, (σχήμα 2.11.) (συvεργόzε
τaι με μηχανικό οοσμόv) ή «υδρaυruκός» (συvεργόzετaι με ουτόμστο οοσμόv).

Ο συμπλέκτης «ξηρός τριβής• οvόλογο με τnv τιμr\ τnς μεταφερόμενης ροπr\ς
στρέψης κατοσκευόzεται (λειτουργεί} με έναν ή δύο δίσκους και n σύμπλεξn/απο
σύμπλεξn γίνεται με τn βοήθεια υδραυλικού και πvευμαrικού μnχοvισμού.
Για να διαnιστωθεf n κaΜ και ομαΜ λεπουργrα του συμπΜκτn «ξnράς τρι6ι1ς•,
μπορείτε να προβείτε στους παρακάτω ελέγχους:

Σχήμα

2.11.

Συμnλtκτnς ξηρός

τριβής (δύο δrσκων)
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8

Έλεγχος αnοσύμnλεξnς: Αnοσυμπλέκουμε με τον κιvπτήρο σε λει
τουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα •66zουμε» όπισθεν. Εάν ακου

στεί θόρυβος, σημαίνει ότι ο συμπλέκτης δεν αηοσυμπλέκει σωστό.

8

Έλεγχος ολίσθησης: Επιλέγουμε μια «υψηλή» ταχύτητα με τον κιvητ.ή
ρο σε λειτουργία, «δένουμε» χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε.

Εάν διακοπεί n λειτουργlα του κιvnτήρο, τότε ο συμπλέκτης λειτουργεl
κανονικά. Εάν δεν διακοπεί n λειτουργία του κιvnτήρο, τότε ο συμπλέ
κτης δε λειτουργεί κανονικά, αλλά ολισθαίνει (πατινάρει).
Και στις δύο περιπτώσεις, αν διαπιστωθεί πρόβλημα στη λειτουργία του συμπλέ

κτη, οηαιτε.fται περαιτέρω έλεγχος σε συνεργείο αυτοκινήτων.

2.3.2.2 Κι8ώrιο roxυrnrωv
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γροvαzιώv μέσα σε ένα μεταλ
λικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του κιβώτιον ταχυτήτων είναι n μεταβολή της σχέσης

μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κιvnτήρο και του κεντρικού άξονα (του κιβώτι
ου ταχυτήτων) και, κατά συνέπεια, n μεταβολή της ροπής στρέψης. Παρόλλnλα,
συνδέει και αποσυνδέει «μόνιμο» τn λειτουργία του κιvnτήρο με το σύστημα μετά
δοσης κίνησης και δίνει τn δυvατότnια αντιστροφής της φορ6ς περιστροφής του

άξονα του κινητήρα (οπίσθια κlvnσn οχήματος). Οι διάφορες σχέσεις ταχύτητας του
κιβωτίου ταχυτήτων επιτρέπουν στον οδηγό να μεταβάλλει την ταχύτητα του οχήμα
τος (ταχύτητα περιστροφr\ς των τροχών) σε σχέση με τον αριθμό στροφών του κιvn
τήρο.

Το φοριηγά διαθέτουν:

8

εlτε μηχανικό κιβώτιο ταχυτr\τωv (σασμάν) με συμπλέκτη «ξηρός τριβής•,
όπου n αλλαγή ταχυτήτων πραγματοποιείται με το μοχλό επιλογής ταχυ
τήτων, με υποβοήθηση αμιγώς πνευματική ή ηλεκτρονική (EPS) , η οποίο
διοθέtει μοχλό επιλογής τριών θέσεων: Ο: μπροστινή κίνηση, Ν: νεκρό

και R: οπισθοπορεία

8

είτε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με συμπλέκτη «υδρουλικr\ς
σύμπnεξnς», όπου n επιλογή πεδίου ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτό
ματο με τn χρήση του εππαχυvτήρο και του πεντάλ του φρένου, σε σχέση

με τn θέση του επιλογέα ταχυτήτων.

2.3.2.3 Άξονος μει6δοσnς κίνnσnς
Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης (σχήμα 2.12.) συνδέει το κιβώτιο ταχυτή
των (σασμάν) με το διαφορικό μεταδίδοντας τnv κίvnσn από το κιβώτιο ταχυτήτων
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(σασμάv) στο διαφορικό. Είvαι τηλεσκοπικού τύπου για va αποσβένει τις αυξομει
ώσεις του μήκους του που δnμιουργούvτοι κατά τnv κίvnσn του οχήματος.

Σχιίμα

r

Αρθρωτ~ σύνδισ~ Card•

2.12 . Άξονας μετάδοσης κίνησης

και ορθρωιός σύνδεσμος Cardan

2.3.2.4 Σύνδεσμοι σύνδεσnς
Οι σύvδεσμοι σύvδεσnς (σταυροί ή αρθρωτοί σύvδεσμοι Cordan) (σχήμα 2.12.)

nαρεμΒάλλοvται μεταξύ του κιβωτίου ταχυτήτωv (σασμάv) και του κεvτρικού άξοvα
μετάδοσης κίvnσnς, και μεταξύ του κεvτρικού άξοvα μετάδοσης κίνησης και του
διαφορικού. Είvαι κατασκευασμέvοι κατά τρόπο ώστε va μεταφέρουv υπό γωvία
τnv κίvnσn από το κιβώτιο ταχυτήτωv (σασμάv) στο διαφορικό.

2.3.2.5 Διαφορικό
Το διαφορικό πσρεμβόλλεται μεταξύ του κεvτρικού άξονα μετάδοσης κίνησης και
τωv nμιαξοvίωv τωv τροχώv και επιτελεί τις παρακάτω Βασικές λειτουργίες:

•

Διαφοροποιεί τnv ταχύτητα περιστροφής τωv κιvηrήριωv rροχώv, με rn
συvεργασrσ του nιvι6v, της κορώvας, των δορυφ6ρωv και τωv πλαvητώv.

Εππρέπει, δπί\αδή, στους κιvnτήριους τροχούς va έχουv ίδια ταχύτητα
(ίδιες στροφές) σε ευθεία πορεία κοι διαφορετική (διαφορετικές στροφές

εοωτερικώv και εξωτερικώv rροχώv) σε καμπύλες τροχιές και σε «αvω
μαλίες• του οδοστρώματος.

8

Μεταδίδει τnv κίvησπ από τοv κεvτρικό άξοvα στους τροχούς υπό γωvfα

90°.
8

Μειώvει τοv αριθμό στροφώv τωv τροχώv (nμιαξοvίωv) σε σχέση με τοv
αριθμό στροφώv του άξοvα μετάδοσης κίvησnς κατά μία ή δύο σχέσεις
μετάδοσης.

Το διαφορικό τωv φορτnγώv μnορεί να διαθέιει ένα μnχαvισμό παν οvαμόzε
ται «αναστολέας δι αφορι κού», ο οποίος αvαστέλλει αυτόματα τη λειτουργία του
διαφορικού. Κάτι τέτοιο μπορεί va απαιτηθεί σε περιπτώσεις μειωμέvης nρόσφυ-
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οnς (ολισθηρό ή οvώμαλο οδόστρωμα). Στα τελευταίας τεχνολογίας οχήματα ο
μnχοv,σμ6ς αυτός έχει αντικατασταθεί οπό ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και

αντιμετώπισης της ολfσθnοnς των κινητήριων τροχών (ASR). Εόv n ολfσθnοn εί
ναι συνεχής ή αφορό έναν κινητήριο τροχό, τότε μέσω του ASR ρυθμίzεται η πέ
δηση του τροχού που ολιοθοίvει. Εόv οι δύο κινητήριοι τροχοί ολισθαίνουν ή εόv

η ολίσθnοn συvεχίzετοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 km/h, τότε το ASR επενερ
γεί σε μία Βαλβίδα παροχής καυσίμου στον κινητήρα, οπότε μειώνεται n ταχύτητα
του φορτηγού ανεξάρτητα από το εόv ο οδnγ6ς χειρί.zεται το πεντάλ του επιταχυ
vτήρο (γκόzι) ή όχι . Σε ακραίες περιπτώσεις μn αναστολής της ολίσθησης, το ASR

παρεμβαίνει συγχρόνως και στο σύστημα πέδησης και στην παροχή καυσίμου.

Σχήμα

2. 13. Διαφορικό

2.3.2.6 Ημιοξ6vιο
Το ημιαξόνιο μεταφέρουν την κίνηση ιωv πλοvnιώv του διαφορικού στους τροχούς
μέσω των σώτρωv (zόvτες).

2.3.2. 7 Μειωrήρες
κιvnrnρίωv αξόνων
Τα Βαρέα οχήματα συχνό πρέπει vα ανταποκριθούν σε δύσκολες καταστάσεις λει
τουργίας (υψηλό φορτία σε οδούς ή ρόμπες με μεγάλη κλίση κ.iΊπ.) κοτό τις οποί-
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ες

n ροπή στρέψnς στους κιvnτήρι
ους ιροχούς πρέπει vα είvαι n
μέγιστn δυvατή. Πρέπει, δnί\αδή,
οι στροφές ιωv nμιαξοvίωv του δι
αφορικού να μειώvοvται nεραιιέ

ρω, δεδομέvου 611 n ροπή στρέψης
είναι αvόί\ογn της ισχύος και αvτι
στρόφως αvάί\ογn τωv στροφώv.
Αυτό επιτυγχόvεται με έvα σύστη
μα μείωσης τωv στροφώv το οποίο
είναι «πλαvnτικού τύπου» και οvο
μάzεται μειωτήρας (σχήμα

2.3.2.8

2.14.).

Τροχοι:Ε?ιασrικά

Σχήμα

2. 14. Μειωτήρας

Οι ιροχοί εfvαι το μέσο επαφής

rου οχήματος με το οδόστρωμα. Σε αυτούς επιπίπτει 6iln π μόzα του οχήματος και
επί αυτώv αvαnτύσσοvται δυvάμεις κατά τπv κίvnσn του οχήματος ί\άγω τnς πρό
σφυσης ιωv εί\αστικώv με το οδόστρωμα. Κάθε φοχός αποιεί\είιαι από έvα σώτρο

(zόvτα) και ένα είlαστικό, εκτός της περίπτωσης •δίδυμου τροχού•, ο οποίος φέρει
δι nί\ή zόvια κοι δύο ελαστικό. Βασικό στοιχεία που χαρακτnρίzουv έvα εί\οστικό

είναι n διάμετρος τnς zόvτας σε ίvτσες ("), n nμερομnvfα παραγωγής του, ο δείκτης
που συμβοί\ίzει τnv ικαvάτnτα του μέγιστου φορτίου που μπορεί vα δεχθεί σε σχέ
ση με τn μέγιστη επιτρεπόμεvn ταχύτητα, το γράμμα «R» (ακτιvωτό) και ο χαροκτn

ρισμ6ς •TUBELESS• (χωρίς αεροθόί\αμσ).

2.3.3 Καμπι5ί\ες ροπής,

ισχι5ος και
ειδικής καrανάί\ωσnς κινnrήρα

Είvαι χρήσιμο σε κάθε οδηγό vα γvωρίzει πλήρως τις δυvατό
τnτες του οχήματός του και vα τις αξιοποιεί κατόί\ί\nί\α, ώστε

να μεγιστοποιεί τnv απόδοση αί\ί\6 και τnv ασφόί\ειό του. Η
ί\αvθασμένn χρήση του οχήματος προκαλεί φθορές στα εξαρ
τήματά του και μειώvει το χρόvο zωής τους. Επίσης,

n

υπερε

κτfμnσn τωv δυvατοτήτωvτσυ οχήματος (η.χ. επιιόχυvσnς) μπο
ρεί vα αποβεί ολέθρια σε περίπτωση ατυχήματος. Στο εγχειρίδιο
του κατασκευαστή θα βρείτε πλήθος τέτοιωv χρήσιμωv πί\nροφο
ριώv σχετικό με το όχnμό σος. Μεταξύ όλί\ωv θα συvαvτήσετε πιθο-
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νότaτa την καμπύλη ισχύος, την καμπύλη ροπής και την καμπύλη ειδικής κατανά
λωσης.
Το μέγεθος της ροπής (Μ) είναι το μέτρο της εηίδρaσnς που ασκεί μια δύναμη
κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός αδμaτος. Η ροπή είναι ανάλογη της ασκούμε
νης δύναμης

(F)

-που μετράται οε

Εnομένωc; η ροπή μετράται σε

Newton (Ν)- και της απ6στασnς περιστροφής.

Nm. Όταν

π.χ. σπρώχνετε μια βαριά πόρτα, οσκεfrε

δύναμη σε κάποια απόσταση (σημείο εφαρμογής) από τους μεντεσέδες τnς (άξονος
περιστροφής). Η ροπή που ασκείτε επίτπς πόρτας είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγα
λώνει

n δύναμη που ασκείτε ή n απ6στασn από τους μεντεσέδες.

Το μέγεθος τnς ισχύος (Ρ) ορίzεται ως ο ρυθμός παραγωγής έργου ή, περισ
σότερο κατανοητά, ο ρυθμός μετaβίβaσnς οποιοσδήποτε ενέργειας. Ειδικότερα,

n

ισχύς ενός κινητήρα είναι το πηλίκο του έργου (W) που παράγει προς το χρόνο (t)
που απαιτείται vι' αυτό. Συνεπώς ένας κινητήρας χαρακτnρίzεται ισχυρός όταν πα
ράγει και μετaβιβάzει στους τροχούς «πολύ έργο• aε σύντομο χρόνο. Η ισχύς ισού
ται με το γινόμενο της ροπής (Μ) επί ιπ γωνιακή ταχύrπτa περιστροφής (ω) και
μετράται σε κιλοβάτ

kW ή σε ίππους (hρ).
ΤυnσΛόγιο

Μέγεθος

Σχέση υποΛον,ο,ιού

Μονάδες

Ροπή

M=Fχ d

Nm

Ρ=Μ χω

kWή hp

I

Ισχύς

Ως ειδική κατανάλωση του κινητήρα οpίzετοι

n

ποσότητα του καυσίμου που

καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται. Συνήθως n ειδική κα
ταvάλωan εκφράzετaι σε λίτρα καυσίμου που κaταναλώvονται κατά τη διάνυσn

100 χιλ~ομέτρων.

Πρόκειται για μέση τιμή της στιγμιαίας κaτavάλωσnς καυσίμου,

η οποία αλλάzει διαρκώς. Γενικότερα, μικρότερη ειδική κατανάλωση αντιστοιχεί
σε αποδοτικότερο κινητήρα και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Επομένως, το
μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης πρέπει να αποτελεί γνώμονα επιλογής οχήμα
τος, καθώς καθορίzει το ύψος του λειτουργικού του κόστους. Το Βορέα οχήμaτο
έχουν επαγγελματική χρήση και διανύουν πολλά χιλιόμετρο ετησίως. Το λειτουρ
γικό τους κόστος επομένως είναι πολύ πιο υψηλό από αυτό των επιβατικών ΙΧ
αυτοκινήτων.
Η καμπύλη ροπής είναι τnς μορφής του σχήματος
άξονα τοποθετείται

n

ροπή μετρούμενη σε

Nm.

2 .15.

Στον κατακόρυφο

Στον οριzόντιο άξονα τοποθετού

νται οι στροφές του κινητήρα ανά λεπτό, δηλαδή

n

ένδειξη του στροφόμετρου. Η

καμπύλη ροπής παρέχει, ί\οιnόv, τη σχέση μεταξύ των στροφών και της ροπής
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στρέψnς του κινητήρα. Στο aχήμa παρατηρούμε ότι

n ροπή αυξάνεται στaδ1aκό με

την avξnσn των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο, το οποίο βρίσκεται περί τις

1.500 στροφές.

Περαιτέρω aύξnσn των στροφών σννεπόγετaι μείωσn της ροπής

του κ~vnτήρa. Συνεπώς, είναι προτιμότερο
ρa γύρω στις

1.500, ώστε η

ροπή

va διaτnρούvτaι οι στροφές του κιvnτή
va είναι υψηΜ. Μπορείτε va εvnμερωθείτε γ10

τον αριθμό των στροφών του κιvητr\ρa που avτ1στοιχεf στο μέγ,στa της ροπής οπό
το εγχειρίδιο του καιaσκεuαστή.

Στροφές κινητήρα ανά λι:πτό
Σχ ήμα

2.15.

Καμπύλη ροπής

Η καμπύλη ι σχύος (σχ.2 . 16.), σε
avτ ιστο,χίa με τnv καμπύλη ροπής,

παρέχει τη σχέση μεταξύ των στρο
φών και της ισχύος του κ1vητήρa. Η

ισχύς αυξάνεται σταδιακό με τnv aύ
ξnσn των στροφών μέχρι ένα μέγιστο

σημείο. Περαιτέρω αύξηση τωv στρο- [
φώv συνεπάγεται μείωση της ισχύος

.g

του κ,vnτήρa. Το σnμείο αυτό, δni'la- ]
δή, αντιστοιχεί στη μέγιστn ισχύ του
κ1vητήρa κοι αντιστοιχεί σε μεγαλύτε-

ρο αριθμό στροφών από το μέγιστο
της ροπής. Η οδήγηση με στροφές
κινητήρα

περισσότερες οπό

αυτές

που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγι
στης ισχύος πρέπει

va

αποφεύγεται,

καθώς aυξόvετa1 η κaτavόi'lωon καυ
σίμου χωρίς
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va aυξόvοvτaι οι επιδό-
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2. 16. Καμπύλη ισχύος
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σεις του κινητήρα. Μπορείτε

va εvnμερωθείτε γιο τον αριθμό των στροφών του

κιvnτήρa nου avτιστοιχεr στο μέγιστο της ισχύος οπό το εγχειρίδιο του κατα
σκευαστή.

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης (σχήμα

2.17.) πaριστό τη μεταβολή της

ειδικής κaτavόλωanς του κινητήρα aε σχέσn με τις στροφές του κινητήρα avό
λεπτό. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, γιο χaμni\ές στροφές
νεται μέχρι μια ελόχιστn τιμή,

n κaτavόλωan μειώ
n οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1.500 στροφές το

λεπτό. Περaιrέρω aύξnσn των στροφών συvεnόγετaι αύξηση της κaτavόλωσnς

καυσίμου και μάλιστα με aυξavόμεvο ρυθμό. Όσο δnί\aδή αυξάνεται n έvδειξn
του στροφόμετρου, aπaιτείτaι περισσότερο καύσιμο γιο
ρας και

va avτεπεξέί\θει ο κινητή

va πaρόγει τnv aπaιτούμεvn ελκτική δύναμη. Η μέγιστη οικονομία καυσί

μου επιτυγχάνεται γύρω στις 1.500 στροφές και γι' αυτό n αντίστοιχη περιοχή του
στροφόμετρου χρωμaτίzετaι πράσινη. Από αυτή τn διαπίστωση προκύπτει δnί\aδή,
η 6aσικότερn αρχή της «οικολογικής-οικονομικής οδήγnanς» που συνίσταται στην

οδήγηση με xaμnilές στροφές και τη γρήγορη αλλαγή σχέσης ταχύτητος.

Στροφές κινητήρα αvό λεm6
Σχnμα

2 .17 .

Κομnl)λn ει δικrtς καταvάllωσnς

Όλες οι napanάvω καμπύλες συχνά anεικovfzovtaι στο ίδιο διάγραμμα (σχήμα

2.18.), δεδομένου ότι ο οριzόvτιος όξοvaς είναι κοινός και avaφέρετaι στις στρο
φές του κινητήρα avό λεπτό (έvδειξn στροφόμετρου).
Επομένως, η ισχύς, η ροπή στρέψης και

n κaτavόλωσn καυσίμου του κινητήρα

δεν είναι σταθερά μεγέθη κaτό τnv κυκί\οφaρίa του οχήματος. Αντιθέτως, διaφο
ροποι ύvτaι σημαντικό σε συvόprnan με πολλούς παράγοντες όπως:

ro φορτίο, η

τaχύτnτa, n εnιτάχυvσn, οι κυκλοφοριακές συνθήκες και ο αριθμός των στροφών
του κινητήρα avά λεπτό. Όπως nροavaφέρθnκε, γιο κάθε όχημα και ανάλογο με
το τεχνικό του χαρακτηριστικό υπόρχει ένας βέλτιστος συνδυασμός αυτών των πa

ρaγόvτωv. Η οδήγnan υπό τέτοιες συνθήκες είναι ορθολογικότερη, δεδομένου όη
είναι οικονομικότερη, ασφαλέστερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον.
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Ισχύς

Ροπή

Ειδική

καταvόλωσn
Σχή μα

2.3.4

2.18. Στροφές κιvnτήρα ανά λεπτά

Περιο:ιιιιί θtί\ι:ισι:nς :ιιιpιίσnς σι:ροφόμει:ροι,

Το στροφόμετρο (σχήμα

2.19.)

Βρίσκεται στον πίνaκa οργάνων του οχήματος κaι

πλnροφορεl τον οδnγό σχετικό με τον αριθμό των στροφών avό λεπτό του κιvnτή
ρα (του σφοφαί\οφ6ρου όξοvό του). Ο αριθμός των στροφών ανό λεπτό του κινη
τήρα είvaι πολύ σημαντική πληροφορία για τnv καταvόλωσn καυσίμου σε σχέση με
τnv ωφέλιμη ισχύ του κινητήρα, όπως αποδείχθηκε στην προηγούμενη παράγρα
φο. Συγκεκριμένα. πρέπει να αποφεύγεται η λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές
στροφές (πόvω από

1.600 στροφές αvό λεπτό), γ1ατί προκαλεί μεγάλη κατανάλωση

καυσίμου αλλά κaι κόπωση του κινητήρα.

Τα στροφόμετρα των Βαρέων οχnμότωv διaθέτοw χρωματισμένες περιοχές εvδεί·
ξεωv (πρόαιvn - κfφιvn - κόκκινη) αvόλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου ατο
οποίο aντιατοιχούv (σχήμα

2.19.). Η «πρόαιvn» αντιατοιχεί σε εύρος Βέλτιατωv τιμών

στροφών. Ότav δnλaδή κινείστε στην nρ601vn περιοχή εηιτυγχόvετε τη μέγιστη οικο
νομία . Η «κόκκιvn» περιοχή αντιατοιχεί στη μέγ,στn ισχύ του κινητήρα, όρο σε υπερ

Βσλική καταvόλωσn καυσίμου. Η «κfτριvn» περιοχή τοποθετείται μεταξύ πρόαιvnς και
κόκκινης. Επειδή το μεικτό Βάρος των φορmγώv (με εμπορεύματα) διaφοροποιείτaι

σnμavτικό από το Βάρος του χωρίς εμπορεύματα, το εύρος του Βέλτιστου αριθμού
στροφών δεν είναι πόντο το ίδιο. Για το λόγο αυτό υnόρχοw ειδικό στροφόμετρα με
μεταβλητό το εύρος mς πρ601vnς περιοχής.
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2.3.5

Λιάypαppα επικάί\vψnS' σχέσεων
με-rάδοσns- κι6ω-rίοv

Η ολί\ογή τοχυτήτωv συνεπάγετο, τn μετο
βοί\ή τnς ροπής στρέψης (της εί\κτικής δύ
vομnς με στόχο

vo

υπερνικηθεί n οvτίστο

σn κύί\ισnς του οχήμοraς) που μεrοδίδετοι
οπό τον κιvnτήρο στους τροχούς μέσω του

συστήματος μετάδοσης κίvnσnς. Η οί\ί\ο

γή αυτή πρέπει vo γfvεrοι στη βέί\rιστn πε
ριοχή στροφών του κινητήρα γιο κάθε
φορτίο του οχήματος. Προς τούτο ο οδη
γός πρέπει

vo

συμβουί\εύετοι το στροφό

μετρο, όταν οί\ί\άzει σχέση ταχύτητος, προ

σέχοντας

κάθε οί\ί\ογή

vo

γίvετοι στn

βέί\τιστn περιοχή στροφών (πράσινη περι 

Σχήμα

οχή στροφόμετρου).

2 .19.

Σιροφόμεφο

Η οί\ί\ογή σχέσης μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων επnρεόzει σημαντικά τη συμπεριφορά του οχήματος (η.χ. την

ταχύτητά του). Το διάγρομμα σχέσεων μειάδοσnς παρέχει nilήθος χρήσι·
μωv πί\nροφοριώv σχετικό με την απόδοση του οχήματος και την απόδοση

του κινητήρα του και φοίvεrοι στο σχήμα 2.20. Στοv οριzόvτιο άξοvο nορουσι·
άzετοι η τοχύτnτο κίνησης του οχήματος σε χιί\ιόμετρο οvά ώρο

(km/h).

Στοv

δεξιό κατακόρυφο όξοvο πορουσιόzοvτοι οι στροφές του κινητήρα οvό i\επτό,

εvώ στον αριστερό κοτοκόρυφο άξοvο n τιμή τnς οvτίστοσnς που πρέπει vo
υπερνικήσει το όχnμο κοτά τnv κίνησή του (βί\. επίσης κεφάί\οιο

2.4).

Γενικό

τερο, αύξηση της τοχύrnτος κίvnσnς σnμοίvει ούξnσn τωv διοφόρωv οvτιστά
σεωv που πρέπει

vo

υπερνικηθούν κατά τnv κίνηση του οχήμο,ος, όπως η.χ.

η οvτfστοσn του οέρο. Συγχρόνως, οι δυνάμεις που πρέπει vo «υnερvικnθούv•
κοtά τnv κίνηση του οχήμοιος,

n

οvτίστοσn δnί\οδή, είvοι μεγοilύτερες σε

ανωφέρεια οπό ό,τι σε επίπεδο δρόμο. Επομένως, ποροιnρούμε στο διάγραμ

μα (σχήμα 2.20.) διαφορετικές κομnύί\ες γιο το διάφορο ποσοστά κί\ίσnς τnς
οδού (35%, 30%, 25% κ.ί\π. ). Εκτός οπό ουτές τις κομπύί\ες με το ποσοστά,
στο σχήμο υπάρχουν και κομnύi\ες με αριθμούς

(1,2

κ.iln.). Οι κομπύilες ου

τές οvτιστοιχούv στnv οποιτούμεvn εilκτική δύvομn γιο υπερvίκnσn τωv οvτι·

στάσεων γιο κάθε σχέσn μετάδοσης (πρώτη, δευτέρα κ.ί\π. ). Π.χ. γιο vo υnερ
vικnθούv οι οvτιστάσεις σε οδό με κilίσn

3%

κοι γιο τοχύτnτο κίvnσnς

80

χιilιομέτρωv την ώρα, βάzουμε ιέιορτn σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
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Σχήμα

2.20. Διόγρο μμa σχέοεωv μετάδοσης

Η οδήγnσn κατά τρόπο ώστε οι στJ)<)<ρtς του κινητήρα να μην υπερβαfvουv τ,ς

1.600 οvά /\επτά θεωρείτο, η 6έλt1στn δυνατή και οnοτε/\εf μία εκ των βοσικώv αρχώv
της 11εγ6μεvnς «οικονομικής , οικοοογ1κής και ααρaλούς οδήγnσnς». Γιο το Μγο

αυτό, προτείνεται vα αλλ6zετε σχέση μετάδοσης προς τις μεγaλύτερες αμέσως μόλις
οι στJ)<)<ρtς του κινητήρα αγγίzουv τις

1.600 av6 /\εητό. Αυτό είvαι εφικτό στις περισ

σότερες κοταστάσεις όπως κίvnσn σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφο
ρίας. Σε ανωφέρειες, όμως, με σημαντική κλίση απαπείται μεγό)\n ελκτική δύναμη.
Στnv περίπτωση αυτή

n μικρή

ταχύτητα σε υψηλές στροφές (περιοχή στροφόμετρου

εκτός της nρ6στvnς) είvοι αvαγκοfα για τοv έλf:.{χο του οχήματος.

2.3.6 Σύιnnpα
Επιφέπει

nέlinσn!j

rnv προοδεuιικn μεfωσn n

και

ro μπδεvισμ6 mς rαχύιnrας κfvnσnς rou

οχnμαrος, ενώ παράλλnί\α εξασφαi\ίzει rnv ακιvnα(α rou ακ6μn και σε οδούς με
σnμαvrικn χί\ίσn.
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Περιλαμβάνει:

•

Πέδη πορεfος

8

Πέδη ανάγκης

8

Πέδη στάθμευσης.

Μπορεί vo εfvοι:

8
8

Πνευματικό
Υδραυλικό-πνευματικό.

Συμπληρωματικό μέσα πέδnσπς είναι τα εξής:

8
8

ABS, ASR, EBS, ALB

8

ΕnιΒραδυvτές

8

Διακόπτης κινδύνου.

Περιοριστής ταχύτητας {κόφτης)

Το σύστημα πέδησης και

n σωστή λειτουργία του είναι ιδιαίτερα σημαντικό για

την ασφάλεια των μετακινήσεών σος. Το αυξημένο βάρος των Βαρέων οχημάτων
προκαλεί οόξnσn των αποστάσεων οσφολείος και οκ,vnτοnοίnσnς, ενώ μεγεθύvε,
τις συνέπειες πιθανού ατυχήματος. Η γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της
λεπουργίας των οργάνων αυτών είναι απαραίτητη για τον πλήρη έλεγχο του οχήμα
τός σος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς τους και την πρόληψη τυχόν δυσλε.ιτουρ
γιώv.

2.3.6.1

Υποσυσrιiμαrο πέδnσnς

Το κύριο σύστημα πέδnοnς των Βαρέων οχημάτων αποτελείται οπό τρία υποσυστή·
μοτο:

•

Κύρια πέδη (πέδη πορείας με προοδευτική επfδρασn)

Πρόκειται για m δύναμη πέδησης που εvεργοποιεiιοι με την πίεση του ποδομο
χλού πέδης οπό τον οδηγό και ασκείται σε όλους τους τροχούς του ελκυστήρα και
του ρυμουλκούμενου. Χρnσιμοποιεiιαι για τον συνήθη έλεγχο της ταχύτητας του
οχήματος καθώς και για την ασφαλή ακινητοποίησή του.

8

Πέδη ανάγκης

Η πέδη ανάγκης χρnσιμοnοιεfται σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος κύρι
ας πέδης, επενεργεί σε μικρότερο αριθμό τροχών και επομένως έχει μικρότερη
απόδοση. Συνήθως μοιρόzειοι τον ίδιο nοδομοχλό με το σύστημα κύριος πέδης ή
ενεργοnοιεfται με ειδική ρύθμιση του μοχλού πέδης στάθμευσης.

8

Πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο)

Πρόκειται γιο τη δύναμη πέδησης που εξασφαλίzει την oκιvnτonofnσn του οχή-
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ματος όταν βρίσκεται σε στάση. Το σύστnμο αυτό nρέπει να επαρκεί στην περίπτω
ση στάθμευσης έμφορτου οχήματος σε έντονες κλίσεις και χωρίς την παρουσία του

οδηγού. Εvεργοποιεπαι μέσω ειδικού μοχλού, λειτουργεί οvεξόρτnτο του κύριου
συστήματος πέδης και

n λειτουργία του είναι μηχανική.

2.3.6.2 Σύσrnμα φρένων με nεnιεσμέvο αέρα
Το σύστημα φρένων παράγει τη δύναμη πέδησης με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα
που παράγεται από ειδικό συμπιεστή και αποθηκεύεται στο οεροφυi'Ιόκιο (καzαvό·

κιο). Πατώντας τον ποδομοχλό πέδης επιτρέπουμε τη ρorl πεπιεσμένου αέρα μέσω
αγωγού οπό το αεροφυλόκια προς τους κυλίνδρους των φρένων (φυσούνες). Όσο
μεγολύτερες ποσότητες αέρα απελευθερώνουμε τόσο εντονότερη γίνεται η πέδη

ση. Αντίστροφο, αφήνοντας τον nοδομοχλό η βαλβίδα αέρα κλείνει, n πέδηση
σταματά και ο υπόλοιπος αέρος διαφεύγει προς την ατμόσφαιρα. Στο βαρέα οχή
ματα λειτουργούν συγχρόνως δύο τέτοιο κυκλώματα φρένων. Το ένα εκ των δύο
διαθέτει οπi'Ιό κύλινδρο πέδησης (φυσούνα), ενώ το άλλο σύνθετο κύλινδρο πέδη

σης με ελοτrlριο. Το τελευταίο ενεργοποιείται και κατά τ nv πέδη στάθμευσης. Σε
περίπτωση βλάβης ενός εκ των δύο συστημάτων (η.χ. σπάσιμο κάποιου αγωγού
πεπιεσμένου αέρα),

n

πέδηση πραγματοποιείται αποκλειστικό οπό το έτερα κύκλω·

μα. Εξαιτίας αυτού n οnόστοσn οκιvnτοnοίnσnς είναι σημαντικό μεγοi'Ιύτερn όταν
το όχημα είναι έμφορτο.

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον nίvοκο οργάνων του οχr\μο
τος δείχνουν την πίεση στο δύο κυκλώματα φρένων. Συνοδεύονται συνήθως οπό
δύο φωτεινές λυχνίες -μία γιο κάθε κύκλωμα- οι οποίες ανάβουν όταν
πίεσης είναι μικρότερη οπό

mv εi'Ιόχισm

επιτρεπόμενη τιμr\

(5 bar).

n τιμή της

Όταν οvόψε.ι

μία λυχνία κατά την πορεία σος, οφείλετε να οκινnτοποιr\σετε άμεσο το όχnμό σος.
Στην αντίθετη περίπτωση, διατρέχετε τον κίνδυνο πλr\ραυς οδροvοποίnσnς του συ
στήματος φρένων.
Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να είναι είτε αμιγώς πνευματι
κό επε υδραπvευμοτικό.

Πνευματικό Σύσrnμα Φρένων
Η ορχr\ λειτουργίας ενός αμιγώς πνευματικού συστr\μοτος φρένων είναι ακριβώς
αυτή που περιγράφεται στην πραnγούμεvn παράγραφο, Στο πνευματικό σύστημα
φρένων ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι το στοιχείο που επενεργούν επί των
σιαγόνων των φρένων.
Ο αέρος των πνευματικών συστημάτων αντλείται οπό την ατμόσφαιρα και επο
μένως περιέχει υγρασία. Η υγρασία αυτή συμnιέzεται στο οεροφυλόκιο και μετοδί-
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δετaι πέριξ του συστήματος πέδησης. Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, n
υγρaσfa μπορεί va μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγω

γούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένn απόδοση των φρένων ιi/κaι τnv nrιήpn αστοχία
τους. Πολλά οχήματα διαθέτουν διάταξη anομάκρυvσnς της υγρασίας προς απο
φυγή τέτοιων φaιvομέvωv. Αν δεv διαθέτετε τέτοιο όχημα, πρέπει va ελέγξετε τις

σχετικές οδηγίες του κaτaσκευaστή.

Υδροπvευματικ6 Σοοrnμα Φρένων
Η οpχή λειτουργίας του υδpοnvευμοτικού συστήματος φρέvωv είvοι nοpόμοιa με
αυτή του αμιγώς πνευματικού. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι οι κύilιvδpοι των
φρέvωv (φυσούνες) avτικaθίστavτaι οπό έva σερβομnχavισμό στοv οποίο φτάνει ο
πεπιεσμένος αέρος. Ο μηχανισμός aυrός, σrn συνέχεια, επενεργεί σε μια υδpουi\ι

κή avτilίa και το υπό πίεση υγρό επενεργεί στο φpέva. Γιο κάθε άξοva χρησιμοποι
είται χωριστό σερβόφρεvο (σχήμα 2.21.), το οποίο είναι κaτaσκευaσμέvο οπό ένα
κυilιvδpικό δοχείο εντός του οποίου κινείται έμβοi\ο. Το έμβολο αυτό συνδέεται με

το διπλό έμβολο της οvτλίaς.

ΑπΜς κύλινδρος nέδnσnς (φυσούνα)
(πνευματικό ούσrnμα πέδησης)
ροuλική σvτλrο {uδροnνεuμαιικό

ούσrnμα nέδnσnς)
Σχήμα

2.21. Ιδιότητες

Σερβόφρενο με uδροuλικι\
οvτλίο (uδροnνεuμοτικό
ούσrnμο πέδησης)

uδροnνεuματικού συστήματος φρένωv

Αοκώvτaς πίεση στοv ποδομοχilό του φρένου, ο πεπιεσμένος αέρος φτάvε, στο
σερβόφρεvο, το έμβοila εvεργοπο,ούvτaι και n avτilίa ασκεί πίεση στο υγρό. Το

υγρό ασκεί ώθnσn σε κυilfvδpους, οι οποίοι με τη σειρά τους ωθούν τις σιaγώvες
avτiθετa στο ταμπούρο. Με τοv τρόπο aυrό ηρaγμaτοηοιείraι n πέδη πορείας. Όrav,
αντίθετο, μετακινείτε το πόδι σος οπό τοv ποδομοχi\6, n πίεση του αέρα avaιρείτaι
και το έμβοi\ο του σερβόφρεvου εnοvέρχετaι στη θέση ισορροπίας του μέσω σχετι-
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κού ελατnρίου. Η πίεση επί της αντλίας στοματά και το υγρό τnς πούει να ωθεί τις
σιογώvες. Με τον τρόπο αυτά

n nέδnσn στομοιά.

Σε περίπτωση βΜβnς κάποιου τμήματος ενός εκ των δύο κυκλωμάτων φρένων
ενεργοποιείται

n

πέδη ανάγκης. Κατά πλήρη αvιιστοιχία με το αμιγώς πνευματικό

σύστημα, τίθεται σε λειτουργία μόνο ο ένας εκ των δύο ποράλλnί\ωv μηχανισμών

και n απόδοση της πέδησης μειώνεται.
Η πέδη στάθμευσης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο. Εξαιτί
ας αυτού, χρησιμοποιείται φυσούνα διπλής ενέργειας όπως στα αμιγώς πνευματικό
κυκλώματα φρένων. Επομένως, η πέδη στάθμευσης εfvοι χωριστή οπό την πέδη
πορείας.

2.3.6.3 Ηί\εκrρονικά Βοnθnrικά σι.χ:πιiμαrα nέδnσnς
(ABS, ASR, EBS, ALB)
ABS
Το ορχικό

ABS αποδόθηκαν οπό τη γερμανική εταιρεία Bosch γιο τnv οvομοσίο
Braking System - Σύστημα Αvιιεμπί\οκής κατά την Πέ

του συστήματος «Anti-lock

δηση•, δηλαδή ενός συστήματος αvιιμπί\οκαρίσματος των τροχών. Τα περισσότε
ρο οχήμοιο υποχρεούvτοι οπό το νόμο να φέρουν τέτοιο σύστημα, διότι

n συμβο

λή του στον έλεγχο του οχήματος και στnv οσφόίlειο είναι σημαντική.
Πρόκειται γιο συστήματα που διαθέτουν nί\εκτροvική μονάδα ελέγχου και αι
σθητήρες και έχουν στόχο την πρόβίlεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπίlοκαρί
σματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης. Οι αισθητήρες «αvαγvωρίzουv» την
ταχύτητα περιστροφής των τροχών, τη μετατρέπουν σε nί\εκτρικό σήμα και τn διο
βιβόzουv στην ηλεκτρονική μονάδα εί\έγχοu του συστήματος. Όταν αυτή υπερβεί
κάποιο όριο (κάποιες στιγμές πριν συμβεί το μπίlοκόρισμα), το σύστημο απείlεu
θερώvει στιγμιαίο τον τροχό που μπλοκάρει . Έτσ1, ο οδηγός διατnρεί τον πλήρη

έλεγχο του οχήματος κατά τη διάρκεια της πέδησης και το όχημα δεν πορεκκί\ίvει
της τροχιάς του. Άπαξ κοι αποκατασταθεί η πρόσφυση μεταξύ εί\αστικοό του τρο
χού και οδοστρώματος, το σύστnμα επαναφέρει τnv πίεσn των φρένων στο σπα
ροfιnτο επίπεδο.

Σε περίπτωση δuσί\ειτουργίος του ABS, οπεvεργοποιείτοι αυτόματα και λει
τουργεί αποκλειστικό το κεντρικό σύστημα πέδnσnς. Η δuσίlειτουργία του επισn
μοfvεται στον πίνακα οργάνων του οχήματός σος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να

απευθύνεστε άμεσο σε τεχνικούς προς επι?Ιυσn του προβί\ήμοτος. Η οδήγηση
δίχως

ABS σε άριστη κατάσταση

είναι ποί\ύ επικίνδυνη!

Η τεχvοί\ογία του ABS είναι ιδιαίτερο βοηθητική στην οδήγησn και προφυΜσ
σει οπό πολλοvς κιvδvvους. Σε κομfο περίπτωση, όμως, δεv είναι ικανή να υπο-
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καταστήσει τnν ορθή οδική συμπεριφορά. Πρέπει πάντοτε να προσπαθείτε να
προβλέψετε τις επόμενες ενέργειές σος και να αποφεύγετε τις απότομες επιβρα

δύνσεις, οι οποίες είναι επικίνδννες και προκαλούν φθορά στο 6χnμ6 σος. Αν,
ωστόσο, ενεργοποιηθεί το σύστημα ABS, δεν πρέπει να χάσετε mv ψυχραιμία
σος, αλλά να εξακολουθήσετε να πιέzετε τον ποδομοχλό πέδησης κανονικό.

Μόνο έτσι διοσφοnίzετοι η ανεμπόδιστη λειτουργία του ABS.

ASR
Το σύστημα ASR (Antriebs $<:hlupf Regelung - Σύστημα Αντιολίσθnσης) έχει στόχο
την πρόβλεψη και αποτροπή τnς ολίσθησης των κινητήριων τροχών (σπιvόρισμα)
στη φάση της εκκίνησης (σε ολισθηρά οδοστρώματα ή σε ανωφέρειες) ή στn φάση
της επιτάχυνσης. Πρόκεποι γιο σύστημα που λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστη
μα ABS με την ίδια ηλεκτρονική μοvόδο ελέγχου του συστήματος ABS, αλλά με
όι\f\ους αισθητήρες. Οι αισθητήρες «μετρούν» τη διαφορά της ταχύτητας περιστρο
φής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών. Αν η διαφορά υπερβεί

κάποια συγκεκριμένη τιμή, ενεργοποιείται το σύστημα ASR εηεμβαfvοντος στο κύ
κλωμα πέδησης ή και στην ισχύ του κινητήρα (σε περίπτωση που π ολίσθηση συμ
βαίνει με ταχύτητα οχήματος μεγαλύτερη των 25 km/h). Ενδεχόμενη δυοnεπουργία

του συοτnμοτος ASR εηισnμαίvετοι στον πίνακα οργάνων του οχήματός σος με το
φωτισμό της ενδεικτικής λυχνίας (ASR).

EBS
Το σύστημα EBS (Elektronisches Brems System - Ηλεκτρονικό Σύστημα Αντιε
μnnοκής κατά την Πέδηση) είναι ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με αμιγές σύστη
μα αερόφρενων, με δύο πνευματικό κυκλώματα πέδησης και ένα πρόσθετο ηλε
κτρικό κύκί\ωμα πέδησης. Η αρχή λειτουργίας του βασίzετοι στο γεγονός ότι η

εντολή επιβράδυνσης δίνεται nnεκτροvικό, με nλεκτροηvευμοτικό σήματα, δnnοδή
πολύ γρηγορότερα από ό,τι σε κάθε όλnο σύστημα.
Το EBS βελτιστοποιεί τnν πίεση πέδησης σε καταστάσεις πανικού, ενώ παράλ
ληλο διοσφαλίzει τnν ομοιόμορφη φθορά των φερμουίτ.

ALB
Το σύστημα ALB (Automatisch Lastabδngige Bremse • Αυτόματος Ρυθμιστής Πί
εσης) είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνόρτησn με το
φορτίο. Αυτn προσορμόzεται στη διαμήκη δοκό του πλαισίου και συνδέεται με την
ανάρτηση του οπίσθιου άξονα μέσω ενός κινητήριου μηχανισμού (δύο μελών),

41

Ενόmtα δεύτερη

επειδή η απόστασή τους (πλαισίου

- αvάρτnσnς)

διαφοροποιείται αvάλογα με το

φορτίο. Σε κάθε διαφοροποίηση της απόστασης αυτής, που συvεπάγεται μεταβολή

φορτfου, διαφοροποιείται η πέδηση. Το σύστημα

ALB

ρυθμfzεται σύμφωvα με το

μέγιστο φορτίο του οχήματος και «συvεργάzεται• με τοv κινητήρα κατά τρόπο ώστε,
όταν το όχημα υπερφορτώνεται, να μην εκκινεί ο κινητήρας.

2.3.6.4 Περιορισrrίς raxύrnraς (κόφrnς)
Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) έχει σκοπό va περιορίσει την ταχύτητα του φορτη
γού σε συγκεκριμέvα όριο, ελέγχοντος την παροχή καυσίμου στον κινητήρα. Με βάση
τα ισχύοντα όρια ταχύτητος η συσκευή αυτή ηρογραμματίzεται κατάλληλο και έτσι οι
οδnγαί δεν έχουν τη δυvατότnτα va ξεπεράσουν το όριο ταχύτητας. Η εγκατάσταση του
περιοριστή ταχύτnιος {κόφτης) είvοι υποχρεωτική οπό

Vl/19%.

Εξαιρουμένων ορι

σμένων κατηγοριών οχημάτων, πρέπει va εfvαι εγκεκριμένου τύπου οπό την ΕΕ, και va
σφρογizετοι με μολυβδοοφρογiδο από τον τεχν~κό του συνεργείου που τον εγκαθιστά
στο όχημα. Τα φορτηγό που φέρουν περιοριστή ταχύτητος {κόφτη) πρέπει να έχουν

εηικολλnμέvα στον οvεμοθώρακο ειδικό οήμο. Επίσης,

n ύπαρξη και λε,τουρyfο περι

οριστή ταχύτητας αvαγράφοvται στην άδειο κυκλοφορίας.

2.3.6.5 ΕπιΒραδυvrές
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις,, που επιτρέπουν τον έλεγχο της ταχύτητος του οχή
ματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου οπό τα συστήματα πέδησης. Παρ' όί\ο αυτά, δεν
επαρκούν κατ' αvάγκn για την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος. Η δυvατότnτα
αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη γιο υψni\6 φορτία και κατά την κίνηση σε

κατωφέρειες μεγάλου μήκους ιVκοι έντονης κλίσης. Ένα τυπικό παράδειγμα αξιο

n σταθεροποίηση της ταχύτητας
30 και 40 km/h σε οδό με κλίση 8% χωρίς χρήση φρένων.

nοfnσnς των επιβραδυντών είναι

μεταξύ

του οχήματος

Οι επιβραδυντές ασκούν άμεσο ή έμμεσο αντίσταση στην περιστροφή του στρο

φαλοφόρου άξοvα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:

8

με μnδεvισμό της παροχής πετρελαίου {μnχαvόφρεvο ή κλοnέτο) μέσω
ηοδομοχλού. Στην περίπτωση αυτή

8

n απόδοση είναι μειωμέvn
2.22.).

με έγχυση λαδιού {υδραυλικός επιβραδυντής) {σχήμα

Όrav το

όχημα είναι σταθμευμένο πρέπει ο εnιβροδυvτής να αποσυνδεθεί

8

με έλεγχο της ισχύος του ρεύματος {ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής)
{σχήμα

2.23.).

Είναι ίσης απόδοσης με τον υδρουλικό και δεν υπάρχει

κίνδυνος υηερθέρμαvσής του.
Το φώτο πέδησης είvαι avaμμέva σε όλη m διάρκεια χρήσης τωv επιβροδνντώv. Οι
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επιβραδυvtές είναι δυvατόv vα εvεργοποιοο
vται με αυτόνομο χειροκfvnτο μnχaν>σμό ή

σε οwδοοσμό με το κεντρικό σύοmμα πέδn
οnς. Συχνά σuvαvτώvται διαφορεnκά επίπε
δα έvταοnς λεπουργίας των επιβραδυντών

σκόλες»). Όταν n εvεργοποίnσή τους γίνεται
χε,ροκfvnτα, ο οδnγός καλείιαι vα επιλε'ξει το
κατάλλnλο επίπεδα έvταοnς ανάλογα με υς
εnικρατοοοες ~κες.

Οι εnιβροδυvτές δεν χρnσ,μοnοιούv mv
τριβή γ,α

mv

Σχήμα

2.22. Υδραυλικός εηι6ροδννιής

αvάrπυξrι δύναμης nέδnοnς

ούτε και αvιχvεύοw τnv ολισθnρότnτα του

οδοοrρώματος. Βρίσκονται υπό τον έλr!:,ιχο
του συστήματος

ABS γ,α τnv απαρυγή του

φαινομένου τnς ολfσθnσπς. Αν, όμως, το

όχnμά σας δεν διαθέτε,

ABS ή οι επιβ(Χl&>

vτές δεν «υnόκεΜαι» σε αυτό, nρέnε, vα είστε
προσειωκοί κατά

mv

οδήγnοn επί ολισθη

ρών επιφανειών (η.χ. βροχή). Το ασφαλέστε

Σχήμα

ρο είναι να τους αnενεργοnοιr\σετε εντελώς.

2.23. Ηλεκτρομαγνητικός
Εnι6ροδννιής

2.3.6.6 Συνδυασμένn xpnσn φρένων και εnιBpaδυvrn
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας τους. Η
υπερθέρμανση μπορε,ί να προκαλέσει μείωσn της απόδοσής τους και, ενδεχομέ
νως, αστοχία τους. Η σωστή χρήση των επιβραδυντών βοnθά στnv αποτροπή τέ
τοιων κινδύνων και στη βελτιστοποίηση της i'Ιε.ιτουργίας του συστήματος, ενώ συ
vτεi'Ιεί στnv αύξnσn τnς διάρκειας zωι\ς των φρένων.

Με τους επιβραδυντές αξιοποιείτε σπi'Ιούς φυσικούς νόμους προς όφελός σας.
Το όφελος αφορό:

8

στην ασφάi'Ιειά σας, καθώς αποφεύγονται οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η
υπερθέρμανση των φρένων

8

στην οικονομία καυσίμου, i'Ιόγω της χρήσnς μnχαvόφρεvου

8

στnv nροστασ,'α του περιβάλλοντος, καθώς μειώνονται οι εκπομπές αερίων

8

στη μείωση της φθοράς των φρένων, i'Ιάγω τnς μειωμένης κaταπόvnσής
τους.

Συvδυσσμέvn χρήση φρένων και επιβραδυντή αnαιτείιαι κατά την κίνηση σε
αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, καθώς επίσης κατά την κίvn-
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ση σε κατωφέρεισ, όταν δεν έχειε στόχο να ακιvnτοποιήσειε το όχημά σας, αλλά
εηιθυμε.ίτε να εηιβραδύvειε ελαφρό ή vo κρατήσετε σταθερή την ταχύτητα του οχή

ματός σας. Στις κατωφέρειες οι δυνάμεις που ασκούνται στο όχημα προκαλούν
επιτάχυνση (λόγω της βαρύτητας), την οποία πρέπει να αποφύγειε για να διοτnρή
σειε τον πi\ήρn έλεγχο του οχήματος.
Σε κίνηση εντός πόλεων οι ταχύτητες κίνησης είναι χαμηλές και οι επιβραδυ
ντές δεν χρnσιμοηοιούvτοι, διότι δεν είναι αποδοτικοί, καθώς η δύναμη πέδησης
είναι μικρή.

2.3.6. 7 Κεvτρικ6ς Sιοκ6πτnς κιvSύvου
Τα φορτηγά είναι εξοπλισμένα με κεντρικό σύστημα

ελέγχου σε περίπτωση κινδύνου, το οποίο ενεργοποιεί
ται μέσω ειδικού διακόπτη (σχήμα 2.24.) επί της κεντρι
κής κονσόλας των οργάνων. Μπορείτε να χρησιμοποιή
σετε αυτό το διακόπτη σε περίπτωση κινδύνου, οπότε ο
κινητήρας σταματά να λειτουργεί και n παροχή ρεύματος
διακόπτεται (με εξαίρεση κάποιο όργανα όπως τα φώτο
κιvδόvου και ο ταχογράφος).
Σχήμα

2 .24. Κενφικός

διακόπτης κινδύνου

2.4

Δυναμικό τοu οχήματος

2 .4.1

Δυνάμεις ιιοι, ασ.κούνται στο όχημα

Κατά την κίνησή τους το οχήματα έχουν εvέργε.ι ο και δέχονται την εηfδρασn δυνά
μεων, οι οποίες ασκούνται τόσο στο όχημα όσο και στο φορτίο του. Η εηfδρασn
αυτών των δυνάμεων μπορεί να είναι ισχυρή και να οδηγήσει ακόμη και σε απώ
λεια του ελέγχου του οχήματος, ειδικά όταν το φορτηγό φρενάρει, επιταχύνει ή

ολλάzει κατεύθυνση. Είναι, επομένως, οηοραίτnτο να κατανοήσετε τις βασικές αρ
χές ανάπτυξης και λειτουργίας αυτών των δυνάμεων.
Οι δυνάμεις που ασκούνται (επενεργούν) στο κινούμενο οχήματα εφαρμόzο

vτοι είτε στην επιφάνεια επαφής των τροχών τους με το οδόστρωμα είτε στο κέντρο
βάρους τους και είναι κυρίως οι εξής:

•
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δύναμη βαρύmτας (οπό ίδιο βάρος και φορτίο)

•

δόvομn τριβής (κατά την κίνηση)

•

δυνάμεις έί\ξnς

8

δύναμη αδράνειας (κατά την εκκίνηση-πέδηση)

•

φυγόκεντρος και κεντρομόλος δύναμη (σε καμπύλες τροχιές)

8

δυνάμεις λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων.
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Ο οδnγός πρέπει νο έχει βοσικές γνώσεις τnς φ001κής σχετικά με το βάρος,

m

μάzο, τnν οντίστοσn κύλισης, ιο κέντρο βάρους του οχ.ήμοτος, το συντελεστή τριβής
κοι τnν nρόσφυσn.
Η ενέργεια που έχουν το οχήματα κατά τnν κίνnσή τους προέρχεται από τον

κινητήρα και λέγεται κινnrικιi ενέργεια και μετατρέπεται κυρίως σε θερμότητα κατά

ιnν πέδnσn. Γιο ουτό το λόγο

n nορατετομένn συνεχής nέδnσn οδnγεf στnν υnερ

θέρμανσn ιων φρένων και στην απώλεια μέρους ή συνόλου της απόδοοής τους,
ιδίως σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ιVκοι κλiσnς.

2 .4.2 Βάpος και

6αpύι:nι:α

Στη φ001κή, βαρνιπτα οvομάzετοι η ιδιόιnιο των υλικών αuμάιων νο έλκουν άί\ίΊο
υλικό σώματα. Έτστ, η Γn έλκει 6ί'ιο το αδματο προς το κέντρο mς. Το μέφο τnς οντίστο·
σnς, που nαροuσιάzει κάθε αδμα στη μεταβοί'ιή τnς κινnnκής του κατάστασnς, το οvομά
zουμε μάzα rαι αδμσrος και μετριέται σε κιλό (kg). Η μάzο ορίzεται και ως ποσόιnια ύλης
ενός σώματος. Η δύνομn έί'ιξnς, που οvομάzετοι βάρος, μετρότοι σε

Newton

(Ν) και

είναι μεγαλύτερη όταν τα αδματα έχουν μεγαλύτερη μάzα. Συνnθίzετοι, όμως, νο αναφε
ρόμαστε σm μ6zα χρησιμοποιώντας m ί'ιεςη «βάρος». Έτστ, όταν λέμε ότι ένο όχημα έχει
μεικτό βάρος 3,5 τόνους, στnν nραγματικόmτο ανοφερόμαστε στn μάzο και όχι στο βά

ρος του. Τnν παραδοχή ουτή θο τnρr\σουμε και στο πορόv εγχειρίδιο.
Ότον ένο όχημα είναι οτοθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια
(σχήμα

2.25.),

η μόνη δύνομn

\

που του ασκείται είναι ουτή του
βάρους του (ογναδντος την επί
δραση ανέμων κ.ί'ιπ.). Η δύναμn
αυτή οσκείτοι οτο κέντρα βάρους
του οχήματος, εlvαι κατακόρυφη
και έχει κατεύθυvσn προς το έδα

Σχήμα

2.25. Δύναμη 66ρους οε εηfηεδη εηιφόvει ο

φος. Το κέντρο βάρους είναι το
σnμείο γύρω οπό το οποlο «ιοορ
ραπεί• όλο ιο βάρος του. Το ση
μείο ουτό δεν είναι οτοθερό,
ολλ6 αλλ6zε, ονάλογο με ,ο φορ
τίο κοι ιον τρόπο φόριωσnς.
Σε ανωφέρεια (σχήμα

n επίδρασn ιnς

2.26.),

βορύιnιος είναι

εντονότερη, γιατί ολλ6zει ο προ-

Σχήμα

2 .26. Δύναμη 66ρους οε ανωφέρεια

45

Ενόmτα δεύτερη

σανατολισμός της σε σχέση με το όχnμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται:

8
8

μεγaί\ύτερn ελκτική δύναμη για τnv εμπρόσθια κίvnσn του οχήματος

8

μικρότερη απόσταση ακιvnτοποίnοnς.

μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος, και

Αντίστοιχα, σε κατωφέρεια (σχήμα 2.27.), n δόvομn της βαρ,5τmας σνμβ6λλει σmv:

8

αύξηση tnς tοχύtnτας κίνησης tου οχήματος

8

αόξnοn της απαιtούμεvnς δύναμης πέδnοnς για έί\εγχο tου οχήματος, και

•

αύξηση τnς απόστα
σης ακινntοποίnσnς.

Σε στραρές

n

βαρύτητα και

το κέντρο βόρονς πρέπει επί
σης

να λαμβάνονται

υπόψη

καtά τnv επιλογή της κατάλλη
λης τοχύτntας κίvnσnς.

Τεχνική Οδιiγnσnς

-

Σχήμα

2 .27. Δύναμη β6ρους σε κατωφέρεια

ασφόί'ιεια φορrίου
Οι απόtομοι ελιγμοί, οι απότομες επιβραδύνσεις και επιtαχύvσεις προκαλούν με
τατόπιση του κέντρου βάρους και καιαποvούv τα ελαστικό και

to σύστημα αvόρτη

σnς. Ακόμη, πρόσθειες δυνάμεις επιδρούν επί των εμπορευμάτων. Ιδιαίτερα από
tομο φρενάρισμα μπορεί να οδηγήσει στην «απασφάλιση» tου φορtίοu. Ειδικά σε
βuηοφόρα οχήματα με μικρό βαθμό πλήρωσης, πρέπει να λαμβόνεtαι ειδική μέ

ριμνα για ομολή επιβρόδuvσn. Σε καμπύλες, ο κίνδυνος για εκτροπή του οχήμα
tοι; ή «απασφάλιση» tou φορtίοu είναι ακόμη μεναi'Ιύτερος.

Σε ανωφέρεια μπορείτε va χρn01μοποιήσετε m δύvαμn της βαρύτntας για επιβρά
δwσn μειώνοντας έτ01

tn

φθορά του σνστήματος πέδησης. Περιορίzοvτας τn χρήση

του φρένου εξοικοvομεftε καύσιμο. Σε καιωφέρεια, πρέπει va Μβετε unόψn mv αύ
ξηση tnς απόστασης ακιvnτοποίnοnς tου οχήματος και να οδnγεftε με χαμnλότερn
τοχύmια κίνησης. Με σωστή επιλογή σχέσnς τοχύτπtας (και όΧΙ με «vεκρά») μπορεftε
να διατnρείιε τον πλήρη {}.εγχο του οχήματος με ελόΧJσm κατανάλωση καυσίμου.
'Ρvννi,σιε,

n παροτεταμέvn πίεση tou ποδομοχλού tου φρένου μπορεί va προκαλέσει

μερική ή πλr\ρn απώλεια της απόδοσής του λόγω υπερθέρμανσης.

2 .4 .3

Φοprίο

Το φορτίο του οχήματος είναι μια πρόσθετη δύvαμn που ασκείται σε αυtό είtε είναι
σε στόσn είιε κινείται. Το φορτίο διαδραματίzει σnμαvτ,κό ρόλο στn δυναμική του
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οχήματος τόσο μέσω τnς από/\υτnς τιμής του (πόσο μεγάλο-βαρύ είναι), όσο και
μέσω τnς κατανομnς του (ασφαΜς φόρτωσn). Το φορτίο επιμερίzετοι καταρχάς

στους άξονες του φορτnγού και, στn συνέχεια, στους τροχούς/ε/\οστικά.
Μεικτό βάρος είναι το εκάστοτε συνο/\ικό βάρος ενός οχήματος μετά του φορ
τίου του. Το μεικτό βάρος μετράται συνnθως σε χιλιόγραμμα (κι/\ά-kg) ή σε τόνους

(t). Ένας τόνος ισοόται με χΩΙια κιΜ (1.000 kg).
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εfναι το μέ\ΙΙΟΤΟ μεικτό βάρος που εππρέπε
ται να έχει ένα όχημα. Το βάρος αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του
κα.ι n υπέρβασή του ιιμωρείται.

Το κάθε όχημα αχεδιάzεται για να «αντέχει• σε συγκεκριμένο φορτίο. Η υnέρ
βασn του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου ονομάzετοι υπερφόρτωση και προκα/\εί
καταρχάς φθορά και, πιθανόν, καταστροφή των διαφ6ρων μερών ταυ οχήματος.

Αντίστοιχα, n υπερφόρτωση άξονα σnμαίνει την υπέρβασn της φέρουσας ικανόm
τας του συγκεκριμένου άξονα. Καταρχάς καταπονούνται οι τροχοί και τα ελαστικά
πέρα από τα όρια αντοχής τους και υπάρχει κίνδυνος κλαταρίσματος. Ακόμη, όταν
ένα όχημα είναι υπερφορτωμένο, μειώνεται n αnόδοσn των συστημάτων Ι\ε.ιτουρ

γίας (πέδnσn) συμπερι/\αμβανομένων και αυτών της ενεργητικής ασφ61\ειας. Ακό
μη, απαιτείται μεγαλύτερη ιαχύς και αυξάνεται, κατά συνέπεια, η κατανά/\ωσn καυ
σίμου.

Το απόβαρο κενού οχήματος είναι το βάρος του οχήματος χωρίς πλήρωμα
και φορτίο, αλλά με τη δεξομενn καυσίμου γεμάτη κούσ,μο, μέχρι το 90% της χω
ρnηκότnτάς της, με ψυκτικό μέσο, Ι\ιnαντικά, τα συνήθως φερόμενα εργα/\εία και
τον εφεδρικό τροχό.
Το απόβαρο οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας είναι το απόβαρο του

κενού οχήματος μozf με το βάρος του n/\nρώματος.
Ωφέ'λιμο φορτίο είναι το καθαρ6 φορτίο που μεταφtρει

tva

όχnμα (ή σύνο-

1\ο) και μετράται επίσης σε κι/\6 ή τόνους. Το ωφέλιμο φορτίο, δn/\οδή, είναι n δι

αφορά του απόβαρου οπό το μεικτό βάρος. Μπορείτε να το υnο/\ογίσετε κάνοντας
την οφοίρεσn:

[ωφέλιμο φορτίο)=[μεικτό βάρος)-[απόβαρο)
Προσοχή χρειάzετοι όταν κάνετε τnν οφοίpεσn στις μονάδες μέιρnσnς. Πρέπει
ό/\α τα βάρη vα ε.ίναι στην ίδια μονάδα.
Κάποιες φορές, όπως η.χ. στη μεταφορά υγρών,

n

μεταφορική ικανότητα ενός

οχήματος μετράται σε κυβικά μέτρα (m3). Αυτό συμβαίνει όταν ενδιαφέρει

n χωρη

τικότητά του, δηλαδή οι μέγιστες διαστάσεις του φορτfου που μπορεf να μεταφέρει.

Σε αντιστοιχία με το ωφέλιμο φορτίο, ορίzεται και ο ωφε'λιμος όγκος του οχι\μα
τος ως ο καθαρός όγκος του τμήματος του οχήματος που προορίzεται για τn μετα
φορά φορτίου.
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- ΑσφάίΊεια φορτίου

Το συσιήμοτο οσφόλισnς φορτίου θο πρέπει νο οvτέχουν τις δυνόμεις που ονο·
πτύσσονται, ότον το όχημα που μεταφέρει φορτίο βόρους W υποβόλλεται σε οποιο
δήποτε από τις παροκότω καταατόσεις (σχήμα

2.28.):

στο φρενόρισμα, δύναμη 0,8 χ W σmν προς τα μnροστό καrεύθυνσn

8
8

στην επιτ6χυνσn ή στο φρενόρισμα με τnν όπισθεν, δύναμη 0,5 χ W στην
προς το πίσω κατεύθυνση

0,5 χ W σε κόθε πλευρική κατεύθυνση

8

στις στροφές, δύναμη

•

σε ονοπnδήσεις κοι ονώμοί\ους δρόμους, 0,2 χ W σmν προς το nόνω
κατεύθυνση.

0,2xW

0,8χW

O,SxW

O,SxW
0,S xW

Σχήμα

2.28. Δυνόμεις που ονοmuσοοvτοι ότον το όχnμο μεταφέρει φοριίο W

Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε καιaσκευοστικό στοιχείο του συστήματος ασφόλι
σnς του φορτίου δεν πρέπει νο ξεπερνό

m

μέγ~σm επιτρεπόμενη φόρτιση λειτουρ

γ(aς του. Όιaν συμβαίνει αυτό, λέμε πως «rnρείtaι το Κριτήριο Εκπλήρωσης Σtό·
χου». Ως μέγιστη εnιτρεnόμενn φόρτιση λεπουργίας ενός καιασκευοστικού
στοιχείου του συσιήμαιος aσφόλισnς, ορίzειaι n μέγιστη φόριισn που επιτρέπεται νa
ασκηθεί σε αυτό υπό κανονικές σννθήκες λειτουργίας. Στο κaτaσκευοστικό στοιχείο
λειτουργίας συμπεριλaμβόνοvτaι κaι ια τμήματα τnς δομής του οχήματος.
Όταν η .χ. φορτηγό μεταφέρει φορτίο

10 τόνων (σχήμα 2.29.), τότε για νa

πλn

ρείτaι το κριτήριο εκπλήρωσης στόχου, θa πρέπει το σύσrnμο οσφόλισnς του φορ

τίου νο εξουδετερώνει δυνάμεις 8 τόνων προς το εμπρός, 5 τόνων προς το πίσω και
πλευρικά και

2 .4.4

2 τόνων προς το

πάνω.

Τpι8ή

Η αvτίατασn που avοπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών που έρχονται σε επαφή λέ
γεται τριβή. Το μέγεθος της τριβής εξαρτ6τοι σημαντικό από το είδος των επιφανειών
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ΔUΙ.'<iμεις άνω μει:στοnίοεως

20% ιου φοριlου
Δw6με,ς tμnρόσθ,ος μειαιοnfοεως

80% ιοv φοριfcκ,

Δυvόμ εις nλόνιος
μειοιοnfσεως: 50% ιοv φοριfο1>

Δυvόμεις 6nιοθtν
μειοιοnfοεως 50% ιου φοριfου
Σχήμα

2.29. Αvοnτυσσ6μενες δυνάμεις

που έρχονται σε επαφή, το υλικό κατασκευής τους κοι τnv πίεση που ασκείται μεταξύ
τους. Έτσι, για παρόδε,γμα, μεταξύ ομαλών (λείωv) επιφαvειώv n τριβή είvαι μικρή,

εvώ μεταξύ τροχειώv είvοι μεγο/\ύτερn (στοv πάγο το όχnμο «γλιστρόει.). Όταv n
δύvομn τnς τριβής είvοι μεγάλη, ο σ υvτελεστής πρόσφυσnς είναι υψηλός, ο ε'λεγ
χος του σχήματος είvοι καλύτερος και, επομέvως, η οδήγηση γίvεται ασφαλέστερη.

Η καλή πρ6οφυσn του τροχού στnv εnιφόvεια του οδοστρώματος εξαρτάται
δηλαδή οπό τπv τριβή και κοθορίzετοι από τους εξής παρόγοvτες: το βάρος τοu

οχήματος, τnv ταχύτητα κfvnσnς, τnv κατάσταση φθορός τοu ελαστικού, τnv πίεση
του ελαστικού, το είδος και τnv κοτόστασn τnς επιφόvειος του οδοστρώματος, τις
καιρικές συvθήκες, τnv παρουσία όλλωv uλικώv στο οδόστρωμα (λόδια κ.λπ.) , τnv

κατάσταση του οχήματος, ολλό και το χειρισμό του οδηγού.

\

Σχήμα

Τεχvικιi Οδιiγnσnς

..

_

........

2.30. Ανάnτυξrι φιβ~ς

• ασφάΛεια φορτίου

Η τριβή (σχήμα 2.30.) πρέπει va λαμβ6vεται υπόψη τόσο στnv επιλογή κατόλλn

λnς raxύmraς κίvnσnς όσο και στnv πραγμαrοποίnσn εi\ιγμώv. Όταv η.χ. ο δρό-
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μος είναι βρεγμένος, nαγωμένος ή έχει λάδια, η επιφάνειά του χάνει την τραχύτn
τά της και γίνεται ίΊεία. Αυτό σημαίνει ότι η τριβή μειώνεται και μnορε{ οι τροχοί vo
οiΊισθήσοuν και να μην οκοίΊουθnσοuν την επιθυμητή τροχιά. Σε χαμnίΊές ταχύτη
τες κίνησης το φαινόμενο αυτό («uδρολίσθnσn») αποφεύγεται. Επίσης, όσο πιο
ήπιο είναι η πέδηση ή η αilλαγή κατεύθυνσης τόσο μεγαίΊύτερος είναι ο συντελε

στής πρόσφυσης και οσφαilέστερn n οδήγηση. Απότομη επιβράδυνση ή επιτάχυν
ση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της πρόσφυσης μεταξύ τροχού και οδοστρώ
ματος, οπότε το όχημα χάνει είΊκτικr\ δύναμη («σπινιάρισμα• τραχών), εκτρέπεται
σε στροφή, δεν προίΊαβαίνει να σταματήσει έγκαιρα ή ανατρέπεται. Το ίδιο συμ
βαίνει και όταν ολίΊάzει η σχέση μετάδοσης προς τις χαμηλότερες κατά την κίνηση
σε uψnilr\ ταχύτητα ή όταν ο συμπλέκτης οπεi\εuθερώνετοι απότομο, οπότε η πέ
δηση εφαρμόzετοι μόνο στους μη κατευθυντήριους τροχούς.

2.4.5 Δvναμn

έnξnς

Η δύναμη έilξnς ορίzεται ως π πρόσφυση μεταξύ τροχού και επιφάνειας οδοστρώ
ματος. Έτσι, ον οποιοδήποτε στιγμή η δύναμη έίΊξnς υπερβεί τn δύναμη τριβής,
χάνεται ο έi\εγχος του οχήματος. Υπάρχουν τρεις μορφές ελκτικών δυνάμεων κατά
την οδήγηση που αναπτύσοονται κατά:

8

την επιτόχuνσn

8
8

την επιβράδυνση

tn

στροφή.

Τεχνική Οδnγnσnς
Η κρισιμότntα των δυνάμεων αυτών στον έi\εγχο του οχήματος είναι εμφανής. Ο
οδηγός, μέσω των χειρισμών του, καθορίzει το μέγεθος της δύναμης έilξnς. Πρέ

πει, ίΊοιnόν, πάντοτε να μεριμνά ώστε το μέγεθός της να μην ξεπερνά τn «διαθέσι
μη» τριβή. Σε οδοστρώματα με χαμnίΊό σuντείΊεστr\ τριβής (οilισθnρά), η uψnίΊή
ταχύτητα (μεγάi\n δύναμη έilξnς) οδηγεί σε οίΊίσθnσn tων τροχών και απώίΊεια
εilέγχοu του οχήματος. Ακόμη, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι διάφορες μορφές

της δύναμης έίΊξnς προστίθενται μεταξύ τους. Όταν, δηλαδή, ποιήστε φρένο σε
στροφή, ο σuντεi\εστής τριβής πρέπει να επαρκεί για να καίΊύψει τη συνδυασμένη
επίδραση της δύναμης έλξης γιο επιβράδυνση και για στροφή. Για το ίΊόγο αυτό
συστήνεται n αποφυγή μεταβοίΊής της τοχύτnrος του οχήμοrος στις στροφές.
Επισημαίνεται πως ένας οi\ισθαίνων τροχός παρέχει μειωμένη δύναμη έilξnς,
ενώ ένας μπilοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει κοθόίΊου δύναμη έilξnς γ10 σrρο
φή και εilόχισrn δύναμη έilξnς γιο πέδηση (βil. ABS). Αν μπλοκάρετε, ilοιnόν,
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τους τροχούς οος σε στροφή, οι τροχοί δεν unaκoύouv στις «εvτοiΊές» τοu οδηγού

nou δίδονται μέσω τοu τιμονιού, χόvετοι δniΊοδή ο έiΊεγχος τοu οχήματος.

2 .4.6

Φvyόκεπpος και κεπρομόί\ος liιJνapn

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμο και οσκήοοuμε σε οuτό μια δύναμη κόθετn στην
τροχιά τοu, τότε το σώμα θα αρχίσει να διαγράφει καμπύiΊn τροχιά. Αυτή n δύναμη
είναι n iΊεγόμεvn κεντρομόλος δύναμη (Fκ). Χσρακτnριστικό παράδειγμα κεvτρο
μόiΊοu δuvόμεως είναι οuτή nou ασκούμε στο βαρίδι στην 6κρn της πετοvιός, όταν
το περιστρέφουμε λίγο πριν το «οφήοοuμε• ψαρεύοντας οπό τnv ακτή. Αντίστοιχο,
το βαρίδι ασκεί -μέσω της πετονιάς- μια δύναμη στο χέρι μας, τη λεγόμενη φυγό
κεντρο. Η φυγόκεντρος εivοι π αδραvειοκή αντίδραση τοu περιστρεφόμενου σώ
ματος στην κεvτρομόiΊο, και εκφράzει τnv τόση τοu σώματος να απομακρυνθεί από
το κέντρο περιστροφής τοu (σχήμα 2.31.).
Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και στο ouτoκivnτo. Για να το αναγκάσουμε να κινηθεί
σε κομπόλn τροχιά, πρέπει να τοu εξοσφαiΊίοοuμε μια κεvτρομόiΊο δύναμη, ενώ

ταυτόχρονα εμφαvίzεται n φυγόκεντρος, nou είναι η αδραvειακή αvrίδρασn στην
κεvτρομόiΊο, έχει το ίδιο μέτρο μ' αυτήν, αλλά τείνει να απομακρύνει το αυτοκίνητο
οπό το κέντρο περιστροφής τοu. Η κεντρομόλος δύναμη στο οuτοκίvnτο εξασφα

i'Ιίzετοι από τα ελαστικό. Καθένα από τα ελαστικό τοu οuτοκιvήτοu αναπτύσσει ένα
ποσοστό της αποραίτnτnς κεντρομόλοu δύναμης γιο να στρίψει το οuτοκίvnτο. Η

(διαννσματική) πρόσθεση των nοοοστώv αυτών οδηγεί στη σuvολική κεντρομόλο.
Το ακριβές ποοοστό για κάθε ελαστικό εξαρτάται από τα γεωμετρικό χαρακτηριστι
κά τοu αuτοκιvήτοu και mv κατοvομή Βάρους. Στο σχήμα 2.31. τα κόκκινα ΒέiΊn

σuμβολ~οuv τnv εγκόροιο δύναμη nou αvαmύσσει κάθε ελαστικό, προκειμένου

Σχήμα

2 .31. Φυγόκεvιρος

και κεvιρομόλος δύναμη
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νο συμβάλλει στην εξοσφάλιοn της οποροίτnτnς κεντρομό/\ου. Το γο/\όzιο βέλος
ουμβο/\ίzει τη συν~στομένn φυγόκεντρο δύναμη, που θεωρούμε ότι ασκείται στο

κέντρο μόzος (βάρους) του αυτοκινήτου. Αν προσθέσουμε διονυσμοηκά το τέσσε
ρα κόκκινο βέ/\n παίρνουμε το κίτρινο βέλος, δn/\οδή τη συνισταμένη κεντρομό/\ο
που έχει ίδιο μέτρο αλλά αντίθετη φορό με τη φυγόκεντρο.

Η οχέοn υπολογισμού της κεντρομό/\ου &5νομnς φοίνετοι στο ποροκότω τυποί'.όγιο,
ενώ οκολουθούv κόηοιa συμπερόσμοτο που nροκύπτουv οπό τη σχέοn αυτή.

1)

Η κεντρομό/\ος είναι ονό/\ογπ με τη μόzο του οχήματος, η.χ. διπ/\οσιοσμός

της μόzος

m συνεπάγεται διπλοστοσμό της κεντρομό/\ου δύναμης.

2) Η κεντρομό/\ος είναι ονό/\ο-

Τυποί\6γιο

γη με το τετρόγωνο της τοχύτnτος,

π.χ. διπ/\αστοσμός της ταχύτητος
ουνεnόγετοι

Fκ

τετροηλοσ,ασμό της

Fκ: n κενφομό/\ος δύναμη

κεντρομόοου, ενώ τριηλοστοσμός
της τοχύτnτος αυξάνει την κεντρο

μό/\ο κοτό 9 φορές!

=m χ V' / r

m: η μάια ιοu αόματος
Όnου

3) Η κεντρομόλος είναι αντι

V: n ταχύmτσ κίνησης
r: n ακιινa mς ι j'Χ)ΧJάς

στρόφως ονό/\ογπ της οκτίνος της

τροχιάς, η.χ. μείωση κοτό δύο φορές της ακτίνας, συνεπάγετο, διπλασιασμό της

κεντρομό/\ου. Δnλοδή, σε κλειστές στροφές, n κεντρομόλος μεγα/\ώνει.

Τεχνική Οδrίγnσnς

- ασφόίΊεια

φορτίου

Όσο πιο γρήγορα προσπαθούμε νο κινηθούμε πάνω σε μιο στροφή κοι όσο μικρό

τερη είναι n οκτίνο της στροφής αυτής τόσο μεγολύιερn κεντρομόλο δύναμη πρέ
πει να εξaοφa?Ιrσοuμε, μιfσω tων ελασrικών, στο aυτοκfνnτό μος. Σημειώνεται,

όμως, ότι το ελαστικό δεν έχουν τη δυνατότητα να πορόγουν «άπειρη• κεντρομό/\ο,
αφού ο συντελεστής τριβής μεταξύ οδοστρώματος και ελαστικού είναι περιορισμέ

νος. Όταν Λοιπόν ξεπεραστούν οι δυνατότητες πρόσφυσης του ελαστικού, οuτό θα
αρχίσει να ο/\ισθοίνει.
Με βάση τα παραπάνω, εάν ένα φορτηγό εισέλθει σε στροφή με σχετικό μεγό/\n

τοχύrnτο, n φυγόκεντρος δύνομn θο εfναι μεγό/\n και θα τεθεί σε κfνδυνο n ασφά
λεια του φορτfου, ακόμη και αν η ευστόθειο του οχήματος δεν επnρεόzεται άμεσο.
Συγκεκριμένο, η φυγόκεντρος δύναμη θο ωθήσει το φορτίο προς το εξωτερικό της

στροφής. Το φαινόμενο αυτό πρέnει va αποφεύγεται διότι οφεvός προκαλεί κοτο·
πόνnσn στο φορτίο, αφετέρου είναι επικίνδυνο για την απώλεια του ελέγχου του
οχήματος. Για
χ1JΤ11τα.
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2.4.7 Α6pάνεια

και οpμή

Ένα οκινnτοnοιnμέvο φορτnγ6 μπορεί νο zυγ(w η.χ.

19 τόνοος. Αποιτεfτοι, επομένως,

ισχυρή δύναμη γιa να ξεκινήσει να κινείται ή νο ακινnτοπαιnθεί, ακόμη και σε επίπεδο
δρόμο. Αντιθέτως, απαιτείται σχετικά μικρή δύναμη για να διατηρήσει τπν κίνησή του με
στοθερn ταχύmτα, αφού εχκινnσει. Η οντfστοσπ στην ολλaγn της κστόστασπς κίνnσπς
ενός σώματος ονομόzεται αδρόνεια, ενώ

n δύναμη

που διατηρεί το όχημα σε κίνnσπ

λέγεται ορμή. Τα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας διαθέτουν ισχυρούς κινητήρες που
υπερν~κούν mν αδρόνε,ο και παρέχουν ικονn επιτόχυvοπ στο όχημα.

Τεχνική Οδιiγnσnς

- aσφά?ιειa φορτίου

Το φορτίο επnρεόzετοι ιόσο οπό την ορμn 6σο και οπό την οδρόνειο. Η οδρόνειο του

κόθε εμπορεύματος πρέπει να υnερv~κnθεί κατό τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της οδρό
νε,ας του οχήματος. •Ετσι, η επιτάχυvσπ ωθεί το φορτίο σε κατεύθυνση αντίθετη από
αυτn της κίνησης, ενώ
πιο απότομη εfνοι

n επιΒρόδυvοη σε κατεύθυνση ίδια με αυτή του οχnματος. Όσο

n ολλογn

τnς ταχύτητος του οχnματος (επιβρόδυvση-εnιτόχυvση)

τόσο πιο έντονο και επικίνδυνο είναι το φαινόμενο. Σε ιδιαfτερα απότομες αλλaγές
ταχύτητας, υπάρχει κίνδυνος απασφόλισπς του φορτίου ή μετακίνησής του. Για το λόγο

αυτό πρέπει πάντοτε να οδηγείτε με nπιες και ομαλές αλλαγές ιαχύτπτος. Κότι τέτοιο
επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη των επερχόμενων κοταστόσεων τπς κυκλοφορίας και
την έγκαιρη Μψn των κοτόλλnllωv απσφόσεωv και ενεργειών.

2.4.Β 4vνάμεις ί\όyω ισχvpών πί\εvpικών ανέμων
Οι δυνατοί άνεμοι που nvέoυv nΜγια στnv κατεύθυνοn
ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίvnσπ
των οχημάτων ασκώντας σε αυτό ισχυρn δύναμη. Αυτό
συμβαίνει συνnθως εκτός κατοικημένων περιοχών, όπου
οι δρόμοι είναι εντελώς εχτεθειμέvοι στην επίδραση του
ανέμου. Σε περιοχές όπου το φαινόμενο είναι συχνό και
έντονο, τοποθετεfται μόλιστο και καιόλλnλη σήμανση
(σχnμα

2.32.).

Στην περίπτωση αυτή το ανεμούριο σός

επιτρέπουν να προσδιορίσετε τη φορό και mv ένταση του
ανέμου. Τέλος, αεροδυναμικό φαινόμενα μπορεί να εμ

φαv,στούv κατά την έξοδο του οχnματος οπό σnραγγο ή
ί\6γω της κίνησης άλλων οχημάτων.
Ο πλευρ1κός άνεμος ασκεί στο όχημα πλευρική δύ
ναμη, π οποίο επιδρά δυσμενώς σmv ευστόθειό του. Το

Σχιiμο

2.32.

Σήμαvσn

δnλωrικr\ ισχυρών
ανέμων

(nιvακrδο Κ-23}
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μέγεθος της επίδρασης της δύvομnς εξαρτάται από πολλούς παράγοvτες, αλλά κυρί
ως από την nλευρική εη1φ6vεια του οχnμοτος και την ταχύτητα κίνησής του. Τα φοp

τnγό έχουν μεγάλη πλευρικr\ επιφόvε,α οε σχέσn με τα ΙΧ επιβατικό και επομένως
είναι nιο nιθανό να εκτραπούν από mv πορεία τους. Η δύvομn που ασκείται τείνει να
εκτρtψει το όχημα προς

mv αvτι'θεm

κατεύθυνση. Έτσι, γ~α παράδειγμα, ένας ισχυ

ρός ανατολικός άνεμος μπορεί να εκτρέψει το φορ,πγό δυτικό της πορείας του.

Τεχvικrί Οδrίγnσnς

• ασφ&,εια φορτίου

Ο μόνος τρόπος να εξαλείψεrε τη δύvομn ισχυρού πλάγιου ανέμου είvσι να περιο
ρίσετε σημαντικό την ταχύτητα κίνησης. Για να αντιμετωπίσετε ξαφνικές ριπές ανέ
μου μπορείτε να στρίψετε ελαφρό το ημόvι προς την κατεύθυνση που φυσά. Γιο

nαρόδειγμα, εόv αvτιμετωπίzετε έντονο άνεμο που φυσά από τα δεξιό προς το αρι
στερά,

n

δύvομn ασκείται στη δεξιό πλευρό του οχr\ματός σας και τείνει να σας

εκτρtψει προς τα αριστερό. Για να διατnρr\σετε την αρχικn πορεία του οχnματός σας

αρκεί να στρίψετε ελαφρό το ημόvι σας προς το δεξιό.

2.4.9

Έnεvxos- οχόμα-ιοs- σε "ίνnσn

Ο πλήρης έλεγχος ενός οχήματος οε κfvnσn εξαρτάται οε μεγάλο βαθμό από τnv ικα
νότητα του οδηγού να nροβΜψει και να εκτιμήοε, τις δυvόμεις που ασκούνται στο όχη
μα κοι στο εμπορεύματα. Η σωστr\ εκτίμnσn και πρόβλεψη βοηθά στην έγκαιρη λr\ψn
σωστών αποφάσεων κα1 στην υιοθέmσn της κοτόλλni'Ιnς ταχύτητας κίνησης ανόi'Ιογα
με ης συνθήκες του οδικού ηερι6όλλοvτος και το όχημα. Ά),).,,:,στε,

n ασφάλεια

του

φορτίου εξαρτάται άμεσα, όπως περιγρόφnκε, οπό τnv oμoi'lr\ πορεία του οχήματος.
Η ευστάθεια του οχr\μοτος είναι

n αvτίστασr\ του ατnv avaτponr\.

Η ευστάθεια

γίνεται ιδιαίτερη οισθηm κατά την οδήγηση ακόμη και υnό συνήθεις συνθήκες.
Όταν π.χ. ατρίβετε με μεγάλη ταχύτητα δεν «νιώθετε,, mv ίδιο σταθερότητα οε σχέση
με όταν οδηγείτε σε ευθεία πορεfα. Η ευστάθεια εξαρτάται σnμαvτικό από το βάρος
του οχr\ματος και από την κατανομή του. Το αγων~στικά οχήματα έχουν χαμni'Ιότερο
κέvτρο βάρους γ~ο μεγαλύτερη ευστάθεια. Επομένως, όσο χαμηλότερα είναι το κέ
ντρο βάρους, τόσο μεγοi'Ιύτερn είναι η ευστάθεια. Επίσης, όσο πιο ομοιόμορφη εί
ναι

n κατανομή του βάρους στο όχημα, τόσο μεγοi'Ιύtερn n ευστάθεια.

Η κατανομή

του φορτίου οφορό στην κατανομή του Βόρους επί των αξόνων του οχήματος. Όταν

όλο το βάρος του οχήματος συγκεvτρώvεται σε έναν άξονα (σχr\μο 2.33.), ο άξονας
αυτός υπερφορτώνεται και καταnοvείται υπερβολικό με αποτέλεσμα τη φθορά των
μnχαν~κώv μερών του, την κοτaπόvnσn του οδοστρώματος,
ευστάθειας του οχnματος.
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Σχήμα

2.33.

Ανομοιόμορφη κατανομή φορτίου

Δυσιυχώς, ο οδηγός δεν μπορεί vo επέμβει σε πολλές πορομέφοvς του οδικού

nεριβάλλονrος, όπως ο σχεδιασμός των οδών ή n nοιότnτο του οδοστρώμοτος.
Ούτε μπορεί να επηρεάσει κάποιες δυνάμεις, όπως είναι το βάρος του οχήμοτος.
Ανrίστοιχο, δεν μπορεί και vo Βελτιώσει τn μηχανική απόδοση του οχήματός του.
Πορ' όλο οuτά, υπάρχουν πολλές ενέργειες τις οποίες μπορεί vo κόvει ή vo οnο
φεύγει, ώστε να προοοπίοει mv ασφάλειά του και vo εξοοφολίσει μια aοφσίΊή και
όvεm διαδρομή. Αυτές είναι:

•

Mn υπέρβοσπ του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήμοτος (υπερ
φόρτωοπ)

•

Ομοιόμορφη κοτοvομή του φορτfου στους άξονες του οχήματος (σωστή
φόρτωοπ)

8

Υιοθέτποπ των κανόνων aοφόίΊιοπς φορτίου (αοφaίΊής φόρτωση)

•

Με(ωσn τnς ταχύτητος κίvnοπς σε κοτωφέρειο χωρfς χρήσn φρένων κοι
με επιλογή κατάλληλης σχέοπς ταχύτητος

•
•

Αποφυγή απότομης σύμnλεξnς και anοσύμπίΊεξnς

•

Προοδευτική επιτάχυνση κοι επιβράδυνση

Μείωση τnς ταχύτητας προ των στροφών

8

Αποφυγή απότομης πέδησης

•

Διστήρnσn, κατά το δυνατόν, σταθερής ταχύτητας

•

Διορκής εκτίμηση τnς ολισθnρότnτος του οδοστρώμοτος κοι οvόλογn
προσαρμογή ταχύτητας

•

Αποφυγή απότομων ελιγμών και, κατά τα δυνατόν, διοτήρnσn στaθερnς
πορείας

•

Μείωση της ταχύτητας σε περίπτωση ισχυρού nίΊάγιου ανέμου ή σε ση
μεία που ενδέχεται να υπάρξει πλάγια ριπή ανέμου.

Γενικότερο, ο οδηγός πρέπει να είναι διαρκώς σε εγρήγορση, να πaροτnρεί τις
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μεταβολές σrο οδικό περιβάλλον, να αναγνωρίzει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους και
να επιί\έγει mν κοτόλλnί\n ταχύτητα κίνnοnς ί\ομβόνοντος υπόψη την ασφάλεια του
φορτfου.

2 .5

Βελτιστοnοίnσn κατανάλωσης καυσίμου

2.5.1

Ε,σαyωy.ό στnv οιιιοvομικ.ό οδ.όynσn

Ο ουνδυασμός των στοιχείων της μnχανοί\ογίος και της δυναμικής του οχήματος

βοηθό στην κοτοvόnσn και υιοθέτηση τεχνικών βεί\τιστοποίnσnς της κοτοvόλωσnς
καυσίμου καθώς και σrnv oδrlγnon κατό τρόπο φιί\ικό προς το περιβόλί\ον εν γέ
νει. Η ορθαί\ογική οδήγηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, περιί\ομβάνει την ασφαλή
και οικονομική οδήγηση με ποί\ί\οπί\ά οφέί\n προς τον οδηγό, το όχημα και τους

υπόί\οιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Η οικονομική και οικολογική οδήγηση

(eco-driving)

σrις οδικές μεταφο

ρές είναι ένα μέτρο πολιτικής οντιμετώπιοnς της κί\ιμοτικής αλλαγής και συνεισφέ

ρει σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Επιπρόσθετο οφέλη, εκτός οπό την εξοικονό
μnοn καυσfμου και τn μείωοn εκπομπών αέριων ρύπων σrο περιβόλί\ον, είναι η
μείωοn του κόσrους συντήρnοnς του οχήματος και η μείωση της ηχορύπανσης.
Εφορμόzοντος τους κανόνες και τις τεχν~κές του
χουμε μέχρι και

15% εξοικονόμηση

eco-driving

μποροόμε να επιτύ

κουαfμου, αλλά και μείωση των ατυχημάτων.

Στις παραγράφους που οκοί\ουθούν έχει δοθεί έμφοοn σε τεχν~κές οδήγηοnς που
βοηθούν σrnν εξοικονόμnοn καυσίμου.

2.5.2

Πίεσn εnαστ,ιιώv

Έχει υπολογ,σrεί ότι η πίεση στα εί\ασrικά ενός φορτηγού πέφτει κατά μέσο όρο

0,1 bar το μήνα. Η κοτονάί\ωοn καυσίμου είναι μεγοί\ύτερn με μικρότερη πίεση στο
εί\οστικά, γι' αυτό το ί\άγο π πίεση των εί\οστικών πρέπει να εί\έγχετοι τουί\όχιστοv
μία φορό τον μήνα ή πριν από κάθε μεγάί\ο ταξίδι. Η σωστή πίεση εξασφολίzει,
επίσης, μεγαί\ύτερο χρόνο zωής των εί\οσrικών, καλύτερο έί\εγχο του οχήματος και
βελτίωση της οδικής οσφάί\ειος.

2 .5.3 Αεpοδvvαμιιι.ό αvrίστασn
Ένας επίσης ποί\ό σημαντικός πορόγοvτος που επnρεάzει την κατανάλωση καυσί
μου είναι η αεροδυναμική αvτίσrασn. Η αεροδυναμική αντίσrαοn είναι ανάί\ογn του
τετραγώνου της ταχύτητας που σημαίνει ότι όταν η ταχύτητα αυξάνεται, αυξάνεται
περισσότερο η αεροδυναμική αντίσταση και επομένως και η κατανάλωση καυσίμου.
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Η οδήγηση σε μεγάί\ες τοχύτnτες μnορεί να είναι χρονικά αποδοηκή, αί\Μ οι οδηγοί θο πρέπε, να διερωτηθούν
εάν n μικρή εξοικονόμηση χρόνου αvτισταθμfzει τη μεγαλύτερη κστavάί\ωσn κaοοίμου, την εnιπί\έοv ρύπανση του περιβάλλο
ντος και την έλλειψη aσφάί\ειας. Η αεροδυναμική avτίστaσn κaθο

ρίzετaι και οπό άλλους παράγοντες που αφορούν το εξωτερικό σχήμα του
φορτηγού, όπως η.χ. ο τρόπος φόρτωσης. Έτσι, όταν οδηγείτε με την καρότσα
του φορτηγού χωρίς κάλυμμα, κaτaναί\ώvετε περισσότερο καύσιμο.

2.5.4

Σχέσn μεrάδοσnς

Μπορείτε

va

εξοικονομήσετε καύσιμο οδηγώντας με τη μεγaί\ύτερn δυνατή σχέση

μετάδοσης. Πρέπει βέβαια να διαχωρίσουμε τη συνήθη επιτάχυνση από την επιτά
χυνση γιο λόγους aαρaί\είaς, δnί\. όταν μπαίνουμε σε έναν δρόμο ταχείας κυκλο
φορίας για Μγους aοφaλείaς πρέπει να επιιaχύvουμε στην επιθυμητή ταχύτητα το
συντομότερο δυνατόν και γι' αυτό πρέπει να μείνουμε όσο περισσότερο γίνεται με
επιλεγμένη μια μικρή σχέση μετάδοσης, που όμως δεν ευνοεί τnv εξοικονόμηση
κσοοίμου.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε κατοικημένες περιοχές, μπορείτε εύκοί\α να

εηπαχύνετε με μια μεγάλη σχέση μετάδοσης και να εξοικονομήσετε καύσιμο.
Όμως ποτέ δεν πρέπει va πατάμε το πεvτάί\ του γκαzιού περισσότερο από το 3/4
της διαδρομής του και ιδιαίτερο σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο. Πατώντας ποί\ύ
γκάzι θο έχετε ένα αρνητικό aποτέί\εσμa στο πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων και
θα κaταvαί\ώσετε πολύ περισσότερο καύσιμο.

Πολλοί οδηγοί, όταν επιταχύνουν, αυξάνουν εί\άχιστa τον αριθμό των στροφών
και avεβάzουv γρήγορο σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό είναι εφι
κτό γιατί στους σύγχρονους κινητήρες έχουμε ποί\ύ μεγάλη ροπή στις χaμnί\ές
στραρές. Έτσι, avόί\ογa με το φορτίο του φορτηγού, χρησιμοποιήστε τη μεγαί\ύτε
ρn δννaτή σχέση μετάδοσης. Εάν αφήσουμε τn μηχανή να ανεβάσει στραρές με
την ένδειξη του στροφόμετρου στην πράσινη περιοχή, η κατανάλωση κaοοίμου
μπορεί, η.χ.,

va

είναι

δοσης, μπορούμε

25 ί\ίτρο ανά 100 km . Επιταχύνοντας με υψnί\ή σχέση μετά
va έχουμε μέχρι και 8% εξοικονόμηση κaοοfμου σε σχέση με

την εππάχυvσn με μια μικρή σχέση μετάδοσης.

2.5.5 Κι51ιισn
Μπορείτε να επιτύχετε μεγάλη εξοικονόμηση κaοοίμου αφήνοντας έγκαιρο το γκάzι
και χρησιμοποιώντας την κιvπrική ενέργεια του οχήματος. Παροδείγματος χάρη,
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όταv εξερχόμαστε από τοv αυτοκιvπτόδρομο ή nλno1άzovtaς οε έvα κόκκινο φανά
ρι, μπορούμε va •Οφήοοvμε,, έγκαιρα το γκόzι ώσtε 10 όχημα va ακιvn1οποιnθεi

στnv εnιθυμnτή θέση με ελαχιστοnοfnσn της χρήσης του φρέvου.

2 .5.6

Οδιίynσn σε κlιίσn

Efvaι nροφαvές ότι n οδήγηση σε δρόμο με αvnφαρική κλίση αvηστοιχεί σε μεγα
ί\ύτερn καταvάλωσn ενέργειας σε σχέση με τnv οδήγnσn σε επίπεδο δρόμο. Δεv
μπορούμε va επηρεάσουμε τnv κλίση 1ου δρόμου, όμως μπορούμε va περιορίσου

με τnv καταvάλωσn καυσίμου εφαρμόzοvtας συγκεκριμένες τεχνικές. Οικονομική
οδήγηση πάvω σε κλίση σnμαίvει τα παρακάτω:

•

Επιλέξιε τnv κα1όλλnλn 1αχύτn1α και στροφές στο κινητήρα αποφεύγο
ντας τnv άσκοπη αλλαγή ταχυτήτων.

8

Κάvετε χρήση της αυξnμέvπς ταχύ1nτας κατά τnv κάθοδο για τnv επόμε
νη αvπφαρική κίvπσn.

•

Ό1αv κινείστε σε κατηφόρα χρησιμοποιήστε το φρέvο καυσαερίων (κλα

πέτο) για va αποφευχθεί n φθορά τωv φρένων στους τροχούς.
Για va οδηγείτε όσο το δυνατό οικονομικότερα ο κατασκευαστής έχει επισπμά
vει με πράσινο χρώμα mv περιοχή μικρό1ερnς καταvόλωσnς στο στροφόμετρα του

οχήματος. Γι' αυτό προσπαθήστε va διατηρείτε τις στροφές του κινητήρα εvτός της
πράσινης περιοχής γ,a όσο 10 δυvaτό μεγαλύ1ερο διάστημα μπορείτε. Κάθε φορά
που φρενάρετε χάvετε ενέργεια, γι' αυτό χρησιμοποιήστε τον επιβραδυντή ή το
φρέvο καυσαερίων. Το φρένο καυσαερίων είvα1 αποτελεσματικότερο ανάμεσα
στην πράσινη και κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

2 .5.7 Βοnθnrικός εξο11lιισpός
Μπορείτε va εξοικονομήσετε καύσιμο χρnσ,μοποιώvτaς συνετό τον βοηθητικό εξο

πλισμό στο φορτηγό. Πολύ συχvά υποτιμάμε τα ποσό ενέργειας που καταvαί\ώvο
vται από αυτές τις συσκευές ακόμα και σε κατάσταση αvαμοvής. Έτσι καλό είvαι va
γίνεται συvετή χρήση της θέρμανσης, 1ου κλιματισμού κ.λπ . Εάν δεv χρησιμοποιεί

ται ο εξοπλισμός, τότε απλό κλείστε τον. Το όχnμό σας επίσης διαθέ1ει εξοπλισμό
για va σας βοηθήσει va κάνετε εξοικοvόμnσn καυσίμου. Χρησιμοποιήστε τον υπο
λογιστή ταξιδιού και το σύστημα cτυise control (έλεγχος πλοήγησης). Το cruise

control βοηθό τοv οδηγό va οδηγεί με σταθερή ταχύτητα και κατά αυτό τοv τρόπο
va εξοικονομήσει καύσιμα. Και ο υπολογιστής ταξιδ,ού μπορεί va εμφανίσει τη
μέση και στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου και να μας δείξει άμεσα τα αποτελέσματα
της οικονομικής οδήγησης.
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2 .5.8 Σvνοψn
Γενικές ορχές γιο τον περιορισμό της κοτοvόλωσnς κουσfμου κοι, κοτ' επέκτοσn,

της προστοσίος του περιΒάίlλοvτος όπως προέκυψαν οπό το κεφόλοιο 2:

Φρένο

Γκάz1

Ακόμη κοι n πορομικρή πίεση του nοδομοχλού έχει ορvn11κή επί
δραση στην κατανάλωση.
Συχνή πίεση οτον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάzι) ουξάυει τnν κα
τανάί\ωσn κουσίμου, δι611 προκαλεί τον εμηλουιισμό του κουσfμου
κοτό tnv εnιτόχ\)V(Jη.
Αnομοκρύνετε το πόδι οος οπό το γκάzι ν,ο 6οο μεγαλύτερο χροvt
κό διάοτπμα μπορεfτε.

Συνήθειες

Συχνές μικρές διαδρομές (μικρότερες των 2 Χlλιομέφων), ιδιαίτερο
το χειμώνα, onorroύv εμηλουησμό του κουσίμου στην εκκίvnσn. ει·
δικά άτοv η μnχονή μένει οβnοτή ν,ο π εριοοάτερο οπό μιοή ώρο.
Ποραιεταμέvα διαστήματα με το οψπλtκτn σm «νDφά» αυξάvονν mν
καιονάΙΊωση καοοίμοο ιδιαfτερα σε <μ>χρά καιρό.
Η τακτικn συνrήρnσn σύμφωνο με τις οδnγ(ες του καιοοκευααιή
μειώνει τη φθορά.

Μηχανή

Προτιμήοτε οχήμαια με χομnλή καιανάλωαn. Υnάρχοw σημαντι
κές διαφορές μετοξύ διαφορετικών μοντέλων.

Ηλεκτρικά

Ο κλιματισμός κοι όλα τα επιπλέον ηλεκτρικά φορτlα, όπως φώτα

φορ~ιa

και θέρμανση, προκαλούν αύξnαn της κοτονάilωσης. Αnενεργο
ηοιήσrε to όποtε nεριπεύουν.

Οδικά

Προrιμήοτε διαδρομές με οδοοτρώμοτα υψn/\ών προδιαγροφών

περιβάλλον

ποιότητας.

Ανάρτηση

Η μn σωοτn ευθυγράμμιση της αvόρτnσnς μπορεί νο προκαλέσει
αύξηση σrnv κατονόλωσn κauσϊμου.

Ελαστικά

Ελέγξτε μία φορά ιο μήνο τnν nfεσn των ελαοτικών οας ή πριν από
κόθε μεγάλο τοξlδι .
Χρnσιμοnοιήοτε τον ίδιο ιύnο και μάρκα ε/Ιαοτικών σε 6;\ους τους
τροχούς.

Βάρος

Ελαχιστοποιήοτε ,ο βάρος ιου οχήμαιός οας αφαιρώντος περιπά
αvrικεfμενο .

Φορτίο

Ιοοκaτανείμειε ιο φορτίο επί των αξόνων.
Μην υπερβaίvειε το ανώτατο επιτρεπ6μεvο φορτίο του οχήματος.

Άνεμος

Οι ισχυροf άνεμοι αυξόνοw την κοτανάί\ωσn καυαfμου.

Αεροδυναμική

Οτιδήποτε προκαλεί απόκλιση από τον αρχικό αεροδυναμικό σχε

αντίσταση

διασμό του οχήματος (αvοιχιά παράθυρα) προκαλεί μεγαλύιερn
~οτοvόλωσn καυσίμου.
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Γενικότερες ενέργειες για rnv nροσrασία rου nεριΒά?ι?ιονrος:
Κατ6 tn συντήρηση του οχήματος, μεταφέρετε τα nailaιό εilσσηκό, i16δια,

•

μnατορίες σε ειδικό σημείο (κ6δο αvακύκilωσnς ή γκαρό2) ή σε εξουσι
οδοτημένη εταιρεία για το σκοπό αυτό.

Mnv παραilείπετε τους ημερήσιους εilέγχους του οχήματος (εκπομπή ρύ

8

πων, λειτουργία φρένων, πfεσn ελαστικών, μπαταρία, διαρροή κουσfμου
ή λαδιού κτil.).
Οδηγείτε π6vτοτε με τρόπο οικολογικό:

8

- εξαρχής προγραμματισμός διαδρομής και αποφυγή κυκilοφορια·
κής συμφόρησης

- έγκαιρη πρόβilεψπ επερχόμενων καταστ6σεωv
- αποφυγή ilεπουργίας κιvntήρα σε υψηλές στροφές (οδήγηση
στην «πρόσιvn περιοχή»)

- αποφυγή απότομων επιβραδύνσεων και επιταχύνσεων
- έγκαιρο και ομαi\6 φρεv6ρισμα
- σωστή και συχνή χρήση επιβραδυντών
- σβήσιμο του κινητήρα για μεγάλες στάσεις
- κρατήστε σταθερή κατό το δυνατόν ταχύmτο
- nρotfμnσn σε φιλικ6 προς το nεριβόλλοv προϊόντα (οχήματα,
ελαστικό).

2 .6

Ασφάλιση Φορτίου

2 .6.1

Γενικά

Μεταξ\J των καθnκ6vτωv του οδnγο\J φορτnγο\J είναι και n ασφά?Ιισn των μεταφε
ρόμενων εμπορευμάτων. Ο οδηγός φορτηγού δniΊαδή δεν έχει οποκiΊειστική αρ
μοδιότητα mv οδήγηση του οχήματος, aili\6 πρέπει επίσης να μεριμv6 για την

ασφ6iΊισn του φορτίου. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ (6ρθρο 32), n ασφαλής φόρτωση
αφορό πρωτίστως τη μη υπέρβοσn του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του εκά
στοτε οχήματος. Εκτός όμως οπό αυτόν τον περιορισμό, το φορτίο του οχήματος

πρέπει να τακτοποιείται και να στοιβόzετοι από τον οδηγό, κατά τρόπο ώστε:

8

να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα και να μην nροκαiΊούvται znμιές
από απώilεια ή πτώση του στην οδό

8

να μnv nεριορfzειαι ή nαρεμnοδfzειαι n ορατότητα του οδηγού, να μnv εμπο
δfzειαι n οδήγηση του οχήματος και να μn μειώνεται n σταθερότητά του

8

να μην nροκαiΊούvται θόρυβοι ή σκόνη ή άλλες εvοχilήσεις οι οποίες
μπορούν να αποφευχθούν
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8

νa μnν κaλύmaντaι οι φaνaί, το aντaνaκλaστικά στοιχείο, οι nινaκίδες
αριθμού κυκλοφορίας κaι το διακριτικό σήμa τnς χώρος aηογρaφής του
οχriμaτος.

Επιηί\έaν, ο οδηγός θa πρέπει νa μεριμνriσει ώστε οι διαστάσεις του φορτίου νa
μην υηερβοίνουν ορισμένο όριο . Συγκεκριμένο, σχειικά με τις διαστάσεις του
φορτίου, πρέπει νa ισχύουν το ηaρaκάτω:

8

Το φορτίο aηaγaρεύειaι νa προεξέχει οπό το πίσω τμriμa του axriμaτaς
περισσότερο anό το 30% του μήκους του aμaξώμaτος. Προκειμένου γιο

ειδική μετaφορό αντικειμένων που προεξέχουν οπό το πίσω ιμriμa των
αυτοκινήτων οχημάτων περισσότερο οπό το 30% του μriκους του aμaξώ
μaτος, aηaιτείτaι άδειο της κaτά τόπο αρμόδιος Τεχνικής Υπηρεσίας.

•

Το προεξέχοντα φορτίο οπό το μπροστινό ή το πίσω τμήμa ή το πaρό
nλευρa τμήμaτa του οχήματος, ον aυτό εnιτρέnειaι, πρέπει νa επισnμaί
νaντaι με σταθερά πρaσaρμaσμένn πινaκίδa διαστάσεων τουλάχιστον

Ο,5χ0,5 τετραγωνικά μέτρο (m2) λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές
λωρίδες. Η nινaκίδa πρέπει νa είνaι κaτaσκευaσμένn οπό υλικά υψnλriς
aντaνaκλaστικότnτaς κaι νa τanaθειείτaι με το επάνω άκρο όχι ψηλότε
ρο οπό 1,60 μέτρο (m) κaι με το κάτω άκρο όχι χaμηΜτερa οπό 0,4 m

οπό το οδόστρωμα, ότaν δεν μπορούν νa αντιληφθούν την προεξοχή οι
οδηγοί των άλλων οχημάτων. Karά m διάρκεια της νύκτας, γιο την επισή
μaνσn aυrή, πρέπει νa χρnσιμοnοιείraι λευκό φως κaι λευκό aντaνaκλa
στικό στοιχείο μπροστά, κaι ερυθρό φως κaι ερυθρό aντaνaκλaστικό
στοιχείο πίσω. Γιο τnν περίπτωση υπέρβaσnς του πλάτους η επισήμavση
πρέπει va γίνεται οπωσδήποτε ότav n κίvnσn γίvετaι κarά τις ννχτεριvές
ώρcς.

8

Ειδικότερο, προκειμένου γιο το μnxavaκίνnra axήμara κaι av aυτό επι
τρέnετaι:

ο) Το προεξέχοντα φορτίο ηάvω οπό I m nέρav του μπροστινού ri του
πίσω τμήματος του οχήματος πρέπει νa επισnμaίvοντaι οπωσδήποτε.
β) Το φορτίο το οποίο προεξέχουν κaτά πλάτος περισσότερο από 40

εκατοστά του μέτρου (cm) οπό το εξωτερικό άκρο του μπροστινού φοvού
ή του πίσω ερυθρού φονού του οχήματος πρέπει va εηισnμaίνοντaι τη
vύχτa.

8

Τέλος, n μετaφορό aντικειμέvωv που σύρονται στο έδαφος εηιτρέπετaι

μόvοv εφόσον aυτά δε φθείρουν το οδόστρωμα κaι δε δημιουργούν κίν
δυνο γιο τους χρήστες της οδού κaι ύστερο οπό ειδική άδε,a της κaτά
τόπο Τεχνικής Υηnρεσίaς. KaM όμως είvaι va aηοφεύγοντaι.
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2 .6.2

Ο ρόnος

rov

o6nyoύ φορrοyού

Ο ρόλος του οδηγού φορτηγού δεν nεριορίzετοι μόνο στην έγκοιρn μεταφορά των
εμπορευμάτων από το σημείο εκκίνησης στο σημείο προορισμού τους. Ο οδηγός
οφείnει επίσης νο μεριμνά γιο την οσφαiΊή μεταφορά των εμπορευμάτων κοι την
οδική οσφόλειο εν γένει, τόσο τη δική του όσο κοι των άλλων χρηστών του οδικού

δικτύου (άλλων οδηγών, πεzών). Εντός των υποχρεώσεών του είναι, όiΊiΊωοτε, κοι n
συμπiΊήρωσn ειδικών εγγράφων, π τήρηση αρχείων κ.iΊπ.
Είνο, εύκοiΊο οντιiΊnnτό ότι ο ρόiΊος του οδηγού περιλαμβάνει niΊήθος ορμοδι

οτήτωv κοι ευθυνών. ΜόiΊιστο, δεν είvοι σπάνιο το φοινόμενο οι αρμοδιότητες
αυτές να εγείρουν απαιτήσεις αντ,κρουόμενες μεταξύ τους. Ο οδηγός τότε καiΊείται
νο δ1αχειριστεί καταστάσεις κόνονιος ιερόρχnσn των αναγκών. Το πλέον σύνηθες
τέτοιο φοινόμεvο είναι ότον μιο μεταφορά πορουσιόzει χρονική κοθυστέρnσn κοι

ο οδηγός -προκειμένου να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του- αυξάνει την ταχύ
τητα κίνησης του οχήματος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν ο οδηγός δέχεται
πίεση γιο επίσπευση της nορόδοσnς του φορτίου του κοι γ10 περιορισμό των διο
iΊειμμότων του κάτω οπό το νόμιμο χρον1κό όριο.
Η απόνιnσn σε τέτοια «διλήμματα», με τα οποία ο οδηγός βρίσκεται συχνό ανιι
μέτωπος, δεν είναι πόνιοτε προφανής. Ενiοτε πρέπει νο δίνεται σε εξαιρετικό περι

ορισμένο χρόνο, οπότε οφείλετε νο είστε προετοιμασμένοι γιο τέτοιου ειδους κο·
τοστόσε.ι ς. Φυσικό, δεν υπάρχουν γεν,κοί κανόνες, καθώς κοθεμίο σνγκυρίο είναι

διαφορετική κοι, στοθμίzοντος τις εκάστοτε συνθήκες του οδικού περιβάλλοντος,
πρέπει να παίρνετε αποφάσεις ανά περίπτωση. Ωστόσο, n ιεράρχηση των προτε
ραιοτήτων σος πρέπει va οκοiΊουθεί κάποιες γεν~κές αρχές. Στο πiΊοίσ10 ουτό, υπο
γρομμίzετοι πως κύριο κριπ\ριο γιο τn iΊήψn των οποφόσεώv σος πρέπει vo είvοι n
ασφάλεια! Mn θέτετε σε κίνδυνο τnν ασφάiΊειό σας χάρη συντομίας, εfυπnρέtn
σnς των πεiΊοτών της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η έγκαιρη άφιξη
στον προορισμό είvοι σnμονι,κή, ολλό έπεται mς οσφόiΊειος. Έτοι, στην περίπτω
ση κοθυστέρnσnς, μην επιχειρήσετε ούξnσn της ταχύτητος κίνησης γιο νο φτάσετε
την προκαθορισμένη ώρα στον προορισμό σας. Αυτό δεν αποτεiΊεί δικαιοiΊογία
στην περίπτωση ατυχήματος με υποιτιότnτό σας. Επίσης, σε κομίο περίπτωση μην

περιορίσετε το χρόνο της ονόnσυσής σος, διότι θέτετε σε κίνδυνο rn zωή τόσο τη
δική σος, όσο και των iΊοιπών χρηστών της οδού!

Βασικοί κανόνες για rnv aσφόί\ισn του φορτίου
Σχετικό με την ασφάλιση του φορτίου, n επιλογή του κοτόiΊλniΊαυ οχήματος γ10 τη
μεταφορά ενός φορτίου είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του φορτίου, του ιδιοκτήτη του
οχήματος αiΊΜ κοι του οδηγού του οχήματος. Γι' ουrό το λόγο θο πρέπε, vo γνωρί-
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zετε το βάρος, τοv όγκο, τις διαστάσεις, αλλά και το είδος του φορτίου που μεταφέ
ρετε, χαροκτnριστικ6 που θα πρέπει vo Μβετε σοβαρ6 υπόψη γιο vo κρίνετε ov

μπορείτε vo οvολόβετε μια μετοφορ6 και va τnv εκτελέσετε με οσφ6ί\ειο. Πιο συ
γκεκριμένο, όταν οσφολίzετε έvο φορτίο θα πρέπει va ί\άβετε υπόψη σος το εξής:

8

Τn φύση του φορrίου

8
8

Τn στοθερ6τnτα του φορτίου
Τnv κοτολλnλότnτο του οχήματος

8

Tov τύπο τωv μέσων συγκρ6τnσnς

8
8

Τ nv προστασία οπό τις καιρικές συνθήκες

8

Tnv ευκοί\ίο παρ6δοσης.

Τnv ηροφύί\αξn οπό κλοπή

Ως οδnγοf θα πρέπει ί\οιπόv va φροντίσετε με επιμέλεια τnv τοποθέτηση και τnv

ασφάλιση του φορτίου στο φορτηγό, έτσι ώστε va μένει σταθερό και va μnv ολλόzει
θέση κατά τn διάρκεια της διαδρομής. Η σωστή τοποθέτηση και οσφάί\ισn του
φορτίου είναι ευθύνη του εκ6στοτε υπεύθυνου φόρτωσης αί\ί\6 και του οδηγού, γ1'

αυτό θα πρέπει va εφορμόzετε τις παρακάτω γενικές συμβουί\ές:

8

Όταν υπάρχουν φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο πρέπει va
τοποθετείτο, στον διαμήκη άξονα του οχήματος (σχήμα

Λάθος

1

Σχήμα

8

2.34.).

Σωστό ./

2.34. Τρόπος φ6ρτωοnς

Το φορτίο πρέπει va ισοκαιαvέμεται διατηρώντας το κέντρο βάρους όσο το

δυνατόν χαμηλότερο, που σημαίνει ηρακnκά ότι θα πρέπει va ηροσnαθείτε

va φορτώνετε σε πί\άτος και όΧJ σε ύψος, \110 va εππευχθεί n μέγ,σm στοθε
ρ6mτο όταν το όχημα φρενάρει, επποχύvει ή ολλάzει καιεύθυvοn.

8

Το τμήμοτα του φορτίου, που τοποθετούνται το έvα δίπί\ο στο άλλο και
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δένονται με εγκάρσ~ες προσδέσεις πρέπει, είτε va τοποθετούνται σε άμε
ση επαφή μεταξύ τοuς, είτε

vo αποτρέπεται n κίvnσn του εν6ς σε σχέση
ov απέχουν οπό τπv προστaτευ
πρέπει va προστίθεται ένα ανθεκτικό υλικό γιο va απο

με το άλλο κατά τη μεταφορά. Επιπλέον,
ηκή μετώπn, θα

φευχθεί μετοκίvnσπ του φορτίου (σχήμα

Λάθος

Σωστό

)(

Σχήμα

8

2.35.).

2.35.

./

Τρόπος φόρτωσης

Τμήματα φορτίου με τάση κύλισης πρέπει

va

περιορίzοντaι με σφήνες,

σφηνοειδείς τάκους ή άλλο 1σοδύvομο μέσο nου οποτρέπουv τnv κύλι
ση. Ειδ1κή μέριμνα πρέπει va λaμβάvετοι ώστε το μέσο αυτά va μη χai\a
ρώσουv κατά τη διάρκεια τnς μεταφοράς.

8

Το φορτίο που τοποθετείτο, στο μπροστινό μέρος της πi\αιφόρμος και

μπορεί vo οκ1vπrοποιnθεί οπό τn μετώπn του οχήματος, παρότι οσφο
ί\izετοι εύκοi\ο, μπορεί

vo

προκοί\έσει υπερφόρτωση του διευθυντηρίου

άξοva. Γιο το i\όγο αυτό το βοριά φορτίο πρέπει va φορτώvοντa, όπως
δείχνει το σχήμα

2.36.

Λάθος

Σχήμα

8

Το φορτίο πρέπει

Σωστό

)(
2.36.

./

Τρόπος φόρτωσης

va τοποθετείται έτσι,

ώστε το κέντρο βάρους του va εί

vοι μπροστά οπό τοv π(σω άξοvο του οχήματος (ή το πίσω συγκρότημα
aξόvωv). Με aυrόv τοv τρόπο, aφεν6ς μεv θα υπάρχει αρκετό φορτίο επί
του διευθυντήριον άξοva, αφετέρου δε δεν θα υπερφορτώνεται ο πίσω
άξονος (σχήμα
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Λάθος Χ
Σχήμα

•

Σωστό ./

2.37.

Τρόπος φόρτωσης

Φορτία με οιχμnρές προεξοχές δεν θο πρέπει vo τοποθετούντο, με τnv
προεξοχή προς rnv ηί\εuρά του οδηγού, αλλά προς τnv πίσω πί\εuρά
(σχήμο 2.38.).

Λάθος Χ
Σχήμα

Σωστά ./

2.38. Τρόπος φόρτωσης

Ακόμο, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι τα μέσο οσφάί\ισnς του φορτίου που
χρησιμοποιήθηκαν είναι aηοτεί\εσματικά και ότι:

8

όί\α τα σχοινιά, οι αλυσίδες και οι ιμάντες είναι aσφαί\ισμέvα

8
8

όί\α τα καί\ύμματα είναι ισχυρά δεμένα

8

όί\ες οι πόρτες είναι κί\ειστές.

όί\α τα κί\ειδιά στήριξης τωv εμπορευματοκιβωτίων είναι ασφοί\ισμέvα

Εκτός από ης παραπάνω σuμβοuί\ές, θο πρέπει κάθε φορά να ελέγχετε το βάρος
του φορτίου που θο μεταφέρετε και να βεβοιώνεστε ότι είναι μέσο στις ικανότητες
μεταφοράς του οχήματος που θα χρησιμοποιήσετε. Επιηί\έοv, θο ήταν καί\ό να
πραγματοποιείτε συχνούς ελέγχους της κατάστασης του φορτίου και κατά m διάρ
κεια του ταξιδιού, ιδιαίτερα έπειτα από απότομο φρενάρισμα ή απότομη στροφή.

2.6.3

Τύποι φopr:iov

Έvα φορτίο μπορεί να aποτεί\είτaι από ογκώδη και βαριά αντικείμενα, αλλά αυτό
δε σnμοίvει ότι θα παραμείνει στη θέσn του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σο-
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Βαρά ατυχήματα έχουν συμβεί, όταν τέτοια αντικείμενα πέφτουν από το όχημα

r\

μετaτοπίzοvτaι σε περίπτωση πέδησης ή στροφής. Γι' αυτό τα φορτία πρέπει nόvτα

να ασφαλfzοvται προσεκτικό και σταθερό.
Όταν παίρνετε μια απόφαση για τα μέσα συγκράτησης του φορτίου που θα
χρησιμοποιήσετε, αναλογιστείτε τι μπορεί να συμβεί αν χρειαστεί να φρενάρετε

r\

να παρεκκλfvετε από την πορεία σας για να αποφύγετε ένα ατύχημα. Κατό τη

διάρκεια μιας μεταφοράς μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με ιδιαίτερες συνθή
κες (η.χ. έργα στους δρόμους), όπου ανώμαλες επιφάνειες μπορεί να προκαλέ
σουν κραδασμούς στο όχημα και να επηρεάσουν την ευστάθεια του φορτίου.

ΜεταiΊί\ικά φορτία
Τα μεταλλικό φορτία μπορούν va έχουν διάφορες μορφές, οι οποίες κaτaτόσσοvτaι
σε εννέα γενικές κατηγορίες:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα ελάσματα
Τις επιμήκεις διατομές
Τις συρμάτινες κουλούρες
Τα μεγάλα χυτά τεμάχια
Τα σκουριασμένα μέταλλα
Τα παλιό σκουριασμένα οχήματα
Τα μηχανήματα και εργαλεία

Το ατσάλι γιο οnλ~σμέvο σκυρόδεμα
Τα μεικτά μεταλλικά φορτίο, που περιλομβάvουν συνδυασμό των παρα
πάνω.

Όλοι οι τύποι μεταλλικών φορτίων πρέπει

va avτιμετωπίzοvτaι

προσεκτικό και

va έχουν επαρκή δεσίματα, τα οποία vo έχουν σταθερές επαφές με τnv nόvω επι
φάνεια του φορτίου. Αν το φορτίο είναι στοι6ογμέvο, θα πρέπει να τοποθετείται
6σο το δυνατόν χαμηλότερα και τα 6ορι6 αντικείμενα στο κότω μέρος (βάση) του

φορτlου. Kovέvo στρώμα του φορτίου δε θα πρέπει vo είναι μεγαλύτερο οπό αυτό
που βρίσκεται από κόrω του.
Χρειάzεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που τα δεσiματα περνάνε από τις γωνίες
του φορτίου, γ~ατί μπορεί οι αιχμηρές του άκρες

va τα κατaστρέψαυv. Όταν χρειόzε

ται, πρέπει vo χρnσ~μοnοιούvται ειδικό προστατευτικά στις γωνίες του φορτίου. Το
συρμόrιvα πλέγματα, που χρn01μοποιούνται γιο mv ενίσχυση του σκυροδέματος, πρέ
πει

vo έχουν τα δεσiματa προσεκτικά τοποθετημένο ανάμεσα στις αιχμηρές άκρες.
Σκουριασμένο μέτολλο unόρχουv σε πολλές μορφές (η.χ. εξαρτήματα, μηχανές

αυrοκ,vήrωv). Μεμονωμένα σκουριασμένα avτικεiμεvο πρέπει να μετaφέρουται σε

οχήματα με πλευρικό τοιχώματα χωρίς πρόσθετο περιοριστικό μέσο, αρκεί το μπροστι
νά, τα παράπλευρα και το πίσω μέρος του οχήματος να είναι ψηλότερα από το φοράο
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κο1 αρκετό ιοχυρό γtο νο αντέξουν ης δυνάμεις που προκολούvτο1 οπό mv κίvnσn του
οχήματος. Το σκουριaομέva οχήματα είvaι δύσκοί\ο vo μεraφερθούv με aσφάλειa,

διόrι το ελaστικό του οχήματος και οι avορmσεις του εππρεόzουv

mv ευστάθεια του

φορτίου. Γιο va οσφαλιστούv τέτοιου είδους φορτίο πρέπει va χρπ01μοποιούvτο1 ολυ01οες ή δεσίματα με ούγ,ες.

Ότav μεrοφέρε,:ε μnχοvι'iμaτο και εργailείο, θα πρέπει το μεγοilύτερa κομμότ10
του εξοπλισμού

va

τοποθετούνται σε εποφι'i με τπ μεrώππ του οχήμαιος, εvώ το

μικρότερο, όπως το εργαλείο, πρέπει

va

περιορίzοντοι και

va

οοφολίzοντοι στο

κυρίως σώμα του οχήματος με τπ χρήση aγκυρωμέvωv δεσιμότωv.

Πρέπει

va γvωρίzετε

ότι μεrό

mv

πορόδοσn μέρους του φορτίου το δεσίματα

μπορεί vo χρειόzοντοι εποvοπροσορμογή. Είvοι βο01κό vo ilάβεrε υπόψη σας κάθε
φόρτωση και εκφόρτωση που πρόκειται va συμβεί, ότav οχεδιόzεrε τοv τρόπο φόρ
τωσης και οοφόilισnς εvός φορτίου.

Φορτία ξυί\είας
Κατά ιn μεταφορά ξυilείος μπορεί vo συμβεf μετατόπιση μέρους του φορτίου, εόv
δεv συγκροτείται επαρκώς. Το φορτίο πρέπει

vo

τοποθετούvτοι σε επαφή με τn

μετώπn του οχήματος, ότοv αυτό είναι δυvοτόv. Είνοι οπορaίτnτο νο εi\έγχετε τους
ιμόvτες πριv οπό ιn φόρτωση και

vo

χρησιμοποιείτε πρόσθετο μέσα πρόσδεσης,

εόv υπάρχουν φθορές. Το μέσο συγκράτησης του φορτίου πρέπει vo εi\έγχοvτοι σε
τακτό χροvικό διaστήμοrο κατά ιn διάρκεια της μεταφοράς και

vo εποvaσυσφίγγο·

vτοι, ον είvοι οποροίτnτο. Οι προεξέχουσες άκρες του φορτίου στο πίσω μέρος του
οχήματος θα πρέπει νο οοφολίzοvτοι με σχοιvιά, ώστε νο ελοχιστοποιούvτοι οι
κραδασμοί.

Mn συσκεοοσμέvn ξυί\είο πρέπει vo φορτώνεται σε ομοιόμορφο ύψος. Το ελαφριά
vo το μεταφέρετε σε

φορτίο ξύilου, η.χ. γtο μεταφορές ?uοv~κής πώilπσnς, μπορείrε

οχήμαιο με πilευρικό τοιχώμαιο, όπου το ύψος του φορτίου δε θα ξεπερvά το ύψος του
μπροστιvού, τωv πορόπilευρωv και τωv πίσω πilευρώv του οχήμαιος. Στην περίmωσn
που το ύψος του φορτίου είναι μεγαλύτερο οπό το ύψος του μπροοηvού, τωv πορόπilευ
ρωv και τωv πίσω πilευρώv του οχήμαιος πρέπει vo χρ001μοποιούvτοι πρόσθεrο μέσο
πρόσδεσης. Γεv~κό, συv~στάται

n xρrlσn ailυoioωv n δεσιμάτωv με ούγtο το οποίο θα

πρέπει vo δένονται σε κotόililMO σημείο αγκύρωσnς.
Η κυilιvδρική ξυλεία θα nρέπει

vo στοιβόzεrοι

κατά μήκος του οχήματος. Μερι

κοί τύποι φορτίων ξυilείaς, ιδιαίτερο οι κορμοί δέvτρωv, πaρουσιόzουv το πρό6ilnμο

ότι το φορτίο μnορε.ί vo ολισθήσει. Γιο

vo αποφευχθεί αυτό, το όχημα θα πρέπει vo
εξοΠ/\ίzετοι με παράπλευρους ορθοστάτες, οι οποίοι vo φτόvονν μέχρι το ύψος του
φορτίου και vo aντέχουv σε κάθε κίvnσn του φορτίου προς το έξω. Όrav οι κορμοί
στnρίzοντοι με ορθοστάτες, οι άκρες τους θα πρέπει vo προεξέχουv rουΜχισrοv 30
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cm από τους ορθοοτάτες και δεv θα πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ τους. Το κο
ρυφαίο, μεσαίο ξui\o θα πρέπει να βρίσκεται ψni\6τερα οπό το πi\οϊνά ξui\a. Αντά θα

εμποδίσει τις μετακινήσεις του φορτfου.

Φορτfα όμορφων uί\ικώv
Τα ογκώδη φορτfα από όμορ<ρα υi\ικά είναι εκείνο που δεν έχουν οπό μόνο τους
συγκεκριμένη μορ<ρή ουσκεοοσίας, όπως για παρόδε1γμα άμμος, έρμα, πέτρες κ.

i\n. Το φορτία αυτά συνήθως μετοφέραντα1 σε φορτηγά με αμάξωμα ονοιχτοu τu·
που και σκεηόzοvται με δίχτυ ή κόi\υμμα γιο την αποφυγή πτώσης μέρους του
φορτίου στο δρόμο.
Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερο τα κοκκώδη υi\ικό γιατί μετακινούνται κατά τη

μεταφορά κο1 υπάρχει κίνδυνος va nροκοi\έσουν αστάθεια στο όχημα . Ο χώρος
φόρτωσης πρέπει να διατηρείται πόντο σε κοi\ή κατάσταση, ώστε να εi\αχιστοποιεί
ται ο κίνδυνος απωλειών. Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, ο χώρος φόρτωσης πρέ
πει να κοΜπτεται. Ο τuπος καΜμμοτος που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από τη
φuση του φορτίου που μεταφέρεται.
Υi\ικό όπως στεγνή άμμος, στάχτη και μεταί\ί\εύματα είναι εξαιρετικό επίφοβα
γιο τη δημιουργία κον,ορτοu και πρέπει πόντο να σκεπόzοντοι με κaτόi\i\ni\a κά

i\υμμο. Η κόi\υψn με δικτύωμα είναι κοτάλληi\n γιο να συγκρατήσει φορτfο που
αποτεi\ούνται από μεγάi\α τεμάχια, όπως μπόzα και σκουριασμένα μέταλλο. Αν

χρnσιμοηοιnθεf δικτύωμα, οι οπές του πρέπει να είναι μικρότερες από τα αντικεί
μενα που μεταφέρονται και επίσης πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα
μεταφερόμενα αντικείμενα.

Ειδικότερα, φορτίο αδρανών πρέπει va εi\έγχοντοι συχνό κατά τη διάρκεια της
μεταφορά,. καθώς μnορεf να μετακινηθούν από το ένα άκρο του αμαξώματ~ στο
όi\i\o (όταν το όχημα κινείται σε κεκi\Jμένο οδόστρωμα) και έτσι να προκαi\έσουν
υπερφόρτωση στους άξονες του οχήματος.

Φορτία σε nαi'ιέrες
Η μεταφορά των παi\ετών παρουσιόzει δοο βασικό προβi\ήματα:

8
8

Τn σταθερότητα των τεμαχίων που στοιβόzοντοι στην ηοi\έτο
Τη συγκρότηση της παi\έτας (και του φορτίου) στην πi\ατφόρμα του οχή
ματος .

Το μέσο πρόσδεσης που χρησιμοποιείται γιο να οσφαi\fσει το φορτίο στην
παi\έτα έχει στόχο να κρατάει την παi\έτα και το φορτίο ενωμένα. Δεν αρκεί όμως
να ασφαi\ίzεται μόνο η παi\έτα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Είναι απαραίτητο
να ασφαi\ίzεται τόσο το φορτίο στην παi\έτο άσο και η ποί\έτο στο όχημα .
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Οι παλέτες πρέπει να τοποθετούvrαι έτ01 ώστε vo επιτυγχάνεται ομοιόμορφη φόρ
τωση καιό μήκος του οχήματος. Εόv ο χώρος φόρτωσης δεν μπορεί να οξιοποιnθεf

πλήρως, τότε οι παλέτες πρέπει να τοποθετούνται στον διαμήκη όξοvο του οχήματος
(από μέσο προς τα έξω) και κοντά μεταξύ τους, ώστε vo nεριορίzεται n κfvnoή τους.
Η μέθοδος ουγκρόmοnς που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος

του οχήμστος, από τα οnμεία αγκύρωοnς, αλλό και από το μέγεθος και το βάρος του
φορτίου. Όποια μέθοδος και αν χρπσ,μοποιείται, τα σχοΜό πρέπει

va τοποθετούνται

έτ01 ώστε να αποτρέποw τη μετακίvποn της παλέτας προς οποιαδήποτε κατεύθwοn.
Κατακόρυφες κινήσεις μnορε{ vo εμποδιστούν με κατόί\ί\λλα δεοfματα κατά μήκος του

πόvω μέρους του φορτfου. Ακόμα και οι άδειες παλέτες πρέπει vo συγκρστούvrαι και να
ααραλίzοvται, καθώς ο άνεμος μπορε{ εύκολα να τις ρίξει από το όχημα.

Φορrία με μεγάi\ο ύψος
Όταν μεταφέρετε φορτία με μεγόΪ'Ιο ύψος θα πρέπει

va

λάβετε υπόψn ορισμένες

ιδιαιτεράιnιες, όπως για παράδειγμα γέφυρες ή άλλες καταοκευές κατά μήκος του

δρόμου. Κάθε όχημα, το οποίο είvοι κατόλλni'Ιο εξοπλισμένο για να μεταφέρει
φορτία ψηλότερα από τρία μέτρα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική πιvο
κίδο που vo προειδοποιεί τους οδηγούς.

2 .6.4

Μέθοδο, φόp-ιωσnς

Δεν είναι δυvοτόv

vo

προταθούν τρόποι φόρτωσης για όλους τους τύπους φορτίου,

εξαιτίας της μεγόίΊnς ποικιλίας των φορτίων. Παρ' όλα αυτό, παρακάτω δίνονται
κάποιες γενικές οδηγίες.

Σωλήνες, βαρέλια, κυλινδρικό φορτία

-

πρέπει vo το τοποθετείτε με τον άξονά

τους κατά πλάτος του οχήματος, έτσι ώστε η ροπή κύλιοnς να είναι προς τα εμnρός ή
προς το ηί00>. Θα πρέπει να χρπσ,μοποιούvrαι μέοο πράοδεοnς \110 κάθε στρώοn και να

τοποθετούνται τόκοι, οι οποίοι θα εμnοδίrοw ιηv προς τα πί00> κίvnon.
Υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι φόρτωσης, όπως για παράδειγμα, εάν το
μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο τnς διαμέτρου (π .χ. βαρέ
λια). Στην ηερίmωση αυτή μπορούν vo τοποθετηθούν όρθια. Παρ' όλο αυτό, πρέ
πει

vo

χρnσ,μοηοιούvτοι δεσfμοια, το οποία θο εμηοδίzονν την κίvnσn προς τα

πλάγια, επιπρόσθετα από τα σννnθισμέvα σιαυρωτό δεσίματα.
Χαρτοκιβώτια

-

πρέπει να στοιβόzοvται καιό τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίzε

ται η κίνησή τους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν είναι εφικτό, πρέπει να δένο
νται το ένα με το άλλο και να φορτώνονται σε ένα ομοιόμορφο ύψος. Επιπλέον,
πρέπει να υπάρχει τουλόχισιοv ένα λουρί για κάθε σειρά κουτιών κατά πλάτος της
καράτοος, ώστε να μη μεταιοnίzοvται με ιnv κίvnσn ταυ οχήματος.
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Κλειστά σακιά

πρέπει να τοποθετούvrαι έτσι ώστε

va ακουμπούν στπv πλάτπ
τους, με εvολλaσσόμεvες στρώσεις uπό γωνία 90". Av είvοι δuvοιόv, πρέπει vo φορ
τώvοvτοι σε ομοιόμορφο ύψος και vo uπάρχει έvα τοuλώuστοv στοuρωτό δέσιμο για
-

κάθε σειρά σακιών. Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτοvται, αν αυτό είναι δuvατόν.
Ανοιχτά σακιά

όπως γιο παράδειγμα οuιό ποu χρπσιμοποιούvτσι γ,ο τη

-

μεταφορά κάρβοuvοu. Πρέπει να φορτώνονται σε ομοιόμορφο ύψος με στοuρωτό
δεσίματα για κάθε στρώσπ και να καλύπτοvται, ώστε να εμποδίzοvται τα τυχόν με
ταφερόμενα uλικά να πέσουν από το όχημα.
Άδεια σακιά

-

το άδειο σοκ.ιό μnορεf να nέσouv οπό το όχημα, όταν οuτό

βρίσκεται σε κίνηση, και να nροκαλέσοuv ατύχημα. Γι' οuτό θα πρέπει να σuγκρα
τούvται με ααρόλεια σrnv πλατφόρμα τοu οχήματος.
Μεικτά φορτία

-

κάθε μέρος τοu φορτίου πρέπει να ασφαλίzεται με στοuρωτά

δεσίματα με τρόπο κατάλληλο γιο το είδος τοu φορτίου. Το κατά μήκος δεσίματα
πρέπει να είναι ικανά να αvτέξοuν το συνολικό βάρος του φορτίοu και να χρπσιμο
ποιnθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα μέρος τοu φορτίοu να μην μπορεί να μετα
κινηθεί οvεξόρτnτο προς το μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό κάθε μέρος ενός μει
κτού φορτίοu να είναι κατάλληλα σuγκρατπμένο.

8

Βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βόσn και 10 κεντρικό μέρος
του φορτίοu.

8

Ελαφριά και εύθραυστα αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και το
ποράπλεuρο μέρn του φορτίου.

8

Όταν φορτώνονται διαφορετικά μεγέθη κιβωτίων, τα μικρά κιβώτιο πρέ
πει να τaπaθετaύvται στο κέντρο, ενώ τα μεγαλύτερα πρέπει να αποτε
λούν το εξωτερικό τοιχώματα του φορτίου.

8

Ανομοιόμορφο αντικείμενα πρέπει να τοποθετούvraι στο επάνω μέρος
του φορτίου. Όταν αυτό δεν είναι εύκολο, πρέπει να τaποθετaύvraι στο
κέντρο τοu φορτίου.

Πλασuκά κιβώuα

- αυτά μποροw vo γivow ολιaθnρά σε σuvθήκες uypaaίaς, γι'

αυτό πρέπει n φόρτωση, n ασφάλιση και n κάλuψn των φορτίων να γfvεται με προσοχή.

Σnμεία αγκύρωσnς
Το σημείο aγκύρωσnς πρέπει vo έχοuv αvτοχή 0,5 τόva,

1 τόva, ή 2 τόνους και άνω και

n αντοχή κάθε σημείου ογκύρωσnς πρέπει να αναγράφεται στο όχημα. Av6λt:f.{o με το
μέγεθος του οχήματος και του φορτίου θα πρέπει vo unάpχouv επαρκή σημείο ογκύρω
σπς του φορτίοu (ελάχιστος αριθμός τρίο σε κάθε πλεuρά), έτσι ώστε το άθροισμα της
αντοχής των σημείων αγκύρωσπς και σης δύο πλεuρές του οχήματος να μην εfναι μι
κρότερο οπό 10 μέγ,στο εππρεπόμεvο φορτfο ιοu οχήματος.
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Μετώnn οχήματος
Σης περισσότερες περιπτώσεις π μετώπn του οχήμοτος, εάν υπάρχει, μπορεί

vo

αποτελέσει μέρος του συσπ\μοτος συγκρότησης του φορτίου. Πρέπε, να έχει την
ικανότητα va αντέχει την οριzόντια δύναμη, π οποία είναι ομοιόμορφα καταvεμnμέ
νn σε όλη την επιφάνεια του οχήμοτος κοι ίση τουλάχιστον με το μισό του ωφέλιμου

φορτfου. Το πλάτος της μετώnnς δεν θα πρέπει να εrvαι μικρότερο από το πλάτος
της καμπίνας του οχήματος, ενώ θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρ
μας φόρτωσης. Το ύψος της μετώπnς θα πρέπει να είναι επαρκές, ώστε να εμποδί
zει την εμπρόσθιο κίνηση του φορτfου, εκτός

ov

έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρο

συγκράτησης του φορτίου.

Για φoptia όπως μεταλλικές μπάρες, δοκοί κ.λπ., η μετώπn πρέπει να είναι κατάλ
ληλο εviσxuμέvn ώστε να οvτέχει znμιές οπό μεμονωμένο στοιχείο του φορτίου. Σω

ληνοειδή φορτία, όπως ατσάλtvα δοκάριο κ.λπ., μπορεί va μετακινηθούν με δύναμη
προς τα εμπρός σmv περίπτωση απότομης πέδησης. Στην περίπτωση αυτή, η μετώπn
του οχήμοτος ή του nμιρυμουλκούμεvου μπορεί να καταρρεύσει με καταστραρικό

οnοτελέσμοτα. Για va αποφευχθούν αυτές οι σννέπειες και γ,α μεγαλύτερη ασφάλεια,
το φορτίο θα πρέπει να είναι πάντα σε επαφή με τn μετώπn.

2.6.5

Μέσα σvyκpάι:nσnς φοpι:ίοv

Ιμ6vτες
Είναι συνήθως κατασκευασμένοι από ούγια και χρπσιμοποιούντοι για να ασφαλί
σουν πολλούς τύπους φορτίου. Βεβοιωθείτε ότι όλοι οι ιμάντες είvοι σε κολή κοτό

στασn. Εάν το φορτίο έχει αιχμηρές γωνίες, πρέπει

va

χρnσιμοnοιούντοι ε1δικό

προστατευτ ικά άκρων.

Σφήνες και τ6κοι
Μεγάλο κα1 σχετικά βοριά αντ1κείμεvο, όπως μεταλλικές ράβδοι, κατασκευές κ.λπ .,
θα πρέπει

vo

σφίγγονται κορφώvοvτος τόκους στο όχημα ή στο κοτόστρωμο του

ρυμουλκούμενου.

Αί\υσιοες
Εάν το βάρος τοο φορτίοο είvο, τόσο μεγάλο noo καθιστά αδύvαιn την ασφάλ~σή του με
ιμάντες και σχοινιά ή το φορτίο έχει αιχμηρές γωviες ποο μπορεί vo κόψονν τους ιμάντες

και το σχοινιά, τότε πρέπει vo χρησιμοποιηθούν ολυσ~'δες μαzί με κοτόλληλο συστήμοτο
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σύσφιγξnς. Οι αλuοίδε,ς προαρέρονν επιπροοθετn ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν μεταφέρο
νται φορτίο όπως Ι<ΟρΙJοί δέντρων. Μη χρησιμοποιείτε ο.ποκλειστικό κάθετους ορθοστό

τες γιο να ουνκρατήσετε το φορτfο. Αλuοίδε,ς με σπαστές ενώοεις ή αυτές που είναι κα
τασκευασμένες οπό 01οnρο και άλλο οκοτόλλnλa υλικό πρέπει να οπσφεύγοντοι
Προτιμητέες είναι αλ001οες με σταθερές ενώοεις, καθώς και οι οτοόλινες αλ001οες.

Σχοινιά
Ποραδοοιοκό, το σχοινι6 είναι η πιο σwnθισμένn μέθοδος οσφόλισnς των φορτίων
και των καλuμμ6των. Το σχοινι6 μπορεί να οnοτείlούντοι οπό ίνες ν6ιί\ον κ.iln. Όταν
χρησιμοποιούνται σχοινιά θα πρέπε1 οι άκρες τους να συγκολλούντοι και γενικά να
i\ομ66νετοι μέριμνα ώστε SΌ μην ξεφτίzονν. Το σχοινιά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
φίκi\ωνα και να έχουν εΜχισm δι6μετρο

10 χιλιοστό τοο μέιρου (10 mm).

Όila το σχοινιά θα πρέπει να φέρουν μια ετικέιο στην οποίο ο κατασκευαστής
αναγράφει τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτισή τους. Οι κόμποι και το απότομο ilυγί
σμοτο του σχοινιού μειώνουν την αντοχή του, η οποίο σε σχοινιό κοτοσκευοσμέvο

οπό ίνες μπορεί εnιni\έον va επnρεοστεi ε6v διαποτιστούν με νερά. Το βρεγμένο
σχοινιά θα πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
Το σχοινι6 είναι οκατ6λλni\ο γιο την πρόσδεση ορισμένων τύπων φορτίων, όπως
σκουριασμένο μέιαλi\ο κ.i\π. Όταν χρησιμοποιούνται σuρμοτόσχοιvο, σuνιστ6τοι η

δι6μετρος να μην είναι μικρότερη οπό 8 mm και va μην έχει ίχνη σκουρι6ς. Αν υπ6ρ.
χουν σnοσμέvο σύρμστο ή σnοσμέvοι κλώνοι, μη χρησιμοποιείτε το συρματόσχοινο.

ΚαίΊύμμαrα
Εόv χρησιμοποιούνται καλύμματα -οπό πilοοτικό, v6ιilov ή οπό

6ililo

υilικό- θα

πρέπει να οσφοl\ίzοντοι με τέτοιο τρόπο, ώστε va μη χοnορώvουν και να μη θέτουν

σε κίνδυνο τους υπόl\οιπους χρήστες της οδού.
Όταν σκεπ6zετε το φορτίο με περισσότερο οπό ένα κοi\ύμμοτο, είναι λογικό

να ορχiσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς το εμπρός. Αυτός ο τρό
πος κάλυψης θα μειώσει την πιθανότητα να εισέλθει ο άνεμος ή η βροχή κόtω
οπό το κοi\ύμμοτο, καθώς το όχημα κινείται προς το εμπρός. Η προστασία αυτή

είναι ιδιαίτερο σημαντική όταν επικροτούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Προκειμένου να ασφαλίσετε το κοilύμμοτο στο φορτίο, οποπείτοι να χρησιμο
ποιήσετε τον ίδιο τύπο μέσων πρόσδεσης με αυτό που χρησιμοποιούνται γιο τη
συγκρότηση των φορτίων. Το δεσίματα αυτά, ον και συγκροτούνται επαρκώς κατά
τη διάρκεια της μεταφοράς, μπορούν να λυθούν με ελάχιστη προσπάθεια.
Οι ελεύθερες όκρες των σχοινιών και των καλυμμάτων θα πρέπει να δεθούν
επαρκώς, ώστε να μnv πορεμποδίzουν την κίνηση άλλων οχnμότων.
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Κουρτίνες
Οι κουρτίνες δεν θα πρέπει να χρπσιμοnοιοόντοι γιο να σνγκρaτήσουν το φορτίο,

εκτ6ς ον είναι σχεδιασμένες γι' αυτό το σκοπό. Οι κουρτίνες έχουν κύριο στόχο να
nορόσχουν προστασία ενάντιο στις καιρικές συνθήκες.
Πρέπει να ί\ομβόνετε υπόψη rις προε.ι δοποιήσεις της μετεωρaί\ογικής υπηρεσί

ας για δνσμενείς καιρικές συνθήκες, ειδικό όταν το όχημα είναι όδειο. Κότω οπό
τέτοιες σννθήκες πρέπει να ασφαλίzετε και τις δύο κουρτίνες ατα όκρa του αμαξώ
ματος του οχήματος, μειώνοντας έτσι την αντίατασn του αέρα και εξαί\είφοvτας την
πιθανότητα να παρασύρει ο αέρος τις κουρτίνες. Όταν το όχημα είναι nί\ήρως
φορτωμένο , έχοντας τις κουρτίνες ερμητικό κί\ειατές μειώνεται

n

αvτίατοσn του

αέρα και έτσι εξοικονομείτε καόσιμα.
Ανεξόρτnτο από τον τύπο του οχήματος, κατό m διάρκεια 1nς μετοφορός, είναι

ευθόνn του οδnγοό να διοφυί\όξει την ασφόί\ειο του φορτίου. Στην ειδική περίπτω
ση των οχημάτων με κουρτίνες π ευθύνη nεριορίzετοι ατnν περιοδική εnοmείο των
κουρτινών και ατον {λεγχο των ιμάντων πρόαδεσnς. Εόν nορaτnρήσετε ότι μια

nί\ευρό της κουρ1fνας έχει διογκωθεί, θα πρέπει να ατομοτήσε1ε το όχημα αμέσως
και με ασφάλεια. Η κουρτίνα μπορεί να είναι n μόνη ατήριξn κόnοιου φορτίου που
έχει μετα1οπιατεί, γι' ου1ό μην 1nν ανοίξετε πριν ελέγξετε. Εισέί\θετε ατο χώρο
φόρτωσης οπό την πίσω πόρτα ή ανοίγοντας προσεκτικό την οnένοντι κουρτίνα,

εάν βέβαια δεν παρουαιάzει αnμείο διόγκωσης. Σε κάθε περίπτωση προέχει n δική
σας ασφόilειο! Εφόσον n κοτόατααn έχει εκτιμηθεί, θα nρέπει να οξιοί\ογήσετε τη
δυνατότητα σννέχισnς του ταξιδιού ή την ονόγκn να καί\έσετε βοήθεια .

Εμnορευμαrοκι6ώrια (contaίner)
Τα εμπορευματοκιβώτια που κοτασκευόzονται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε ειδικό οχήματα ή ρυμουλκούμενο που είναι εφοδια

σμένο με κί\ειδιό στήριξης (σνγκρότnσnς), το οποίο oσφoilίzow το εμπορευμο1οκιβώ·
τια ατο όχημα. Τέτοια οχήμα1α είναι σwήθως σχεδιασμένα για να με1αφέρουν:

12 μέτρων

8

ένα ενιαίο εμπορευμο1οκιβώτιο μήκους

•

ένα ή δόο εμπορευματοκιβώτιο μnκους 6 μέτρων

8

έναν μεγαί\ύιερο αριθμό από μικρότερες ε,δικό σχεδιασμένες μονάδες.

Οποιοσδήποτε και ον είναι ο 1ύπος 1ου εμπορευμο1ακιβωιίου που μεταφέρεται

όilo 10 κilειδιό στήριξης θα πρέπει να είναι στη θέαn οσφόilιαnς κοτό τη διόρκειο
της μεταφοράς. Τα ατσόί\ινα εμπορευματοκιβώτια ISO δεν θα πρέπει να μεταφέρο
νται σε οχήματα με επίπεδες nilαιφόρμες, όταν δεν υnόρχουν μέσα για να ασφο
ilίzετοι ατn θέαn 1ου 10 εμπορευμοτοκιβώ1ιο. Ποτέ να μη θεωρείτε ότι το 6όρος 1ου
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εμπορεuμοτοκ16ωτίου κα1 του περιεχομένου του είνοι 1κονό νο ουγκρατήοει το
φορτίο στn θέση του σε μια επίπεδη πί\οτφόρμο.

ΦόpΊωσn σε nΛοiα

2 .6 .6

Όταν ένα όχημα μεταφέρεται σε nί\οίο, το fδιο το όχημα και το φορτίο υπόκεινται
σε δυνάμεις εξοιτίας του κυματισμού της θόί\ασσας και των κραδασμών του nί\οίου.
Είνοι σημαντικό να γνωρίzετε ότι ένα σύστημα οσφόί\ισnς κατόλλnί\ο για το δρόμο
μπορεί vo είναι οvεnορκές γιο τn θόλοσσο.
Εκτός οπό mv αοφόί\ισn του φορτίου στο όχημα, εξίσου σnμαV{ική είναι και n οοφό
?uσn του οχήματος στο nοοίο. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σημεία πρόσ
δεσης επαρκούς ΟV{οχής γιο να Q\Ι{έξουν στις δυνάμεις που αναmύσοοντοι σm θάί\οσ

οα. Αυτό το σημείο πρόσδεσης πρέπει να εiνοι εύκοί\ο ηροοβόσιμο από το πί\ήρωμο.

2 .6.7

ΕκφόpΊωσn

Εάν το όχημα εfναι εφοδιασμένο με συστήματα ανύψωσης κοι μετακίνnοnς του φορ·
τίοu, μίο από τις κύριες ευθύνες σας, πριν από τnν ανύψωση, είναι να διασφολίοετε
ότι το όχημα είναι σε στέρεο έδαφος. Αυτό θα βοηθήσει να εξοr,ε,φθεί οποιοδήποτε

nιθαvόmτα υπάρχει να καταστεί το φορτίο ασταθές κατά τnν ονύψωοπ. Όταν στο
όχημα εfvοι ηροοαρμοομέναι γερανοί μεγόί\nς ανυψωτικής ικοvότnτος, αυτοί πρέπε,
πόντο να χρησιμοποιούνται με σταθεροποιητές του οχήματος.
Οχήματα εφοδιασμένα με σταθεροποιητές είναι για παράδειγμα:
οχήματα με υδραu?uκούς βραχίονες ανύψωσης γιο μειοκfvnσn κ,βωτίων

8
8

οχήματα με εναuματωμέvους γερανού<; νια rnv napάδoon φορτίων όπως

n άμμος και τα τούβί\α.
οχήματα που έχουν σχεδιαστεί γ10

8

mv ανύψωση

και μειοφορά άλλων

οχημάτων.

Εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με σταθεροποιητές, πρέπει να εξασφαί\ίσετε
ότι όί\οι είναι σε επαφή με σταθερό έδαφος και κλειδωμένοι στην καιόλλnί\n θέση.

Enιni'lέov,

n οσφόl\ειο

και

n ευστάθεια του ίδιου του φορτfου πρέπει

να ελέγχεται

κάθε φορά πριν από την έvορξn της εκφόρτωσης.

2.7

Χρόσn Ίnς οδού

-

Θέσn στο οδόστρωμα

Ο οδηγός, με εξαίρεση τnν περίπτωση οnοί\ύτου ανάγκης, υποχρεούται να κινεί
ται οποκί\ειστικά στις καθορισμένες, για τnν κατηγορία του οχnμοτός του ειδικές
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οδούς, οδοοτρώμaτa και λωρίδες κυκλοφορίας όπου υφίστavτaι τέτοιες. Οι οδη
γοί φορτηγών οχnμότων πρέπει νο μερ,μνούν τόσο γιο τn διευκόλυνση της κυκί\ο

φορίος των υπολοίπων οχημάτων, όσο κοι γιο rnv aσφόλειa τn δική τους, aλλό
κοι όλων των χρηστών της οδού και naρόλί\nλa va φροvτίzουv γιο τnv έγκαιρη
αποστολή των εμπορευμάτων. Έτσι, οφείλουν va οδηγούν αμυντικό, va σέβονται

τον ΚΟΚ και vo μn θέτουν σε κίνδυνο τους nεzούς. Πaροκότω δίδονται ορισμένες
συμβουλές που, κaτό κανόνα, βοηθούν προς αυτή τnv κατεύθυνση. Ωστόσο, κόθε
περίπτωοn είναι διαφορετική και n οωστή κρίοn του οδηγού κόθε στιγμή είναι
ονοvτικοτόστοτn.

1)

Ταχύτητα

Το φορτηγό -είτε σε οστικό, είτε σε επορχιaκό οδικό δίκτυο- γενικώς δεν

οvοnτύσσουv το ιδιο υψηλές τοχύτnτες με το ΙΧ εnιβστικό. Αφενός έχουν μικρότε
ρο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητος, αφετέρου οι δυνατότητες των οχημάτων
είναι περιορισμένες σε σχέση με το ΙΧ επιβατικό. Στον πίνακα που ακολουθεί δί
vοντοι το ανώτατο όρια τοχύmτος διαφόρων κατηγοριών φορτηγών οvόλογο με

τον τύπο τnς οδού που κιvούντοι. Με aπόφοσn του Υπουργού Υποδομών, Μετα
φορών και Δικτύων έχει επιβληθεί γιο τον έλεγχο στοιχείων πορείας ο εφοδια
σμός

των φορτηγών με μnχονισμό

περιορισμού ταχύτητας

(πορόγροφος

2.3.6.4).
Avώrara επιrpεπόμεvα όρια raxύrnraς

Κ ατn γορ(α

Αυτοκινntό-

οχήμ ατος

δρο μοι

Φορmγ6 ουιοι<Ινnτο εnπρεnόμεvοο
μέγιοιοο 66ροος μέχρι 3.500 Κg

Οδοί
ταχε ίας
κυκλοφο ρίας

Άλλο οδικό
δίκτυο

100

90

80

85

85

80

80

80

70

85

80

80

Φορτηγό aυτοκίνnτα επιτρεπόμε.-

νου μέγιστου βιlρους μέχρι 3.500
Kg με ελαφρύ ρυμουλκούμενο
Φορmyό αuτοκlνnτα εππρεπόμε·
νου μ€γιστοο βάρους μέχρι 3.500
Κg με ρυμουλκούμενο
Φορmyό αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαΜτερου των 3.500 Kg
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Φορτηγά αυτοκίνητα εnπρεnόμε

vου μέγ,στου βάρους μεγαλύτε
ρου των 3.500 Κg με ελοφρύ ρυ

80

70

70

80

70

70

μουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο
Συνδοοαμός φορτηγών

Συμβουλή: Δεν πρέπει να εξavrrιείrε ra όρια raxύrnraς!

2)

Θέση σmν οδό

Οι οδηγοί φορτηγών, αν δεν έχει οριστεί λωρίδα κυκλοφορίας ή ειδική οδός
γι' αυτούς, υποχρεούνται να οδηγούν στη δεξιό λωρίδα κυκλοφορίας στις οδούς οι
οποίες έχουν δύο τουλόχ,στοv λωρίδες κατά κατεύθυνση. Σε αυτοκινητόδρομους
με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, τα φορτηγά οχήματα πρέπει να κινούνται εντός της
μίας λωρίδας εκ των δύο πλn01έστερωv προς το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

3)

Προσnέρασμα

Το προσπέρασμα εnπρέπετaι μόνο εφόσον μπορεί va γίνει χωρίς κίνδυνο ή
παρακώλυση της κυκλοφορίας και εφόσον ο οδηγός έχει έγκαιρο προειδοποιήσει
γι' αυτό. Γενικώς συνιστάται η αποφυγή προσπερασμάτων. Στην περίπτωση που
κριθεί αναγκαίο το προσπέροσμο, οι οδηγοί φορτηγών πρέπει vo το επιχειρήσουν

μόνο όταν είναι σfγουροι ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια και λομβόvοvτος υπόψη
τον μεγάλο όγκο και βάρος του οχήματός τους. Σύμφωνο με τον ΚΟΚ, όλοι οι
οδηγοί ογκωδών οχημάτων έχουν την υποχρέωοn να μειώνουν την ταχύτητά τους

κοι να nλnσιόzουv στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, όταν δεν είναι εύκολο γιο
τους άλλους οδηγούς va τους προσncρόσοuv. Αυτό μπορcί να συμβcί σc σrcvoUς
δρόμους ή όταν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας είναι μεγάλη ή ακόμη
και λόγω προβλημάτων του οδοστρώματος. Ακόμη, εκτός κατοικημένων περιοχών

και σε οδούς με μία λωρίδα κυκλοφορίας πρέπει να αφήνουν μεγάλο διάστημα
οπό το προπορευόμενο όχημα, ώστε va διευκολύνονται οι οδηγοί που θέλουν va
προσπεράσουν. Μην ξεχνάτε πως το φορτηγό -λόγω του όγκου τους- περιορίzουv
το πεδίο ορατότητος των υπολοίπων οχημάτων.

Συμβουλή: Διευκολύνετε rους υπόλοιπους οδnγούς, όταν μπορείτε.

4)

Διέλευση οχημ άτων

- Προtεραιόtntα

Ο οδηγός κατά τπ συvόvτπσr\ του με οχήματα που έρχονται αντίθετο υποχρε
ούνται vo παραχωρεί επαρκή χώρο nοροnλεύρως, κινούμενος στο δεξιό άκρο του
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οδοστρώμοτος. Αν κατά τη συνάντηση αυτή, παρεμποδίzεται η διέλευση του οχή
ματος, εξαιτίας εμποδίου ή απ6 άλλη αιτία, υποχρεούται ο οδηγός νο μειώνει την

ταχύτητα και αν είναι αναγκαίο, να διοκάπτει την πορεία του γιο να επιτρέπει τη
διε'λευοη στον ερχόμενο ή τους ερχόμενους. Σε οδούς μεγάλης κλίσης, nου η
διέλευοη των οχημάτων το οποίο έρχονται αντίθετο είναι αδύνατη ή δυσχερής, ο

οδηγός του κοτερχόμενου οχήματος υποχρεούται να παραχωρήσει επαρκή χώρο
γιο τη διέλευση του ανερχόμενου οχήματος. Αν το ένα αnό τα δύο οχήματα αnοι

rείrαι να οπισθοδρομήσει, γ,α να μπορέσει να περάσει το άλλο, ο συνδυασμός
οχημάτων (συρμός) έχει προτεραιότητα διέλευσης σε σχέση με τα άλλα οχήματα,

10 βαρέα προς το ελαφρά και το λεωφορείο προς το φορτηγά αυτοκίνητο.

Συμβουλή: Πσρaχωριiστε

5)

Στάση

rnv προrεραιόrnrα όταν υπόρχει κίνδυνος!

- Στάθμευση

Ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου πρέπει να μεριμνά \110 τη σωστή στάθμευση
του οχήματος. Στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται

n στάθμευοη φορτηγών
αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάvω οπό 3 ,5 τόνους, λεωφορείων,
μηχανημάτων έργωv, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόοηιτων
και σκαφώv πέρα από

24 συνεχείς ώρες.

Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγμα

τοποιείται σε κατάλληλους περιφραγμένους χώρους που ορίzονται από τους οικεί
ους δήμους, οι οποίοι μεριμvούv και για τη φύλαξή τους. Το οχήματα που βρίσκο

νται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να τοποθετούνται στο δεξί άκρο του δράμου σε
οχέσn με τnv κατεύθυνση κυκλοφορίας, σε δράμο διπλής κατεύθυνσης.

6)

Περιοριστικά μέφα

Με κοινή απόφαση αρμόδιων Υπουργών, μnορούv να εnιβόί\ί\ονται περιορι
σμοί στnv κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας και

va

καθορίzεrοι η προσωρινή κίνησή τους αε χώρους στάθμευοης, σύμφωνο με τοv

ΚΟΚ, όρθρο

52 και παράγραφος 8. Οι περιορισμοί αυτοί εηιβόί\ί\οντοι κατά τις

αργίες που συμηίmουv με Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή και κατά τη θερινή
περίοδο με σκοπ6 την αποφυγή κατά το δυvοτάv, κυκλοφοριακής συμφόρπσnς.
Επίσης, με αποφάσεις τωv τοnικώv ορχώv που εγκρfvοντοι οπό τοv Γενικό Γραμ
ματέα Περιφέρειας, λομβάvοντοι μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορί
ας και λοιπά ρυθμιστικό μέτρα οδικής κυκλοφορίας (όπως διατομή, κατευθύνσεις,
μονόδρομοι, σταθμεύσεις κ.λn.).
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2.8

Ερωτήσεις

Τυποί\ογία Φορrnγώv
81

Ως «μεσαfα και βάρέα οχήματα• χαρακmρίzονιαι διεθνώς τα οχήματα των
οποίων to μεικτό βάρος vnερβάίνει τοvς

3,Sτόvοος

4,5 τ6vοος
Sτόvοος

82

οvήκει σιο Ελλην1κ6 Δnμ6οιο
ανήκει οε μια ιδιωτική μειaφορικn ειαιρείο
είναι aπορριμμaτοφ6ρο τοο Δήμου

83

πρέπει vo ηaρaμεiνει οε aυrόv γιο 3 χρόvιa
δεν μπορεί vo εr,ονθ,θει στο χώρο των εθνικών μειaφορώv
δεν μπορεί vo επανέλθει σιο χώρο τωv εθνικών μεταφορών
πριν τπv naρέλεοοn πεvτοετίος

84

μόνο an6 το ΦΔΧ

μόvο an6 τα ΦΙΧ
οπό το ΦΔΧ και από το Φα vπό ορισμένες προϋποθέσεις

85
εν6ς οπλού φορmγού και εν6ς ημιρυμοuλκούμενοv
εν6ς ημιρ\)\Ιουλκούμεvοο και εν6ς ρυμοvλκούμεvοο
εν6ς οπλού φορι:ηyού και εν6ς ρuμουλκοuμεvοο
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86
εν6, φορτηγού και εν6, ρυμοuλκαvμενου
εν6, ρυμουλκού κοι εν6, nμιρυμουλκούμενου

εν6, φορmγού και &Jo ρυμουλκούμενων

87

έva ιριοξοvικό φορmγό κοι έva μοvοοξοvικό nμιρυμουλκού
μενο

έvο μοvοοξοvικό φορτηγό και έvο ιριοξοvικό ρψουλκοομε
vο

έvο διαξοvικό φορτηγό και έvο διαξοvικό ρυμουλκούμενο

Μnχανολοyικά
88

Τα κυριότερα μ έρη ενός φορmγού είναι

ro σοοmμα μεrόδοοnς κίvnσnι;, ο ΚΙVnτήρας και ro nλσίσιο
ο κιvnmpos και n κoμnlvo του οδηγού

ο κιvnτήροs, το nλσί010 και ro αμάξωμα

89
οnό τον κινnπ\ρο στους τροχούς

οnό το τιμόνι στους τροχούς
αnό τους κινητήριους στους διευθwtήριους τροχούς

810
κατευθύνει το όχnμα σύμφωvο με τις εντολές του οδηγού
εnπρέπει το μηδενισμό mς τοχύmrας κίνησης rου οχήματος

μεταδίδει την κίvnσπ οπό τοv ΚΜ1τήρο στους τροχούς
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811

Το σύοmμα μει.6δοσnς κίνησης περιλαμβάνει μεtαξύ 6λλων

10

συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον όξοvο μετόδοοnς,

τουςφοχούς

το τιμόνι, το ουμnλέκιn, το 1<16ώ110 ταχυτήτων

τοv άξοvο μετόδοοnς, τοv άξοvο διεύθννοnς, τους τροχούς

812

Ο κινnuiρας των οχημάτων μειαι:ρέπει
ιn χnμικri εvέpγειο ιοu καυσίμου σε μnχαv,κό έr:,,ιο

m θερμικri εvέργε,α τοο καuοίμοu σε μnχα111κό έf1γΟ
m χnμικri εvέpγειο του καυσίμου σε θq:,μ6m1α
813

Η καύση στον η ει:ρελα ι οκινnuiρα εηπυyχάνει:ο ι μ έσω

ηλεκτρικού κuκλώμαιος
επαγωγής
συμπίεση<; αέρα

814

Συyκρίνοvιας τον ηειρελαιοκινnuiρα με to βενzινοκινnuiρα, ο
nετρελαιοκινnuiρας
λεποuργεί σε μικρότερο αριθμό σιροφών
έχει μεyολύιερn καιανάλωσn καuοίμοu
είναι λιγόιερο θορυβώδης

815

Συγκρίνονιας τον πειρελαιοtανπuiρα με το βενz1vοκινnτήρα, ο
πεtρελαιοκινnuiρας
λεποuργεί σε μεγαλύτερο αριθμό σιροφώv
έχει uψnλόιερn απάδοσn ισχύος
ηροοφέρει οικονομία σιnν καιανάλωσn καοοfμοu
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816

Συγκρίνοντας τον nετρελαιοκινmήρο με το βενzινοκινnτήρο, ο
πε,:ρελαιοκινnτήρος

χρnσ~μοποιεί καύσιμο περιοσ6ιερο εuφλεκrο
έχει καλύτερη σχέοn μάιας και ισχύος

εό,'Qι λιγότερο θορvβώδnς

817

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινnτήρα με το βενzινοκινnτήρο, ο
πετρελαιοκινnτήρος
χρnσ~μοnοιεί καύσιμο περιοσ6ιερο mnτικό

έχει χaμπλότερn an6&xm ισχύος
έχει μεyαλύτερπ καιονάλωσn κaυσ(μου

818

Όταν ανάβε, εν κινήσει η ενδε,κτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει
κόκκινο),

--------------------0 οδηγός πρέπει <'Ο σταματήσει το φορmγό

n θερμοκρασία δεν έχει υπερβεi τους 50'C
η θερμοκρασία tχει πέοει κάτω οπό τους O'C

819

Όταν ανάβε, εν κινήσει η ενδε,κτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει
κόκκινο),

--------------------~---ο οδηγός δεν πρέπει να χρnαμοnοιήοει ψυκτικό υγρό

η θερμοκρασία έχει υπερβεi τους 1OO'C
η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω οπό τους O'C

820
Ο έλεγχος της στάθμη ς των λαδιών ηρέηει να γίνεται όταν
το φοριηγό εfvοι οε σιόσn και ο κινnmρος δεν λεπουργεi

το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρος είναι σε λει
tΟV

ίο

το φορτηγό εfvοι σε κfvnon και ο κινnιήρας οε λεnουρν!ο
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821

το φοριnyό είναι σε οιόοn και ο κιvnπ\ρος δε λεπουργεf
γiνειαι οlννJ.γή οοδιώv
,ο φορ,nyό είναι σε κίνηση και ο ΚΙVΠπlρος σε λεποuρνίο

822

ο ο&ινός nρέnει να σιομαn\σει

ro φοριnνό

n θερμοκρασία έχει υnεpβεi ιους 1OO'C
n nίεσn ,ου ί\οδιού έχε, πέσει εnικίνδυvο
823
rου ΚJVΠτήρο και rου κιβωήου τοχυτήτωv

του uμοvιού και ιου κιβωιlου ιοχυιήτωv
του κιvnrήιχ:ι και rωv r,χ.χών

824

υδροnvεψα!Ικ6 οοσμάv
αυι6μαιο οοσμόv
μnχavικ6 οοσμάv

825

μπορείτε να προβείτε σε έλf:.{χο aπ<ΧJύμηλεφς και ολίσθnοnς
πρέπει va aπ~ίrε όμεοο σι<Υν ιδιοκmm του οχήματος
μποpείrε va προβείτε σε έλf:.{χο τριβής
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826

Κατό τον {Ν;γχο αnοούμnλεξnς: αnοουμnλέκουμε με τον κινητήρα σε
λεπουργfα και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βόzουμε,, όπισθεν. Ο
συμπλέκτης έχει πρόβλnμα αν
&οκοπεr n λεποuργiο ΙΟυ κινn1nρο

ακοοοιεi θ6ρuβος
δε διακοπεi n λεπουργfα 1ου κινnπ\ιχ,

827

&οκοπεί n λεπουργfα του κινnmρο
ακουσιεi θ6ρuβος
δε διακοπεi n λεπουργfα του κινnτnιχ,

828

η μειαβοΜ mς αχέσης μειόδοοnς τωv αφαφώv μειαξύ ταυ
κινn1ήιχ, και 1αυ κενφ,καύ άξανα
η μειαβοΜ mς αχέσης μειόδοοnς τωv σιροφώv μειαξύ ταυ
κινnιήιχ, και 1αυ σιρaφaλaφ6ραυ άξαvο
η μειαβοΜ mς 1αχύmιας κΙvησης

829

10 κιβώ110 ταχυτήτων (οοαμάν) με ταν κινnmρο
10 κιβώnο 1αχυιήτωv (οοαμάν) με 10 διαφορ<κό
1αν κινnτnρο με το διαφορικό

830

ταν αvοσιολέa διαφορικού
ιο ΑΒS
ιοος μει(ι){ήρες κινnτήριωv αξόvωv
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831

Το ηλεκτρονικό σύσmμα ρύθμισης και ανομειώnισnς mς ολfσθnσnς των
κινnuίριων τροχών

(ASR) παρεμβαίνει

σιο σύοmμο διεuθννοηs ιVι<01
ελαστικών

omv πίεση

ιων εμπρόοθιων

σιο σύοmμο πέδησης ιVκαι omv ηοροχή καυσίμου
σιο σύσmμο δ~ ιVι<01 σmv πίεση ιων οπκ:ιθιων ελa·
σιικών

832

n δι6μεφος του οοτροο (ιάνι:ο), n ειαιροο ηορογωγriς του, ο
δεiιαι1ς μέγισmς 1ΚΟ1,ΟΟ1ΤΟς εruιάχ1ΝΟ11ς σε σχέση με το φορι:fο

n διόμειρος του οώιροο (ιόνιο), n nμερομnviο nορονω';tΙς ιου,
ο δεiιαι1ς μέγισmς ιι<Ονόmτος φορόου σε σχώn με mν ιοχύmtο
ο 6νκοι; του οοχροο (ιάνι:ο),

n

nμερομnviα πα~ του, ο

δεiιαι1ς μέγισmς ικαv6mτος εruιάχ\ΝΟΙ1ς σε σχέση με το φοριfο

833
οκπvωtό χωρίς οεpοθόλομο
σιοuρωτό χωρίς οεpοθόλομο
σιοuρωιά με αεροθάλαμο

834
ακοvομία καυσίμου, α1>Μ μεγαλύιερn φθορά στα ελaστικά

ακοvομίο καυσίμου και μιιφό<ερn φθορά σιο ελaστικό
μεγαλύιερn κaτavάJ';,,on Ι<Ουσίμου και μεγαλύιερn φθορά

σιοελaσπκό

835
ιο μέφο τnς εniδρaσnς που οσκε, μια δwομn κατά τη δι6ρ
κειο τnς περισιροφής ενός οώμοτος
ο jΜ)μ6ς ηορογωγι\ς φγου

n παιότnτο του καυσίμου που κaτοvολώνειaι οε μfο ώρα οδή·
γnσnς
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836

10 μέrρο mc; επiδροσn, ηοο οσκεl μιο δύvομη κοιό m διόρ
χειο mc; π ερισιροφnς ενός α.μaιος
ο ρο.,θμός παραγωγής φ'{ΟΟ

η noo61n10 100 Ι<Οοοίμοο noo κοιονολώvειaι οε μία ώρα οδή
γrισn,

837
το μέrρο mc; επiδροσn, ποο aσκε( μιο δυvομn Ι<Οtό

m δι6ρ

ιαιa της nερισιροφής ενός α.μοιος

n noo6mτa rου κaοοίμου ποο κοιaνολώvεtaι γιο κόθε μονό
δα εvέργειος ηοο πaρόγεται

838

mc; ροπής σιρέψnς Ι<Οι των σιροφώv τοο κιvnτήρο
mc; ισχύος και των σιροφώv 100 κιvnτήρο
mc; ειδικής καιαν6λωσnς και των σιροφώv του κιvnτήρο
839
της ροπής σιρέψnς και των σιροφώv 100 κιvnτήρο

mc; ισχύος και των σιροφώv του κιvnτήρο
ιnς ειδtκής καιαν6λωσnς και των σιροφώv τοο κιvnτrίρο

840

Η κα μπυ"λη ειδικής κατανάλωσης παρέχει

m

σχέση μειαξύ

της ροπής σιρέψnς και ιωv σιροφώv τοο κιvnτήρο

mc; ισχύος και των σrροφώv rου κιvnrήρο
mc; ειδtκής καιαvόλωσrις και ιωv σιροφώv τοο κιvnτήρο
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841

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με mv αύξηση των στροφών του κινιπriρα
μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα
φορτηγά, αυτό σνμβαίνει περί
uς

l.(XXJ σφαρές οvά ilεrπό

uς

1.500 σφοφές οvά ilεrπό

ιις 2.(ΧΧ) σιραρές οvά ilεrπό

842

μεyολύtερο οπό ουιόv που οvτισιοιχd σιn μέγισιn ροπή
ίοο με ουιόν που ονπσιοαεί om μέγιοm ροοή
μιιφόιερο οπό ουιόv που αvτιοtοαεί σιn μέγισιn ροπή

843

τις 1.(ΧΧ) σtραρές οvά ilεrπό
τις

1.500 σιραρές οvά ilεrπό

ιις 2.(ΧΧ) σιραρές οvά ilεrπό

844

10 φοριfο και τις καιρικές σννθιlκες
το φορtίο και mv ταχύmτο
ιnν τοχύtnιο και nς καιρικές Ο\JΙhiκες

845

mν εnπόχwοn και τοv ορ,θμό ιων σφαρώv rου ΚΜ1tήpο
ιnν εππόχwοn και ιο βάθος του πέλμαιος του εί\οσιικού

86

Ορθολογική οδήγηση

846

Το οιροφ6με,:ρο βρίσκειαι οιον πίνακα οργάνων του οχήματος και
πλnροφορεf τον οδηγό σχετικά με

τοv αριθμό τωv σφοφώv του KM1lήpo ανά δευιερόλεmο
τοv αριθμό των σφοφώv του =ήρα αvό λεmό
ιο μέσο ωριαίο αριθμό οιραρώv του κινηtήρο

847

Τα οτροφόμειρα διαθέιουν χρωμ αnσμένες περιοχές ενδε.ιςεων ανάλογα
με το επίπεδο καταν6λωοης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωσπ
επιιυγχάvεταιμεοδήyηοη

omv nρόοινn περιοχή
οιην κfφινη περιοχή

σmν κ6κκ~vn περιοχή

848
εξορταιαι από ro εκάσrοτε φορ,:ίο
εξαρταιαι από ro μέγιοιο εηπρεnόμεvο φορ,:ίο
δεν εξορταιαι από ro φορήο

849

Στα οτροφ6μετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
εξορrαιαι από mν εκάσtοrε raxύmra
εξαριόται από m μέγιοm επ πρεnόμενn rαχύτητα
δεν εξαρταιαι αηό mv raxύtnτa

850

οιην ηρόοινn περιοχή του οιροφόμεφου

omv κίφινη περιοχή ιου οιροφόμεφου
οιην κόκκινη περιοχή του οιροφόμεφου
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851
σmv πρόσιvn πφιοχή του σφοφόμεrρου
σιnv κfφιvn περιοχή του σφοφόμεrροο
σmv κόκΚΜ1 περιοχn τοο σφοφόμεrρου

852
σιnv πρόσιvn περιοχή ,ου σιροφόμεrροο

σιnv κίτρινη περιοχή του σrροφόμεrρου
σmv κόκΚΜ1 περιοχή τοο σφοφόμειρου

853

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, (JW1σtάιαι η
οδήγηση

--------------------nv
σι

ηρόσιvn πφιοχή του σιροφόμεrρου

σmv κfιριvn περιοχή του σrροφόμεrρου
σmv κόκΚΜ1 περιοχn τοο σιροφόμειρου

854

Το σύστημα πέδησης εηπρέηει mv προοδευτική μείωση ή και το
μηδενισμό mς ταχύmτας κίνησης του οχήματος και
εξασφαλίzει οικονομfα στην κaτανάί\ωσrι καυσίμου
η συχνή χρήση του περιορίzει την εκπομπή αέριων ρύπων
εξασφαλίzει mν ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σnμαvn
κή κλΙσn

855

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού

είναι μεγaλύιερη όταν το όχημα εfvαι έμφορτο
είναι μι κρότερη όταν το όχημα είναι έμφοριο

δεν εξaριάτaι αηό το φορήο
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856

Η απ6στασn ακινmοποίπσnς ενός οχήματος

δεν εξοpιότοι οπό το φορήο
εξαρτάται οπό το εκόστοτε φοριίο

εξορτότοι οπό το μέγισιο εηπρεπόμεvο φοριίο

857

Το κύριο σύστιιιια nέδnσnς των βαρέων οχημάτων αποτελεn:αι από τρία

ABS, ποδομοχλός πέδnσης, πέδn σιάθμευσnς
κύρια πέδη, ABS, ποδομοχΜς πέδπσnς
κύρια πέδn, πέδη ανόγ,mς, πέδη σιάθμευσnς

858

Η πέδηση ανάyκπς σε σχέση με mν κύρια πέδηση
έχει μικρ6rερn anόδοσn

έχει μεγολύι:ερn οπόδοοn
έχει ίδιο οπόδοσn

859
ί\επουργεί σε σwερνσσίο με 10 κύριο σύσιπμο σιόθμευσn<;
και η λεποuρνiα mς είvοι rινευμαn κή

ί\επουργείaνεξάριnτο του κύριου σοοmματος πέδης και n λει
τοφνiο της είvοι ηλεκτρική
ί\επουργεί aνεξάριnιο του κύριου οuστήμαιος πέδης και η λει
τοφνiα της είναι μnχαν,κή

860

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα ορνόνων του

t"'1v κυινν.Jμότ6'Ν φρέv6'Ν

16'/ν ελοοπκώv
!ΟΟΚΜ1ιήpο
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861

Το σύοmμα φρένων με πεmεσμένο αέρα εfναι

οποt<λεισπκά πνενμοακό
ομινώς πνευμοτικό ή υδροnνευμοnκό

οnοt<λεισπκό υδροπνενμοακό

862

σε αμιγώς πνευμοτικό συσmμο φρ{:vων

τόοο σε ομιγώς πνεuμοτικό 6οο κοι σε υδροnνευμοακό σό
σmμο φρέvωv
σε υδροπνευμοτικό σοοτnμο φρ{:vων

863

Η υγρασiα μπορεf να μειατραπε( σε πάγο που επικάθειαι στις βαλβίδες και
τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοσπ των φρένων rVκαι την
πλιίρn αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει

σε χαμηλές θερμοιφοσiες
σε uψnλές θερμοιφοσiες
σε καιρό βροχής

864

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδης εnrφέπουμε
τη ροή υγρού φρ{:vων
τη ροή πεnιεσμέvοο οέρο

τη ροή ηλεκτρικού ρεύμοτος

865
οι φοοούvες των φρ{:vων οvτικοθισrοvτοι οπό σερ8ομnχοvι·
σμό

ο πεnιεσμένος οέρος οvτικοθiοιοται οπό νερό
το οεροφuί\άκ,ο πεπιεσμέvοο οέρο οvτικοθfαιοvτοι οnό φιό·

λες υδρογόvου
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866
σε αμιγώς πνεuμοτικό σοοmμα φρένων
ιόοο οε αμιγώς πνεuμοτικό, 6οο και οε υδροπνεuμοτικό σό
οιημα φρένων

σε υδροπνεuμοτικό σύσιημα φρένων

867
αμιγώς πνευμοτικό σοοmμα φρένων

τόοο οε αμιγώς πνεuμοτικό, 6οο και σε υδροπνεuμοτικό σό
σι:ημα φρέvωv
υδροπv,,;υματικό σοοmμα φρένων

868
ιηv ιοχεία μειόδοοn της εvιοΜς της εnιβρόδwσnς
την πρόβλεψη και αποιροπή της ολίοθησnς των ΚΜ1τήp1ωv
ιροχώv στη φόσn της εκκίvησης ή οιη φόσn ιης εnπάχwσnς

την πρόβλεψη και αποτροπή εnεpχόμεvοο «μηί\οκοpίσμοτος,,
ιωv ιροχώv εξαπίος της πέδησης

869
την ,οχεία μειόδοοn της εvιαΜς της εnιβρόδwσnς
την πρόβλεψη και αποιροπή της ολίοθησnς ιωv ΚΜ1τήpιωv
τροχών στη φόσn της εκκίνnοnς ή οιη φόσn της εnπάχwσnς

την πρόβλεψη και αποτροπή εnεpχόμεvοο «μπλοκαpίσμοτος,,
ιωv τροχών εξαπfος της πέδησης

870
την τοχεία μειόδοοn της εvιοΜς ιης εnιβρόδwσnς
την πρόβλεψη και αποιροπή της ολίοθησnς των ΚΜ1τήp1ωv
ιροχώv στη φόσn της εκκίvnοπς ή σι:η φόοn ιnς εnπάχwσnς

ιηv πρόβλεψη κοι αποτροπή εnεpχόμεvοο «μηί\οκοpίσμοτος,,

των τροχών εξαπfος της πέδησης
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871

Οι αιοθητιίρες ενός συστήματος ABS «μειροw,,

mv ταχύmrο κίνnοnς ιου οχήματος
ιn διοφορ6 ιnς τοχ!Jιnιος nερ,οφοφής τ6Ν κ1ν11τnριων

on6

ουπ\ τω11 μη ΚM>tnptωll φοχώv

m11 οnόλυrn ιιμή ιnς τοχύmτος περ,στροφής τω11 φοχώv
872
ουξόvε, τn11 οn6οτοσn ΟΚΜ11οποίnσnς τοο οχήμαιος
μειώvει mv αnόστοσn οκιvnτοποinσnς τοο οχήμαιος
δε μεrο66λλει m11 οη6οτοσn οκιvnιοποinσnς ιοο οχήμαιος

873

Όταν ενερνοηοιεfται το

ABS, ο οδηγός πρέπει να

οnομοκρύνε, όμεσο το πόδι ιοο

on6 ιοv

nοδομοχΜ nέδn·

σnς

εξοκολοοθήσει να ασκεί κa\ΙΟ\/Ική πίεση στοv ποδομοχΜ nέ·
δnσnς
aοκήοει μεγολύιερn πίεση στον ποδομοχλό πέδησης

874

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μειρούν»

m διοφορ6

ιnς ιαιώmιος περ,στροφής ι6Ν κιvnιήριων

ουπ\ των μη ΚM1tnptω11 τροχών

ιο σwιελεσrή πρ6οφοοης τροχού-οδοστρώμαιος
ιnv τοχύmτο περιαροφής Τ6Ν τροχώ11

875

Το σύστημα

ALB είναι

ουrόμαιος ρυθμιστής θερμοκρaσiaς
ουr6μαιος ρυθμιστής πίεοης
χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκροοiος
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876

Το σύστημα

ALB είναι μια ρυθμισnκή βαλβfδα mς δwαμnς nέδησπς σε

το φορτίο
το συvιελεσm πρόαροοnς
mνταχύmτο

877

Ο nεριοριmής ταχύuπας έχει ως σκοn6 να περιορίσει την ταχύuπα τοο
φορmγοο

--------------------~------!
σε κaιασιάσεις έκιαι<mς avόγκnς

κάιω anό έvο οvγκεκριμέvο όριο

878
aιnν επενέργεια εnί του aυστήμaτος πέδnσnς

aιον έλεγχο mς παροχής καuσίμου στον κιvπτnρα
aιπν όσκπaπ σνtίστaσnς σmν περισιροφι\ του aιροφαλοφό
ά

879

ova

Η αρχή λεπουρyίας των εnιβραδυνιών βασίzειαι

aιnν επενέργεια επί του aυστήμaτος πέδnσnς
aιον έλεγχο mς θερμοκροσίος
aιnν όσκπσn σνtισraσnς σmν περιστροφι\ του aιροφαλοφό

ρου άξΟ'νΌ

880
κατωφέρειες μεγάλου μήκους ιVκαι ένtσνtις κλίσης
ανωφέρειες μενάλου μήκους ι\Ικaι έvtσνtις κλiσnς
aιποκιvπτόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορiος
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881

Οι εnιβραδννι:ές είναι «διατόξεις»

nou εnιτρέnοw

τον περιορισμό mς τοχύm1ος κ6tω από έ\.Ό συγκεκριμέ\.Ό
6ριο
τον έk{χο της 1αχύm1ος 100 οχήματος με ή χωρrς m χρήοn

κόποιοο από 10 σοοιήμοτο πέδησης

mv εnιβρόδννσrι τοο οχήματος σε κοτοσιόσεις έκτοκmς ονό
γκnς

882

Το μnχανόφρενο (κλαnάο) είναι εnιβραδυνιής π ου λεπουργεί με

μηδενισμό mς παροχής nεφελοίοο μέοω nοδομοχί\οv
έvxoon ί\αδιοο
έk{χο mς ισχύος του ρεuμοτος

883

Ο υδραυλικ6ς εηιβραδυνιής λεπουργεί με

μηδενισμό mς παροχής nειρεί\αίου μέοω nοδομοχί\οv

έvxoon ί\αδιοο
έk{χο mς ισχύος του ρεuμοτος

884

Ο nλεκτρομαγνnnκός επιβραδυνιής λεπουργεί με
μnδενισμό mς παροχής ηειρεί\αrου μέοω ηοδομοχί\οv

έvxoon ί\αδιοο
έk{χο mς ισχύος του ρεuμοτος

885

Ο τύπος εnιβραδwιή με m χαμηλ6ιερη εν γένει αη6δοαn είναι
το μηχοvόφρενο

ο υδραυλικός
ο ηλεκτρομαyvηuκός

94

Ορθολογική οδήγηση

886

Ο ιύnος επιβραδuνιή που μnορεf να παρουσι6σει προβλήματα

υπερθέρμανσης είναι
το μnχοvάρρεvο

ο υδρουλικ6ς
ο nλεκιρομογvnnκ6ς

887
οξιοnοιεfιοι η τριβή γιο την ov6mυξn δύvομnς nέδnοnς

ονόβοw τα φώτα πέδησης
αnενφνοrιοιείτοι οuι6μαιο το ABS

888

Η εκu:ιαμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους

λ6γω
aύξnσnς της θερμοκροοίος
πτώσης της πίεσnς
πτώσης της θερμοκροοίος

889

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επ1βροδυντή
προκαλεί δυσλεπουρνfο στο σύσmμο ηέδnσnς

σννιελεί στην αύξηση της διάρκειας zωής των φρένων
ηροκολεf unεpθέρμοvσn rωv φρένων

890
σwεπόγειοι μεyαλύιερn καιανόλωσn κaοοiμου
ουξάvε, τn διάρκεια zωής rου ΚJVΠτήρο

συμβόλλει στην εξοικονόμηση κοοοiμου
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891

Η σwδυασμένn χρήση φρένων και εnιβραδwιή

σuvεnόνειοι μενολύtερn κατοvόλωσn κοοοfμου
αυξάνει m διάρκεια 1.ωr\ς του κιvnπ\ρο

προστατεuει το περtβόλi\οv

892

Η σwδυασμένn χρήση φρένων και εnιβραδwιή πρέπει

va οπαρεύγειοι εντός π6λεων
πάντοτε <'Cl προuμάιαι

va οπαφεύγειοι σε κατωφφειες με έviovn κλiσn
893

Σε μεγάλες καmφόρες με m σwδυασμένπ χρήση φρένων και
εnιβραδwιή 6ο01κά εnπυγχάνεται
επάχυvσn

διατήρnσn ,nς ιοχύtnιας ή ελαφρό εnιβρόδννσn
οκ1νnτοrιοίnσπ

894

Με mν ενεργοποίηση του κενφικού διακόπm κινδύυου
α κινnπ\ρος σιομοιά va λεπουργd'

10 όχnμο ακινnιοποιείιαι άμεσα

τίθεται σε λεJιουργία το ABS

895

Με mν ενεργοηοίnσn του κενιρικού διακόπm κ1vδύνου, διακόιπειαι η
παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυιό,
ο κινnπ\ρος και ο ιοχογρόφος λεπουρ,;ούv
ο ιοχογρόφος λεπουρνεί
ο κινnπ\ρος λεποuρνεί
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Δυναμικό τοu οχήματος

896

Οι δυνάμεις που ασκούνται σια κινούμενα οχήματα εφαρμόzονιαι
σr.σν κινητήρα

σr.nv εrιιφόvειa εηοφnς ιωv τροχών με το aδόσιρωμa

897

σr.σν KM1mpa
σr.nv εrιιφόvειa εrιοφι\ς του ελaσnκού με ας zόνιες

σι.ο κέvφa βόροuς

898
ελκιικn
κινητική

θερμ,κή

899

n βaρύmια, n τρ1βή, n έλξη
n χrιμικn, n θερμική, n ελκιικn

n θερμόιma και το πaραyόμενο έργο
8100

01 δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχnμα, κατά mv κίνησή του, μπορεί να
n φυνόt<εvιρας και n κεvφaμόλος
n ιaχύς και n αnόδοοn

n θερμόιnτa και το πaραyόμενο έργο
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8101

Η ενέργεια ποu έχοw τα οχήματα κατά την κfνπσή τοuς προέρχεται

an6

τον κινnuίρο και μειαφέηειαι τελικά σε
αιολική ενέρνεΙΟ
αιμοαραιρικούς ρύπους
θερμότητα

8102

Η 6αρύmτα εiναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να
Ο.Κουν~ uοικό σώμαια

παραμέvοοv σε επαφή με το ε'δαφας
ανtιαιό<ΟVtαι σε μειαβολές του βάρους τους

8103

των κιλώv του

mςύλnςτου
του όγκου του

8104

Όταν ένα όχnμα εiναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε
αuτό
δύναμη 6αρύmτας

φυνόκεντρος δύναμη
ελκιικι\ δύναμη

8105
είναι σταθερό

μειαβόλλεrαι αv6Ν:ι;α με το φορτίο
μειαβάλλεται αv6Ν:ι;α με την ι<λfσn της οδού
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8106
είναι σιοθερό
μειοβάλλεrαι ονάλοya με mv ι<λfσrι τnς οδού

μεταβάλλεται ονάλονο με τον τρόπο φόριωσrις

8107
είναι σιοθερή
μειοβάλλεrοι ονάλονο με την ι<λfσrι τnς οδού

μειοβάλλετοι ονάλονο με m θερμοιφοσίο

8108

οnαίmσn γ,α μεγαλύτερη δύναμη ηtδnσnς για έλεγχο του

oxn

αιος

οnαίmσn για μιιφόιερrι ελκτιιm δύναμη για

mv εμπροοθια

κίνηση τοο οχήματος

μιιφόιερrι onόoroσn QΚΜ1τοποίnσrις

8109

αηαίmσn για μικρότερη δύvομn ηtδnσnς γ,α έλεγχο τοι, oxnοnαίmσn για μικρότερη ελκτική δύναμη για

mv εμnροοθια

κίνηση τοο οχnμαιος

μεyαλύtερn οn6οιοσn ΟΚΜ1τοποίnσrις

8110

onαfmσn γ,α μεyαλύtερn δύναμη ntδnσnς γιο έλεγχο τοι>

αηαίmσn για μεyαλύtερrι ελκτική δύvομn γ,α mv εμηροοθια
κίνηση τοο οχJ\μαιος

μεyαλύtερn onόoroσn αΚΜ1τοποfnσrις
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8111

Σε κfνnσn σε κατωφέρεια, η δύναμη mς βαρύmτας σνμβάλλει σm
μείωση της ταχύmτας κίνησης του οχnμσταs

μείωοn της αnαπούμενnς δύvομηs nέδnσnς για fλεγχο του
οχnμσταs

αύξηση της αnάπασnς ακιvnτοnοίnσnς

8112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη mς βαρύmτας σνμβάλλει σm
μείωοn τηs ταχύτητας κίνησης του οχnμσταs

αύξnσn της αnαποψεvnς δuναμnς πέδησης για fλεγχο του
οχnμσταs
μείωοn της αnάπασnς ακιvnτοnοίnσnς

8113

Κατά mν οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται

n διατήρηση σιαθερι\ς ταχύτητας μέα.> της άσκησης σταθερής
πίεσης εnf του nοδομοχλώ πέδησης
η τοοοθέmσn του συμnΙΊέκm στη «νεκρό, θέση για εξοtκοvό
μnσn καυοiμου

n εnιλογι\ καιάλλnλnς

σχtσnς ιαχύmιας και

n ελαιαστοποίn·

σn της χρήσης των φρέvωv

8114

Κατά mν κίνηση σε κατωφέρεια .,σε σχέοn με mν oδήynon σε επίπεδη

μειώνεται

δεναλλάzει
αυξόνααι

8115

Κατά mν οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη mς βαρύmτας

μnορε{ να αξιοοοtnθεί για εnιβρόδυvσn
προκαλεί αύξnσn τηs αn6στασnς ακιvnτοοοίnσnς
μnορε{ να αξιοοοtnθεί για εnαόχυvσn
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8116

Το φορτίο του οχήματος εlναι μlα πρόοθεm δύναμη που ασκεiται σε αυτό
μ6vο όtαν είvοι σε σιόσn

επε είvοι σε σιάσn εfrε κιvεπαι
μ6vο όtαν κινείται

8117

Ένα φορτηγό έχει με.ικτό βάρος
βάρος

16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο
19 τόνους. Το απόβαρό του εlναι 11.500 κιλό. Το ωφέλ~μο φορτίο
7,5t6VOt
4,5τ6VOt
4τ6VOt

8118

an68oρo

ωφέruμο φορτίο
μεικιό βόρος

8119

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο

12 τόνων. Το μέγιστο εππρεnόμενο βάρος,
26.000

όπως αναγράφεται στην άδεια κuκλοφορlας του, ανέρχεται στα

κιλά. Το βάρος του φορτίου δεν μπορεl να uπερβαίν&ι τα
26.ΟΟΟκιΜ

22.ΟΟΟκιλό
14.ΟΟΟκιΜ

8120

26.ΟΟΟκιλό
22.ΟΟΟκιΜ

14.000 κιλό

101

Ενόmtα δεύτερη

8121
σιοuς άξονές 100 κοι, σm σννέχειο, στοuς φοχούς/ελοσιικά
σιο κένιρα βcίρους 100 κοι, σιn σννέχειο, στοuς ιροχούc;/ελο
σιικά

ομοιόμορφο σε 6ι\ο το nί\ότος mς οδού

8122

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σnμοίνει όu έχει γίνει υπέρβαση

100 μέν,στου εππρεπόμεvου Β6ροuς του οχriμστος
mς φέροοοος ικοvόm1ος τοο άξονο
τοο μέγιστου εππρεπόμεvου φορήοο του οχriμοτος

8123

«Υπερφόρτωση ενός οχήμοτος» σημαίνει όυ έχει γίνει υnέρβαοn
τοο μέγιστου εnπρεπόμεvου Β6ροuς

mς φέροοοος ικοvόtπτος 100 άξοvο
τοο μέγιστου εππρεπόμεvου φορτίου

8124
με(ωοn τnς κσταnόνnσrις των τροχών

ούξnοn mς απόδοοnς του συστήμστος πέδποnς
αύξnοn mς κατανάί\ωσnς καυσ(μου

8125
mς κσταπόvnοnς των τροχών
mς απόδοοnς του συστήμαιος πέδnοnς
τnς καιαvάΛωσης καυοίμοο
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8126
η οvτfσιοσn ιον κιvnιήρο οmν εμηρόοθιο κίvnon ιον οχnμο
ιος

η θερμόιnτο

noo ει<λύετοι

ότον δύο εrιιφάνε,ες έρχοvτοι οε

εnοφή

η ονιίσιοσn nον ονοrnύσοειοι μειοξύ δύο επιφονειών nον
έρχοvτο, οε εnοφή

8127

Το μέγεθος mς τριβής μειαξύ ελασυκού και οδοστρώματος είναι
ανεξόρuπο από
το εtοος των εnιφονε,ών rιον έρχοvται οε επαφή

ιο μέγισια εππρeπόμενο βάρος
το μεικτό βάρος τον οχήματος

8128

Η φιβή μειαξύ ελασuκού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση
με mv τριβή μειαξύ ελαστικού και καθαρού οδοσιρώματος)
μεγαλύιερn
μιιφόtερn

ίδια

8129

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συνuλεατής πρόσφυσης εν γένει
μειώνεται

αυξόνειαι
δε μειαβάλλειαι

8130

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται,

n

ευχέρεια ελέγχου του οχήματος

είvοι εν γένει μεγαλύιερn
είvοι εν γένει μικρόιερn

δε μεrαβόλλειαι
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8131
οπό τις καιρικές ~κες
οπό το βcίρΟ<; τον οδnyού
οπό τον όνκο τον οχnμοτος

8132

Όιαν ο δρόμος είναι βρενμένος, πογωμένος ή έχει λάδια, αυνισιάιαι εν γένει

n

μείωση της ιaχύtηιος κίνrισης

η ούξnση mς ιαχύtmος κίvησης

n οπ6ιομη πίεση του nοδομοχλού πέδησης

8133

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήμοτος, η ελιαική δύναμη σε σχέση με mν
τριβή πρέπει να είνα1
μικρ6ιερη

ίσn
μιγαλύtερη

8134

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί mν τριβή σε
ονωφέρε,α
καιωφέρε,α
σφσφή

8135

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν nαρέ,ι,:ι καθόλου δύναμη έλξης για

εnιβράδννσrι
ι:ιφαρή

εnπόχυvσn
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8136

Αν ένα σώμα κινεfιω ευθύγρ(,μμα κω ασκήσαuμε σε αuιό ιuα δύναμη
κάθεm σmν τροχ,ά του, τ6τε τα σώμα θα αρχfσει να

κινείται κατά m διειJθυνσn mς δύναμης που του οσκnθnκε
κάνει ευθύγραμμη ταi\όvιωσn
διαγράφει καμπύλη τροχιά

8137

Η φυγ6κεντρος δύναμη εκφράzει την τάση του ηερισιρεφ6μενου σώμσιος

οηομοκρυ,.,θε( αηό το κέντρο ηερ,σφοφής του

ηλnσ~άσει το κέντρο περιστροφής του
ιai\οvιώνειοι ηtριξ ιου κέντρου ηεριατροφnς του

8138

Το μέφο της φυγόκεντρου δύνομης είνοι σε σχέοn με 10 μέφο της
κεuιρομόλου

----------------------,------!
μιιφόtερο

ίσο
μεγαλύτερο

8139

Η κεντρομόλος δύναμη στο αuιοκίνη10 εξασφαλizειαι από
ιοελοσnκά
mνσνόρmσn
ιοφρένο

8140

Όταν η μάzα ενός σώματος διηλαστάzειαι, 10 μέτρο της κεuιρομόλου
δύναμης

'----------------------,------!
υnοδιηί\α0ΚJ2εrαι
&nλοσιόzειοι
ιετροηί\αΟΚJ2ε(αι
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8141

Όταν η αιώνα της φοχιός ενός σώματος δ1ηλασ16zααι, το μέτρο της

κενφομόλου δύναμης
υποδιπλο016zειαι

&nλο016zειαι
τεrραπλασι6ιειαι

8142
Σε μια απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμ η ωθεί το φορτίο προς

10 δ6ηεδο τοο φορmγού
το εξωτερικό της στροφής

10 εσωτερικό της στροφής
8143

Μεταξύ των nαρακ6τω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη αηαπείται για

mv εκκfνηση ενός φορmγού
m δκπ:ήρnση σταθερής ιαχύmτας
mv ακινητοοοίnσn ενός φορmγού
8144
δύναμη που αδρανοηοιε( 10 όχημα στο σwεpγεi'ο
0011αμn που βοηθά το όχημα στην εnιβρόδννση
οvιίσιαση στην ολλaγή 1ης κaιόσιασης κίνησής 1ου

8145

n ταχύmια με mv οποίο εισέρχεται σε στραφn
n δύναμη που διαmρεί 10 όχημα σε κίvnσn
n αντίσταση στην ολλaγή της καιάαιασης κίνησής του
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8146
οπό mv ορμή, ολλ6 όχι οπό mv οδρόνε,ο
οπό την οδράνειο, ολλ6 όχι οπό την ορμή

κοι οπό mv ορμή κοι οπό την οδρόνειο

8147
προς mv κατεύθwσrι κίνησης ιου οχnματος

ονιiθειο προς mv κατεύθυvοrι κίνησης ιου οχnματος
προς ιο εοωιερικό ιπς σιροφής

8148
προς mv κατεύθwσrι κίνησης ιου οχnματος

ονιiθειο προς mv κατεύθυvοrι κίνησης του οχήματος
προς ιο εσωτερικό της σιροφής

8149

Οι δwαιοr 6νεμοι που πνέοw πλ6για σmν κστεuθwση ενός δρόμου εfναι
δwαιόν να εnηρεάσοw mν κίνηση των οχημάτων. Αντό σνμβαίνει
σwήθως

"--------------------εκτός κατοικημένων περιοχών
εντός κατοικnμένων περιοχών
μέοο σε σήραγγες

8150

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο φορmγό πλευρι κή δύναμη, η
οποία επJδρά σmν ευστάθειά του
εuμενώς
δυσμενώς

εuμενώς ή δυσμενώς ανόΙΙονα με mv κi\iση της οδού
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8151

Η ασt6θεια λόγω iνιονου πλευρικού ανέμου ανομειωπίutαι με

αύξnσπ mς ταχύιnτος
με(ωοn της σχtοης μετόδοοης και αύξηση των σφοφών του
κιvnmρα
μείωοn της ταχύmτας κίνησης

8152

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, σννισιάtαι
ελαφρά σφαφr\ του τιμονιού προς τα δυτικά

ελαφρά σφοφr\ του τιμονιού προς το οWtολικά
ελαφρά σφαφn ,ου τιμονιού προς ,ο vόnα

8153

Η ευσι6θεια ενός οχήματος είναι

n

ανιiσιασή του

σmv oWtρonr\

σιn μεταβολr\ της κιvnτικnς rou καιάσιαοης
σιους χειρισμούς του οδnνοο

8154

Η ευσιάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύtερn όταν
τα κέντρο βόραυς είναι ψηλά

η κοτοvομή του βόρους επi τωv οξάvωv είναι ομοιόμορφη
,ο βciρος του οχriμαιος συγ,<εvτρώvεται σε όιον άξονα

8155

Κατά mν οδήγηση φορmγού, πρέπει γενικώs να αποφεύγεται
η προοδευrική εηπόχυvοη και εηιβράδυνσn
η διαmρnσn σιοθερr\ς ,αχύmτος
η αη6tομn αύμηλεξn και αηοσύμηλεξn
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8156

Κατά mv οδήγηση φορτηγού, nρέπει γενικώς να αnοφωγειαι

η αn6ιομn εnπάχwσn και εnιθρόδwσn

n διαιήρnσn σιαθερι\ς τcιχύtnτας
η ήπια σψη)Ίεξn και αnοσψη)Ίεξn

Βελτιστοποίηση κατανάλωσπς καυσίμου
8157
περιλαμ66vει tnv ασφαλι\ και οικονομική οδr\γnσrι
ηροϋnοθέrει την οδr\γnσrι αχnμόtωv ιελευtαΓaς τεχνοΛογ(aς
πρέπει va κοταγρ6φειαι σισ, ψηφιακό ιοχογρ6φο

8158

μειωοn των οδικών οτυχnμώωv
ακaνομίο στην κοτοv6ί\ωοn κουσψοο

αύξnσn ιωv εκπομπών αερίων ρύπων

8159

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι {να μέιρο πολmκής
ανnμειώnισnς

---"------------------της κυκilοφaριακής συμφόρησης

της εισόδου σια άακτύλιο της Αθήνας

8160
της nχορύπaνσης
της οικονομίας κουαίμοο
σια τέλη κυκilοφaριος
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8161

Η ακριβής niεon των ελοσnκών πρέnει να ελέγχεται το αργότερο

μία φορό 10 εξάμηνο
μία φορό το μnvo
μία φορό 10 χρόνο

8162

Μικρότερη πίεσn ελασnκών, σε σχέσn με mν προβλεπόμενη, συνεπάγεται
μείωση της κaταν&.ωσης κουσίμοu

αύξηση mς κaτavόίlωσης κοuσίμοu
μείωση 1ou κόστους αwιήρnσnς

8163

Όιαν η ταχύmτ.α κίνησης ενός οχήματος διηλασιόzεται, η αεροδυναμική

uποδιnί\ο01όιειαι
δε μειαβόλλεtαι
τεφαηλασι6ιειαι

8164

Όιαν η αεροδuναμική ανιίστασn αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
παραμένει aταθερι\
μειώvεται
αuξάvειαι

8165

Οικονομία καυσίμου εnπυγχόνειαι οδηγώντας με mν

uψnΜιερn δwατή σχέση μειάδοσnς
μικρόιερπ δννατή σχέση μετάδοσης

όπισθεν
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8166

Το σύστημα ελέγχου nλοήynσnς

(aulse control) συμβάλλει σmν

εξοικον6μnσn καυσίμου, αφού βοηθά τον οδnγ6

vo οδnγεί με σrαθερή ταχύmτα
vo εnιβροδννει ομαλά
vοεππαχύvειομαλά

8167
υψnλές σrροφές κιvnτήρα
χαμηλές σrροφές κιvnτήρα
&αρκείς εvαινν,γ&;, σχf.α.ωv μειόδοοnς

8168

τον εμηλουοομ6 του καυσίμου κοτό mv εππόχυvσπ
φθορά σrο σύσmμα nέδnοrις
nxoρύnavon

8169
έχει ορvrιτική εηίορασn σιnv κοταvόλωσrι
δεν επnρεάzει mv ιιατον6λωσn
έχει θειική εηiδροση σmv ευοτάθειο

Ασφάλιση φορτίου
8170

Όιαν μια μειαφορά παροοαιάzει χρον,κή καθυσιiρπσn, ο οδπν6ς πρ{πει να

αυξήσει οπωσδήποιε mv ταχύτnια του οχήματος
φτόσει έγκαιρα σrov προορισμό του
μην ηαραλεfψει τα υποχρεωτικά διολεlμμοτα
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8171
οπονορεύε,οι vo προεξέχει οπό το αμάξωμο
οπονορεύε,οι vo προεξ~ περιοοάερο οπό το 20% του μn
κοuς του ομοξώματος

οπονορεύε,οι vo προε~ περιοοάερο οπό το 30% του μή·
κοuς του aμοξώματος

8172
μ6vο γιο την έγιωιρn μετaφορό του φaρτ(οο

aποκλεισπκό νιο m αοο<ή οδήγnσn
γιο το βάρος και την aσφάλισrι του φορτfοο

8173

Όταν το φορmγ6 ε(ναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται
ο, aστU<ΙΟ\,ΙΙΚές ορJ<ές

ο οδrινός του οχnματος
κοι οι δύο

8174
τοοοδnyού
των aστυvομικώv αρχών
του υπεύθννου mς φόρτωσrις

8175

Μετά απ ό ένα απ61ομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι
ασφο.λές.

"--------------------~---vo
ο οδnνός πρέπε,

συνεχισει με πιο χαμηλή ταχύmτa

Ο οδnνός πρέπε, vo ενημερώσει πς οστυvομικές αρχές

Ο οδrινός πρέηε, vo σταματήσει γιο vo ~ε, το φορτίο
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8176
κολό εiνοι νο φορτώνουμε σε nί\άιος και όχι σε ύψος
ιa 6aρι6 ιuβώτιa πρέπει

va ιοηοθειούvται

κοvιά στο ηλaϊvό

τοιχώμaια

το κέντρο βάρους του φορήαυ πρέπει να είναι 6οο τα δυνοτόv
ψnΜτερa

8177

Όταν €χουμε πολλό φορτία διαφορεοκού βάρους, το βαρiliερο

δεv ταποθειεfιαι στον διαμήκη όξοvα του αχήμστος
τοποθειείται στα πλαϊνό τοιχώματα του οχήματος
ιοποθειεfται στον διαμήκη όξοvα ταυ οχήματος

Β178

Τα κυλινδρικά φοριiα (η.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθεmθοw όρθ~α, εάν
το μήκος των κuλlνδρωv είναι μικρότερο an6 το &nλόσιο της
διαμέrρου

το μήκος των κυλίνδρων είνοι μεγαλύτερο από το διπλάσιο
της διαμέιρου
το μήκος των κuλlνδρωv εr..Όι μεγαλύτερο

an6 το τριπλάσιο

της διαμέrρου

8179

Κατά τη μειαφορά μn συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά

τοιχώματα, αν το ύψος του φορύου είναι λίγο μεγαλύιερο απ6 το ύψος του
μηροσονοο, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχιiμαιος τ6tt

δεv θα πρέπει va πρaγμaιοποιnθεί n μεταφορά
θα πρέπει νο χρnσιμοnοιnθοw πρόσθετα μtaa πρόσδεσης
θο πρέπει νο χρnσιμοnοιnθεί &νν:, όχημα μεταφοράς
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8180

Κατά m μει:αφορά κορμών δένφου τα οχήματα nρέπει να είναι
εξοπλισμ ένα με ηαράnλευρους ορθοστάτες
ο, οποίοι nρέnε, va φιάvοw μέχρι ιο ύψος ιου φοριίου

ο, οποίοι δεν nρέnε, va ξεπφ.ιοον ιο ύψος ιου φοριίου
ΟΙ οποίοι πρέπει υnοχρεωπκά va έχοw διπλ6010 ύψος από ιο
ύψος ιου φοριίου

θο πρέπει να προεξέχοw ιουλάχ~αιοv 30 cm από ιους ορ
θοσιάτες

δε θο πρέnει <'Ο προεξέχοw πέρα από τους ορθοσιάtες
θα πρέπει va προεξέχοw ro πολύ 30 cm από τους ορθοσιάrες

8182
,φnο,μοnοιεfrαι για va συγιφατι\οει φοριίο άηως η άμμος, τα
μεταλλεύματα κ.λn.

πρέnει

va διαθέιει οπές

μεγαλύtερες από τα μειαφερόμεvο

αwκείμεvο

ηρέnει va είναι α"6ειαικό ώοrε νa σuγκραrεί τα μειαφερόμε
vα ανnκείμε-Ό

8183
ιο φοριίο πρέnει va aοφαλιοιεί αιnν παλέrα
πρέnει η ηαλέια va ααραλισιεί σιο όχημα
πρέnει και ιο φοριίο va ααραλιαιεί αιnv naλέra και η ηαλέια
σιοόχημα

8184

από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
από

mv ιαχύtηια ιου οχή ματος

από ια σημεία αγκύρωσης
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8185
τα μεν&,α κ~βώtισ nρέnει V(I ιοnοθεtούvιαι στο κέvrιχ>, fΝώ τα
μιιφόtερο nρέπε, vα αποιελούv ,α εξωιερικά το,χώμαιa ιου
ίου

τα βaριά ΟΙΙtικεfμ= nρέnε, να αποιελούv m βάση και το κε
ντρικό μέρος ιου φοριίου, ενώ το ελαφριά avακείμ= nρέπε,
V(I anareλoύv 10 πάνω και το πλαϊνά t n του
ίου
Ανομοιόμορφο avακείμενα δεν πρέπει να τοποθεtούvιaι οτο
επάνω μέρος του φορrίου

8186

δε θα nρέηε, να είναι μικρ61ερο οπό το μέγιοτο εηπρεηόμεV(Ι
δε θα πρέπε, να είναι μικρότερο οπό το μιο6 ,ου μέγιοτου
εnπρεη6μεvου φορτίου ιου οχnμοιος

δε θα nρέηε, <'Ο είναι μικρ61ερο οπό το

1/4 του μέγισιου επι

τρεπ6μεvου φορτiου του οχrlμοιος

8187
θα nρέηε, να είναι μιιφόtερο από το πλότος της n/Ιαιφ6ρμας
φόριωσης

δε θα πρέnει να είναι μεyαλύrερο οπό ra nλόιος mς κομπίνας
,ου oxriμaroς

θα nρέnε, vo wαι ίοο με το πΜιος mς πλaτφ6ρμος φόριωσnς

8188
δεν nρέnει να ξαναιφnσ,μοηο,ούvιαι
δεν πρέnει να σtf)(ν'ώvονν με φυσικό φόπο
μειώνεται Π O\ltOxn τους

8189
έχοw ελόχ~οιn διάμετρο

10 mm

είναι ιο πολύ φίκλωνο
έχοw ελόχ~αιn διάμετρο 8 mm
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8190
πρέπει vo μην είvοι μικρότερη οπό 8 mm
πρέπει vo είναι μεγaλύτερη οπό

12 mm

δεν ποizει απολύτως κονέvο ρόλο

8191

Όταν σκεnάzετε το φορτίο με nερισσότερα αnό ένσ καλύμματσ

πρέπει
nρος

vo ορχfσειε
ro εμπρός

με το πιο πίσω κάλψμο κοτοΜγοvrος

πρέπει όλο to ι<αλύμμοτο vo εiνοι οπό πλοστικό

πρέπει vo ορχiσειε με ro μπροοτινό κολuμμοτο κοτολήγοvrος
προς rο πίσω

8192
οι κουρr{vες δε χρειόzεtοι να οσφολισrούν

οι χοφιiνες οσφολi:rοvιω όπως και άον ,ο όχημα είvοι γεμάrο
πρέπει vo οοφολίzοvrοι και οι δύο πλευρές mς κουρι:ίvος σrο
ένο άκρο roo οχήματος

8193
χρnο,μοποιοννιαι ως μlοο σuγχρόmσnς ,ου φοράοv

προοτοτεύοον to φοριίο οπό Ός καιρικές ωvθήκες
οοφaλίzοw επαρκώς το φορτfο

8194

Όtαν ένο όχημα με φορύο μεταφέρεται σε πλοίο
πρέπει vo χρnσrμοποιούντοι ,ο ίδιο συσπ\μοτο οαράλισης με
ουrά που χρnσιμοποιούvtοι γκι

mv

οαρόλκ,η φορr{ου που

μειοφέρεtοι οδικώς
αρκεί η οαρόλκ,η του φορtίου σrο όχnμο
είναι οποροίmm η οαρόλιοn too οχήματος σιο rιilofo
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Γιο τη α.,αή rοnοθέmση roo φορόοο σχεrικά με ro κέvtρο β6ροος rου εηιλέξtε ro
αοοrό σχnμο

Σωσrό

8196 1

./

Λάθος Χ

Λάθος Χ

Εnιλέξtε nο,ος από rοος παροκάtω εiναι =ός φόπος rοποθέτnσnς 100 φορ<Ιου

Σωσrό

./

Λάθος Χ

Λάθος Χ
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3.1

Το επάyyελpα του οδnyού φορτnyού

Το επάγγελμα του οδnγοό φορτnγοό είναι ιδιαίτερο οnοιτnτικό, όπως έχει ήδn
αναφερθεί. Μεταξύ των λοιπών υποχρεώσεων του οδηγού συγκαταλέγεται και

n

συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς εργασίας, τnς Ελλόδος όσο και τnς Ευρω

παϊκής Έvωσnς. Ειδικότερο οφείλει να σέβεται τις διοτάξε.ι ς των χωρών στις οποίες
κινείται σχετικά με το ωράριο εργασίας και vo καταγράφει επιμελώς τις δραστηριό
τητές του στον ταχογράφο. Η μη τήρnσn των νομικών διατάξεων, η noρonoίnσn και

n κακή

χρήσn του ταχογράφου επισύρουν κυρώσεις τόσο στον ίδιο, όσο και στην

εταιρεία παροχής μεταφορικού έργου. Επιπρόσθετο, υπάρχουν ειδικές διοτάξε,ς
που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο τnς μεταφοράς εμπορευμάτων και αφορούν
τον εξοπλισμό ασφολε.ίας των φορτηγών, τις zώvες ασφαλείας κ.λn.

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι βασικότεροι περιορισμοί
και υποχρεώσεις των οδηγών φορτηγών, ενώ nοροτίθεντοι και οι αρχές λειτουργί
ας του ψηφιακού ταχογράφου.

3.2

Ωράριο ερyασίας

3.2.1

Γενικά στοιχεία

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκεποι σε περιορισμούς κυρίως γ10 λόγους οδικής
οοφάλειος, καθώς n κόnωσn είναι Βασική οπίο nρόκλnσnς ατυχημάτων. Πορόλλnλο,
οι περιορισμοί αυτοί σε ευρωπόίκό επίπεδο διοσφολίzουν ίσους όρους στον ανταγω
νισμό. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται τόσο ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό όριο εργοσίος

όσο και κατώτατο επιτρεπόμενο όριο ονάnουσnς. Η nοροβίοσn αυτών των ορlωv θέτει
σε κίνδυνο τnv οοφάλειά σος και επισύρει σοβαρές κυρώσεις.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρόνος εργασfας στις οδικές μεταφορές εμπορευ

μάτων ρυθμlzεται από τον Κανονισμό 561/2006. Ο Κανονισμός ισχύει για οχήματα
που μεταφέρουν εμπορεύματα με μεικτό βάρος μεγαλύτερο οπό 3,5 τόνους. Εφορ
μόzετοι ανεξάρτητο οπό τη χώρα της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
όταν η οδική μεταφορά προγματοποιεiται είτε αποκλειστικό εντός της Κοινότητος
είτε μεταξύ τnς Κοινότητος, της Ελβετίας και των χωρών που αποτελούν μέρος τnς
Συμφωνίας γιο τον Ευρωηόiκό Οικονομικό Χώρο.
Οχήματα το οποία καλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές ολλό εξαιρούνται από

τον Κανονισμό είναι το εξής:

8
8

(1)

Οχήματα των οποίων η τοχύτnτο δεν υπερβαίνει το

(2)

Οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις, τπv αστυνομία, το λι

40 km/h.

μεν, κό και την πυροσβεστική.

8

(3)

Ειδικά οχήματα που χρnσιμοnοιούντοι γιο ιατρικούς σκοπούς.
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Οχήματα που χρnσψοnοιούvτοι γιο ανθρωπιστικές αποστολές ή για

8

(4)

8

(5)

8

σε ακτίνα μικρότερη τωv 100 km από τη βάση τους.
(6) Οχήματα που υπο66λλοvται σε οδικές δοκιμές για ί\6νους τεχv~κής βελιf

τnv αvτ,μετώπισπ έκτακτων κατοστόαεωv.
Ειδικά οχήματα για τnv παροχή οδικής βοήθειας τα

onofa κινούνται

ωσnς, επισκευής ή συντήρησης και οχήματα καινούρια ή οχήματα που έχοw

υποατεi μετατροπές και δεv έχοw ακόμα τεθεί σε κυκί\αρορία.

8

(7) Οχήματα που ξεπερvούv τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.

8

(8) Οχήματα που έχουν ιστορική αξία (αντίκες) και χρησιμοποιούνται για
μη εμπορικούς λόγους.

Τα κράτη-μέλη μπορούν vα προχωρήσουν και σε περαιτέρω εξαιρέσεις οχημά

των που εμπεριέχονται σ' αυτή τnv κατnγορfα, όπως γ,α παράδειγμα 6οο αvήκουv
ατις δημόσιες αρχές και δεv αvταγωvίzοvται τα ιδιωτικά οχήματα ή χρησιμοποιού
νται για τη γεωργία, τnv κτηνοτροφία, τη δασοπονία, τnv αί\ιεία κ.ί\π .

3.2.2 Μtνιστα

διάρκεια εpyασfας

Ημερήσια διάρκεια οδήγησης: ιο σύvοί\ο ιnς διάρκειας οδήγησης που σω

ρεύεται μεταξύ του τέί\ους μιας περιόδου ημερήσιος οvάπαυσnς και τπς αρχής της
επόμενης περιόδου ημερήσιας αvόπαυσnς ή μεταξύ μιας περιόδου ημερήσιας ανά
παυσης και μιας περιόδου εβδομαδιαίας αvάπαυσnς.
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιί\αμβάvει και τις εκτός δημόσιας οδού δι
αδρομές, όιαv

n

περίοδος αvάπαυσnς γίνεται σε δnμόσ~α οδό. Διαδρομές, όμως,

που πραγματοποιούνται εξ οί\οκί\ήρου εκτός οδού χαρακτnρίzοvται ως «όλλn εργο
σiα». Δnί\αδή, ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ εvός χώρου αvάπαυσnς σε δημόσια
οδό και του σημείου φόρτωσης εμπορευμότωv (nριv
θεωρείται χρόνος οδnγnσnς. Αντίθετα,

mv έξοδο

σε δημόσια οδό)

av όίlο ιο φορτfο φορτωθεί και εκφορτωθεί

στο ίδιο εκτός οδού σημείου, ο χρόνος αυτός χαρακτnρίzεται ως «όλλn εργασία».
Σύμφωνα με mv ευρωπαϊκή νομοθεσία, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγη
σης δεv πρέπει vσ υπερβαίνει τις

9

ώρες. Π .χ.

Oδήynon

Διάλε ιιψα

45

ί\rιπα

4.5.ς

ή
Δ ι άλrιιιιια

45

120

λεmά

Διάλι ι μμα

45

λεrπα

Oδήynon

2.5~
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Δυο φορές τnν εβδομάδα μπορεί να επεκrαθεί στις
Οδήγnοn

Δ ι όλrφιια

Οδήγnοn

4,Sώρες

45 λοιιu

4.Sώρες

10 ώρες.

Π.χ.

Διάλιιιιμα

45

Οδήγnοn

lώρα

ί\ειnα

ή

Οδήγnοn
2ώρες

Δ ι άλειμμα

45

Οδήγnοn

Διάλειμιιο

4,5 ώρες

λcιηο

45

λππα

Οδήγnοn
3,5ώρες

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδr\γnσnς δεν πρέπει να υπερβαίνει τις

56 ώρες.

Η εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάννκτα τnς Κυριακής προς Δευτέρα και

τελειώνει τnν ίδια ώρα τnς επόμενης Κυριακr\ς. Ένα παρόδειγμα κατονομής του
εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης είναι το εξr\ς:

Εβδομαδιαία cnιάnawn
Οδήynσn

9

ώρι:ς

Σuνολ~κά

9 + 10+9+ 10+9+9=56 ώρες

Ο χρόνος οδnγnσnς κστό τn διάρκεια δύο συνεχόμενων εβδομάδων
ημερών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις

Ε6δοιιόδο

·αpες oδriynσnς

9

56

10

34

11

45

12

45

13

43

90 ώρες.

(14

Π.χ.:

Άθροισμα

2 dlδαμόδωv

90

79
90
88
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3.2.3 Λιάί\ειppα
ΔιάλΕιμμα : κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδnγ6ς δεν επιτρέπεται

vo οδηγεί ή vo

εκτελεί κάποια άλλη ερνασία και η οποία εξυπηρετεί αποκilε,στικό

την ανάπαυσή του.

Το διόi\ειμμα μπορεί να γίνει και εvτ6ς κινούμενου οχήμοτος υπό την προϋπό

θεση ότι δεν πραγμοτοποιείται οποιαδήποτε όλλn εργασία.
Μετά την οδήγηση
μα τουλάχιστον

45

4,5

ωρών, ο οδnγ6ς θα πρέπει να σταματάει για διόλειμ

λΕmών. Εvσλλακηκά, στην ίδια χρονική περίοδο μπορεί να

κάνει δύο στάσεις, μία τοui\όχιστοv
τοui\όχιστον

30

15

λεmών ακοilοuθοόμεvπ από όλλn μία

λεπτών. Εnισnμαίvετοι ότι

n

ακοilοuθίο των στάσεων (σύvτομn

μακρό) δεν είναι αντιστρέψιμη. Π.χ.

Oδήynon

Διάλr ιιι μα

Oδήynon

4,5 ώρες

45?.rmά

4.5ώρες

Oδήynon

Οδιίνηση ώρες

..

2,5 ώρες

- - -

Oδnνnon

Δ , ιίt.t:ιιιιιu

Oδιiynon

2ώρες

20 λttllO

2,Sώρες

3.2.4

2

Διάλει ιιιια
45λεm ά

Δι<ίλ.r ι ιψο

30

Ϊ'J'lttά

Oδnνnon
4ώρες

Πεpiοδος npεριiσιας ανάnαvσnς

Ανάπαυση: κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τn διάρκεια τnς οποίας ο οδηγός
μπορεί να διαθέτει εilεύθερα το χρόνο του.
Πcρίοδος nμcρήσιας avάπαuσης: ι<:aθnμcρινή ηcρίοδος ,~ατά τn διάρι<cια

της οποίας ο οδnγ6ς μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του και

n οποία καilύ

πτει εfτε μιο «καvοvικrί περίοδο πμερnσιας ανάπαυσης» είτε μια «μειωμένη περίο
δο nμερnσιος οvάποuσnς».
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανόπουσnς (ξεκούρασης) είναι οuτή
uπερβαίνει τις

11 ώρες. Η μειωμένη

από

ώρες.

9

έως

11

nou

περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια

Κατά τη διάρκειο τnς nεριόδοu ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται

n εργασία

ακόμn και αν πρόκεπαι για όλλο κi\άδο εργασίας και όχι για μεταφορά αγαθών
(εμπορεuμότωv).
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδnγ6ς μπορεί να βρίσκεται εvτ6ς
τοu οχήματος uπό

mv

προϋπόθεση ότι αuτό είναι ακινnτοποιnμένο, σλλά και ότι

διαθέτει uποδομή για ύπνο.

122
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(1) Ο οδηγός αρεiλει να έχει μiα ημερήσια περίοδο αvόπαοοnς μέσα στο διάστημα
24 ωρών απ6 την πραnγούμεvn ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο avόnaoonς. Π.χ.

(2)

Εναλλακτικά, η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο

περι6δους. Η πρώτη εξ αυτών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον

3

συνεχόμε

νων ωρών χωρίς διακοπές και μπορεf να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η
δεύτερη πρέπει να έχει διάρκεια τουί'Ιάχιστοv
στην περίmωοn αυτή,

12

9

συνεχόμενων ωρών. Επομένως,

ελάχιστη ημερήσια περίοδος αvάπαοοnς είναι

n

3 + 9

=

ώρες. Π.χ.

+ Άλλες εp.'Οσίες
+ Διαλείμματα = !Ιώρ€ς

Οδήynσn

(3)

Οδήνnσπ

+ Άλλες ει,νοσίLς +

Δκιλι:ίμμαιο

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ

= 4

ώρες

μειωμένες ημερήσιες χρονικές

3

περιόδους ανάπαυσης ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους
ανάπαυσης.

3.2.5 Περίοδος ε86οpα6ιαίας αιτάιιαι,σnς
Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος οvόπαυ
σn, του οδηγού διάρκεια, τουλάχιστον

45

ωρών. Σε αυτή ο οδnνόι; μπορεί να

διαθέσει ελεύθερα το χρόνο.
Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος αvάπαοοnς

του οδηγού διάρκειας μεταξύ

(1) Ο οδηγός οφείλει

24 και 45 ωρών.

να έχει μία εβδομοδιοία περίοδο ανάπαυσης (κανονική

ή μειωμένη) 6χι αργ6τερα απ6 το πέρας

6

διαδοχικών 24ωρωv περιόδων από το

τέλος mς προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας οvάπαυσnς. Δεν μπορεί, δηλα
δή, να εργά2εται συνεχόμενα πάνω από

Δ

IΤ .

Εβδοιιά&α

Τ

Π

1

IΠ

hiHll:IJ.:i 1

1

6

μέρες. Π.χ.

Εβδοιιά&α 2

1

Εθδοιιαδο 3

j Σ i Κ ί Δ . Τ I Τ I Π j Π ί Σ 1Κ Δ . Τ I Τ
144 ώρες

hii·iii.;ι;Λ

80

ώρες 111
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(2) Μέσα σε δύο συvεχόμεvες εβδομάδες έvας οδηγός μπορεί va έχει μόνο
μία με.ι ωμέvπ εβδομαδιαfα περfοδο ανόπαυσπς, n οποία θα αvτιaταθμιaτεί με

ισόnοοn χρονική περίοδο αvόnαυσnς nριv το τέλος τnς τρfτnς εβδομάδας. Π.χ.

Ε6&ψαδα

1

1

Εβ&ψαδα 2

Εβδοιιά&α 3

Εβδοιιάδα 4

1

45 + 12 = 57
(12 ώρις

'Ωρες
ιβδομοδιοlος

45

ονόηοοοnς

45

CΜmλήρωσnς)

(3) Επισnμαίvεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας εβδομόδας «πραγματικής•
εργασfας και μιας ημερολογιακής εβδομάδας. Μεταξύ δύο nμερο/Ίογιακώv εβδο

μόδωv, ο οδηγός οφείίlει va έχει εfτε μία καvοvική εβδομαδιαία avόnaυσn είτε μία
μειωμέvn.

'Ωρcς
'Ορις
...,_,, __ _ "" οδιΙ ..
........, ...... ~

γ

διόσmμο μιος ' " " -"' δύο

εβδομάδας

•
•
rlqιιιιn

Οδιiνnοιι

9

μaαξι.1

ι8&αι d&ωv ~

Ηιι(ρήσια ανάnοι•σn

ώρις Ηιιερήσια αναnαι,σn

Οδιiνnοιι 9 ώρις Ηιιt:pιiσια αν(Ιιιοι•σn

I

II

•

Οδιiνnοιι
'
9 ώρις

'Ωιχς

οδή\-,ς

Εβδομαδιαία αι'611(1\.'Ο11 (JιιιωμC\.η)

Οδή\....., ΙΟώρες

tlιιερήοια ανάnαl.'σn

Qδήο,,...,

10 ώρcς

Ηιιrρήσιο ανάnαι,σn

Οδήνηοn

9

56

ώρις Ηιιερt\σιο οvιίttcιι,σ"

Oδnynon 9 ώρες

90

Ηιιcρήοιο ανάιιοl.'σn

Οδή\'ΩΟΙ1

10 ώρες

Ηιι.ε.ρnαια ανάnαι·ση

Οδή\'ΩΟΙ1

10 ώρες

Ηιιrριiοια ον6ιιοι,σιι

Εβδοιιαδιαίο ονάιιαι•σn

58

34

Εβδοιιαδιαια ανάnαι•σn

Qδήνnσn

5

ώρις

(4) Εβδομαδιαία αvάπαυσn n οποία μοιρόzεται μεταξύ δύο εβδομόδωv (Κυριακή -

Δευτέρα) μπορεί vo μετρήσει είτε σmv nρώm είτε στη &ύτερn εβδομάδα. Σε κάθε nε
ρίmωσn nάvτως, ο οδηγός δεv πρέπει va υπερβαίνει το ανώτατο όριο τωv 144 ωρώv
που αvήκουv σε 6 εργάσιμες ημέρες σε καμία από τις δύο εβδομό&ς.
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3.2.6 Ειδι,ιέf περιπι:.ώσειf
(1) Όταν έvος οδηγάς ξεκοορόzεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχnμά του μετοφέ·
ρεται επάνω σε ένα πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει n ανάπαυσή του να διακόπτεται πάνω
από δύο φορές, ενώ n σννολική διακοπή δεν πρέπει να υπερ6αίνει τn μία ώρα.
Ο οδηγάς βέβαια πρέπει να έχει nρ6σβασn σε κλίνη.

Ένα παράδειγμα 1 l ωρnς περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης σύμφωνα με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς είναι το εξής:

Οδnνπσn
/'Αλλ,ς
εp\'Ο<ήις (η.χ.
εnιβlβοοn)

-

(2)

30 λαπά

Οδιlνποn
/ Άλλες
ιρ\'Οοίες (η.χ.
αno6i8oon)

-

.

1

30 λαπά

Σε περίπτωση δύο (ή περισσότερων) οδηγών, κατά την πρώτη ώρα, η πα

ρουο{ο του δεύτερου οδηγού εντός του οχήματος είναι προαιρετική, ενώ μετά από το
πέρας της πρώτης ώρας είναι υποχρεωτική. Αυτά επιτρέπει mv εκκίνηση του οχήματος

με έναν οδηγό και την επιβίβαση του δεύτερου οδηγού κατά μήκος της διαδρομής
υπό mv προϋπόθεση άτι αυτά πραγματοποιείται εντός διασιήματος μίας ώρας.
Κάθε οδηγάς πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχισιοv 9 ωρών
εντός διασιήματος 30 ωρών, το οποίο ξεκινά από το πέρας της τελευταίας περιόδου
ανάπαυσης. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη διοργάνωση εργασιών σε διάστημα

21

ωρών. Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δύο οδηγούς είναι 20 ώρες υπό την προϋ·
π6θεσn 6ιι καθένας οπό ουτούς μπορεί vo εργάzετοι

10 ώρες.

Π.χ.

Οδή\'>QΠ 4 ,5 ώρες
Δ ι ο?.rιιιιια και διαθεσψόιn,α

4 ,5

ώρες

Αν δεν μπορούν να τnρnθούv τα παραπάνω, εναλλακτικά οι δύο οδηγοί έχονν
το δικαίωμα να μοιρασιούv καvοv,κά τα καθήκοντα σύμφωνο με τις διατάξεις που
ισχύονν στην περίπτωση του ενός οδηγού, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.
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(3) Σε περίπτωση μετακίνησης του οδηγού από ένα όχημα σε άλλο, αν το όχη
μα υπόκεπαι σιους κavοvισμούς mς ΕΕ αλΜ. δε βρίσκεται ούΙε σιηv περιοχn κατοικίας

του οδηγού ούΙε σmv περιοχή όπου εδρεύει η εταιρε{α, τότε ο χρόνος μετακfνησnς δε
μετράται ως χρόνος αvάπαοοnς (εκτός αν είναι εντός πλοίου ή τρένου και υπάρχει πρό
σβασn σε κλίνη). Ο χρόνος αυτός καιαγράφεrαι επίσnμa ως «όλλπ ερνοσίa,,. Π.χ.

Οδήγnοn

Oδn1non

IΗ

(αλλ11 fP\'t1σιc1)

[

οι,οκι\-ηιοι• ΙΧ

φe>ρm\'00
4,Sώρ<ς

30 λι:ιιιο

.

.

μερησιο η

βδ

δ

.

~ιιο ιοιu

ον<ιιιουοrι

3.2.7 Σύvοφο
Στον πίνακα που ακολουθεί γfvεται η σvvοψη των κυριότερων κανονισμών της ευ
ρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τους περιορισμούς του ωραρίου των επαγγελμα
τιών οδηγών.

Διαλείμματα

Δ1άi\ειμμα με διάρκεια τουί\όχιστοv

45 λεπτών πρέπει

να γfvετa,

μετά από (καιό μέγιστο) 4,5 ώρες οδήγησης. Το διάλειμμα μπορε{
να γfvετα, σπαστό εντός
τουΜχιστοv

4,5 ωρών σε δύο περ16δους: η πρώτη
15 λεπτών κα, η δεύτερη τουΜχιστοv 30 ίlεπτώv.

Ημερήσια

Μέγ1στπ διάρκεια είναι οι

οδήγηση

εφικτή έως 2 φορές την εβδομάδα.

Εβδομαδιαία
οδήγηση
Οδήγηση

2

εβδομάδων

9 ώρες.

Μέγ1στn διάρκεια

56 ώρες.

Μέγιστη διάρκεια

90 ώρες.

Επέκταση στις

Εβδομαδιαία

Μία κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση

ανάπαυση

ή μίο μειωμένη

(24

10 ώρες, είναι

(45 τουί\άχιστοv ωρών)

τουλάχιστον ωρών) πρέπει να ξεκινά όχι

αργότερα από το πέρας έξι συναπτών 24ώρων από το τέί\ος της
προηγούμενης εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Σε κάθε δύο διαδο
χικές εβδομάδες, ο οδηγός πρέπει να έχει δύο τουί\άχιστοv
εβδομαδιαίες αvaπaύσεις, εκ των οποίων η μία κανονική.
Τέλος, σημειώνεται ότι αποτελεί υποχρέωση η καταγραφή του χρόνου εργασfας

των εκτελούντων κινητών δρασιηριοτήτων οδικών μεταφορών. Οι οδηγοί οφεί
ί\ουv να διατηρούν τα σχετικά αρχεία (δελτία ή ηί\εκτραvικά αρχεία) \ΙΙΟ διάστημα

28

ημερών. Τα αρχεία αυτό φυί\άοοονται τουί\άχιστοv για ένα έτος μετά τη λήξη

της καλυπτόμενης περιόδου από τον οδικό μεταφορέα. Οι εργοδότες είναι υπεύ-
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θυvοι γ~α την καταγραφή του χρόνου εργaσfας των μετακινούμενων εργαzόμεvωv.
Κοτόnιv αίτησης, ο εργοδότης παρέχει στους μετοκιvοόμεvους εργazόμεvους αντί
γραφο του αρχείου όπου έχουν κοτογροφεί οι ώρες εργaσfας.
Σε κάθε nαροβάτn των διατάξεων σχετικά με το ωράριο εργασίας επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις που nροΒΜποvται (χρηματικό πρόστιμο, προσωριvή δια

κοπή λειτουργίας τμήματος ή του συvόilον της εnιχείρnσnς για διάστημα ακόμη και
μεγαi\ύτερο των τριών ημερών ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της). Enιnilέ

ov, n παράβαση ορισμένων εκ των σχετικών συνιστά ποινικό αδίκημα.

3.3

Ταχοyράφος

Σύμφωνα με τnv ευρωπαϊκή νομοθεσία τα φορτηγά υποχρεοόvται να διαθέτουν ταχο
γράφο nilnv των εξαιρέσεων που έχουν προοvαφερθεί (βλέπε παράγραφο 3.2.1).

Ο χροvοτaχονράφος πρέπει να εivαι εγκεκριμένου τύπου και αοοτά ρυθμισμένος.

3.3.1

Αναί\οyι.κός rαχοyράφος

Τα ήδη κυκi\οφορούvτα οχήματα είναι εξοπi\ισμέvα με αvαi\ογικό ταχογράφο, ο
οποίος κατογράφει σε χάρτινο δίσκο το εξής:

8

τnv τοχύιnτα του οχήματος

8
8

τη διοvνόμεvn απόσταση

8
8

το χρόνο εργασίας και αναμονής

8

το άνοιγμα της συσκευής.

το χρόνο οδήγησης
τις διακοπές εργασfας και τους χρόνους ανάπαυσης

Η γνώση της αρχής λειτουργίας και του τρόπου χρήσης του αvαi\ογικού ταχο
γράφου οποτεi\ούv προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας
Γ και Γ+Ε.

3.3.2

Ψηφιακός rαχοyράφος

Από το 2006 είναι nίlέov υποχρεωτικός από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός
των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους. Στην Εi\i\άδα, υnοχρέ
ωοn να διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο έχουν τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί

οπό 1/5/2006.
Ο ψηφιακός ταχογράφος (σχήμα 3.1.) αποθηκεύει ψηφιακά στοιχείο σχετικά με τον
οδηγό και το όχημα τόσο στην ειδική κάρτα μνήμης του όσο και στην «έξυπvn κάρτα•

του οδηγού. Αποτελείται οπό τη μοvό&ι οχιiμαrος και το μετρnm rαχύmrσς.
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Κάθε οδnγός που οδnγεί όχnμα εξοπλ~σμένο με ψnφιακό ταχογράφο υποχρε
ούται να διαθέτει ατομική κάρτα οδnγού. Σε περίmωσn που το όχημα χρησιμοποιη
θεί χωρίς εισαγωγή της σχετικής κάρτας, αυτό καταγράφεται στη μονάδα οχήματος.
Οι οδηγοί μπορούν να έχουν μόνο μία ατομική κάρτα, ενώ απαγορεύεται αυστnρά

n χρήσn

κάρτας άλλου οδnγού. Η κάρτα πρέπει να εισάγεται στnν ειδική υποδοχή

(διαφορετική για τον πρώτο οδηγό και τον συνοδηγό) αμέσως μετά τnν είσοδο στο
όχημα και πριν αυτό εκκινήσει. Βεβαιωθείτε για τnν καλή λειτουργία του ταχογρά
φου και αυμηi'Ιnρώστε στοιχεία ιδιοχείρως, αν αυτό απαπείtαι. Ανά πάσα στιγμή
πρέπει να είστε σε θέση να εκτυπώσετε τις πληροφορίες που θα σος znτnθούν από
τις αστυνομικές αρχές, οπότε φροντίστε για την προμήθεια σχετικού χαρτιού και την
εξοικείωσή σος με τη διαδικασfα εκτύπωσnς.

D
•

'
Σχήμα

-

3.1. Αρχές i'Ιεπουργlaς ψnφιaκού ταχαγρόφου

Οι Αρμόδιες Υππρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυ
τοδιοικήσεων nαρέχαυν τπν •έξυπνη» κάρτα οδηγού.
Ο ψnφιακός ταχογράφος προσφέρει στον χρήστη ένα εύρος δυνατοτήτων ηλε
κτρονικής εισαγωγής στοιχείων σχετικό με το όχnμα και τις ενέργειες που πραγ

ματοποιήθηκαν. Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτnτn μόνο σε περί

mωσn δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ο οδnγός πρέπει να ελέγχει ότι κάθε στιγμή ο ταχογράφος είνοι ρυθμισμένος
στnν κατόλλni'Ιη θέσn λειτουργfας. Οι πιο συνηθισμένες είνοι οι εξής:
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1. Θέσn
Αυτή

«οδιίγnσnς»

n έvδειξn κοτογρόφετοι ουτόμοτο στους περισσότερους τοχογρόφους.

2. Θέσn «άλΛες εργασίες»
Κοllύnτει όλες τις δροστnριότnτες που ορfzοvτοι ως «εργοσfες» σvμφωvο με τους
κavavισμοvς της ΕΕ

nilnv της οδήγnσnς. Περιί\aμβάvοvτaι όλες οι εργασίες γιο

τον ίδιο ή άί\ί\ο εργοδότη, στο πί\aίσιο του τομέα μεταφορών ή εκτός

aurov.

3. Θέσn «διαθεσιμότnτας»
Kallύmει τις περιόδους avaμovής,

n διάρκεια των οποίων είναι κaτά προσέγγιση
n
naρομοvή εντός πλοίων (ferry boats). Σrnv περίπτωση auτή κaτοτάσσοvτaι κaι οι
χρόνοι avaμovής του δεvτερου οδnγοv εντός του οχήματος υπό rnv προϋπόθεση

γνωστή εκ των προτέρων. Ποροδείγμοτο τέτοιων χρονικών διοστnμότωv είνοι

ότι δεν εκτελεί άί\ί\n εργοσίa (π.χ. nilonγnσn).

4. Θέσn «διαΛείμματος ή αvάπαvσnς»
ΚοΜmει το διοί\είμμοτο κaι τις ημερήσιες κοι εβδομοδιοίες περιόδους οvόπουσnς.

Στο διοστnμaτο auτά, οι aδnγοί aφείί\aυv va μnv εργόzοvτaι σε οποιοδήποτε θέσn
εργοσίος.
Στους ψnφιaκούς τaχογρόφους, ο χρόνος που avaί\ώvετaι εντός του οχήματος
οπό τον δεύτερο οδnγό κστaγρόφετaι σιn θέσn «διaθεσιμότnτaς», χωρίς

m

δυ

vοτότnτο ολλογής στn θέσn «οvόηοuσnς» ή «άί\ί\ωv εργοσιώv». Επομένως, άλλες

εργοσfες πρέπει vo εισόγοvτοι ιδιοχείρως. Av ο δεvτερος οδηγός δεν εργόzετaι
κaθόί\ου σε aυτή την περίοδο, οι aσιuvομικές αρχές δέχονται πως το πρώτο

45

λεπτά είvοι γιο διόί\ειμμο.

Efvoι δυvοτόv έvος οδηγός vo οδηγήσει δvο οχήμοτο εντός διοστήμοτος μίος
nμέρος, εκ των οποίων το έva

va είvaι εξοπλισμένο με ψηφιακό τaχογρόφο κaι το

άί\ί\ο με οvaί\ογικό. Σmv περίπτωση aυτή, ο οδηγός οφείλει vo κaτaγρόφει κavο
vικά τις δροστnριότnτές του κοι στο δοο μnχοvήμοτο.

Η ί\ειτουργίa του ψnφιaκοv τaχογρόφοu είvaι οπλή κaι, εφόσον εξοικειωθείτε
με aυτήv, θa διaηισιώσετε ότι θa διευκολύνει σημαντικά

rnv εργοσίa σος κaι θa

εnιτοχvvει τις σχετικές διοδικοσίες. Πορ' όλο ουτά, Μθη μποροvv

vo συμ6οvv

πάντοτε. Σε περίπτωση ί\οvθοσμέvnς κοτογροφής, συvιστάτοι vo εκτυπώνετε το
σχετικό φύλλο κaι πάνω σε aυτό

va εηισnμaίvετε το λάθος κaι va avaγρόφετε

κάθε σχετική ί\εητομέρειο.
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Υποχρεώσεις διαχειρισrώv σrόί\ου φορrnγώv
Οι δισχε,ρισιές σιόλου φορτnγώv έχουv νομικές ευθόvες σχεηκά με τnv τήρηση

τωv κσvοvισμώv οπό τους οδnγοός που βρίσκοvτοι υπό τnv εποπτεία τους. Ειδικό·
τερα, οφείλουν vo:

8

εξσσφαλίσουv όη οι ταχογράφοι εfvσ, κατάλληλο ρυθμισμένοι και σωσιά
ελεγμένο,

8

προμηθεύουν επαρκή ποσότnτο υλικών για mv εκτύπωση

8

εξασφαλίσουν

rnv

επιστροφή rωv κοrογεγρομμέvωv αρχείων οπό τους

οδηγούς

8

καθοδηγήσουν σωστό τους οδnγοός στnv tήρnσn tωv καvοvισμώv

8

κάνουν κατάλληλο χρονικό προγρομμοησμό σύμφωνο με rους ισχύο
vrες περ,ορ,σμοuς

8

μnv καθορίzουv το ύψος τωv αμοιβών με βόσn

m διαννθείσα απόστοσn

8

προβαίνουν στnv εξαγωγή κοι αποθήκευση στοιχείων από τn μοvόδο
οχήματος με περιοδικότητα που προβλέπετο, οπό

8

m

νομοθεσία

είναι σε θέσn vα πορουσιόσουv στις Αρχές στοιχε.ία εvός έτους.

Η ρύθμισn rου ψnφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

8
•
8
8

κάθε δύο χρόνιο

μετά οπό κάθε επισκευή του
σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας

av

μείνει εκτός λειτουργίας το ροΜι γιο διάστημα μεγαλύτερο των

20

λεπτών

8

με κάθε μεταβολή τnς διάστασης των ελαστικών ή του χορακτnριστικού
συvrελεστή μετάδοσης του οχήματος.

3.4

Κυρώσεις

Η Ελλάδα εξέδωσε το 2007 τον Νόμο υπ' αριθμ.

3534/07, όπως τροποποιήθπκε με

rov Νόμο 3897/2010, ο οποίος αvοφέρειαι σιn «Συσκευή Ελέγχου (ταχογράφος),.
Σrους οδπγοός, στις μεrοφορικές επιχειρήσεις και σιο εξουσιοδοτnμέvο συνεργείο
που παροβιόzουv ης διατάξεις κοι τn σχετική με ουτόv εθνική νομοθεσία επιβάλλο
νται οι ακόλουθες κυρώσεις:

1.

Στοv οδηγό, χρnμστικό πρόσιιμο οπό εκατό

(1.000)

ευρώ μέχρι χίλια

ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται π άδεια οδήγησης

για χροv~κό διάστημα από έvov
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Στη μεταφορική επιχείρηση, χρηματικό nρόατιμο αnό τετρακόσια

2.

(400) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ κa, αφοίρεαn της
άδειας κυκλοφορίας και τωv κρατικώv nιvακίδωv του οχήματος από
δέκα

(10) ημέρες έως έξι (6) μήvες.

Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, χρηματικό πρόστιμο οπό δύο χιλιά

3.

δες (2 .000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Σε nερίmωσn
υποτροπής αφαιρείται
έvav

n

άδεια ί\ειτουργίας για χρονικό διάσιnμα από

(1) μέχρι τρε1ς (3) μήvες.

Γιο οδι'iγnσn πέρα του προβλεπόμενου ανώτατου χρον1κού ορίου χωρίς
διάλειμμα, επιβάλλεται nρόατιμο

200 ευρώ.

Σχετ1κά με τnv ευθύvn της μεταφορικής επιχείρησης, οι εταιρείες nαροχι'iς με

τοφορικώv υπnρεσιώv πρέπει vo διοσφαί\ίσουv ότι οι οδηγοί τους συμμορφώvοvτοι
πΜρως με τοv Κοvοvισμό 3821/85 γιο τους τοχογρόφους. Εnιηί\έοv, δεv πρέπει vo
δίvουv μπόνους σιους οδηγούς το οποία να σχετίzοvτα1 με τις αnοσιάσε1ς που οδήγn
σοv ι'i το φορτίο που μετέφεροv, γιατί έτσι διακιvδυvεύετο,

n οδική οσφ6λε10.

Πρέπε,

ί\οιπόv vo διοσφοί\ίσουv όrι ο χροv,κός προγραμματισμός της μεταφοράς θο γfvετοι
με βάστι τοv Καvοv,σμό κοι ότι το δεδομέvα του τοχογρόφου θα ί\ομ6άvοvτα1 σιοv
οωaτό χρόvο και θα αποθnκεύοvτοι γιο τουί\6χισιοv έvο έτος. Η επιχείρnσn μετο

φορώv πρέπει vo δίvει κaτόλλnί\ες οδnγfες σιοv οδηγό και vo διεvεργεl τακτικούς
ελέγχους προκε,μέvου va διασφαλίzει

rnv τήρηση τωv ρυθμίσεωv.

Οι εταιρείες είvοι υnεύθυvες γιο ηοροβάσεις που διέπροξοv οδηγοί που ovriκoυv ο' αυτές, ακόμα κι

av n

παρόβασn έχει διαπραχθεί σια έδαφος άλλου κρά

τους-μέί\ους ι'i τρίτης χώρος. Δεv είvοι υπεύθυvες σιις περιπτώσεις όπου δεv μπορεί

νο τους αποδοθεί ευθύvn, όπως ότοv έvος οδηγός που δουλεύει γιο περισσότερες
από μία μεταφορικές εταιρείες δεv τις έχει εvnμεpώσει εγκαίρως και nΜpως. ώσιε
αυτές να καταρτίσουv το σχεδιασμό του χροvοδιογρόμματος μεταφοράς με βάσn

rov Κοvοv~σμό.
Τέί\ος, οι επιχειρήσεις, οι οnοσιοίlείς, οι μεταφορείς φορτίωv, οι εργοί\66οι, οι
υnεργοί\66οι και τα γραφεία οπασχόί\nστις οδnγώv πρέπει

va εξασφολizουv ότ1 τα

συμβοτικώς συμφωvούμεvα ωρόρια δρομοίlογίωv nλnρούv τοv Κοvοvισμό.

3.5

Υποχρεώσεις oδnyώv φορτnyώv

3.5.1

J'\δειες άσκησης επαπέ.λμαrος 06,κοv
μεrαφορέα εμπορεvμάrωv

Ως «επάγγελμα οδικού μεταφορέα εμnαρευμάτωνν vοείται η δραστηριότητα κάθε
επιχείρησης η οποίο εκιελεί μεταφορά εμπορευμότωv γιο λογοριοαμό τρίτωv είτε

131

Ενόmτατρίm

με όχημα με κινητήρα είτε με συνδυασμό σχημάτων. Οι άδειες άσκησης επαγγέλ
ματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων καθορίzοvται με βάση το Π.Δ.

346/2001,

το οποίο θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τnv απόκτησή τους από φυσικό ή
νομικό πρόσωπο. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι συνοπτικά:

1.
2.
3.

Η αξιοπιστία

Η οικονομική επιφάνεια
Η επαγγελματική επάρκεια.

Αν ο αιτών δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά επιχείρnοπ, η προϋπόθεση της αξι
οπιστίας και της επογγεί\ματικής επάρκειας πρέπει να πί\nρούτοι από το πρόσωπο

ή τα πρόσωπα που διευθύνουν μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριό
τητες της επιχείρησης. Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας ενός ατόμου δεν πί\nραύται,
όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω ί\άγους:

1.

Έχει καταδικαστεί, τελεσίδικα, κατά τnv προ της υποβοί\ής της αίτnοπς
δεκαετία, για ένα από τα παρακάτω ποιVΙκά αδικήματα: Λαθρεμπορία,
μεταφορά λαθρομεταναστών, nαράβαοπ της νομοθεσίας «περί ναρκωτι

κών•, σωματεμπορία, μαστροπεία και εκμετάλλευση πορvώv, αvθρωπο
κτοvίο από πρόθεοπ, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεοπ, απάτη,
κί\οπn, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, αί\πτεία, βι
ασμός, ononMvnσn αvnί\ίκωv, υπεξαίρεση, απαγωγή, σύσταοπ συμμο
ρίας.

2.

Έχει καταδικαστεί, κατ' εnαvάί\nψn, για παραβάσεις της εμπορικής νο
μοθεσίας.

3.

Έχει καταδικαστεί, καθ' υποτροπή, για παραβάσεις διατάξεων του νόμου

για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή διατάξεων της φορο
ί\ογικής νομοθεσίας ή του Τεί\ωvειακού Κώδικα.

4.

Έχει καταδικαστεί, καθ' υποτροπή, για παραβάσεις διατάξεων που αφο
ρούν mv ασφ&uοπ των οχημάτων.

5.
6.

Έχει κηρυχθεί σε nτώχευσn.
Έχει κηρυχθεί ακστάλλnί\ος για την άσκnοπ του επαγγέλματος του οδι
κού μεταφορέα .

7.

Έχει καταδικαστεί, καθ' υποτροπή, για παραβάσεις που αφορούν τις
δραστηριότητες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και ιδίως τις διατάξεις
σχετικά με: (α) τις μισθολογικές και εργα01ακές συνθήκες του επαγγέί\
ματος, (β) το χρόνο οδήγnοπς και ανάπαυσης των οδηγών, {γ) τα βάρη
και τις διαστάσεις των οχημάτων εnαγγεί\ματικής χρήσεως, (δ) την οδική
ασφόί\εια,

mv

ασφόί\εια των οχημάτων,

ντος και τnv επαγγεί\ματικn ευθύνη.
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Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια συvίστστοι στην ύπαρξη
των οικονομικών πόρων που είναι οvογκοίοι γιο

vo

εξοοφο

ί\fzετοι η ορθή έναρξη λειτουργίας και η καλή διαχείριση της
επιχείρησης. Γιο την εκτίμηση της οικονομικής επιφάνειας λομ
βόvοvτοι υπόψη το διαθέσιμο κεφάλαιο, η δοvειολnmική ικο

vότnτο, το πάγιο στοιχείο, οι δαπάνες αγοράς των οχημάτων κοι
του εξοπλισμού της επιχείρησης. Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί
η απόδειξη

611 διαθέτει η επιχείρηση κεφόλοιο κ01 αποθεματικό

ύψους τουί\άχιστοv

9 .000 ευρώ ότοv χρησιμοποιεί έvο όχημα

και 5.(Χ)() ευρώ γιο κάθε πρόσθετο όχημα. Οι κατά τόπους υπη
ρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών (πρώην

Νομορχιοκώv Αυτοδιοικήσεων), ως αποδεικτικό στοιχείο, δέ·
χοvτοι τη Βεβαίωση ή την παροχή οσφόί\ειος οπό τράπεzο, η
οποίο μπορεί να παρέχεται με τροnεzική εγγύηση.

Η επαγγελματική επάρκεια οποδεικvύετοι με το Πιστοποιητικό Επογγεί\μοηκής

Επάρκειας, που χορηγείται οπό τις Περιφέρειες στους εvδιοφεράμεvους, έπειτα
από παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικές Σχολές Επογγεί\μοτικής Κατάρτισης
Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς γραπτές εξετάσεις που διοργοvώvοvτοι από
αυτές (Περιφέρειες). Αποροίτnτn προϋπόθεση γιο την εγγραφή των υποψηφίων

στις παραπάνω σχολές είναι η υποβολή σε αυτές επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου
Σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης ή άλλης ισοτίμου τεχνικής ή εnογ
γεί\μοτικής εκπαίδευσης χώρος μέλους της ΕΕ. Οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης χώρος-μέλους της ΕΕ δεν υποχρεούνται

vo

φοιτnσουv στις σχολές αυτές (ΣΕΚΑΜ). Το Πιστοποιητικό Επογγεί\μοτικnς Εnάρ·
κειος ανάλογο με την εξετοzόμεvn ύλη διοκρίvοvτοι σε Εθνικών ή Διεθνών Μετα
φορών.

Οι εκδιδόμενες άδειες αφορούν Εθνικές μόνο

n Εθνικές και Διεθνείς μεταφο

ρές, είναι πενταετούς διάρκειας και οvοvεώvοvτοι οvό πενταετία, εφόσον nορομέ
vουv οι αvογκαίες προϋποθέσεις.

3.5.2

Υιιοχpεώσεις των τι,ιιοιιοιnμένων
σvμ8άσεωv μεταφοράς εμιιοpει,μάτωιι

Η σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων φέρει το χοροκτnρο συμβάσεως έργου.
μεν αφορά εσωτερικn μεταφορά ρυθμίzετοι οπό τις διατάξεις των όρθρων

Av
102-107

της Εμπορικής Νομοθεσίας και συμπληρωματικό οπό τις διατάξεις γιο τn σύμβαση

έργου του Αστικού Κώδικα, ον δε αφορά διεθvn οδική μεταφορά διέπεται οπό τις
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διατάξεις τnς Διεθνούς Σύμβοοnς της Γενεύης

(CMR), n οnοίο

κυρώθηκε οπό τη

χώρο μας με τον Νόμο 559/1977.
Γιο την έγκυρη κατάρτιση σύμβοοnς οποπείται οι συμβαλλόμενοι (δηλαδή ο μετα
φορέας και αυτός που του αναθέτει το έpγο mς μεταφοράς) να έχουv δικοιοπροκτική
ικοvότπτο, δηλαδή να είναι ενήλικες και va μπv τους έχει αφαιρεθεί με δικαστική οπό

φοοn το δικαίωμα κατόρτιοnς συμβάσεων. Αν n σύμβοοn καταρτίστηκε Μνω nMvnς,
απάτης ή απειλής, μπορεί να ακυρωθεί. Η σύμβαοn μπορεί
έγγραφη. Εφ6οοv είναι έγγραφη πρέπει

va

είναι πραρορική ή

va τίθεται n υπογραφή των συμβαλλομένων

στο ίδιο έγγραφο. Η έγγραφη σύμβοοn τροποποιείται μόνο εγγράφως. Σύμβοοn που
οvnβοίvει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή στο χρηστό ήθη είναι όκυρn. Όποιος
κατά τις διοnρογματεύσεις γιο

m σύνοψη σύμβαοnς προξενήσε, με δική του ευθύνη
va επανορθώσει, και ον ακόμα n σύμβαοn

στον 6λλοv znμιό είναι υποχρεωμένος

δεν κοτορτfσθnκε (ευθύνη οπό τις διαπραγματεύσεις). Οι συμβάσεις ερμnvεύοvτοι
όπως οποπεί n καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και οι συνήθεις πρακτικές κατά τις
συvολλογές (ή συvολλακτικό ήθη). Όταν σε μια σύμβοοn και οι δύο συμμετέχοντες

οvολομβάvουv υnοχρεώσε,ς,

n σύμβοοn καλείται

αμφοτεροβαρής. Κάθε σύμβοοn

χοροκτnρίzετοι οπό:

8

Τους συμ8ολλόμεvους, οι οποίοι συμμετέχουv στη σύμβαοn και οι οποίοι
μπορεί να οvοφέροvτοι και ως «συμβaλλόμεvος,, και «αvτισυμβaλλόμενος,,.

8

Τnv παροχή, δηλαδή την εργασία, το έργο ή mv υππρεσίο που θα παρέχει ο
ένας οπό τους συμβaλλόμεvους.

8

Τnv αντιπαροχή, δηλαδή το οvτόλλαγμο (αμοιβή, εργοσίο, υπnρεσίa κ.λπ.)
που θα πορέχε, ο άλλος συμ8ολλόμεvος.

Σmv παρούσα περίrπωοn, οι συμβaλλόμεvοι είναι ο μεταφορέας και αυτός που αvο
θέtει m μεταφορά. Η ΠJ)Ο'Ι].Jατοποίnοn της μετaφορός είναι n παροχή και

n αμοιβή είναι

n οvτιπaροχή. Το βασικό στοιχείο στη λεπουργίa μιας σύμβασης έχουν ως εξής:
1.

Ο συμβaλλόμεvος έχει δικαίωμα

va

αρνηθεί mv εκπλήρωσn mς παροχής

(μεταφοράς) γιο όσο χρόνο ο αvτισυμ8ολλόμεvος (που οvοθέτε, το μετοφο,
ρικό έργο) δεν εκπλπρώνε,
σnς της σύμΒοσnς), εκτός

mv οvτιnοροχή (αμοιβή) (έl.Όtaan μη εκnλήρω
av έχει υποχρέωοn va εκπληρώσει πρώτος mv

παροχή.

2.

Αvοέvοςοπότουςσυμβολλόμεvουςεκnλήρωσε κατά ένα μέροςmν παροχή
(μεταφορά), δεν μπορεί ο όλλaς va ορνnθεί mv αντιπαροχή (αμοιβή) όταν n
όpvnon οvτιΒοίνει σmv καλή πίσm Ν:1γ(Ι) των ειδικών περιστάσεων και ιδίως
επε,δή το μέρος mς παροχής που κοθυσrερείται ακόμη είναι επουσιώδες.

3.

Αν η παροχή του ενός οπό τους συμβaλλόμεvους είναι οδύvοm οπό γε,ιονός
γιο το οποίο αυτός δεν έχε, ευθύνη, οποί\ilόσσετοι και ο όλλaς συμβaλλόμε-
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νος από mv αντιπαροχή και mv αvαz11τεί, αν τυχόν mv κατέβαλε, δικαστικό
(διοτόξεις αδικαιοΜγητου πί\ουτιαμού).

4.

Αν π παροχή του ενός από τους συμβολλόμεvους έγινε αδύvατπ από σφάλμα
του άλλου, αυτός δεν απολλόοοεrαι από τnv υποχρέωση σvτιπαροχής.

5.

Αν η παροχή του ενός από τους συμβαλλόμενους είναι αδύνατη από

γεγονός για το οποίο αυτός έχει ευθύνη, μπορεί ο άλλος είτε va εnικαilε
στεί τα δικαιώματα του όρθρου 380 του Αστικού Κώδικα είτε va απαιτήσει
αποznμίωοn είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση .

6.

Αν ο ένας από τους συμβαλλόμενους έχει καθυστερήσει mv παροχή

που οφείilει, έχει δικαίωμα ο άλλος να του θέσει εύilογη προθεσμία για
εκπί\ήρωσή της, δηλώνοντας συvόμα ότι μετό την πάροδό της δε θα
αποδεχτεί την παροχή . Αν περάσει άπρακτη n προθεσμία, ο τελευταίος

έχει δικαίωμα ή να οnαιτήσει anoznμίωon για rn μη εκnί\ήρωση ή να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, όχι όμως να απαιτήσει την παροχή.

7.

Αν τα περιστατικό, στα οποία κυρίως, ενόψει mς καiΊής πίσmς και των

αυvαλλακt1κώv ηθών, τα μέρη σmριξαv τη σύναψη αμφοτεροβαρούς
σύμβασης, μεταβί\ήθηκαv ύστερα από ί\όγους που ήταν έκτακτοι και δεν
μπορούσαν να προβί\εφθούv, και από τη μεταβοί\ή αυτή η παροχή ενόψει
και ιης αντιπαροχής έγινε υπέρμετρο επαχθής (δnΙΊαδή ο ένας εκ των

συμβαλλομένων δεν μπορεί να εκπΙΊnρώσει τις υποχρεώσεις του), το δι·
καστήριο μπορεί κατό τnv κρίση του, με αίτηση του ενός συμβαλλόμενου,
να μεταβάλλει τους όρους της σύμβασης στο μέτρο που τους αρμόzει ή
και να αποφασίσει τn Μσn της σύμβασης εξ οΙΊοκί\ήρου ή κατό το μέρος
που δεν έχει εκτελεστεί. Αν αποφασιστεί η ΙΊύσn mς σύμβασης, επέρχεται

απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που nnγόzow απ' αυτήν και οι
συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαια υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές

που έλαβαν κατό τις διοτόξεις για τον αδικαιοί\όγnτο πΙΊουτιαμό.

Με τη σύμβαση έργου ειδικότερα, ο εργοΙΊόβος (ο μεταφορέας στην ηαρού·
σο περίπτωση) έχει υποχρέωση vo εκτεΙΊέσει το έργο (παροχή) και ο εργοδότης
(αυτός που αναθέτει το μεταφορικό έργο) να καταβόΙΊει τη συμφωνημένη αμοιβή
(αντιπαροχή). Η αμοιβή του εργοΙΊόβου καταβάλλεται κατό ιnv nαρόδοσn του
έργου. Αν η αμοιβή συνίσταται σε χρήματα και δεν nιατώθnκε, είναι τοκοφόρα
από την nαρόδοσn του έργου. Ο εργοΙΊόβος φέρει τον κίνδυνο του έργου ωσότου
γίνει η παράδοσή του. Ο εργοδότης φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής

και χειροτέρευσης του υΙΊικού που είχε δώσει . Αν από εΙΊόπωμα rnς ύΙΊης που χο
ρήγησε ο εργοδότης ή εξαιτίας του τρόπου που αυτός όρισε για την εκτέΙΊεσn (με
ταφορά), το έργο κατοστρόφηκε ή χειροτέρεψε πριν από την παράδοση ή έγινε

οδύvατn η εκτε?~εσή του, ο εργοΙΊόβος έχει δικαίωμα, εφόσον επέστησε εγκαίρως
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τnv προσοχή του εργοδότn οε αυτούς τους κιvδύvοuς, va απαιτήσει αμοιβή για

rnv εργασία που εκτελέστηκε και aπόδοσn τωv δanavώv που δεv περιλομβόvο·
vτaι στnv αμοιβή. Δεv aποκλεfετaι και περαιτέρω εuθύvn ταυ εργοδότη εξαιτίας
τnς uπαιτιότnτός του. Θα πρέπει va σnμειωθούv το εξής:

1.

Με βόσn τοv Εμπορικό Κώδικα (ΕΚ), σε ό,rι έχει σχέσn με τις εσωτερι
κές μεταφορές, πρaσδιορfzεται n εuθύvn του μεταφορέα, ο οποίος εlvαι
υπεύθυνος γιο τnv εκτέλεση τnς μετοφορός. Κατό τοv ΕΚ n οποιαδήποτε
zπμιό κοτό

m

μετοφορό προέρχεται από uπαιτιότnτα του μεταφορέα, εvώ

ο μεταφορέας μπορεl va anολλογεί οπό τnv εuθύvn μόvο av aποδείξε,
ότι n znμιό (οπώilεια ή βλόβn) τωv εμnορεuμότωv οφειϊlετοι σε γεγονός
για το οποίο κοτό τοv vόμο δεv ευθύνεται. Δnilαδή va οφεΟ\ετοι n znμιό
σε ανωτέρα βία ή σε εΜπωμα του εμπaρεύμαrος ή τέιlος σε πταίσμα

του znμιωμέvau στοv onolo avήκouv τα εμπορεύματα. Η naρailaβή τωv
εμπορεuμότωv από τοv vομιμοποιnμέvο ποραλήnτn χωρίς τn διοτύπωσn
επιφuilόξεωv σuvεπόγεται πούσn mς εuθύvnς του οδικού μεταφορέα.

2.

Οι αξιώσεις εκείvωv που ασκούν τn μεταφορό γενικό προσώπων και
nρογμότωv για κόμιστρο και για τα έξοδό τους υπόκεινται σε πενταετή
παραγραφή. Η παραγραφή οvαστέλλετοι γιο 6οο χρόvο ο δικαιούχος
εμποδίσιnκε a.πό λόγο ανωτέρας βίας va ασκήσει mv aξ(ωσή του. Αva

στέλλετaι επίσης η παραγραφή για όσο χρονικό διάστημα ο υπόχρεος
απέτρεψε με δόλο τοv δικαιούχο va ασκήσει τηv αξίωση. Τnv παραγρα
φή διακόπτει n έγεροn τnς αξίωσης από τnv πλευρό του μεταφορέα.

3.5.3

.Σύιn:αξn εyypάφωv ιιοv σvvιcn:ovv

ra

σι5μ8ασn μεrαφοράς

Η σύμβαση οδικής μεrαφορός εμπορεuμότωv aποδεικvύεται από έγγραφο που
οvομάzετaι χερσαίο φορτωηκή (ή ani\6 φορτωτική). Πρόκειται για έγγραφο το
οποίο αφενός χρnοιμεύει ως απόδειξη τnς ποραi\αβής τωv εμπορεuμότωv από
τοv χερσαίο μεταφορέα στοv τόπο τnς αποστοilής, αφετέρου δε με aurή ο με
raφορέaς availaμβόvει τηv υποχρέωση va παραδώσει τα εv λόγω εμπορεύματα

στοv τόπο του προοριομού, σrov vομιμοηοιούμεvο ως naρailήnτn. Η φορτωτι
κή, av είvαι xpovoiloγnμέvn (δηλαδή av αφορό το χρόνο πραγματοποίπσnς της
μετοφορός), θα πρέπει va αναφέρει το είδος και το βόρος ή το ποσό τωv προς

μετοφορό προγμάτωv, τnv προθεσμία εvτός τnς οποίας πρέπει va εκτελεστεί n
μεταφορά, το όνομα και τnv κατοικία του μεταφορέα, το όνομα του παραi\ήπτn, το
κόμιστρο, τπv οποzπμίωσn που οφείλεται σε περίπrωσπ αργοπορίας. Υπογρόφετaι
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οπό τον οποστολέο ή τον μετοφορέο. Η χερσαία φορτωτική δύναται να εκδοθεί ως
ονομαστική ή εις διαταγή. Όταν είναι ονομαστική μετο6ι6όzετοι διο εκχωρήσεως

(δnλοδή τnν παραδίδει ο μεrοφορέος στον πορολr\πτn) όταν όμως εκδίδεrοι εις
διοrογή μεrο6ι6άzεrοι διο οπισθογραφήσεως (υπογράφεrοι οπό τον πορολήπτn).
Η οπισθογράφηση τnς χερσαίος φορτωτικής έχει ως αποτέλεσμα:

1.

tn νομιμοποfnσn εκείνου υπέρ του οποίου οnισθογροφεfτοι για nαρολο
βή των εμπορευμάτων

2.
3.

τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη φορτωrική

1n δημιουργία εγγυητικής ευθύνης του οπισθογράφου έναντι του κομι
στή τnς φορτωτικής για την προς αυτόν παράδοση των εμπορευμάτων
που ονογράφοντοι στη φορτωτική

4.

Η παράδοση τnς φορτωτικής στον κομιστή έχει τις ίδιες έννομες συ

νέπειες που έχει κοι n παράδοοn των Ιδιων των εμnορευμότων που
ονογράφοντοι στη φορτωτική. Με βάση τον Αστικό Κώδικα, ορίzεtοι ότι

010 εμπορεύματο και γενικό 010 κινητό πράγματα που έχουν αποτεθεί
σε αποθήκη ή έχουν nορολnφθεί οπό μεταφορέα, αν έχει εκδοθεί γιο
αυτά οποθε1ήρ10 έγγραφο ή φορτωτική,

n μετάθεση τnς νομής γίνεται

με μετοβίβασn του οποθετπρίου εγγράφου ή mς φορτωτικής.

3.5.4

Άδειες διεθνών pεrαφοpών

Οι διεθνείς μεταφορές, ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο που διενεργούνται, δι
ακρίνονται σε:

Κοινοιικές μεταφορές: Κοινοτικές είναι οι μεταφορές που γίvοντοι μεταξύ δύο
ή περισσότερων χωρών οπό αυτές που αποτελούν σήμερα mv Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
μεταφορές αυτές γίνονται με βάση τις κοινοτικές άδειες κοι είναι εντελώς ελεύθερες.
Μεταφορές σε τρίτες χώρες: Είναι οι μεταφορές που γίνονται μεταξύ μίας ή

περισσότερων μn κοινοτικών χωρών και χωρών τnς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μn
κοινοτικές χώρες όμως και ιδιαίτερο αυτές που αγγizουν γεωγραφικά τον κύριο
κορμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικούν διαρκώς μια αnλουστευμέ

νn διοδικοσίο γιο rn διακίνηση των εμπορευμάτων τους καθώς και των κοιvοrικών
εμnορευμότων 010 εσωτερικό τους. Έτσι στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομι
κού Χώρου (ΕΟΧ) και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) οι μεταφορές γίνονται στn Βόσn των διμερών συμφωνιών. Ήδn όμως

n

Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει rn σύναψη διμερών συμφωνιών κατά τις οποίες το
ένα μέρος είναι όλες οι κοινοτικές χώρες ταυτόχρονα και όχι κάθε μία ξεχωριστά.
Τριγωνικές μεταφορές: Τριγωνικές είναι οι μεταφορές οι οποίες διενεργού-
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νται με όχημα που έχει άδεια κυκλοφορίας οε μια αυμβαλλόμενn χώρα με σημείο
φόρτωσης μια δεύτερη συμβαλλόμενη χώρα και σημείο εκφόρτωσης μια τρίτη.

Οι τριγωνικές μεταφορές είvαι απολύτως ελεύθερες στις χώρες τnς Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι άδειες ΕΔΥΜ (Ευpωnόίκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών) δίνουν
στους κατόχους τους το δικαίωμα τριγωνικών μεταφορών, ενώ τριγωνικές μεταφο

ρές μπορούν

va γίvουv και σm βόσn τωv διμερών αδειών.
(Transit): Κατά τις μεταφορές διέλευσης (transit) τα

Μεταφορές Διέλευσης

εμπορεύματα μεταφέρονται δια εvός κρότους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος
φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.

Άδειες Διεθνών Μεταφορών

Διμερείς άδειες
Οι διμερείς άδειες αποτελούν προϊόv διμερών συμφωνιών των κρατών μεταξύ τους.
Συνίστανται στη συμφωνία, έκδοση, ουσιαστικό ανταλλαγή αδειών διέλευσης, τις
οποίες στn συνέχεια το κόθε συμβαλλόμενο κρ6τος διανέμει στους μετοφορείς ανά

λογα με τις ανάγκες αυτώv, αλλά και τωv επιχειρήσεων που διακινούν τα εμπορεύματά
τους. Οι άδειες αυτές αποτελούν κατά καvόνΌ το αντικείμενο της ετήσιας διαπραγμά
τευσης μεταξύ τοο Υπουργείου Μεταφορών τnς χώρας και τοο αντίστοιχου Υπουργείοο

της συμβαλλόμενης χώρας και διακρίνονται σε άδειες μιας διαδρομής, όδε~ες nrxMιv
διαδρομών και άδειες με ορισμένη χρονική διάρκεια. Οι διμερείς άδειες διακρίvοvται

επίσης σε ατελείς άδειες και σε άδειες με τέλος, το οποίο καθορίzεται από το Υnουρ·
γεiο Οικονομικών. Οι συμφωνίες για τη χορήγησn/ανταλλσγή αδειών είναι διοικητι
κής φύσης, μnορούν δε να προβλέπουν και

m χορήγηση τριγωνικών αδειών.

Κοινοτικές άδειες
Με εξαίρεση τις μεταφορές

noo δεν απαιτούν άδειες (n.x. ταχυδρομικές αποστολές,

μικρού βάθους διασυνοριακές μεταφορές) οι μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ τωv
χωρώv μελών της Εupωπόίκής Ένωσnς μπορούν να γίνουν αποκλειστικό και μόνο με
κοινοτικές άδειες. Οι κοινοτικές άδε,ες χορηγούνται σm βάση τοο κοινοτικού Καvοvι

σμού 881/92. Στον ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχεfρnσnς παραδιδεται το πρωτότυπο
της κοινοτικής άδειας και αυτός υποχρεούται να το φυλάσσει. Εκτός τοο πρωτότυπου
όμως, του παρα&'δονtαι τόσα επικυρωμένα αντίγραφα όσα και τα οχήματά του. Η κοι
νοτική όδεια δεν είναι μεταβιβάσιμη σε τρίτους. Σε κάθε όχημα πρέπει να φέρεται έvα
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τnς κοινοτικής άδειας και ο οδηγός του υποχρεούται <Ό
το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο τωv αρμόδιων αρχών. Η κοινοτική άδεια χορηγείται για
χροvική περίοδο πέντε ετών και μπορεί να ανανεώνεται. Αφαιρείται από τnν αρμόδια
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αρχή, σv πόψουv πλέοv

va

υφίστανται οι προϋποθέσε~ς υπό τις οποίες χορπγήθπκε

ή av κστό το χρόvο ιnς έκδοσης είχαv δοθεί εσφαl\μέva στοιχεία και δικαιοί\ογnτικό.

Οι κοιvοτικές άδειες βοnθούv στη διευκόl\υvοn κυκl\οφορfας τwv εμηορευμόιwv στις
χώρες-μέl\n ιnς Ευρωηciίκής Έvωσnς και εnιφέπουv στους κστόχους ιους χωρίς πρό
οθεtες διμερείς όδε,ες va εκτεl\ούv μεταφορές σε όλες τις κοιvοτικές χώρες.

ΆδειεςΕΔΥΜ
Οι όδε,ες ΕΔΥΜ χορnγούνtαι από τη γραμμστεiα του Διεθvούς Φόρουμ Μεταφορώv

n οποίο προέβl\εnε τη
5.414 αδειώv για τnv l n Ιουl\ίου 1993 για συγκεκριμέvες ευρωηciίκές χώ
ρες, ονόμεσσ στις οποίες κοι n Ελλόδο (οι χώρες είvaι Γερμσvίσ, Αυστρία, Βέl\γ,ο, Δa
vfo, lσnovfo, Γολλίσ, ΕΙ\Μδο, Ιρl\ονδίο, Ιιοl\ίο, ΛουξεμΒούρyο, Νορ6nγίο, 0111\ονδίο,
- ITF

(πρώην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη YnCNfY'{ώv Μετοφορώv),

χορήγnσn

Πορτογοl\ίσ, Ηvωμέva Βασ11\ειο, Σουnδfο, ΕΙ\βετία, Τοορκίο, Φivl\σvδfo, Βουl\γορία,
Κροατία, Εσθοvίσ, Λετοvία, Ρουμσvίσ κοι ΣΙ\ο&vίο). Οι άδειες ΕΔΥΜ δίvουv στους κα
τόχους τους το δικοίωμο vo εκιεl\ούv μετοφορές εμπορευμόιwv κστό τις οποίες ο ιόπος

φόρτωσnς κοι ο τόπος εκφόρτωσnς βρισκοvτοι σε διαφορετικές χώρες οπό αυτές που
περιl\ομβόvει

n οπάροσn. Οι όδε,ες ΕΔΥΜ χορnγούνtοι σε μεταφορικές επιχειρήσεις
κοι πρέπει va χρnσιμοnοιούνtαι προσωπικό, χωρίς va είvaι μεταβιβάσιμες, πρέπει δε
vo φέροvτοι μέσο στο οχήμοτο κοι vo επιδε,κvύοvτοι κοτό ιοv έl\εγχο οπό τις αρμόδιες
αρχές. Είvοι δε ειήσιος &όρκειος. Το συμπl\nρωμέva φύλλο τwv οδειώv οποστέ/\1\οvτοι
στην Αρχή που χορήγησε την άδειο εντός δύο εβδομόδωv του επόμεvου μήvο μέσο
στοv οποίο χρnσ,μοποιήθnκοv. Ο κάτοχος τnς άδειος ΕΔΥΜ έχει υποχρέωση va κόvει
κοl\ή χρήση ουιής, όπως (ο) νο μη μέvει οχρnσιμοποίnm, (β) va εξυππρειεί κυρίως τις
εξαγ<,:ι,({.ς ελλnνικώv προϊόvτwv, (γ)

vo

διεvεργονντοι με αυτές τριγωνικές μετοφορές,

ώστε με τοv τρόπο αυτό vo πορέχοvτοι μεταφορικές υπηρεσίες σε φίtες χώρες.

3.5.5

Η σύμθασα

CMR -

Σύνrαξα

rns-

διεθvούς-

φορrωrικιίςΓενικά στοιχεfα
Σχετικό με τους όρους μεταφοράς σε μιο διεθvή μεταφορά εμηορευμότωv εφορ
μόzεται

n διεθvής σύμβαση CMR ("Convention relative au contrat de transport
international de Marchandise par Route"), γνωστή αλλιώς ως Σύμβαση τnς Γεvεύ
nς. Η συvθήκn CMR διέπει ιις διοδικοσίες που θο πρέπει vo γίνουν γιο τn διεθνή
μεταφορά, ως εκ ιούτου αντικαθιστά με δικές της διατάξεις και νόμους κάθε σχετικό
νόμο ιωv κροιών-μεl\ών της Συνθήκης με στόχο
μοθεσία γιο

vo

vo υπάρχει

πλέον μια ενιαία νο

λύνει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστnμόιωv των κροιών-
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μελώv. Οι μεταφορείς που διεvεργούv διεθνείς οδικές μεταφορές θα πρέπει

συμμορφώvοvται με τn Σύμβαση

CMR, n οποία

va

ουσιαστικό καθορίzει τnv ευθύvn

του μεταφορέα και τα έγγραφο που πρέπει να υπάρχουν επί του οχήματος.

Η σύμΒοσn αυτή έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για

m μεταφορά εμnορευμά

τωv οδικώς με οχnμστα εn' αμοιβή, όταν ο τόπος παραλοβής τωv εμπορευμάτωv και ο

οριz.όμενος προς παράδοση τόπος, όπως καθορίzοvται σrο συμβόλαιο, βρίσκοvται σε
δύο διαφορετικές χώρες από τις οποίες μία τουί\όχισrοv τυγχάvε, συμβαλλόμενη χώρα,
άσχετα από τοv τόπο διαμονής και εθvικόmτας των συμβαλλομέvωv.

Η σύμΒοσn δεν έχει εφαρμογή σύμΒοσnς

8

σε μεταφορές που εκιεi\ούvται δυνόμετ των όρων οnοιαοδήnοτε διεθvούς
ταχυδρομικής

8
8

σε νεκρικές αnοσrολές
σε μεταφορές επίπλων.

Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς
κή

- Δελτiο παράδοσης {φορτωu

CMR)
Οι οδικοί μεταφορείς που διενεργούν διεθvείς μεταφορές εμπορευμάτωv σύμφω

να με τις διστάξεις τπς ΣύμΒοσnς

CMR nρέnετ να συμπλπρώvοw ειδικό δελτίο παρά

δοσης (Διεθvής Φορτωτική mς ΣύμΒοσnς CMR) (σχήμα 3.2.).
Η σύμΒοσn μεταφοράς επιβεβαιώνεται με

m σύνταξη δελτίου

παραδόσεως (Φορ

τωτική

CMR). Η έλλειψη, n αvτικαvοvική
n απώλεια του δελτίου παραδόσεως δε θίγοw mv ύπαρξη ή mv ισχύ mς
διατύπωση ή

σύμΒοσnς μεταφοράς. Το δελτίο παράδοσης
(Φορτωτική CMR) εκδίδεται σε τρία αvτίτυnα,
που υπονράφοvται από τοv αnοσrολέα και
ιοv μεταφορέα. Το πρώτο αvτίτυnο παραδί

----

δεται σrov αnοσrοί\έα, το δεύτερο συνοδεύει
10 εμπόρευμα και το τρίΊο κραιείΊαι από τοv

μεταφορέα. Το δελάο παράδοσης περιέχει

τα ακόλουθο στοαεfα:

8

Τnv nμερομnviα του δελιίου πα
ράδοσης και τοv τόπο σrov οποίο

-g__

i

1

εκδόθηκε

8

Το όvομα και

m

διεύθwσπ του

m

διεύθwσπ του

αποσrολέα

8

Το όvομα και
μεταφορέα
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8

Τον τόπο και mv πμερομπνiα παραΛαβής των προς μεταφορά εμπορευμό
τωv και τον οριzόμεvο προς ποράδοοn τόπο

8

Το όνομα και τπ διεύθυvσn του παρολήπτπ

8

Τnv κοινώς χρπο~μοποιούμεvπ περιγραφή της χρήσης των εμπορευμάτων
κα, τον τόπο σοοκευοοi'ας

8
8

Τον αριθμό των δεμάτων και τα ειδικό σnμεlο και αρ,θμούς αυτών.

8

Χρεώσε1ς που αφορούν σm μεταφορά (χρεώσεις μεταφοράς, συμπληρω

Το μεικτό βόρος των εμπορευμάτων ή την ποιότητα αυτών
μΟtΙκές χρεώσεις, τελωvε,οκοί δασμοί και i\οιnές επ,βαρύvσεις που προκύ

πτουν από τπ ούvταξn του συμβαί\οίου μέχρι το χράvο παράδοοnς)

8

Τις αnαπούμεvες οδηγίες \ΙΙΟ τις τελωvε1ακές και i\οιπές διατυπώσεις

8

Δλλωση ότι π μεταφορά υπόκεπαι, άσχετα οπό οπο,οδήποτε αντίθετο όρο,

σας διατάξεις mς

.25 CMR.

Κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση, το δελτίο παράδοοnς θα πρέπει να περιέχε1
τα παρακάτω ατοιχεία:

8

Δλλωση ότι δεν εππρέnεται μεταφόρτωση

8

Τις επιβαρύνσεις τις οποίες ο αποοτοί\έας αvαλαμβάvε, να πληρώσει

8

Το ποσό των χρεώσεων των «πληρωτέων εnί την παράδοοn,

8

Δλλωση της αξiος των εμπορευμάτων και του αvτιηροσωπεύοντος ηοαού
κατά την ποράδοοn

8

Το συμφωνηθέν χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συvτελεατεί η
μεταφορά

8

Πίνακα των παραδοθέντων ατοv μεταφορέα εγγράφων

8

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρlvουv χρήσιμο οι συμβαλλόμενοι.

Ο οποοτοί\έας θα είναι υπεύθυνος για κάθε ε'ξοδο, απώλεια και βλάβη την οποία
μπορεί vo υποοτεί ο μεταφορέας Μγω ανακρίβειας ή οvεnόρκειος:

1.

Των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων

2.

Των ανωτέρω οvαφεράμεvωv στοιχείων στο δελτίο παράδοοnς, κόθε φορά

2, 4, 5, 6, 8

και

10 στο δελτίο nα-

ράδοοnς.
που συντρέχει περίπτωση.

3.

Γιο οποιοδήποτε άλλο στοιχεία ή οδηγίες που εξέδωσε αυτός με οκοπό

va

εκτελεστεί η μεταφορά.

4.

Εόv, κατά την οίτπσn του οποοτοί\έα, ο μεταφορέας καταχωρίσει στο δελτίο
παράδοοnς το ανωτέρω αναφερόμενο στοιχεία

1-11,

θα θεωρεiται (εκτός

αν αποδειχθεί το αντίθετο) ότι ο μεταφορέας έπραξε \ΙΙΟ λογαριασμό του
μεταφορέα.

141

Ενόmτατρίm

5.

Εάν το δελτίο παράδοοnς δεν περιέχει

m

δήλcοοn όu «ο μεταφορέας θα

ευθύvε,:αι γ~α κάθε έξοδα, απώλεια ή znμιό mv οποίο υπέστη•.

Κοτά τnv παραλαβή των προς μετοψοjΧ] εμπορευμάτων ο μεταφορέας θα πρέπει
να ελέγχει:

1.

Τnv οκρί&ιο των στοιχείων του δελτίου ποράδοοnς ως προς τον αριθμό των

2.

Tnv εμφανή κατάσταση των εμπορευμότων και τπς συσκευασίας αυτών.

δεμάτων, το σημείο και τους αριθμούς αυτών.
Κάθε φορά που ο μεταφορέας δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια των
στοιχείων μπορεί να καταχωρεί τις εnιφυί\άξεις του στο δελτίο παράδοσης μαzί με
τους λόγους που αυτές βασίzονται. Αυτές οι επιφυί\άξεις δε, θα δεσμεύουν τον
αποστολέα μόνο εφόσον συμφώνησε ρητώς να δεσμευθεί γι' αυτόν τον όρο στο

δελτίο παράδοσης. Ο αποστολέας μπορεί vo znmσει οπό τον μεταφορέα να ελέγξει
το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή τnv οποιαδήποτε μονάδα μέφnσnς, καθώς
και το περιεχόμενο των δεμάτων. Ο μεταφορέας δικαιούται αμοιβή γι' αυτόν τον
0.εγχο. Το οποτΟ.εσμο των ελέγχων θα καταχωρείται στο δελτίο παράδοσης.
Το δελτίο παράδοοnς αποτελεί αποδεικτικό στοαείο της σύναψης mς σύμβασης
μεταφοράς, των όρων της και mς παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα.
Εάν το δελήο ποράδοοnς δεν περιi\ι:ιμβόvει συγκεκριμένες εnιφυλάξε,ς του μετοφο.

ρέα, θα προεξοφλείται -εκτός αποδείξεως του αvτιθέιο1>- ότι τα εμnορεvματο και n συ
σκευασία τους φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση όταν ο μεταφορέας το nορ{λοβε

και όu ο αριθμός των δεμάτων, το σημεία και οι αριθμοί αυτών οντιστοαούσαν προς
το σημείο του δελτίου nαράδοοnς. Ο αποστολέας ευθwεται έvavu του μεταφορέα γ~α
βΜβες σε πρ6σωπα, εξοπλισμό και εμπορεύματα, καθώς και γ~' 6λλο έξοδο που οφεί
λονται σε ελαττωματική συσκευασία των εμπορευμάτων, εκτός και ον το ελάπωμο είναι
εμφανές ή γνωστό στον μεταφορέα όταν nαρολήφθnκε το εμπόρευμα και ο τελευτοfος

δεν διατύπωσε επιφυλάξεις. Γιο τις τελωνειακές και ί\οιπές διατυπώοε,ς, ο αποστολέας

θα πρέπει να προσαρτά στο δελήο nοράδοοnς το οnοροίτnτο έγγραφο και va πορέχε,
τις απαροίτnτες πλnροφορίες. Ο μεταφορέας δεν έχε, τnv υποχρέωσn να ερευνά την
ακρί&ια και mv επάρκεια αυτών των εγγράφων και των πλnροφοριών. Η ευθwπ του
μεταφορέα Μγω οπώί\ειος ή κακής χρήσης των παραπάνω εγγράφων συνεπάγεται

anoznμίcoon,

n οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνη σε περίπτcοοn απώλειας των

εμπορευμάτων.

Ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να διαθέσει το εμπορεύματα ειδικότερο znτώ·

ντος οπό τον μεταφορέα να σταματήσει το εμnορεvμοτο που βρίσκονται υπό δια
μετακόμιση, να αλλάξει τον τόπο στον οποίο πράκεπαι να ί\άβει χώρο

n παράδοση

ή να ποροδώοει τα εμπορεύματα σε παραλήπτη άλλον από αυτόν που αναφέρεται

στο δελτία παράδοσης. Μετά τnv άφιξη των εμπορευμάτων στον τόπο ποράδοσnς,
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ο πaρολήπτnς θα δικαιούται να znτήσει οπό τον μεταφορέα να πaρaδώοει ο' αυτόν,
έναντι αποδείξεως, το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου παράδοσης και το εμπορεύ

ματα. Εάν n απώλεια των εμπορευμάτων διαπιστωθεί ή εάν το εμπορεύματα δεν
φτάσουν μετά τn Μξn του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο πaρολήmnς
θα δικαιούται να επιβάΝΙει έναντι του μεταφορέα οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει

οπό το συμβόλαιο μεταφοράς.
Εάν γ,a οποιονδήποτε λ&,./ο είναι aδύvato

va

εκτεί\εστεf n σύμβαση σύμφωνο με

τους σvaφερόμεvους όρους στο δελτίο παράδοσης πριν οπό τnν άφιξη των εμπορευ
μάτων στον καθορισμένο τόπο, ο μεταφορέας θα znτήσει οδηγίες αnό το πρόσωπο του

δικαιούμενου va διαθέσει ra εμηορεύμστa. Όrav οι συνθήκες εμηοδίzοw rnv παρά
δοση των εμπορευμάτων μετά την άφιξι, αυτών στον καθορισμένο τόπο παράδοσης,
ο μεταφορέας θα znτήσε~ αnό τον αnοστολέa οδηγίες.

Av ο ηaρολήπτης αρνηθεί vo
ηaροΜβει το εμηορεύμστa, ο οηοστολέaς θα δικαιούται va το διαθέσει χωρίς va υπο
χρεώνεται va προσκομίσει το πρώτο αντίγραφο του δελτfου παράδοσης. Ακόμα και ον
έχει ορνnθεf την πaρολaβή των εμπορευμάτων, ο παραλήπτης μπορεί va znτήσει την
παράδοσή τους, εφόσον ο μεταφορέας δεν έχει Μβει οδηγίες περί του αντιθέτου αnό
τον αποστολέα.
Ο μεταφορέας θα δικαιούται την είσπραξη της δαπάνης γιο την εκτέλεση της
μεταφοράς, εκτός και

ov οι δαπάνες εκείνες nρaκλήθηκav οπό εσφαλμένη ενέρ
γεια ή αμέλειά του. Ο μεταφορέας μπορεί va πουλήσει το εμπορεύματα, χωρfς να
αναμένει οδηγίες οπό αυτόν που δικαιούται νο το διαθέσει, av το εμπορεύματα
είναι ευπαθή ή η κατάστασή τους ηροδικάzει rέrοιο ενδεχόμενο ή av το έξοδο σηο
θήκευσnς είναι δυσavόλογa της αξίας των εμπορευμάτων. Επίσης, σε περίπτωση
που μετά τη Μξη εύλογου χρονικού διαστήματος δεν έχε, Μβει αντίθετες οδηγίες

οπό αυτόν που νόμιμο δικαιούται να ra διαθέσει. Av το εμηορεύμara πωληθούν
οπό τον μεταφορέα, το έοοδα οπό τnv ηώλnσn (μετά την aφafρεσn του κόστους

μεταφοράς) θα διατεθούν στον νόμιμο δικαιούμενο να το διαθέσει. Αν το κόστος

μεταφοράς είναι μεγαλύτερο οπό το έσοδο πώλησης, ο μεταφορέας δικαιούται να
λάβει τη διαφορά.

Evθvvn

rov pnαφορέα σιφφωvα J1E m

σvvθιίιω

CMB

Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος γιο τις πράξεις και παραλείψεις των πρακτόρων και
υπαλλήλων του καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων των οποίων τις υπηρε
σίες χρησιμοποιεί γιο την εκτέλεση της μεταφοράς, ότοv οι πράκτορες, υπάλληλοι
ή άλλα ηράοωπα ενεργούν στο πλαίσιο της απασχόλησής τους, σαν οι πράξεις ή
παραλείψεις τους

va ήταν αυτού του ιδίου.

Ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων
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και για τη βλάβη που μπορεί να συμβεί σε αυτό μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο
παραλαμβάνει τα εμπορεύματα και της παράδοσης καθώς επίσης και για οποια
δήποτε καθυσιέρnσn παράδοσης. Ο μεταφορέας ωστόσο θα απαλλάσσεται της
ευθύνης εάν

n απώλεια, n βλάβη ή n

καθυσιέρnσn προκλήθηκαν από εαρολμένn

ενέργεια ή αμέλεια του προβάλλοντας την οπαίτnσn από τις δεδομένες οδηγίες και
όχι ως συνέπεια εαρολμένnς ενέργειας ή αμέλειας εκ μέρους του μεταφορέα, από
κρυμμέννο εΜπωμα των εμπορευμάτων ή λόγω συνθηκών τις οποίες ο μεταφο

ρέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να
προλάβει. Ο μεταφορέας δεν θα απαλλάσσεται της ευθύνης λόγω ελαπωματικής
κατόστααnς ταυ χρησιμοποιούμενου απ' αυτόν όχημα για mν εκτέί\εσn της μετα

φοράς, λόγω λανθασμένης ενέργειας ή αμέλειας του προσώπου στο οποίο τυχόν
εκμίσθωσε το όχημα ή των πρακτόρων ή των υπαλλήλων του τεnευτaίου.
Το βάρος της απόδειξης όη

n απώλεια, n

βΜβn ή

ντaι στον μεταφορέα εναπόκειται σε αυτόν. Εάν

n

κaθυσιέρnσn δεν οφε/nο

n μετaφορό εκτελείται με ειδικό

εξοπλισμένο οχήματα γιο τnν προστασία εμπορευμάτων οπό τις επιδράσεις θερ
μότητας, ψύχους, διακυμάνσεων θερμοκρασίας ή υγρασίας της aτμόαραιρaς, ο
μεταφορέας θα μπορεί να anaλλaγεf rnς ευθύνης ον αποδείξει ότι όλο το μέτρο
που επιβάλλονται σε αυτόν και ειδικότερο σε σχέση με τnν εκλογή, συντήρηση
και χρήσn του εξοπλισμού αυτού λήφθηκαν και ότι αυτός συμμορφώθηκε με όσες
ειδικές οδηγίες του δόθnκav.
Καθυστέρηση παράδοσης νοείται ότι συνέβη όταν τα εμπορεύματα δεν παρα
δόθηκαν εντός ταυ συμφωνημένου χρονικού ορίου ή, εφόσον δεν υπάρχει συμ
φωνημένο χρονικό όριο, η πραγματική διάρκεια της μεταφοράς, λαμβανομένων
υπόψη των συνθηκών τnς περίπτωσης και ειδικά σε περίπτωση ειδικών φορτίων
του απα ιτούμενου χρόνου για τn συμπλήρωση πλήρους φορτίου κατά κανονικό

τρόπο, υπερβαίνει το χρόνο ο οποίος θα ήταν εύλογο να γίνει επιτρεπτός γιο τον
εηιμεnή μεταφορέα. Μετά τnν nαρέί\ευσn τριάντα ημερών από τn λήξη του συμφω

νημένου χρονικού ορίου ή, εάν δεν υπάρχει συμφωνημένο χρονικό όριο, εντός
εξήντα ημερών οπό το χρόνο τον οποίο ο μεταφορέας naρέnaβε το εμπορεύματα,
το τεί\ευτaίa θα θεωρείται ότι έχουν χαθεί.
Εάν το εμπορεύματα παραδόθηκαν στον ηaρολήnτn χωρίς mν είσπραξη mς
χρέωσης «τοις μετρητοίς κατά την παράδοση•, ο μεταφορέας θα είναι υπεύθυνος
έναντι του αποστολέα για aποznμίωση που δεν υπερβαίνει το ποσό mς χρέωσης.
Όταν ο anοστοί\έaς παραδίδει εμπορεύματα επικίνδυνης φύσης στον μεταφο
ρέα, θα οφε/1\ει να

,ov πληροφορήσει για την ακριβή φύση του κινδύνου και να

υποδείξει, εάν παρίσταται ανάγκη, τις προφυΜξεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν.
Εμπορεύματα επικίνδυνης φύσης για τα οποία ο μεταφορέας δεν γνώριzε ότι είναι
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επικίνδυνα μπορεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε νο εκφορτωθούν, καταστραφούν
ή κοταστούν ακίνδυνα από τον μεταφορέο χωρίς αποznμίωσn, περαπέρω δε, ο

αποστολέας θα ευθύνεται για κάθε έξοδο, απώλεια ή znμιά που προκύπτει από την
παράδοοn προς μεταφορά ή από τn μεταφορά αυτών.
Σε nερίmωση znμιάς προερχόμενης από καθυστέρηση το όριο της ευθύνης του
μεταφορέα ανέρχεται μέχρι του ύψους της αμοιβής που εισέπραξε -προϋπόθεση
καταβολής αποzημίωσης αποτελεί
μεταφορέα εντός

n

κοινοποίηση έγγραφης επιφύλαξης προς τον

20 ημερών από το χρόνο κατά τον οποίο τα

εμπορεύματα τέθη

καν στn διάθεση του παραλήmη. Ο περιοριστικός χρόνος για τnν έγερση αγωγής

συνεπεία μεταφοράς δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύnς είναι ένα έtος. Σε περί
πτωση ηθελημένης κακής διαχείρισης -που κοτό την ελλnνικ.ή νομολογία ισοδυ
ναμεί με δόί\ο- ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε τρία έtn .
Εάν ο παραλήmnς προβεί σε παραλαβή των εμπορευμάτων χωρίς να ελέγξει
την κατάσταση αυτών μετά του μεταφορέως ή χωρίς να κοινοποιήσει προς αυτόν

επιφυλάξεις δίνοντας προς αυτόν γενική ένδειξη τnς απώilειας ή τnς βλάβης, όχι

αργότερα του χρόνου παραδόσεως σε περίmωσn εμφανούς απώλειας ή zπμιάς
και εντός εmά ημερών οπό τnς παραδόσεως, εξαιρουμένων των Κυριακών και
επισήμων οργιών, σε περίπτωση απώλειας ή zημιάς μη εμφανούς, το γεγονός τnς
υπ' αυτού παραλαβής θα αποτελεί απόδειξη έναντι όλων ότι αυτός παρέλαβε τα

εμπορεύματα στην κατάσταση
Όταν

mn

n οποίο αναφέρεται στο δελτίο παραδόσεως.

n κατάσταση των εμπορευμάτων έχει δεόντως ελεγχθεί από τον παραλή

και τον μεταφορέα, αποδεικτικό στοιχεία που είναι αντίθετα με το αποτέλεσμα

του ελέγχου τούτου θα είναι αποδεκτό μόνο σε περίπτωση απώλειας ή zπμιάς η
οποία δεν είναι εμφανής και υπό τον όρο ότι ο παραλήmης έχει κοινοποιήσει εγ
γράφως επιφυλάξεις προς τον μεταφορέα εντός επτά ημερών, εξαιρουμένων των
Κυριακών και των επισήμων οργιών, οπό τnν nμερομnνίο του ελέγχου.
Γιο οποιοδήποτε δικαστική ενέργεια σχετική με μεταφορές που εντάσσονται στn
Σύμβαση

CMR, ο ενάγων μπορεί να εγείρει αγωγή ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρί

ου συμβαλλόμενης χώρας οριzομένου βάσει συμφωνfας μεταξύ των αντιδίκων και,
επιπρόσθετα, ενώπιον των δικαστηρίων χώρας εις τnν επικράτεια της οποίας:

1.

ο εναγόμενος διαμένει συνήθως ή έχει τnν έδρα των εργασιών του ή το

υποκατάστημα ή το πρακτορείο μέσω του οποίου έγινε το συμβόλαιο της
μεταφοράς, ή

2.

βρίσκεται ο τόπος εις τον οποίον πορελήφθnσον το εμπορεύματα οπό
τον μεταφορέα ή ο τόπος που έχει οριστεί γ10 την παράδοση.

Εφόσον απόφαση που εκδίδεται από δ1καστήριο συμβαλλόμενης χώρας επί
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οποιασδήποτε αγωγής επί μεταφοράς που ανήκει σm σύμβαση CMR. έχει καταστεί
εφαρμοστέο στη χώρα, aυτn κaθίοτa,aι τουτ6χρaνο εφαρμοστέο οε οποιοδnποιε

άλλη συμβαλλόμενη χώρα. Δεν εππρέηετοι n εηαvεξέΙοσn της ουσlας της υποθέ
σεως. Η προθεσμία γ1α την έγερση αγωγής γιο μεταφορά που εντάσσεται στη Σύμ
βαση CMR είνα1 ένα έΙος n τρία έτη σε περίnτωσn ηθελnμένnς κοκnς διαχείρισης ή

αμελείας. Η παραπάνω προθεσμία διaκόmετaι σε περfmωση υποβολής έγγραφης
απαίιnσnς και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο μεταφορέας απορρίψει την

απαίτηση δια εγγράφου κοινοποιούμενου. Δικαίωμα αγωγής το οποίο παρεγράφn
Μγω παρελεύσεως του χρόνου δεν μπορεί να ασκηθεί δ1' ανταπαιτήσεως. Η σύμ

βαση μεταφοράς δύναται να περιέχει όρο εηl/\υσnς της διαφοράς από διαπnτικό
δικαστήριο, εφόσον προβλέπεται ότι το δικαστήριο θα εφαρμόσει τους όρους της
Συμβ6σεως CMR.

Η βραχυπρόθεσμη ηaρaγρaφή του ενός έΙους αφορά τις αγωγές του aηοστο
Λέα ή του ηaρολήnτn κατά του μεταφορέα για znμιά ή οπώilεια (οilική ή μερική) ή
κaθυοτέρnσn παραδ6σεως των μεταφερομένων εμπορευμάτων. Αντίθετα, π αξίω

ση του μεταφορέα κατά του aηοστοΛέa ή του ηaραλήnτη γia την αμοιβή του υπάγε
ται σmv πενταετή παραγραφή σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.
Κατά τn διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων σε περίπτωση οπώilειας, βilάβnς
ή κaθυοτέρnσnς παράδοσης των εμπορευμάτων ευθύνονται εις oMκilnρa έναντι

του ηaρολήnτn ο μεταφορέας και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς και μόilιστa όχι
μόνο για τις δικές τους πράξεις ή πaρailείψεις αλλά και για τις πράξεις ή πaραilε(
ψεις των υπaλλήilων τους. Η aποznμίωσn nου υnοχρεούντaι να κατοβόilουν στον
δικαιούχο υποilογίzετοι με βάση την αξία των εμπορευμάτων (είτε χρηματιστηριακή
είιε τρέχουσα τιμή αγοράς είιε συνήθη τιμή). Δ1κaιούχος δε της σχετικής aποzη

μίωσnς είναι ο κύριος των εμπορευμάτων ή ο ασφαilιστής που υποκαθίσταται στα
δικαιώματά του.

3.5.6 4,έnεvσn

σvνόpων

Το καθεστώς διαμετακόμισης TIR (Transport lnternationaux Routiers) βασίzεται
στην ιελωνειακή σύμβαση περί διεθνών μεταφορών εμπορευμάιων υπό mv κά

ilυψη δεilτίων ΤΙR. Πρόκειται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέσω ενός ή
περισσότερων συνόρων κατά την οποία το εμπορεύματα μεταφέρονται οπό το τε

ilωvείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας
εκφ6ρτωσης, χωρίς va μεσοilaβεί μεταφόρτωση, εκφόριωση και avaφ6ριωσn

εμπορευμάτων. Η διαδικασία του Carnet TIR μοιάzει με την έννοια αυτή με το
κοινό διαμετακομιστικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συμμετοχή στη διaδικοσ(ο Camet TIR προiJποθέΙει ότι το οχήματα που χρn-
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σψοποιούνται στη μεταφορό είναι ασφσλή από όποψn τελωνειακή, γεγονός που

αποδεικνύεται από την αρμόδια unnρεσία και βεβοιώvετaι σε αντίστοιχο nιστοnοι
nηκό που αυτή εκδίδει. Αυτό το πιστοnοιnηκό πρέπει vα φέρεται πόvω στο όχημα
σε κόθε ταξίδι του και

va αvαvεώvετaι σε μια ορισμένη προθεσμία.

Οχήματα που

ταξιδεύουν κατό τη διαδικασία Camet TIR πρέπει εnιnρόσθετα va φέροuv εμπρός
και nίσω μια ταμπέλα με την επιγραφή

TIR (Trans lnternational Road).

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που θέλουν va συμμετόσχουvσm διαδικασία Camet

TIR

πρέπει επίσης

va

naρόσxauv μια εγγύηση, η οποίο κατό κavόva παραδίδεται

στους εθνικούς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για mv έκδοση των Carnet TIR. Με
την εγγύηση αυτή οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, που είναι οι κύριοι υπόχρεοι, εγ

γυώνται έναντι των εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών των χωρών που συμμετέχουν

στη σύμβαση Τ2 την καvοvικn εκτέλεση των τελωνειακών τους unοχρεώσεωv.
Το ύψος της εγγύησης avό μετaφορό υπό το καθεστώς της διαδικασίας του Camet
TIR, το οποίο εκδίδεται από τον διεθνή οργανισμό IRU και διανέμεται από εθνικούς
οργανισμούς, που είναι οι επαγγελματικές οργανώσεις των μεταφορέων σε κόθε
χώρο, ανέρχεται σε 50.(ΧΧ) δολόριa. Κότοχος ενός

Camet TIR μπορεί να γίνει

κατό

κavόva όποιος κατaβόλλει μια σχετική εγγύηση έvavt1 του εθνικού οργανισμού που
έχει mv ευθύvη διαχείρισης auτώv. Η μεταβfβασn του Camet TIR οπaγορεύεται.
Στο

Camet TIR

(σχήμα

3.3.)

αvαγρόφετaι μια περιγραφn τοu εμπορεύματος,

στην οποία αναφέρεται το είδος, η ποσότητα και το 66ρος των εμπορευμότων.
Σε κόθε πέρασμα οπό το σύνορο, η τελωvειακn αρχή αφαιρεί ένα φύλλο οπό
το

Camet

με την περιγραφή του εμπο

ρεύματος και κaταγρόφει το κανονικό
της διαδικασίας σε ένα ειδικό τμήμα του

CARNETTIR •
4 CI.,.
IJ1,)fU:!11ι

φύλλου. Μετά το πέρας τn ς μεταφοράς,

το Camet πρέnει va επιστραφεί στον ορ

·~

γανισμό που το εξέδωσε (επαγγελματική
οργόvωσn των μεταφορέων) , ο οποίος
ελέγχει εκ νέου το κανονικό αυτής της
διαδικασίας με σκοπό

va επιβεβaιώvεται

όη οι εγγυήσεις που παράσχει δε θσ απο
τελέσουν αντικείμενο αξίωσης από τελω

νειακές αρχές. Κόθε Carnet μπορεί va
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικό και μόνο

-:--_
·---~·::::...-

=--

γιο ένα δρομολόγιο και ισχύει για έva
χρονικό διόστnμa τριών μηνών. Ήδη
όμως η διαδικασία του

Carnet TIR,

επει-

Σχήμα

3.3. Camet TIR
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δή στnv παρούσα φόση έχει υποστεί πολλές δοκιμασίες μετά οπό επavειλnμμέvες
και μεγάλες υποθέσεις ί'Ιaθρεμπaρίaς, βρίσκεται σε κίvδυva η συvέχισή της.

Av μιa μεταφορά που γfvετaι στο πί'Ιaίσιο της διaδικaσfaς του Camet TIR με
όχημα το οnοίο δεν διαθέτει μοί'Ιυβδοοφρaγίδa (η.χ. ιδιαίτερο βaρέa εμπορεύ
μaτa, χύδnv εμπορεύμaτa), n μεταφορική επιχείρηση πρέπει va χρησιμοποιήσει

το ί'Ιεγόμενο ανοιχτό Camet. Αυτό το συνοδευrικό έγγραφο μεταφοράς φέρει μια
μοί'Ιυβδοοφρaγίδa κaι κατά συvέπειa το aπaρaβίaστο μπορεί va διασφαλιστεί
κατά κavόva μέσω περιγραφής. Κaι το ανοιχτό Camet ισχύει γ,α ένa μόvο δρο
μοΜγ,ο για περ,ορ,σμένο χροvικό δ,όστnμa.

Από την ln Σεπτεμβρίου

1993 έως το μέσο περίπου του 1994, n IRU έθεσε σε

κυκλοφορία έναν ειδ1κό τύπο Carnet TIR γιο τη μεταφορά nροϊόνrων καπνού κa1
aλκοόί'Ι, το οποίο ήταν anοτέί'Ιεσμa πολλών περι πτώσεωv πaρaβάσεωv που εί

χαν aνaφερθεf με σκοπό va παράσχει aφεvός μεγαλύτερες εγγυήσεις έvavrι των
τελωνειακών αρχών και αφετέρου va περιοριστούν οι τελωνειακές naρaβάσεις.
Το εγχείρημα όμως όχι μόνο δεν πέτυχε αλλά αντίθετο το νέο Camet TIR χρησι

μοποιήθηκε οπό ομάδες λaθρεμnόρωv για τη διάπραξη νέωv και μεγaλύτερωv
τελωνειακών nαρaβάσεων με κατάληξη va αvακλnθεί από την IRU.
Γιο εμπορεύματα τα οποία μετaφέρονraι στο εξωτερικό προσωρινά, n .χ. aνrι
κείμενa για εnaγγελμαrικn χρήση, δείγματα εμπορευμάτων ή εμπορεύματα γιο

εμπορικές εκθέσεις ή όμοιες εκδηλώσεις, χρnσιμοnοιείτaι το λεγόμεvο Carneι
ΑΤΑ (Adrnission Ternρoraιy Adrnission) . Το nλεονεκmμaτa της χρήσης ενός

Camet ΑΤΑ είναι ότι δεν καταβάλλονrαι δασμοί, φόροι ούτε εγγυήσεις εισαγωγής
και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η διαδικασία επavείσnρaξής τους, όταν τα
εμπορεύματα εnavεισαχθούv. Για εμπορεύματα το οποίο ευθύς εξαρχής προβλέ

πεται να napaμεfvouv στο εξωτερικό δεν μπορούν va χρnσιμοnοιnθούν ΑΤΑ.

3.5.1 Παpαyyεnιο66χοι

(αpάκτοpες) μεταφορών

Στnv τριμερή σχέση της μεταφοράς (μεταξύ αποστολέα - μεταφορέα - nαρaλήnτn)
ενδέχεται va παρεμβάλλεται και άλλο πρόσωπο, ο πράκτορας ή ο nαρaγγελιο
δόχος μεταφοράς. Είναι το πρόσωπο που avaλaμ6άνει να βρει τοv μεταφορέα με

τον οποίο κaταρτίzει στο όνομά του τη σύμβαση μεταφοράς. Ο παραγγελιοδόχος
μεταφοράς εμπορευμάτων aναλaμβάνε, δια συμβάσεως με τον αποστολέα ή τον
παραλήπτη να ενεργήσει στο δικό του όνομα, για οογαριaαμό όμως του αποστολέα

n του naρaλήnτn, ό,τι απαιτείται γιο την πραγμάτωση της μεταφοράς που του avaτί
θετaι. Ο nαρaγγελιοδόχος μεταφοράς ευθύνεται ως εγγυητής γ1α την εκτέλεση της
μεταφοράς εκ μέρους του μεταφορέα με τον οποίο είναι εις οί\όκλnρο υπεύθυνος
γιο κάθε καθυοτέρnση, φθορά ή απώλεια των μετaφερομέvωv εμπορευμάτων avε-
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ξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Μόνοι Λόγοι απαλλαγής του αποτελούν η ανωτέρα βία
ή το πταίσμα του εντολέα σιο οποίο υπάγεται και

n znμιά Λόγω κακής συσκευασίας

του εμπορεύματος. Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς την ευθύνη αυτή, σιο βαθμό
ευθύνης του μεταφορέα, την έχει τόσο σιις εσωτερικές όσο και σιις διεθνείς μετα
φορές.

3.5.Β Ειδικά σvνο6εvrικά έννpαφα
εμuοpεvμάrων
Πιστοποιnrικό

EUR.l

Το πισιοποιnτικό κυκλοφορίας

EUR.l (σχήμα 3.4.)

θεωρείται από τις τελωνει

ακές αρχές του κρότους εξαγωγής κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων το οποίο
αφορό, δίνεται δε στον εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγ
ματική εξαγωγή . Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατό να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό μετά
την εξαγωγή των προϊόντων ατο οποίο οφορό:

•

γωγής λόγω λαθών, ακούσιων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων.

•

Όταν εκδόθnκε πιστοποιητικό, αλλά απορρίφθηκε γιο τεχνικούς Λόγους.

Όταν δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας κατά το χρόνο τnς εξα-

Στους τεχνικούς λόγους εμπίπτουν γιο nορόδειγμο, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

•

Πιστοποιητικό

EUR.l

κυκλοφορίας

---

το οποίο έχει εκδοθεί

.

•

σε μn καvοvτκό έντυπο.

Πιατοnοιnτικό

EUR.l

κυκλοφορίας

πρέπει

•
•
•
•

να

θέσεις

που

συμπληρώνονται

υποχρεωτικά.

......_ _

::.-·--"":--

ατο οποίο δεν έχουν

συμπληρωθεί οι

Ι

1!·=--·

1-- - ----·----

Δεν υπάρχει αρραγιοα και υπο
γραφή στη θέση
Πιστοποιητικό

EUR. l

11 του EUR.l.
κυκλοφορίας

έχει θεωρηθεί από μη

εξουσιοδοτημένη αρχή.

.,
;ι
•ι

Υποβόλλεται φωτοοvτίγροφο ή

!Ι·~-:.-=
--

αντίγραφο αvτf για το πρωτότυπο

Σχήμα

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας
έχει θεωρηθεί με αρραγιοα που
δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί.

i'I c:-._:1

'zt:r

3.4.

Πιστοnοιnt1κό EUR.1
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του πιστοποιητικού κυκλαρορίας κ.λπ.

•

Στο χώρο

4

του πιστοποιητικού (παρατηρήσεις) πρέπει να αναγράφεται η

ένδειξη «εκδοθέν εκ τωv υοτέρωv,,.
Σε πεpίmωοn κλοπής, απώί'Ιειας ή καταστροφής του
φο αυτού, στο χώρο

EUR. l

εκδίδεται αvτίγpα

4 του οποίου αναγράφεται η ένδειξη «αvτίγpαφο». Το αvτfγpα
rnv ημερομηviα έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού

φο, που πρέπει να φέρει

EUR.1, αpχ~ι να ιοχύεJ από τηv εν "λόγω ημερομηviα. Είvαι δυvατή η αvτικατάσταση
εν6ς πιστοποιητικού EUR.1 από έvα ή περιοοότεpα πιστοποιητικό, όταv προϊόvτα κα
ταγωγής υφfσταvτοι έί'Ιεγχο οπό τεΛωvε(ο της Κοιvότητος ή της Τουρκfας με σκοπό τnv
αποστολn του σwόλου n μέρους αυτώv σε άλλα τεΛωvεία της Κοιvότητας

n της Τουρ

κίας. Τα πιστοποιητικό που εκδίδοvται μ' αυτό τοv τρόπο καλούνται Πιστοποιητικό
Αvτικοτόστοσης. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας
τεσοάρωv

(4)

EUR. l

πρέπει

vo υποβάλλεται

εvτ6ς

μnvώv οπό τηv ημερομηviα θεώρησής του οπό τις τεΛωvειακές αρχές

της χώρας εξαγωγnς στις τεΛωvειακές αρχές της χώρας ειοογωγnς. Μπορεί, ωστόσο,
να υποβληθεί και μετά τηv παpαπόvω προθεσμfο, εφόσοv εξαπίος ειδικώv περιστό

σεωv δεv μπορεί να τηρηθεί η εν Λόγω προθεσμία ή εφόσοv το εμπορεύματα έχουv
προσκομισθεί στη χώρα ε1οογωγnς πριv τη Μξη της εν λόγω προθεσμίας. Προβλέπε
ται διοικητική σwεργασiα τωv κρατώv-μεΛώv και της Τουρκίας όσοv αφορά τοv έί\εγ

χο της γvnσ~ότnτος και της ακρίβειας τωv πιστοnοιnτικώv. Ο εκ τωv υοτέρωv έί'Ιεγχος
τωv πιστοποιnτικώv

EUR.l

πραγματοποιείται δεJγμοτολnmικό ή σε πεpίmωοn που οι

τεΛωvειοκές αρχές της χώρας ειοογωγnς έχουv βάσιμες ομφιβοΛίες. Οι ακόλουθες
περιmώσεις εμηίπτουv, για παράδειγμα, σε ουτn τηv κατηγορία:

1.

Έλλειψη υπογραφής του εξαγωγέα (με εξαίρεση τις δηΛώσεις τιμολογίου ή

το εμπορικό έγγραφο που έχουv εκδοθεί από τους εγκεκριμένους εξαγω
γcίς, όταν τα ι<eίμcνα προβλcηουv autή τη δνναιότnτa).

2.

ΠαρόΛειψn θέοης υπογραφής ή ημερομηviας από τnv αρχή που έχει εκδώ
σει το πιστοποιητικό κυκλοφορίας

3.

EUR.l.

Avaypaφn στο εμπορεύματα, στις συσκευοσiες n σε άλλα συvοδευτικά όι
γpαφο ενδε1ςεωv κστογωγής διαφορετικής από εκείvπ που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό κυκλοφορίας

4.

EUR. 1.

Οι μvεlες που οvαγpόφοvτοι στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. l εηιτρέ
πουv να συvοχθεί το συμπέρασμα ότι έχει πραγματοποιηθεί επεξεργοσiα
που δεν αρκεί για τηv απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής.

5.

Η σφραγίδα που έχει χρησ~μοηοιnθεl γιο τη θεώρηση του εγγράφου ηα
ρουσιάzει διαφορές σε οχέοη με τη σφpαγίδο που έχει κοιvοnοιηθεί.

Σε περίmωοn βάσιμωv αμφιβολιώv και εφόσοv μέσα σε δέκα μήvες από τηυ ημε
ρομnviο υnοβοΜς της αfτησης εΛό{χου δεν Ληφθεί οηόvτηση, οι τεΛωvε,οκές αρχές
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που έχουν znτήοει m διενέργεια ελέγχου αρνούνται το ευεργέmμα των προημήοεωv
που προβί\έπει η συμφωνία.

Πισrοποιnnκό Α. TR.
Το πιστοποιητικό κuκi\οφορίος A.TR. θεωρείτο, οπό ιις τεi\ωvειοκές αρχές του κρό
τους εξαγωγής κατά ιηv εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία αφορά, δίνεται δε
στον εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξαοφολιστεί η πραγματική εξαγωγή. Κατ'
εξαίρεση, είναι δυνατό να εκδοθεί ένα ηιοτοπαιητικό μετά την εξαγωγn των προϊό
ντων στα οποία αφορά:

8

Όιαv δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκi\οφορίας κατά το χρόνο τπς εξαγω
γής ί\όγω ilaθώv, ακούσ~ωv παραλείψεων n ειδικών περιστάσεων.

8

Όταν εκδόθηκε ηιστοποιηιικ6, ολλ6 απορρίφθηκε γιο ιεχv~κούς λόγους.

Στην περίπτωση αυτή στο χώρο 8 ιου πιστοποιητικού (σχήμα 3.5.), πρέπει να αvα
γρόφε,:αι η ένδειξη «εκδοθέν εκ των υοτέρωνν. Κατ' εξαίρεση, ια εμπορεύματα που

συvαnοκομfzοvται από τοξ,διώτες ευεργετούνται από το καθεσιώς τπς ελεύθερης κυ
κi\οφορίας χωρίς να είναι απαραίτητο να συvοδεύοvται από πιστοποιητικό κυκi\οφο
ρίας Α.TR., υπό τον όρο ότι αυτά δεν προορίzοvται για εμπορική χρήση, δηλώνονται
όη βρίσκονται σε ελεύθερη κuκi\οφορίο και δεν υπάρχει αμφιβοί\ίο για την ακρίβεια

τnς δήλωσης. Σύμφωνα με απάροσπ της Επιτροηnς Τελωνειακής Σwεργοσfας Ε.Κ.
Τοuρκίος, δεν υπάρχει όριο οξfας για το εν
ί\όγω εμπορεύματα. Συνεπώς, αν η ηοοό
τnτα των εμπορευμάτων που μεταφέρουν,

π.χ., οι ταξ,διώτες που προέρχονται αnό

·-----·=:---

"'"'-••·:;:--""'=-,-

την Τοuρκία ουδεμία αμφιβοilία αφήνει
όη προορίzοvται για προσωπική χρήση,

ανεξαρτήτου ορίου αξ{ας, δεν θα πρέπει να

ι·-

·--..~--..--~"'·==_.._ -

uποβ6λi\αvται σε δασμούς.
Επίσης, από το καθεστώς της ελεύθερης
κuκi\οφορίας ευεργετούνται οι ιαχυδρομι
κές αποσιοί\ές και τα ιαχυδρομικά δέματα,
χωρίς να είναι απαραίτητο να συvοδεύοvται
από

πιστοποιητικό κυκi\οφορίας

A.TR.,

εφόσοv δεν υπάρχει ένδειξη εnί τπς συ

:-:;;.._-_- ------~~...

-- 1:.:-·:-:-z,-

οκευοσfας ή των συvοδεunκώv εγγράφων
ότι τα αντίστοιχα εμπορεύματα δεν πληρούν

1

τους όρους περί ελεύθερης κuκi\οφορίας.
Η ένδειξη αυτή έχει τη μορφή μιας κίτρινης

Σχήμα
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ετικέιας. Όταν τα εμπορεύματα υπάγονται ατον έl\εγχο τελωνείου οτπv Κοινότητα ή
σmv Τουρκlα, εfvοι δυνατόν vo aντικατaοτοθεί το πρωτότυπο π1οτοποιnt1κό κυκλοφο.
ρίaς A.TR. από έvο ή περισσότερα nιοτοnο1nτικό κυκλοφορίας A.TR., όταν ορισμένο ή
όλα τα nρόίόνια αnοοτέί\λονιαι κόπου αλλού oτnv Κοινότητα ή τnv Τουρκlα. Εξάλλου,
nροβί\έπετα1 διοικητική ουvεργαοfα των κρατών-μελών και της Τουρκίας 6oov αφορά
τον εκ των υστέρων έl\εγχο της γvnσ,ότnτας και της ακρίβειας των nιοτοποιnτικών Α. TR.
Ο έ).εγχος αυτός πρaγματοποιείτα, δειγμοτολnπτικό ή όταν οι τελωνειακές αρχές της
χώρας ειοογωγής έχουν Βό01μες αμφιβο/\ίες.
Σε περίπτωση Βό01μωv ομφιβολ,ών και εφόοον μέοο σε δέκα (10) μήνες οnό την

nμερομnνίο υποβολής της οίrnσnς ελέ'{χου δεν ληφθεί οπόνιnσn, οι τελωνειακές ορ.
χές που έχουν znτήσει m διενέργεια ελf:vχου δεν εγκρίνουν το ευεργέmμα της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας. Το πιστοποιητικό κυκ/\οφορίος A.TR. πρέπει vo υποΒόλλετοι ενιός

τεσσάρων (4) μηνών οπό mv nμερομnνίο θεώρnοriς του οπό ης τελωνειακές αρχές της
χώρας εξαγωγής οτις τελωνειακές αρχές της χώρας ειοογωγής. Mnopεf, ωστόσο, να
υnοΒλnθεf και μετά την παραπάνω προθεσμία, εφόοον εξαπiΌς ειδικών περιστάσεων

δεν μnορεί vo τηρηθεί n προθεσμία αυτή ή εφόοοv το εμπορεύματα έχουν προσκομι
σθεί οτn χώρα ειοογωγής πριν τn λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Πισrοnοιnτικό Τ5
Πρόκε,ται γιο έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων καθώς
και nρόίόνιωv

noo

δικαιούνται κοινοτικής

επιδότησης. Επίσης, με το ίδιο έγγpaφο πα
ρακολουθούνται τα προϊόντα κοιvοηκής nα
ρέμΒοσnς. Το nιστοnοιnηκό Τ5 (σχήμα

3.6.)

εκδίδεται από το τελωνείο εξαγωγής στην
περίπτωση ποο το nροϊόv, για το οποίο έχει

γίνει αποδεκτή διασόφnσn εξαγωγής, δια

σχίσει κοιvοηκό εδάφη άλλο οπό αυτό του

.,.,

,~-·---~:,;----=IJ:_....:..::==:-.f

!~---

κρότους-μέλους εξαγωγής, πριν εγκαταλεί
ψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητος. Η
απόδειξη ότι το

w λ6γω προϊόν εγκατέλειψε

το τελωνειακό έδαφος παρέχεται με τnv προ
σκόμιση τοο πρωτότυποο ανιιτύπου ελέγχοο
Τ5 δεόνιως συμπληρωμένο από το τελωνείο

εξόδαυ και το οποίο αποοτέλλεται οπό το τε

--r-

~=--

ι,------1

·4=

λωνείο εξόδαυ στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής από το οποίο εκδόθnκε.
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3.6
rι

Ερωτήσεις
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπ6κεπαι σε περιορισμούς κυρίως για
λ6γους

--------------------οδικnς οοφόλειας

σuvιήρnσπς του οχήμστος
οvιιμειώηισης της ανεpγiος
Γ2

σι.ον οvιαγωv,σμό

omv εύρεοn εργοσiας
για τους μειαvόστες
Γ3

άνω ,ων 3,5 τ6νων
κ6τω ,ων 3,5 τόνων
όνω των 7 τόνων
Γ4

των οποίων η ταχύtητα δεν υnερ6αίνει τα 60 kmlh
ηου υnο6όλλονtαι σε οδικές δοκιμές για r6γους τεχνικι\ς βεί\
τίωσπς

που κιvούvι:αι εντός ακτίνας 60 km. από m βάση τους

rs
,ων οποίων η μέγισm ταχύτητα δεν υnερ6αfνει τα 40 kmlh
που ξεnερνούν τους 7 ,5 τόνους και χρnσ,μοnοιούνται για τη
μειαφορά εμπορικών ayaθώv

παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κιvούνtαι σε ακτίνα μιιφό
τερn των 200 km από m βάση τους
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Γ6

Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανον1σμό

56112006 σχετικά με το

ωράριο εργασίας τα οχιiμαια

που ξεηερ11οw τους 7,5 τόvοος 11()1 χρnσιμοποιοννιοι γιο τη
μειοφορά μπ εμπορικών ογοθώv
που χρnσιμοηοιοννιοι γιο ιατρικούς σκοπούς

μειοφοράς φορμοκευπκού υλικού

17

Η nμερήσ,α διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και nς εκτ6ς δπμ6σιας

οδού διαδρομές όταν

n διαδρομή γ(vειοι σmv εnαρχlο
οι διαδρομές αυτές εί\ιαι ενt6ς σχεδiου πόΛπς

n περfοδας avόnaoonς γ(vειαι αε δnμ6οιa αδ6
Γ8

Ο χρόνος της διαδρομής 1ιεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσ,α οδό
και ενός σημείου φόρτωσης qιnορευμάτωv εκτ6ς δημ6σιας οδού θεωρmαι
χρόνος οδήγnσπς
άλλn ερνασία
διάλε,μμα

Η μέy,στη ημερήσ,α διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει nς

8ώρες
9ώρες

12ώρες
ΓΙΟ

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέy,στη ημερήσ,α διάρκεια οδήγησης μπορεί
να εηεκταθεf σnς

8ώρες
10ώρες

12ώρες
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r11

Ο εβδομαδιαfος χρόνος οδήγησης δεν πρtnει να υπερβαfνει nς

45 ώρεc;
50ώρες

56ώρες

rι2

Ο χρόνος οδήγησης κατά m διάρκεια δύο συνεχ6μενων εβδοιιάδων
ημερών) δεν πρέπει να υπερβαίνει nς

(14

90ώρες

100ώρες
112ώρεc;

rt3

Η ημερολογιακή εβδομάδο θεωρεfται 6n εκκινεf τα μεσάwκτα mς
Κυριακής προς Δευriρα και τελειώνει mν ίδια ώρα

μετά το πέρας

100 ωρών φιοσ(ος

μετά το πέρας εmά εργά01μωv ημερών
της εη6μενης Κυριακής

rt4

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά m διάρκεια mς οποίας ο οδηγ6ς δεν
εnιτρέπειαι να οδηγε[ ή να
κόvε, οnοιαδήrιοτε αφαιική 6σκnση
γεuματίzει

εοαελεi κόηοια 6lwι εργασία

rιs

εοαάς του οχήματος μ6vο
ενιάς του οχήματος μόνο
εντός ή εοαάς του οχήματος
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Γ16

Μειά mν οδήynσn 4,5 ωρών ο οδnνός πρέπει να σιαματάε, για διάλειμμα
διάρκειας τουλάχιστον
4,5ωρώv

45ί\εmώv

15 ή 30 ί\εmώv
Γ17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήyιισnς, ο οδηνός μnορεl να κάνει σιάσn

για διάλειμμα διάρκειας

15 ί\εmώv ακολοuθοψεvn αnό μία 30 ί\εmώv
30 ί\εmώv οκολοuθοψενn an6 μία 15 ί\εmώv
10 ί\εmώv ακολοuθούμεvn αnό μία 35 ί\εmώv
Γ18

Μειά την οδήynσn

4,5

ωρών, ο οδηγός πρtηει να σιαμαuίσει για

διάλειμμα
τουΜχιστοv 45 ί\εmώv

το πολύ 45 ί\εmώv
ακριβώς 45 ί\εmώv
Γ19

Ο οδηγός uποχρεούtαι να κάuει διάλειμμα μειά από 3,5 ώρες οδήynσnς
κοι

1

ώρα
άλλης εργασίας

φuοικι\ς άσκnσnς

οδήνnοnς όΝοο οχήματος
Γ20

Ανάnαuσn εlναι κάθε nερlοδος χωρlς διακοmi, κατά τη διάρκεια της
οποίας ο οδηγός
πρέπει vo κοιμάιαι

μπορεί vo διαθέτει~ το xρ6va του
δεν εηπρέηεται vo κάνει σωμαακή άσκησn
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Γ21

Η κανονική περfοδος ημερήσ,ας ονάnαυσπς εfναι ανιή που υηερβαiνει nς

9ώρες
!Ο ώρες

11 ώρες
Γ22

σιοv κλόδο μειοφοράς ανθρώπων ή aγoθ,Jyv, εκτός ov ο οδn·
νός είvο.ι ιδιοκτήmς του οχήμαιος

σε οποιοvδήποιε κilόδο ερναοiος

σιοv t<Μδο μειοφορός α"6ι:,ώπωv ή aγoθ,Jyv μ6vο
Γ23

υποχρεωn κά εκτός οχήμαιος

υποχρεωτικά εvιός οχήμαιος
εκτός ή εvιός οχήμαιος υπό προϋποθέσεις
Γ24

βρfσ1<ειοι σε οπόοτaσn μεγολύtερn των

100 km από mv έδρα

του

το όχημα εfvαι aκιvπτοποιnμέvο και άι διαθέιει υποδομή \110
ύπνο
το όχημα είναι οκινn,οποιnμένο και όΙΙ διοθέrει κλιμαιισμό
Γ25

24 ωρών οπό mv προnγοuμεvπ nμερήσκι ή εβδομαδιαία nε·
ρίοδο avάnaυσnς

μίας nμεροΛογιοκής εβδομάδος
μίας nμεροΛογιaκής ημέρας
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Γ26

Η nμερήσ,α nερίοδος αvόηαυαnς μnαρεί να χωριατεί σε δύο nεριόδοuς

ως εξής:

9 σννεχόμεvες ώρες και αργόtερα άλΙΊες 2
2 σννεχόμεvες ώρες και αρνό,ερα άλλες 9

3 σννεχόμεvες ώρες και αργόtερα άλλες 9
Γ27

9 σννεχόμεvες ώρες και αργόtερα άλλες 9

2 σννεχόμεvες ώρες και αρνόtερα άλΙΊες 9
2,5 σννεχ6μεvες ώρες και αρνότερα άλλες 9,5
Γ28

10 πολύ 3 μειωμένες nμφι\σιες χραv~κές περιόδαυς αvόπαυ
σnς

1οο'Ίόχιοιοv 3 με,ωμένες nμερnο,ες χροv,κές περιόδους αvά
ηαοοnς

το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χραv~κές ηεριόδαυς αvόηαυ
σnς

Γ29

οηοιοvδήηοτε ε6δομαδιαlωv ηερι6δωv αvάηαοοnς
nμεροι'ιον,ακώv εβδομάδων
οηοιοδήηαε κα\/0\llκώv nμερnσιωv ηερι6δωv avάnaoonς
Γ30

4,5ωρώv
45ί\εmώv

45ωρώv
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Γ31

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης
τον οδηγού διάρκειας μεταξύ

24 ι<αι 45 ί\εrπώv
24 και 45 ωρών
24 ι<αι 48 ωρών
Γ32

Κοτά τπ διάρκεια τπς εβδομαδιαίας n εριόδον ονάπαυσnς, ο οδηγός δεν

ε1«ελεf οnοιαδιinοτε ερνοοο

οδηγεί το lX του
οnομαιφύvετaι αnό την έδρο της εταιρείας του

Γ33

Ο οδnγ6ς οφείλει να έχει μfα εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης 6χι
αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ωρων περιόδων από
το τθ,ος ιnς προnνούμενnς περιόδου ημερήσιας ανάnαυσπc;

την αρχή της nροnγούμεvπς περιόδου εβδομα&οκις ονόnαυ
σnς

το τθ,ος της nροnγούμενnς περιόδου εβδομaδιaκις ονόnαυ
σnς

Γ34

Ο οδnν6ς δεν μπορεί να δουλεύει οwεχ6μενα νια περισο6τερο

an6

πένιε24ωρο
tςι24ωρο

εrπό24ωρο
Γ35

Μέσα σε δύο οwεχ6μενες εβδομάδες, ένας οδηγ6ς μπορεί να έχει

μκι μειωμένη εβδομαδιαία περiοδο αvάηοοοnς
δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους aνάπaοοnς

τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης

159

Ενόmτατρίm

Γ36

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείοειαι από mν εφαρμογή μειωμένης
περιόδου ανάnαυσnς μειαξύ δύο εβδομάδων

εφαρμόιειοι οφού κατονεμnθεί ισόποσο σε διάοmμο

7 ημε

ρών

εφαρμόιειοι σε ιοόποοn χρονική πφiοδο οvάποοοnς πριv το
τέλος mς τρίτης εβδοι,ιόδος
κατογρόφειαι στοv ταχογράφο και παραγρόφεται
Γ37

το πολύ 45 ωρών
,οο\άχ~σιοv 33 ωρών
τοο>ιόχισιοv 57 ωρών
Γ38

56ώρες
58ώρες

50ώρες
Γ39

56ώρες

58ώρες
50ώρες
Γ40

112 ώρες
144ώρες

90ώρες
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Γ41

Η μέγ,σm διάρκεια εργοσiΌς σε διάσmμο οηοιωνδήnοτε

14 ημερών εfνοι

144ώρες
96ώρες

90ώρες
Γ42

Όχημα μεταφέρεται εnάνω σε ηλοfο ή τρένο γιο

9

ώρες, ενώ ο οδηγός

τοu κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγρόφειαι
ως άλλη ερνοσiα
ωςaνόnαυσn

Γ43

Όταν ένας οδnγ6ς ξεκουράzετοι (ημερήσιο ονάnουσπ), ενώ το όχημά του

μεταφέρεται εnάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέηt1 να διακόπτεται
κοθόί\οο
πάνω από

I

φορά

πάνω από 2 φορές
Γ44

Οδηγός ξεκουράzετοι (ημερήσιο ανάπαυση), ενώ το όχημά του
μααφέρ,:ιαι επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόητααι 1 φορά. Η διόριwα mς
διακοπής δεν πρέπει να υnερβαfνει
m 1 ώρο

10 15 λεmά

τα30λεmά
Γ45

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του ο><ήμσιος είναι
υποχρεωnκή

σε 6λn m δι6ρ,φa mς διαδρομής
μετά το nέρος mς lnς ώρας mς διαδρομής
μετά τα πρώτα

150 km δ,οδρομής
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Γ46

Σε ηερfmωσn δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός ηρέηε,

va

έχει ημερήσια

περίοδο ανάnαυσης τουλώαστον 9 ωρών εντ6s διαστήματσs

21 ωρ<ίy,,
24 ωρ<ίy,,

30 ωρ<ίy,,
Γ47

Σε περίmωσn δεύτερου οδηγού, το ανώταιο χρονtκό όριο οδήγησης του
καθεν«Ss εfναι οι

!Ο ώρες
9ώρες

18ώρες
Γ48

μπορούv να εφαρμοσιούv σrov κάθε οδnνό οι διατάξεις που
ισχύουν σιnν περίπτωση του ενός οδηγού

δεν μπορούν να εφαρμοσιοον στοv κάθε οδηγό οι διαιόξεις
που ισχύουν σrnv περίπτωση του ενός οδnγού
όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέnε, να έχει πρ6σβaσn οε κλr

vn
Γ49

ιις ώρες ερyασ(ας

τα διαλε,'μμστα και τις nεριόδοος αvάnαυσnς
Ιtς ώρες ύπvαυ

rso
mv τaxύmra κί\ι11σnς

m διαννόμεvn αnόστασn
m ΧΙλιομετρικr\ θέση
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rsι

Υποχρέωσn εξοηλ~σμού με ταχογράφο έχοw εν γένει τα οχήματα
μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω

tOV 1,Stόοου
,ων 3,5 τόvων
των7tόvων

rs2

Στην Ελλάδα, υnοχρlωσπ εξοηλ~σμού με ψηφιακά ταχογράφο έχουν εν

γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από

1/1/2006

1/5/2006
1/(12006

rss

Στην Ευρωπάίκή Ένωσn, ο εξοηλ~σμάς των καινούργ,ων οχημάτων με
ψηφιακούς ταχογράφους είναι
προαιρετικός
υnοχρεωnκός

υnοχρεωηκός μόνο γιο οχήματα nov εκτελούν διεθνείς μειοφορές

rs4

Ο ψηφι ακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεiα σχετικά με

,ον οδrιγ6 μόνο
το όχημα μόνο
,ον οδrιγ6 κοι

rss

ro άχnμο

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό
σιnν ειδική κάριο μνήμης τοv μόνο

σιnν «έξurnm κόρtο• τοv οδηγού μόνο
σιnν ειδική κάριο μνήμης τοv κοι σmv .t'ξυnνn κάριa. του
οδrιγού
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rs6

Η «έξυnνπ κάρτα» οδηγού μnορεί να χρnmμοnοιnθεί

an6 δύο οδnνοος για τα r&a 6χnμα

an6 τον ίδιο οδηγ6 για δύο οχήματα
ως rιιστωτικιi ι<όρ{α

rs1

Κάθε οδηγός nου οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο

υποχρεούται να διαθέu:ι
.εςunvn κάρτα.

ψnφιοκ6 ρο116ι
συσκευή αυτ6ματnς διέλευσης διοδίων

rss

Η ι διόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο

μrιορεi να προκαλέσει 6λόβn και να επισl)ρει κυρώσεις
εππρέπειαι για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
αnοτελεί προϋη6θεσn της α.,οτής λεπαuρνiας του

rs9

Σε περίπιωσn ασιυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός
πρέπε, να παραδώσει

m συσκευή του ταχογρ6φοο
φύλλο εκτύrιωσnς με τις αχειικές πλnραρορiες

τον nλειαροv,κ6 ταυ υπαλογιστή

Γ60

Καιά m χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καιαγραφή στοιχείων
dνω ωταραfmm σε περfmωσn

δοολεπουργίας κάποιου οργόνου
rλό{χου an6 τις ΟΟΤUΙ,Όμικές αρχές

μη εξοικείωσης του οδnγού με m χρr\ση του
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Γ61

Η διοδικοσfο φόρτωσης και εκφόρτωσης κατονρόφειοι στον τοχογρόφο ως
διόλε,μμο
6λλn εpγοσfο

δtοθεσιμόmτο
Γ62

Η ωριαίο παραμονή οδnνού εντός πλοίου κατογρόφετοι στον ψηφιακό
ταχογρόφο ως

---------------------,----!
avόnaoon, αν έχει πρόσβαση σε κλλιn
διοθεσιμόm,ο

διόλε,μμο
Γ63

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογρόφου είναι

δtοθεσιμόmτο, διόλε,μμο ή σvόnaoon, άλλες εpγοσfες, οδή
γηση

δtοθεσιμόmτa, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα
διόλε,μμa, σv6naoon, οδήγnσπ lου οδπνού, οδήγηση 2ου

οδπνού
Γ64

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει
κατογρ6φειοι στον ψηφιακό ταχογρόφο σm θέση
«2ος οδηγός,,
•διοθεσιμόmτο,

Γ65

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά σmν
nλοήγπσn καταγρόφεια1 στον ψηφιακό ταχογράφο σm θέση
«2ος οδηγός,,

•διοθεσιμόmra.
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Γδδ Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηνός που δεν οδηγεί κάνε, διάλειμμα.
Αυι6 μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογρόφο
μ6vο ιδιοχεfρως
αη θέοn «οvόnαυση,,
(J{Π θέση «διάλειμμα 200 οδηγού»

Γ67

Σε περίιπωσn λανθασμένης καταγραφής στον ψπφιακ6 ταχογρόφο, ο
οδηγός οφείλει να
αι,εueυ.θεί 6μωa σος αρμόδιες αρχές

ειαυnώσει το σχuικό φίιί\ο και πάνω οε αυτό vα εnισnμάνει το
ί\άθος
διορθώσει ψηφιακά το ί\άθος
Γ68

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεrαι
μετά αι,ό αλλαγή τοο αριθμού πλαισίου τοο οχήματος

κόθεχρόvο
μετά από κάθε εnισκευιl τοο
Γ69

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνειαι
ηριv από κάθε διαδρομή

οε κάθε αλλαγή των nιvακίδωv κυκλοφορίας
αιι μείνει ειαός λεπουργίας το ρολόι ν,α διόστημα μεγαλύτερο
τωv5λεmώv
Γ70

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογρόφου π ρέπει να γίνεται

πριv από κάθε διαδρομή
κάθtχρόvο
αιι μεnιει ειαός λεπουργίας το ρολόι ν,α διόσmμα μεγαλύτερο
των 20 λεmώv
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171

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει υα γίνεται

με κάθε μεrαβολή mς διάστασnς τωv ελαστικών
μεrό από οΊνν:rvή ταυ αριθμοο πλαιοiου ταυ οχήματος
με κάθε οΊνν:rvή οδnνοο

172

Οι ειαιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβόσεις που διέπραξαν
οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές
ηάvιοtε

ε1α6ς nερtmώοεωv όπου δεν μnορεf vo τοιχ; αποδοθεί ευθύ
νη

av η nαρόβασn έχει διαπραχθεί στο έδαφος 6!w:,υ κρόταυς
μtλοιχ; ή τρίτης χώρος

Υιιοχρεώσεις
173

o6nyov φορι:nyοι,

Οι βασικές nραϋnοθέσεις για mν απόκmοn άδαας άσκnσnς
επαyγέλματος οδικού μειαφορέα εμnορwμάτων από φυσικό ή νομικό
πρ6οωηο εfναι;

n

αξίοnιστία,

n

ακαvομική επιφόνε,α και

n

επαyγελμαιικn

επάρκε,a

η εnαννελι,ιαnκn επάρκεια και n ερνατικόmτα

n υηευθuvόmτα και n μη καταδίκη για nαροβόσεις τnς εμnο
ρικnς vομοθεσiας
174

ευθύvεrαι πάντα ο αnοσtολέας, εκιός av αnοδει'ξει όπ n znμιά
οφεiλεrαι σε ελάπωμα rου εμnορεψατος

εuθυvοvται nόvτa και ο μεrαφορέας και ο anοσrολέας
ευθύvεrαι ο μεrαφορέας, εκιός av αnοδεiξε, όu n znμιά αρd
λεrοι σε ελά:πωμο ταυ εμπορεύματος ή σε πταίσμα autoύ στον
οnοίο ανήκουν το εμnορεύμοτο
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175
μ6νο οπό τον μετοφορέο
οπό τον οποαιολέο κοι τον μετοφορέο
οπό τον οποαιολέο ή τον μετοφορέο

176

Ποια στοιχεία μειαξύ όλλων πρέπει να αναγρόφονται στη φορτωτική;

Το όνομα κοι το mί\έφωνο του οποαιολέο
Το mί\έφωνο του nopoλrimn

Το όνομα κοι n κοτ01κίο του μετοφορέο

177

Τράvm {lransit) μεταφορά
Τριγωvική μεταφορά
Διμερής μεταφορά

178
το εμπορεύματα μεrοφέροvτοι δι' εν6ς κράτους στο οποίο βρί·
ΟΙ<Ι:τοι κοι ο τόπος φόρrωοnς και ο τόπος εκφόρτωσης

τα q.ιπορεψοΙο μεται,έραιτοι &' εν6ς κράτους σιο οποίο δεν βpi.
σ><ειοι ο ι6nος φ6ριωοnc; <Υ'Μ βρία<ειοι ο r6noς ε,«ρόριωοnc;
το εμπορεύμαιο μετοφέροvτοι δι' εν6ς κράτους στο οποίο δε
βρίΟΙ<Ι:τοι ούιε ο ιόnος φόρτωσης ούιε ο τόπος εκφόρrωσnς

179
χορnyούvτοι τουrόχροvο με τις άδειες ΕΔΥΜ

χρnοψοnο1ούvτο1 γιο διεθνείς μεταφορές μεταξύ μn κοιvοrι
ι«i'Ν χωρών ή μεταξύ μιας ΚΟΙVΟ'1κής και μιας τρίmς {εκτός
ΕΕ) χώρος, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ τωv χωρών
χρnοtμοnοιούvτοι γιο rις διεθνείς μεταφορές μεταξύ ιωv κρο·
τών τnς Ευρωπόικής Ένωσης
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rso

Η διενέργεια εμnορεuι,ατικών μεταφορών με φορmγό αυτοκίνητο
ταξινομnμένο σε χώρα mς ΕΕ και σnμεfα φ6ρτωσnς και εκφ6ρτωσnς δύο
διαφορεnκά κράm-μέλn διενεργεfται

με κοιvοιικr\ όδειο τοο Καvοvισμού (ΕΟΚ) 881192
με άδειο διέλεοοnς κοιόπιv διμεροuς συμφωviος μειοξύ τωv
χωρών
μόvο με άδειο ΕΔΥΜ
rsι

σ<ο όνομα του κοιόχου τοο φορmγού οχήμοιος
σ<ο όνομα της μειοφορικnς επιχεi'ρnσnς
σ<ο όνομα τοο ιδιοκτήm του φορmγού οχήμοιος και είνοι δι
αφορετικι\ για κάθε όχnμα ποο διαθέτει n μεταφορtκr\ εηιχεί
ρnση

Γ82

2έm
3έm
5έm
Γ83

εi\.Όι ει:ήσιος διάρκειας
ισχύοw v,α 2 έm

ισχύοw για 3 έm
Γ84

μίο τοuοοχ,στοv εκ τωv οοο έχει υπογράψει m ΟΙ.Ι\,Ιφωvία
ι<ΟJ οι δύο χώρες υηοχρεωι:~κό txow υnογρ6ψει m συμφωvία

ο τόπος διαμονής τωv οδmιώ,, βρίσκεται σε μία εκ τωv δυο
χωρών
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Γ85

Σmv οδtκrΙ μειοφορό εnικfvδννωv εμπορευμάτων
Στο έγγραρο ποο χρnσιμοποιούvιαι om διεθvτ\ οδική μειο
φορό εμπορευμάτων και omv ε\Jθwn τοο μειοφορέο
Προ8λέπει μ6vο το έγγραρο

noo πρέπει vo έχει ο μειοφορέ

ος όταν nρογμοτοnοιεi &εθvή μειοφορό

Γ86

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόzεται η

CMR;

Σε μεraφορές φοφίμωv
Σε μεraφορές εnίrιΛωv
Σε μεraφορές φαρμάκων

Γ87

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόzετaι η

CMR;

Όrov μεraφέροvιοι ευπαθή προϊόvιο
Όταν μει:aφέροvιaι εnικfvδννο εμπορεύματα
Σt τaχυδρομικtς μ~οφορ6;, οε νεκρικές οποοιολ€ς και σε
μεraφορές επίπλων

Γ88

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του ονμβαλαfου (αύμβασnς) μεταφοράς

CMR;
Με το δελτίο nοροδόοεως διεθνούς φορτωτικr\ς (CMR), που
εκ&'δεται σε τρίο οvτήυηο, το onoio υrιονρόφουv ο αποστολέ
ας και ο μειοφορέος

Με σψβολαιονροφική πρόξrι, ποο υηογρόφοw φορ<ωτής
και οποοιοΙΊέος

Με υnευθwη δήλωση
φορέο
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Γ89

εκδiδειαι σε τρία αvτίτυnα, ια οποία υηογρ6φοw ο αποοιολt·
ας και ο μεταφορέας

εκδiδειαι σε φfα ανήιυπα, ια οποία υπογράφει μόvο ο απο
σιολtος

εκδiδειαι σε tva ανιfτυπο, ιο οποίο υπογρ6φε, μόνο ο μεια·
φορ{ος

Γ9Ο

Τ6nος καιοικίας ιου οδηγού κα, ,ου αποσιοί\έο

Στοιχείο οnοοιολέο, ποραλήmn, μειαφορ{ο, τόπο παραί\α
βrlς και πορόδοοnς ιωv εμπορευμόtωv, περιγραφή εμπορευ
μάτωv, ορ,θμό δεμάτων, μεικ,6 66ρος ιαλ.
Οι διευθύvοεις οnοαιολέο κοι ποραλήmn, η όδειο οδήγnοnς
ιου οδηγού κοι ιο mί\έφωvο ιου ποραλήπm
Γ9Ι

nς αnαποψεvες οδnγlες και nς ttί\ωvJακές κα, /\οιnές διατυ
πώσεις
το όvομα και m διεύθυνση ιου nοραλήmn

m χιλ~ομεφική οπόσιοσrι του τόπου ποραί\αβής κο, πορ6δο
σrις ιωv εμπορευμάτων
Γ92

Ναι, εόv οι συμβολλ6μεvοι συμφωvήοουv σχει,κό

Ναι, σε κάθε περίπτωση
Μόvο ε6v το znmoει ο αnοσιολέος, έσιω κοι αv ο μεταφορέ
ας διαφωνεί
Γ93

Με mv όφtξn του οχήμαιος σιο χώρο nορόδοοnς

Με

mv παρ6δοσrι ιωv εμπορευμάτων και mv αvεπιφύί\ακm

nαραί\αβή rους αnό τον παραλήπm

Με mv οί\οκλnρωοn mς εκφόριωσnς
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Γ94

Αnό ποια χρον,κri στιγμή αρχίzε, η ευθύνη του μεταφορέα σm διαδικασiα

mς διεθνούs μεταφοράς (CMR);
Η ευθύνη γιο m μειοφορά οvι\κει εξ ολοt<λήρου σιοv οπο
σιολέο κοι 6χ, σ<ΟV μειοφορέο
Α!16 τnv nορο/Ισβή τοο εμnορεψοτσs μέχρι και mv nορόδο
σή τοο στοv nopoλήnm
Α!16 m σιιγμή noo οηοδέχτnκε vo κάνει m μειοφορ6 μέχρι να
φιόοει σ<οv τόπο nορόδοοnς
Γ95

Τι ηρέηε, vo ελέγξει ο μεταφορέας κατά mv ηαραλοβή των εμπορευμάτων
ούμφωνα με m CMR;

Μόνο mv κοτάσ<οοπ omv οποίο βρiοκοvτοι το εμπορεψοτο
ποο πορθ,aβε, κοι vo μn μεφήσει το δέμοτο

Να εμnιαευιεί τοv οποσιολέο κοι vo μnv nροβεi σε κοvέvαν
έλεγχο των εμπορεuμάτωv
Τnv οκρiβειο των στοιχείων του δελτίου CMR (ορ,θμό δεμά
των) κοι mv κοτάοτοοπ των εμπορευμάτων, 6nωs κοι m συ
οκευοοίο τουs.
Γ96

Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για znμιές που οφείλονται σε Ιδια ελοπώματα
του μεταφερόμενου πράγματος ούμφωνο με m CMR;
·0χ,, οiΙΙΙά θο πρέπει να οnοδεiξει ότι το εμηορεύμοτο
nορέλοβε εμφόνrzσv ελ6πωμο

noo

'()χ,, mv ευθύνη έχει ο κοτοοκευοστής του εμπορεύμοτσs
'()χ,, mv ευθύvn αιι ο οποσιολέος και ο μετοφορέος δεν
χρειάttτοι να οποδεiξει 6n το εμnορεύμοιο που πορέλοβε
rίτοv ελαπωμαιικό
Γ9 7

Σnς διεθνεfς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθwη σmν περίπτωση που

δώσε, στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα
και m μειαφορά;

Είvοι υnεοJθυνος γιο κάθε δonόvn, οπώΛειο κο1 βλάβη mν
οποίο θο μπορούσε να υποσιεί ο μετοφορέος
Φέρει ευθύvπ, οiΙΙΙά όχ, μt,φι τοο σημείου

vo οnω,μιώσει

τοv μετοφορέο

Φέρει ευθύνη, οiΙΙΙά κοτοβόλλει m μισή οπω,μίωσn στον με·
τοφορέο γιο τυχόν βλάβες ή απώλειες
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Γ98

Ποιο εiνοι η ευθuνπ του μεταφορέα, σύμφωνο με τη

CMR;

~αι μ6vο για mv καθυσrέρnσn nαρόδοσnς ιων εμηο
ρευμάιωv

Ε~αι για mv ολική ή μερική απώλεια ιωv εμnορευμά·
ιωv, για m βλόβn τους και για ιnv οποιαδήποτε καθυσrέρnσn
σmv ποράδοσn
~αι μ6vο για znμιtς που προκλήθηκαν αnά ιοv ιρόnο
που οδnγεf το 6χnμα

Γ99

Συς διεθνείς μεταφορές,

y,a κάθε βλάβη ηου μπορεί νο υποστεί ο

μεταφορέας, ο αποστολέας

φέρει ευθννn σε κάθε περίπτωση
φέρει ευθύνn στην περ(πτωσn που δώσει στον μεταφορέα
στοιχεία ανοκριβή ή αvεnαρκή για ιο εμπόρευμα και m μετα·
φορά

δεν φέρει ευθύvn

Γ\00

Εάν ο αποστολέας znuίσει an6 τον μεταφορέα να ελέγξει το με,κτ6 66ρος
των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των
δεμάτων, σύμφωνα με m CMR

ο μεταφορέας υποχρεοvιαι va ια ελέγξει χωρίς αμοιβή
ο μεταφορέας υnοχρεοvιαι να τα ~ι αλλά δικαιούιαι
αμοιβή

ο μεταφορέας δεν υnοχρεοίίrαι να ια ~ι

rιοι

Τι πρέπει να κάνε, ο μεταφορέας στην nερfπτωσn που, y,α οποιονδήποτε
λόγο, δεν μπορεί νο φθάσε, στον προορισμό του σύμφωνα με m CMR;

Na znmoει οδnγ,'ες από τον nαραλήπτn
Na znιήσει οδnγ,'ες από τον αnοσιολέα
Na μην εκιελέσει m μειαφορά
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Γ102

Σuμφωνα με τn CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για mν ολ~κιi ή μ ερική
απώλεια των εμπορευμάτων και για m βλάβη τους

σmv περίm<0011 που π απώλεια προκλήθηκε οπό υποm6mιο
ιου αποοιολέο
σmv περίm<0011 mv οποίο υπι\ρχε ελόπωμο ιου εμπορεύμο

ιος που δεv μποροuσε vo εντοπίσει ο μειοφορέος

σmv περίm<0011 Λο"6αομέvnς ενέργειας ιου προσώπου σrο

onoio εκμiσθc,χ,ε το όχnμο
Γ103

Δικοιού<αι vo ποροδώοει ιο εμπορεuμσrο χωρίς vo υποχρε
ούται vo ποροδώοει ιο δεύτερο οvιfγροφο ιου δελήου CMR
Νο ποροδώοει το εμπορεύμσrο σrov πορολήmη, φωνάzοvιος

mv οσrννομίο γκι vo οvογκοσιεί ο πορολήmης vo πορο/Ιόβει
ιο οvήγροφο CMR

Νο ποροδώσε, το εμπορεύμσrο και
σrov πορολήmη ιο ονήγροφο CMR

vo οηοσrείλει με couήer

Γ104

Νο προοηοθήοει vo οηοκρύψει με κ6θε ιρ6ηο ιο γε.p,6ς
οπό ιοv οποσrολέα ι\ ιοv πορολήmη
Νο βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθ\Μ, διΙλωση οποσrολέα
κοι πορολήmη όι~ δεv ευθννετοι ουιός γιο m οπώλειa, m βλά
βη ή mv καθυmέροοn

Νο είs'Οι σε θέση vo οηοδεiξει άι δεv ε\Jθννειαι ο ίδιος γιο mv
οηώλειο, m βλόβπ ι\ mv κοθυσrέρnοn
Γ105

'Οχ~, εφ6οοv οηοδεiξει ότι n aΚJVΠιonoίnon του οχιiμοτός του
δεv μnοροuσε vo nροβΛεφθεί, όοn εn1μέλεια κι av κοτέΒαλε
ο μειαφορέας
Ναι, γιατί έπρεπε va έχει εvnμερωθε( για το γε.p,6ς mς οηερ
γίας, ώστε vo ακο/\0\:θι\σει όΝιο δρομοΜγιο
'Οχ~, γιοτf n ευθύνη βαροivει τοv οηοσrολέα, που έπρεπε va
ενημερώσει τοv μεταφορέα γκι mv αnερνία
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Γ106

Συνοδευτικό έγγροφο γ,α m μειοφορό ιωv εμπορευμάιωv
noo περιέχει 10 στοιχείο οποστολέο, μειοφορέο κοι nopoMnm
Ασφaί\ιστικό συμ66ί\aιο γ,ο mv κάλυψη mς οξίος ιωv εμπο
ρευμάτων σε περίmωσπ znμ16ς, ή κατοσφοφής ιους ή κοθυ
στέρnσnς σmv nοράδοσή ιοος
Τελωνειακό έγγροφο γ,ο m μειοφορό ιωv εμnορευμάιωv
κατά την οποίο 10 εμποpεύμοτο μειοφέρονιο, οnό το τεi\ω
νεfο ονοχώρnσnς mς χώρος φόριωσnς στο ιελωvεfο nροορι
σμοο mς χώρος εκφόριωσnς, χωρίς vo μεοολοβεί μειοφόρ
τωσn, εκφόρτωση και σvοφόρrωσn εμnορευμάιωv

Γ\07

Το κάθε δελτίο 11R γ,α πόσα δρομολόγ,α 1σχύει;
Γιο ένο δρομολ&,οο, μετ' εnιστραρής

Γιο ένο μόνο δρομολ&,οο
Γ,ο έvο δρομολ&,οο, με εnισιραρή, υπό mv προϋπόθεση άι
ουιό θο ολοκilnρωθεί σε μίο εβδομάδα

Γ108

Το

Camet 11R καλύmει όλα τα μεταφερόμενο εμπορεύματα;
Όλα, εκιός οπό το γολακτοκομικά κοι το κατεψυγμένο φόφι
μο

Δε,, καλύπτει m μετοφορ6 προϊόνιωv καπνού κοι ολκοόίl
Δε,, κοί\ύπτει το ευποθή καθώς κοι uί\ικό

noo μειοφέροvιαι

γ,ο εκθέσεις, πολιτ:ισnι<ές εκδηλώσεις, συνέδριο κ.λπ.

Γ\09

Μ πορεί να γίνει μειαφορά προς ή απ6 τρίm χώρα χωρίς τη

,ιρn01μοποίησπ δελτίων TIR;
'Οχ,, σε κομίο περίπτωση

Ναι, αλλά d aυπ\ mv περίπτωση εφορμόzοvιοι οι εθνικές rε
?..wειοι<ές διοδικοσiες
Ναι, υπό mv προϋπόθεοrι 61110 όχnμο έχει και' εποvάληψn
προνμαιοποιήσει ιοξι'δ,α σmv ΕΕ και σε φίtες χώρες
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rιιο

Σε nοια από nς αναφερόμενες περιmώσε,ς διεθνούς μειαφαρός προς ή
από τρίτες χώρες δεν εκδίδειαι δελτίο TIR;

Σnς ΠροσωρΜ)ς ~ γιο τις οηάες ει<διοειαι ro Camet ΑΤΑ
Σm μεrοφορ6 γοίlaιαοκομ,κώv nρo'i6vrωv και nρoi6vrωv
που βρlσκοvrαι σε uηερκαιάψυξn
Σnς ηφmώσεις που ro μεταφορικό μέσο είναι ψυγεΙΌ 11R,
που ηληροf r,ς ηροδιaγροφές mς συμφωνίας ΑΤΡ

Γlll

ΕΜ~ι υπεύθuvος γκι κάθε καθυσrέpnσn, φθορό ή απώλεια με
ιοφερ6μενωv εμπορευμάιων αvεξaριnτως unom6mr6ς ,ου

Eivoι uηεύθvvος γκι κόθε καθυσrέρπσn, φθορά ή απώλεια
μεrαφερόμεvωv εμ πορεuμάτων σε περίrποχm μ6vο που είναι
uηαίnος γι' αυτές

οο, έχει καμία ε~ για κάθε καθυσrέρπσn, φθορά ή απώ
λεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Γl12

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μειαφαρών έχει ευθύνη

μ6vο για πς εθνικές μεταφορές
rά:ιο γιο τις εσωτφκές ά:ιο και γιο rις διεθνείς μεrοφορές

μ6vο για πς διεθνείς μεταφορές

Γl13

Σε περίmωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του

EUR.1

εκδlδεrαι αvιίγροφο ουιού, ro οποίο πρέπει vo φέρει mv nμε
ρομnviο έκδοοnc; rου πρωrόιuηου ηιστοηοιnnκού EURl
εκδlδεrαι αvιίγροφο ουιού, ro οποίο πρέπει vo φέρει mv πμε
ρομnviο έκδοοnc; rου αvtιγρ6φου του ηισιοηοιπnκού EUR. l

δεν εκδlδεrαι αvιίγροφο
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Γ114

δεv μπορεί va εκδοθεί μεrό mv εξαγωγr\ των προϊ6vrωv
εκδlδεtαι nόvra μεrό mv εξογωνn των προϊόντων

μπορεί κατ' εξαίρεση va εκδοθεf μεrά την εξογωνn των nρoi·
6vrωv

Γ115

έγγροφο nοροκοι'ιούθηοnς της διοκfvησnς αγροτικών npoiό
vrωv

έγγροφο ηοροκολοοθησnς mς διοκίvηοnς ευπαθών φοφί·
μωv

έγγροφο ποροκολοοθησnς της διοκίvηοnς εnιι<iνδuvωv
εμπορευμόtωv, όπως καύσιμο κτλ.

Γ116

Δεν εiνο.ι αnαραίmτο να σννοδεύονιαι αnό mστοποιnτικό κυκλοφορlας

A.TR.

(υπό ορισμένες προϋποθέοεις)
το εμηορεύμστο που μεrοφέροw ΟΙ τοξιδιώιες κσι δεv nρoo
pίwvraι γκι εμnορtκn χρήοn, οι τσχυδρομικές σnοοτολές και
το ταχυδρομικά δέματα.

το εμπορεύματα ηου μεrοφέροw οι ταξιδιώτες και ηροορίzο.
vraι γιο εμπορική χρnσn, ΟΙ ταχυδρομικές οnοοτολές και το

ταχυδρομικά δέματα
οι ταχυδρομικές οnοοτολές, το ευπαθή τρόφιμο και το εμπο
ρεψοτο που μεrοφ{ροw οι ταξιδιώτες και προσρίίσvτοι γκι
εμπορική χρήοn
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4.1 Πρόληψη εyκληματικότητας
4.1.1 Λαθpομεταvάσrειισn
Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων οτ6μωv ή ομάδων πληθυσμού

με στ6χο την εγκατάστασή τους σε άiΊiΊο μέρος. Η μετανάστευση αποτελεί διαχρο
νικό κοινωνικό φαινόμενο που εμφαvίzεται σε όiΊα τα μήκη και τα niΊότn του niΊα
vήτπ μας. Μnορε.ί vo είναι εvτ6ς μίας χώρος (π.χ. εσωτερική μετανάστευση προς το
μεγάiΊο οστικά κέντρο) ή on6 μfο χώρο σε άiΊiΊn. Οι οιτfες που ωθούν κάποιον vo

μεταναστεύσει είναι nοiΊiΊές: πόλεμοι, ποiΊιτικές και κοινωνικές αvατοράξεις, avazή
τnσn εργασίας και καλύτερων οικονομικών συνθηκών.
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης n οποίο ενέχει το στοιχείο

του «παράνομου•, σε σχέση με τις χώρες υποδοχής. Ο μετοvάσmς, δniΊοδή, δεν εί
ναι ευπρόσδεκτος στη χώρο που οποτεiΊεί τον προορισμό του και, γιο το iΊόγο αυτό,
οvογκάzετοι vo εισέλθει οε αυτήν με ποράvομο μέσο. Ο 6ρος «iΊοθρομετοvάστnς»

περιiΊομβάvει τις εξής περιπτώσεις:

8

Αλλοδαποί οι οποίοι βρίσκονται χωρίς δικαίωμα στο ελληνικό έδαφος,
δniΊαδή εισέρχονται στη χώρο χωρίς νόμιμο ταξιδιωnκό έγγραφο (δι
αβατήριο ή βίzο) ή, παρότι έχουν εισέiΊθε, νόμιμο, έπαψε η νομιμότη
τα της παραμονής τους (iΊήξn βίzας, μn ανανέωση άδειας nαρομοvής,
αvόκiΊnσn άδειας παραμονής).

8

Αλλοδαποί στους οποίους έχει απαγορευτεί n είσοδος στη χώρο (προ
nγούμεvn καταδίκη ή οπέiΊοσn iΊ6γω «επικιvδυv6τnτος» γιο τη δημόσιο
ασφόiΊεια).

Η iΊαθρομεταvάστευσn αnοτεiΊεί πρ66λnμο για πολλούς iΊόγους. Οι iΊαθρομε
τοvόστες zoυv και εργάzοvτοι παράνομο σε οκοτάiΊλni\ες συνήθως συνθήκες. Δεν

έχουν ασφόiΊισn, ενώ συχνό γίνονται θύματα εκμετάλλευσης iΊόγω της ευόiΊωτnς
κατάστασής τους. Το μεταναστευτικό nρόβiΊnμα για την Ελλάδα άρχισε να οξύνεται
τη δεκαετία του 1990 iΊ6γω των ποiΊιηκώv εξελίξεων στην vοτιοοvοτοiΊική Ευρώπη,
αλλά και των συγκρούσεων στη Μέση ΑvοτοiΊή. Έκτοτε η χώρο μας μετετράπη
σταδιακά από χώρο διέiΊευσnς σε χώρο μόνιμης εγκατάστασης και διαμονής iΊα
θρομεταvοστώv-οικοvομικώv προσφύγων.

Παράγοντος οvόnτυξnς της iΊοθρομετοvάστευσnς είναι και οι μεταφορείς, οι
οποίοι δέχονται έναντι αvταλλαγμότωv (παράνομο κέρδος) να μεταφέρουν πρό
σωπο τα οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το απαροίτnτα ταξιδιωτικά έγγραφα ή
δεν έχουν περάσει κοvοvικ6 οστυvομικ6 έiΊεγχο. Οι άνθρωποι αυτοί εκμεταλλεύ
ονται τη δυσχερή θέση και την ανάγκη των μεταναστών για να αποκομίσουν προ
σωπικά οφέiΊn. Ειδικά στις χερσαίες-οδικές μεταφορές οι έλεγχοι και τα μέτρα
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εππήρπσnς στα εξωτερικό σύνορα καθώς και οι κανόνες εσωτερικής ασφαλείας

είναι περιορισμένοι, παρότι αnοτελεl αδίκημα n διευκόί\υvσn τnς nαρόvομnς ει
σόδου ή παραμονής ί\αθρομεταvάστn στn χώρο. Δημιουργείται έΙΟΙ n δυνατότη
τα σύστασης παρόvομωv κυκί\ωμάτωv ί\αθρομετοvάστευσπς με εμπλοκή οε αυτά
μεταφορέων (με φορτηγά αυτοκίνητο ή ί\εωφορεία) ή ακόμα και μεταφορικών
ετα ιρειών.

4.1.2 Σvνέοειες σrοvς

ο6nνοιίς

4.1.2.1 Ελλnvικιi νομοθεσία
Η Εί\ί\άδο, ί\όγω της γεωγραφικής της θέσης, βρέθηκε στο σταυροδρόμι μιας έξαρ

σης nί\nθυσμιακής μετακίvnσnς κοι αντιμετώπισε nροσπάθε.ι α μαzικής εισόδου
μεταναστών. Αναμφισβήτητα, το φαινόμενο αυτό έχει προσί\άβει ανησυχητικές δι
αστάσεις, αφού το εκτεταμένο και π ιδιαιτερότητα των συνόρων της χώρας μας δυ
σχεραίνουν τnv επιτήρησή τους και συνεπώς τον αnόί\υτο ε'ί\εγχο όσων επιχειρούν

να εισέλθουν με κάθε τρόπο στην εί\ί\nvική επικράτεια χωρίς να έχουν δικαίωμα.
Όπως ήδη αναφέρθηκε,

n

ευθύνη του μεταφορέα στην έξαρση του φαι

νομένου της ί\αθρομεταvάστευσπς είναι ποί\ύ σημαντική. Ήδη, σύμφωνα με τις

nροβί\εnόμεvες για το θέμα διατάξεις, σε εγχώριο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
γίνεται πιο αυστηρή n ποινική μεταχείριση όσων μεταφέρουν λαθρομετανάστες και
ιδιαίτερο όταν από την πρόξn της παράνομης μεταφοράς, δηλαδή από τις εν γένει
περιστάσεις τέί\εσής της, προκύπτει κίvδννος για άνθρωπο.
Σύμφωνα με την εί\λnvική νομοθεσία, n παράνομη μετανάστευση χαροκm

ρίzεται ως αξιόποινη πράξη. Υπάρχει δε, πιο συγκεκριμένα, νομοθεσία n οποία
αναφέρεται στnv ευθύνη του μεταφορέα στην nαράvαμn μεταφορά ί\αθραμεταvα
στώv καθώς και στην πρόί\nψn της εγκί\nματικότnτας.

Στο άρθρο 55 του Νόμου 2910/2001 ορίzοvτοι το εξής:

8

Αδίκημα αnατεί\εί

n

διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης

των αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και n μεταφορά τους

με σκοπό το nορόvομο κέρδος.

•

Αδίκημα χαροκτnρίzεται επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και

n πα

ρεμπόδιση των αστυνομικών αρχών γιο εντοπισμό, σύλληψη και οπέ
ί\οσn των ίl.αθρομετοvαστώv.

•

Βαριές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) συvεnόγεται η άρνηση ταυ με
ταφορέα να κατοβάί\ει τα έξοδα εnοναπροώθπσnς και τυχόν άλλες
δαπάνες των αλλοδαπών που μετέφερε.

8
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οποίοι εκτός από τα παροπόvω, εξαοφαλίzουv και κατάλυμα για την

απόκρυψη αλλοδαπού (μορφή •υnόθολψnς εγκλnμοτίa»).
Οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις γιο τους υποίηους των ποροπάvω πράξε
ων είναι αρκετό αυστηρές, ενώ

ov προκύψει κivδυvος γιο άνθρωπο ή

θόvοτος, οι

προβλε.πόμεvες ποινές είναι ακόμη βαρύτερες (ποινή κόθειρξnς).
Οι κυρώσεις, κατά κύριο λόγο ποινικές, αφορούν έvov εξαιρετικά διευρυμένο
κύκλο υπαιτίων, αποτελούμενο από τους εξής:

8
8

Τους λαθροίο εισερχόμενους αλλοδαπούς
Τους αλλοδαπούς οι οποίοι επιχειρούν vσ επανεισέλθουν, παρόη είναι
ήδη καιαχωρnμέvαι σε κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

8
8

Τους μεταφορε(ς αλλοδαπών
Το υπεύθυνο ταξιδιωτικά γραφε(α και το γραφε(α μετανάστευσης,
όταν υποβάλλουν δικαιολογητικά έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου γιο
λογαριασμό αλλοδοπού, με στοιχείο που δεν ονιοποκρίvονιοι στην ταυ
τότητα του προσώπου αυτού

8

Το πρόσωπο που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις

ri βεβαιώσεις

σχετικό με την πρόθεσή τους να οvολόβσυv τη φιλοξενία και συνιήρnσn
των αλλοδαπών που καλούν

8

Τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δη
μοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής ουτοδιοίκnσnς, οργανισμών και
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και οργανισμών κοινωνικής οσφόλισnς
οι οποίοι παρέχουν, κατά παράβαση του νόμου, τις υπηρεσίες τους σε
μn νόμιμους αλλοδαπούς

8

Οποιονδήποτε διευκολύνει την ηαρόνομn είσοδο
λυδuιιυύ υιιι χώμu ι'ί δυυχερυίν ει

us

ri παραμονή ολ

υυ·ιυνυμικέ~ uρxt'~ γιu ιυν

εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση nορόvομωv ολλοδοnώv.

Γιο τους υπαίτιους των nοροπάvω πρόξεωv και ειδικότερο γιο τους οδηγούς
κάθε είδους μεταφορικού μέσου (ουιοκίvnτο, φορτηγό, λεωφορείο κτλ.) nρο6λέ
nονιοι οι εξής αυστηρές κυρώσεις:

1.

Ποινή φυλάκισης οπό ένα

(1)

έως πέντε

(5) έτη γιο

κάθε μεταφερό

μενο πρόσωπο και χρηματική ποινή οπό 5.000 έως 20.000 ευρώ

2.

Ποινή φυλάκισης τουλόχιστοv δύο (2) ετών και χρηματι κή ποινή από

15 .000 έως 50.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, εφόσον:

8

Ο υπαίτιος τελεί mv πράξη κατ' επάγγελμα

8

Ο υπαίτιος είναι υπάλληλος, τουριστικός, ναυτιλιακός ή ιαξιδιωτικός πρά
κτορας.
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3.
4.

Ποινή κάθειρξης

(5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον
100.000 ευρώ, εάν μπορεί vo nροκuψει κίνδυνος γιο άνθρωπο
Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική nοινή τουλάχιστον 500.000
ευρώ, εάν προέκυψε θάνατος

5.

Προβί\έnετοι εnfσnς ως παρεnόμεvn ποινή

n δήμευση του οχήματος.

Εόν όμως το όχημα ανήκει σε άλλο πρόσωπο, ο κuριος (εν προκειμέ
νω ο μεταφορέας nου δεν είναι και οδηγός} μπορεί

vo znτήσει vo του

αποδοθεί, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν γvώριzε το σκοπό για τον οποίο

χρnσιμοnοιήθnκε.

4.1.2.2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Οι υποχρεώσεις των μεταφορέων ως nρος τnv nρόλnψn τnς nορόvομnς μετανά
στευσης ρυθμίzοντοι οπό το όρθρο
φωvίας του Σένγκεν, τnv Οδηγία

26 τnς σύμβασης γιο την εφαρμογή τnς συμ·

2001/51 και τnv Οδηγία 2004/82 σχετικό με τnv

υnοχρέωσn των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών.

Οδnγία 2004/82/ΕΚ
Σuμφωνα με τις διακnρuξεις τnς Ευρωπαϊκής Οδηγίας, στόχος είναι να κaτοnολε
μnθεf n λαθρομεταvόστευσn, να βελτιωθεί ο διασυνοριακός έλεγχος και να nρολn
φθούν τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ το αντικείμενό τnς αφορά τnv υnοχρέωσn των
μεταφορέων να κοιvαπαιούv τα στοιχεία των επιβατών στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Συνεπώς εfvaι αnαραίιnτο vα είναι συγκεκριμένα τα πλnροφοριοκό στοιχεία αυτό,

τα onoίa θα είναι και σnμε.rα εnαλήθευσnς των επιβατών.

ΣnμείαΕπαΑιiθευσnς
Το οπαπούμεva πλnροφοριακό στοιχεία των επιβατών nου πρέπει

va μετaβιβό

zουv οι μεταφορείς στις αρμόδιες αρχές είναι:

1.

Ο αριθμός και το είδος του χρnσιμοnοιοuμεvου ταξιδιωτικού εγγράφου
(βίzaς, διαβαιnρfου)

2.

Η ιθαγένεια

3.
4.
5.

Το πλήρες οvομaτεπώvυμο
Η nμερoμnvra γέννησης
Το σημείο διάβασης των συνόρων κατά τnv είσοδο στο έδαφος των κρa·
ιών· μελών.
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Κυρώσεις
Το κρότn-μέλn μnορούv va επιβάλλουν σrους μεταφορείς που δεν διaβιβόzουν
δεδομένα ή είναι ελλιπή ή αναληθή τις εξής κυρώοεις:
Πρόστιμο από

1.

3.000 έως 5.000 ευρώ για κόθε τaξι'δι για το οποίο δεν

κοιvοnοιήθnκaν τα στοιχεία τωv μεταφερόμενων ή κοιvοnοιήθnκav λav
θaομένa
Δυvaτόmτa aκιvnτonoίnonς, κaτόοχεσπς και δήμευσης του μεταφορι

2.

κού μέσου ή προσωρινή avaσroλή ή aφalρεσn τnς άδειας λειτουργίας.

Συvθrίκn rou ΣΕΝΓΚΕΝ
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 άρχισε n συzήτnσn οχετ,κό με τη σnμaσ!a
της έννοιας «ελεύθερη κυκλοφορία τωv προσώπων•. Για οριομέva κρότn-μέλπ,
αυτή θα έπρεπε

va εφορμόzετaι μόνο σrους Ευρωπαίους πολίτες, nρόγμa που

σr\μaιvε τη διaτήρnοn τωv ελέγχων σra σύνορο και το διαχωρισμό μεταξύ τωv
Ευρωπαίων nολπώv και των υπηκόων τρίτων χωρών. Άλλα κρότn-μέλn, avτiθετa,
επιθυμούσαν τnv κaθ1έρωσn τnς ελεύθερης κυκλοφορίας γia όλους και, κατά συ
νέπεια, τnv κστόργnσn aυrώv τωv συvοριaκώv ελέγχων.

Επειδή ήtav aδύvaτov va βρεθεί συμφωvla σrο πλαίσιο τnς Ευρωπαϊκής
Κοιvότnτaς, n Γaλλfa, n Γερμavίa, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και n Ολλανδία
anοφόσισav, το

1985, va

δημιουργήσουν μεταξύ τους έva χώρο χωρίς σύνορα,

το χώρο «Σέvγκεv», από το όνομα τnς πόλης του Λουξεμβούργου σrnv οποία
υnογρόφnκav οι πρώrες συμφωνίες. Αυrή

n διακυβερνητική συνεργασία avamύ

χθnκε για va συμπεριλάβει δεκατρία κρότn-μέλn το

1997, κατά τnv υπογραφή της

συνθήκης του Άμσrερvτaμ. Χόρn σrn συvθήκn aυrή. οι αποφάσεις που είχαν εκ
δοθεί το

1985 από τα μέλη του χώρου Σέvγκεv καθώς και οι δομές εργασίας που

κaθιερώθnκav εvσωμaτώθnκav σrο πλαίσιο τnς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τnv

ln Μaίου

1999. Ο χώρος

Σέvγκεv επεκτάθηκε σιγά σιγά σε όλα τα κρότn-μέλn.

Μεταξύ τωv κύριων μέrρωv μπορούν va αναφερθούν:

1.

Η κaτόργnοn τωv ελέγχων σra κοινό σύνορο και

n μεταφορά τωv ελέγ

χων aυrώv σra εξωτερικό σύνορο της ΕΕ

2.

Ο κοινός κaθοριομός τωv όρων διέλευσης τωv εξωrερικώv συvόρωv,
καθώς και ομοιόμορφων κavόvωv και ί\εmομερειώv ελέγχου τωv προ
σώπων σra σύνορο aυrό

3.

Η εvaρμόvισn τωv όρων εισόδου και θεώρησης για τις σύντομες δια
μονές

4.

Η καθιέρωση συντονισμού μεταξύ τωv διοικήσεων για τοv έλεγχο τωv

183

Ενόmτα τέταρm

συνόρων (υπάλληλοι σύνδεσης, εναρμόνιση των οδηγιών και της επι
μόρφωσης nου παρέχεται στο προσωπικό)

5.

Ο καθορισμός του ρόλου των μεταφορέων στην καταnολέμnσn
τη ς παράνομης μετανάστευσης

Η υποχρεωτική σuμπλήρωan δnλωσnς για κάθε υπήκοο τρίτης χώρος

6.

που κυκλοφορεί από τη μία χώρο στην άλλη
Η δημιουργία ενός σuοτήμστος nλnροφόρnanς Σένγκεv για την ανταλ

7.

ί\σγτ\ δεδομένων
Επιπλέον, πρέπει

va

(515).

αναφερθεί ότι

n

υποχρέωση του μεταφορέα να εnαvα

προωθήaει τους αλλοδοπούς που μετέφερε πaρόνομa ή

va αvαί\6Βει τις σχετικές

δοπόvες, καθώς και το έξοδο nορομοvής τους, μέχρι την οριστική οnομόκρυvaή
τους θεaπίzετοι και στην Οδnγ{ο

2001/51 του

Συμβουλίου της 28nς Ιουνίου

2001

«γ10 τη συμπλήρωση των διατάξεων του όρθρου

26 mς Σύμβασης εφορμογής mς
Συμφωνίας του Σέvγκεv ιnς 14nς Ιουνίου 1985•. Δ,aκεκριμέvn μορφή του Βασι
κού αδικήματος τnς πορόvομnς μετοφορός σuvτστό, εξόλλσυ, n τέλεσή του οπό
δημόσιο υπάλληλο, ή ταξιδιωτικό πράκτορα, καθώς και n κατ' επάγγελμα ή με
σκοπό 10 παρόvομο κέρδος διόπροξή ιου.

4.2

Φυσικοί κίνδυνοι

4.2.1

Το ειιάννεί\μα rοιι

o6nyo6

Το επόγγελμο ιου οδηγού θεωρείτο, οπό ιους ε,δικούς εnιοτήμοvες ορκειό «αν

θυγιεινό•. Η φύση ιου επαγγέλματος απαιτεί aκιvnofa για πολλές συνεχόμενες
ώρες στο κάθισμα του οδηγού. Το γεγοvός αυτό συχνά προκαλεί προβλήματα στη

σπονδυλική οτήλn και

am γενικότερη φυσική

κατόστaan. Οι καρδιακές παθήσεις

είναι συχνές στον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών. Enfanς,

n οδήγηση σε δύ·

aκολες συνθήκες προϋnοθέτε, τn συνεχή εγρήγορση, ενώ οι χρονικοί περιορισμοί
των δρομολογίων προaθέιουν άγχος και πίεση στους οδηγούς. Τα προΒλήμaιa

μπορούν anμαvτικό να περιοριστούν ακολουθώντας τις υnοδεfξεις ειδικών επιοτn·
μόνων. Κάποιες από αυτές αναλύονται στις παραγρόφους που ακολουθούν.

4.2.2 Εpyονομικές

αρχές και σωμαrικές σrάσεις

Η εργονομία αaχοί\είιαι με τn μεγιaτοπaίnan τnς αποδοτικότητας των ανθρώπων
στο χώρο εργασίας ιους. Όταν κόη aχεδιόzεται εργονομικά (μία κουzίvα, ένα όχη

μα κ.λπ.), αυτό anμαίνει πως έχουν ληφθεί υπόψη διόφοροι nαρόγοvτες για τn
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διευκόλυνση των στόμων για το οποία nροορίzετσι. Έτσι, σε μια εργονομικό σχε

διασμένη κoυzfva, ο νεροχύτης τοποθετείται δfnλa στον πάγκο εργοσfας, ώστε να
αποφευχθούν nεριπές μεταφορές υλικών και σκευών. Σε εργονομικά σχεδιασμέ
νους χώρους, δnλσδή, η εργασία είναι καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη, καθώς
αποφεύγονται περιττές και κοπιώδεις διαδικασίες. Επίσης, εfvaι προσαρμοσμένοι
στα χαρακτηριστικά των ατόμων που nρόκεπαι να τους χρnσιμοnοιήσουν, αλλά και
στις απαιτήσεις της εργασίας που έχουν να κάνουν.

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τ6σο στη
διευκόλυνση της οδήγησης όσο και στην ασφάλεια. Μια απλή εργονομική αρχή
είναι, η.χ. , η εξής: όλα τα κουμπιά ελέγχου του οχήματος πρέπει να βρίσκοντσι σε
τέτοια απόστσσn από τη θέση του οδηγού, ώστε να τα φτάνει εύκολα με το χέρι

του. Όσο πιο κρ(σιμος ή συνήθης είναι ο ρόλος ενός κουμπιού, r6σο πιο άμεσος
και εύκολος ο χειρισμός του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μοχλός ελέγχου των δεικτών
κατεύθυνσης (φλας) τοποθετείται πιο κοντά στον οδηγό από τον αναπτήρα ή τα
κουμπιά ελέγχου του κλιματισμού. Γενικόrερο, ο σχεδιασμός ταυ εσωτερικού ταυ

οχήματος γίνεται με στόχο να περιοριστεί κατά το δυνατόν n σωματική καταnόνn
σn του οδηγού και να μεγιστοποιείται η άνεση κατά την οδήγηση. Ο εργονομικός
σχεδιασμός του καθίσματος είναι προφανώς κρίσ~μος στην κόπωση που αισθάνε

ται ο οδηγός, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές.
Εκτός, όμως, από τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, υπάρχουν πολλές

ενέργειες τις οποίες μπορεί να κάνει ο οδηγός για να κάνει το εργοσιακό του περι
βάλλον του πιο εργονομικό, δηλαδή πρακτικό, ευχάριστο και ασφαλέστερο.

Σωσrrί ρύθμισn τοιι καθίσματος
Η uωυιιΊ

ρύθμιυιι ιuu κuθί-

σματος είναι κρίσιμη τ6σο για
την όνεσn όσο και για την
ασφάλεια του οδηγού, αφού
τα διάφορα μέσα nροσταοίας
(zώvn ασφολείας, αερόσακος)

λειτουργούν σε συνεργασία με
το κάθισμα. Η σωστή ρύθμιση
της θέσης του οδηγού εξαρτά

ται από τα ιδιαίτερα σωματικά
του

χαρακτηριστικά.

Ωστόσο

κάποιες βασικές και ενδεικτι

κές συμβουλές είναι οι εξής:
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•

Προσαρμόστε το κόθιομα, ώστε το πόδι σας να μένει ελαφρό ί\υγ~σμέvο
τη σιιγμr\ που ηοτότε κόnοιοv nοδομοχί\ό.

•

Ρυθμίστε την κί\ίοn της πί\άτnς του καθίσματος, ώστε n πί\άτη σας va
είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην κατακόρυφη στάση.

Πpοσκέφοί'ιο
Ο 6αοικός ρόλος του προοκέφαί\ου δεv είναι n άνεση, αλλά n αοφάί\εια. Σε περί

πτωση ατυχr\ματος r\ απότομης εηιβρόδυvοης, το ηροοκέφαί\ο δρα προστατευτικά
για τοv αυχέvο. Ρυθμίστε το nροοκέφαί\ο κατά τρόπο τέτοιο, ώστε το πάνω μέρος
του va βρίσκεται στο πάvω μέρος τωv αυτιών. Κατ' αυτόν τοv τρόπο εξασφαί\ίzεται η

μεγοilύτερn δυvοτr\ προοτοοiο σε περίπτωση οτυχr\μοτος.

Τιμόνι
•

Γιο vo κοθορ(σετε τnv κοτάλλnί\n απόσταση μεταξύ της nί\άτης του καθί
σματος και του τιμονιού, τοποθετr\στε τις ποi\άμες στο επάνω μέρος του
τιμοv~ού. Av οι καρποί σος ακουμπούν το τιμόνι, χωρίς vo απομακρύvετοι

n nilάτn σος οπό τηv nilάτn του καθίσματος, έχετε πάρει σωοτr\ θέση.
•

Ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού και του καθίσματος οvάί\ογο με το δικό
σας ύψος.

Σωμαrικιi οτάσn
Η oκoτάililniln οωμοτικr\ στάση προκοi\ε( ευρύ φάσμα ηραβilnμάτωv στη οποvδυ
ί\ικr\ στr\iln που κυμοίvοvτοι οπό μικρές εvοχilr\σεις στη μέση έως και μόνιμη ovonnρίo. Γιο το Λόγο αυτό πρέπει

va

δίνετε σημασία στη σωματικr\ σας στάση κατά τη

διάρκεια της διαδρομής, ενώ στις στάσεις να κοτε6αίvετε οπό το όχημα, vo «τεvτώ

vεστε• και να περπατάτε. Av οισθοvθε(τε ακόμη και τηv nοραμικρr\ εvόxilnon, vo
συμβουί\ευτείτε άμεσα ειδικούς επιστήμονες γιο va αποφύγετε τnv επιδείνωση του
πραβilήμοτος. Τέί\ος, υπάρχουν ειδικές ασκήσεις γιο τnv εvδυvάμωσn τωv μυώv της

μέσης αί\ί\ά και τnv οvτιμετώnισn άλλων nροβλnμάτωv που συνδέονται με τηv πολύ·
ωρn οδr\γησn. Κάποιος φυσικοθεραπευτr\ς r\ εξειδικευμένος γυμvαστr\ς μπορεί vo
σας συμβουλεύσει αvάί\ογα με τις ανάγκες και τη φυσικr\ σος κατάσταση.

Tonoθέrnσn και οργάvωσn αvrικειμέvωv
Η οργοvωμέvπ τοποθέτηση τωv οvτικειμέvωv που θα χρειαστείτε σε έvα ταξίδι πρέ
πει εη(οnς vo γ(vετοι με βάση τις αρχές της εργοvομίος. Πρέπει, iloιnόv, vo κάνετε
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ιεράρχηση μεταξύ των αντικειμένων που ενδεχομένως χρειαστείτε κατά τη διάρκεια

ενός ταξιδιού (χάρτης, τσιγόρα, αναπτήρας, νερό, μικρό γεύμα, γυαλιά ηλίου κ.λn.).
Βασικό κριτήριο της ιερόρχnσης είναι το εξής: τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε
συχνό (η.χ. μπουκ6λ1 νερό), αλλά κα1 αυτά που μπορεί να χρειαστείτε όμεοο (η.χ.

γυαλιά ηλίου όταν ξαφνικά «ιυφλώvεστε» από τον ήλιο) πρέπει να τοποθετούνται
πιο κοντά σας από τα υπόλοιπα και να μπορείτε να τα φτάνετε με μία κίνηση του
χεριού (χωρίς δηλαδή επιβάρυνση της μέσης οος). Αντικείμενα δευτερεύουοος ση
μασίας είναι καλύτερο να τοποθετούνται σε πιο απομακρυσμένα σημεία. Σε κάθε

nερfπτωσn, πάντως, μεριμνήστε για τnv ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση των αντι
κειμένων. Φροντίστε να είναι ασφαλισμένα ώστε να μη μετακινηθούν σε απότο
μες στροφές και φρεναρίσματα. Η απότομη πτώση ενός zεστού υγρού (π.χ. καφές)

μnορεl να οος τραυματfσε, ή/κα, va σας αιφνιδιάσει με αποτέλεσμα να χάσετε τον
έλεγχο του οχήματος.

4.2.3

Φvσικιί καrάιnασn

Στατιστικές δείχνουν ότι η φυσική κατάσταση των επαγγελματιών οδηγών δεν εί
ναι γενικώς καλή και χαρακτnρίzειαι από υψηλά ποσοστό nαχυοορκίας και καρ

διοαγγειακών παθήσεων. Η καθιστική εργασία, το κάπνισμα, n κακή και άστατη
διατροφή προκαλούν πολλά προβλήματα υγείας. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνετε συχνούς ελέγχους υγείας. Η τακτική μέτρηση,
n.χ. τnς πίεσης και του επιπέδου της χοληστερόλης είναι ολιγόλεπτες διαδικασίες
και μπορεί να οος γλιτώσουν από εμφράγματα και άλλα δυοόρεστα περιστατικά.

Ιδανικά, n καλή φυσ,κή κατάσταση εξασφαλfzεται με mv υ1οθέτnσn ενός υγι
εινού τρόπου zωής που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, καθημερινή άακnσn και
διuκυιιι~ Οf\uβ~μί,ν uυνιιθι::ιών όιιως ιυ κάιινιuμu κuι

11

κuιuvW'\ωo11 uλκυόt\. Αν,

ωστόοο, δεν μπορείτε να επ,τύχετε τα παραπάνω, μην εγκαταλείπετε εντελώς την

οποιαδήποτε προσπάθεια. Είναι το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό
οος. Ακόμη και η ελάχιστη προσπάθεια από μέρους οος μπορεί να οος σώσει τη
zωή . Έτσ,, αν λόγου χάρη δεν έχετε χρόνο και διάθεση για άθληση, μπορείτε να

καθιερώσετε καθημερινούς ολιγόλεπτους περιπάτους. Το συστηματικό περπάτημα
είναι ευεργετικό για την υγεία, και ιδιαίτερα για την καλή λεπουργία της καρδιάς.

4.2.4
4.2.4.1

Μέσα αrοpικιί~ npοιnασία~

Ζώνες οσφοrιείος

Η zώvn ασφαλείας αποτελεί το πιο σnμαvτ,κό μέσο ασφάλειας του οδηγού, αν συμβεf

ατύχημα. Όλες οι μελέτες που διεξάγονται πάνω στην ασφάλεια του οδηγού βασίzο.
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vται σrn χρήση της zώνnς ασφαλείας ως αnαραίrnm προϋπόθεση για

vo

επενεργή

οονν σωστό τα υπόλοιπα συστr\μστα ααραλεfας, όπως ο αερόσακος.
Η αρχή λειτουργίας της zώvnς ασφαλείας είναι πολύ ani\ή. Συγκρατεί τον οδη
γό και δεν τον αφήνει να πέσει εnόνω σε οποιοδήποτε εμπόδιο (τιμόνι, ανεμο
θώρακα, πίνακα οργόvωv, κάθισμα), όταν το όχημα που οδηγεί συγκρουστεί και

σταματήσει απότομα. Το φορτηγό και ο οδηγός έχουν μια αδράνεια,

n οποίο

χαρακτnρίzει την τόση της μόzος να συνεχίσει να κινείται, μέχρι κόnοιο δύναμη
να προσπαθήσει να τn σταματήσει ή να της αλλάξει την ταχύτητα. Σmv περίπτω

ση της σύγκρουσης, το όχημα ακινnτοnοιείται σχεδόν όμεσα, αλλό ο οδηγός,
λόγω αδράνειας, θα συνεχίσει να κινείται, μέχρι μία άλλη δύναμη να ενεργήσει
επόνω του και να σταματήσει την κίνησή του. Αυτή η δύναμη θα προέλθει από τη

σύγκρουσή του με το τιμόνι, τον αvεμοθώρακα («nαρμnρίz•), το κάθισμα ή όποιο
άλλο εμπόδιο συναντήσει.
Η δύναμη που ασκείται στον οδηγό ο οποίος δεν φορά zώvn ασφαλείας κατά
τη σύγκρουση είναι σημειακή . Αυτό σημαίνει ότι διοχετεύεται εξ ολοκί\ήρου σε

μια μικρή εnιφόvειο, με αnοτε?ιεσμα να είναι κστοσrροφική για το ανθρώπινο
σώμα. Η zώvn ασφαλείας «μοιρόzει» τn δύναμη σε όλη την εnιφόνειό της, έτ01
ώστε ο οδηγός να δεχθεί τn δύναμη αυτή με πολύ λιγότερη ένταση , αφού

που ασκείται σrο σώμα του, δηλαδή

n

πίεση

n δύναμη αvό μονόδα επιφάνειας, είναι πολύ

μ ικρότερη.

Από την υποχρέωση χρήσης zώνnς ασφαλείας εξαιρούνται:

8

οι έγκυες γυναίκες

8

άτομα που έχουν ιατρικό πιστοποιητικό απαλλαγής από τις αρμόδιες
υγειονομικές υπηρεσίες

8

οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων δnμοοfας χρήσης, όταν κυκλοφορούν
εντός της περιμετρικής τους zώvnς

8

ότομα που το αvόστnμό τους είναι κότω από

8

οδηγοί οχημάτων που κάνουν σννεχείς στάσεις όπως ταχυδρομικοί δια

1,50 μέτρο

νομείς, υπάλληλοι τροφοδοοfας καταστημάτων κ.λπ.
Στον nαρακότω πίνακα συvοψίzονται οι υποχρεώσεις εφοδιασμού και χρήσης

zώvnς ασφαλείας σύμφωνα με τnv ελληνική νομοθεσία.

Οχήματα

ΝΙ
Φορmγό ~ 3.S t

Υποχρέωση εφοδιασμού

Πία.> επιβάτες
ΌΛο τα καιvοuρν,ο από

20/10/2007***
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Υηοκρέωσn εφοδιασμού

(),ιήμσια

Υηοκρέωσn χρήσης

Ν2·

Σε&ιουι;
ΌΙ\α το καινούριο οπό

Σε&ιουι;

2Qll(V2007...

• Ν2: οχι\μαιο νιο m μειοφορό εμnορευμάιωv και με μiγισm μά2,ο άνω ιωv 3,5 και {ως
1216\ιοοc;
•• Ν3: οχήμαιο νιο m μειοφορό εμηορευμότωv και με μέγισιn μάzα άνω τωv 12 τόνων

••• Εια6ς αν dναι εφοδκη.ιtνα με βεβαίωσn mς Γεν. Αvοnροοωnεiος 6ο το α,ικειφψένο
6χnμα εξαιρεiιαι mς υποχρέωσης εφοδκη,ού με :ιώνι1 ασφαλείας.
Σημειώνεται, ωστ6σο, όη σε όσο οχήματα υπάρχουν zώvες οσφαλε(ος

(ov και

δεν είναι υποχρεωμένο με βάση τn vομοθεσfο), οι επιβάτες και ο οδηγός οφεlλουv

va

τις χρησιμοποιούν. Επίσης, σιοv παραπάνω πίνακα, με την ένδειξη «καινούρ

γιο» θεωρείται

n πρώτη ταξινόμηση

ως καινούργιο.

Σε μετωπικές συγκρούσεις, n ε.κτ(νοξn του οδηγού είναι σύνηθες φαινόμενο.
Ακόμη, όμως, και σε απότομο φρεναρίσματα που δεν σχετίzονται με ατύχημα, μπο
ρεί να τραυματισιείτε σοβαρά. Για το λόγο αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να φοράτε

zώvn ασφαλε(ος ώσιε τέτοιοι κίνδυνοι να περιοριστούν.
Οι σιατιστικές δείχνουν ότι οι επαγγελματίες οδηγοί δεν φορούν συχνό zώvn
ασφαλείας. Οι κυριότερες αιτίες είναι:

8
8

Απαιτεί προσπάθεια . Πόσn οilιiθεια;
Το ξεχνούν. Γράψιε σε έvα εμφανές σημείο: δεν ξεκινώ χωρίς zώvn
ασφαί\είας!

8

Η συνήθεια. Η χριiσn mς zώvnς οσφaί\ε(ος σuvnθfzεroι yριiyopo και
μεrά δεν θα μnορείιε να οδηγnσεrε χωρίς.

8

Δεν είναι βολική. Αξίzει

va

χάσεrε

rn zωri σας yια κάιι ι6σο aσriμa

vro;

8

Περιορίzει mν ελευθερία κινήσεων. Πράκεπαι yια ψενδα(αθnσn.
Ποια κίvnσn δεν μπορείιε

8

va κόvεrε;
Φόβος για «εγκλωβισμό.. στο όχημα. Η zώvn οσφaί\είας πρασrαιεύ
ει ιοv oδny6 απ6 rnv εκτ(vοξn εκτ6ς rou οχιiμσrος που απο8αίvει στnv
πί\ειοv6mια ιωv περιπιώσεωv μοιραία.

8

Τις χρησιμοποιούν μόνο για μεγάλες αποστάσεις ή επικίνδυνες
συνθήκες οδήγησης (η.χ. ομίχλη). Τα περισσ6ιερο oruxnμara yίvo

vraι κατά μήκος διαδρομών που κάνουμε κάθε μέρο και μάί\ιστα κοvιά
στο σπίrι μας, διόιι rόrε αποκτούμε
μειώνεται

rnv ψεvδαίαθnσn

ιnς ασφάί\ειας και

n σuyκέvιρωσιi μας στnv oδιiynσn.
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8

Δεν πιστεύουν ότι τους προστατεύει. Σrα πεpισσ6rερα σο8αpά arυxn
μara, π zώvn ααφα?ιείας κάνει rπ διαφορά μεταξύ zωnς και θαvάrον!

Επιπλέον, π χρήαπ zώvnς ααραλείας είναι προϋπόθεαπ της Λειτουργίας του αε
ρόσακου (στα οχnματα που είναι εξοπi'Ιισμέvα με αερόσακο). Η εvεργοποίnαπ τον

αερόσακου χωρίς να φοράτε zώvn ασφαi'Ιείας μπορεί va σας τραυματίσει σα6αρό!

4.2.4.2

Αερ6σaκος

Ο αερόσακος είναι ένα πρόσθετο σύστημα ασφόi'Ιειας και αnοτεi'Ιε( επέκταση της
τεχvοi'Ιογίας της zώvης ασφαi'Ιείας. Η αρχή Λειτουργίας του βασίzεται στην προ
σπάθεια αύξησης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση. Στην ουσία,
ο αερόσακος είναι έvο μοξιΜρι, το οποίο παρουσιόιεται κατά τη σύγκρουση και

προστατεύει τον οδηγό από το να χτυπήσει σε κάποιο σημείο του οχήματος, εvώ
ταυτόχρονα μεγαi'Ιώvει το χρόνο της κρούσης, όπως αυτός «βιώνεται. από το σώμα
του.

Η αρχή Λειτουργίας του αερόσακου, φαίνεται στις εικόνες του σχήματος

4 .1.

Ένας αισθηrήρας, που αvτιi'Ιομβάvεται τη σύγκρουση του οχήματος, πυροδοτεί το
μnχαvτσμό απεi'Ιευθέρωσnς του αερόσακου (αριστερή εικόνα σχήματος). Έπει
τα, ο μηχανισμός αυτός τροφοδοτεf τον αερόσακο με άzωτο και τον φουσκώνει
(δεξιά εικόνα σχήματος), ώστε ο επιβάτης να «προσγειωθεί» επάνω στο μαi'Ιακό
αερόσακο.
Είναι ποΜ απμαvτικό να σημειωθεί ότι ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος να
Λεπουργεί προστατευτικό μόνο όταν ο οδηγός είναι δεμένος με τη zώvn ασφαi'Ιεί

ας. Αλλιώς, n χρήση του γίνεται επικ(vδυvn. Αυτό εξηγείται av Μβει καvεις υπόψη

Σχήμα
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του

mv ταχύτητα με την οποία φουσκώνει ο αερ6οακος. Επειδή η διαδικασία αυτή

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το αέριο όzωτο
φουσκώνει τον αερ6οακο με πόρο

noM μεγάλη ταχύτητα.

Εάν δεν φορότε τn zώvn

σας, ο αερ6οακος δε θα έχει nροΜΒει να ανοίξει εντελώς και είναι σίγουρο ότι θα
σας χτυπήσει σοβαρό με μεγόλn ταχύιnτα καθώς ανοίγει. Πρέπει να θυμάστε ότι

αnόατασn ασφολείας από τον αερ6οακο είναι περίπου

n

8 cm.

Οπότε, το πρώτο μέλημά σας όταν εισέρχεστε στο αυτοκίνητο πρέπει να είναι

n

ρύθμιση της θέσης οδήγησης. Φροντίστε ώστε το κάθισμα να είναι σωστό ρυθμι

σμένο και ταυιόχροvα να φτάνετε τους nοδομοχλούς χωρίς να τεντώνετε τα πόδια
σας. Ρυθμίzοvτας σωστό τn θέση σας και φορώντας τn zώvn ασφαλείας, «κλειδώ
νετε» την ασφόλειό σας μέσα στο όχημα.

4.3

Οδικοί κίνδυνοι

4.3.1

-

Ατυχήματα

Εισαyωyιί

Τα οδικό ατυχήματα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων στις με
ταφορές. Στην Ελλάδα καταγρ6φοvται κάθε χρόνο περί τα
ματα με θύματα που προκαλούν περί τους

1.600

20.000 οδικό ατυχή
30.000 τραυματίες,

νεκρούς και

πέρα από τις σημαντικές υλικές znμιές. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν περί

που

80.000 ατυχήματα

με υλικές μόνο znμιές που δηλώνονται στις ασφολιστικές

εταιρείες. Σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάται ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν περίπου

500.000

θάνατοι και

15 εκατομμύρια

τραυματισμοί από οδικά ατυχήματα. Η συ

νεχής αύξηση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων, η οποία nαρακολουθεf την

αυξnσn του πληθυσμού και ιου αριθμού ιωv οχημάτων που κυκλοφορούν, έχε.,
καταστήσει τα οδικό ατυχήματα μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου (ιδίως μεταξύ
ιων νiων uνθμώιιωv) κuι μίu μ~γόι\JΙ κυινωνικιί δuιιάνο.

Τρεις είναι οι βοσικοί παρ6γοvτες που επιδρούν σrnv οδική ασφόλεια:

8

οοδnγός

8

το όχnμσ

8

n οδός και το J\επουργικό nεριΒάλλον.

Επισnμαίvεται, ωστόσο, πως στις περισσότερες περιπτώσεις δύο ή τρεις παρά
γοντες μαzί συμΒόλλουv στην πρόκληση ατυχήματος.
Σχετικό μικρό ποσοσrό ατυχημάτων οφεiί\εται σε μηχανικές ΒΜΒες των
οχημάτων. Οι ΒλόΒες αυτές αποδίδονται συχνό στην ανεπαρκή συντήρηση,
την nαλαιόrnrα, την υπερφόρτωση κ.λη. Η ίδρυση και λειτουργία δημόσιων και
ιδιωιικώv ΚΤΕΟ συvδρ6μει σημαντικό προς τnv κατεύθυνση μείωσης τέτοιων
ατυχημάτων.
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Ο άνθρωπος, ως χρήστης τπς οδού (πεzός, οδηγός, επιβάτης), αποτελεί τον

συνηθέστερο και καθοριστικότερο παράγοντα πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυ
χήματος. Η παραβίαση των διατάξεων του ΚΟΚ αποτελεί τη συχνότερη αιτία οδι
κών ατυχημάτων. Ακόμη όμως και n πιστή τήρnσn των κανόνων οδικής κuκλοφο
ρ(ος δεν διοσφολίzει πΜρως τnv αποφυγή ατυχημάτων. Η σωστή και υπεύθυνη

συμπεριφορά, n uιοθέτnσn της αμυντικής οδήγησης, n πολυετής εμπειρία και
εξοικείωση με το οδικό περιβάλλον είvοι εξίσου σημαντικές παράμετροι .
Η οδός και το λειτουργικό περιβάλλον επιδρούν ποικιλοτρόπως στnv οδική

ασφάλεια. Το ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων, n κακή οργά
νωση της κυκλοφορίας, οι δυσμενείς κοιρικές σuvθήκες αποτελούν χαρακτηρι
στικά παραδείγματα .

Συσχέιιση επίδοσης οδnyο"'οχήμαιος
και αnαmίσεων περιβάλλοντος

χαμηλές

11

υιιιιΜ
χαμηλή

Πίνακας

uψnλές

4. 1.

Μέιριa πιθavόmτο πρόκλη

Μεγάλη πιθaνόmιa πρόκλη

σης αιuχήμaτος

σης αιuχήμaτος

Σuσχέτισn επ ίδοοnς οδηγού / οχήμοτος και απαπήοεωv περιβόλλοvτος

4.3.2 Σrαrισrιιιά

σrοιχεία

Μ~ιι::ς υι:: διι::θνές ι::ιιίιιt:00 κuιuδι::ικνύυυν ύιι ιu ψuμιιιγύ ι::μι ιλέκuνιuι υυχνά υι::

ατυχήματα λόγω τόσο της εκτεταμένης χρήσης τους (διάvuσn μεγάλων αποστάσε

ων καθημερινά), όσο και των διαστάσεων και του βόροuς τους. Επιπλέον, οvοφέ
ρετοι πως το ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγού είναι uψnλής σοβαρότητος, δηλαδή
καταλήγουν συχνά σε σοβαρούς τρauμaησμούς και θανάτους. Έτσι, το φορτηγά
έχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής (σε σχέση με το ποσοστό των χιλιομέτρων που

διανύουν) σε πολύνεκρα ατυχήματα, καθώς και σε οτuχήμοτο όπου εμπλέκεται με
γάλος αριθμός οχnμότωv.

Ευρώπn
Στην Ευρώπη, n επίδοση των φορτηγών σε θέματα οδικής οοφάλειας δεν διαφορο

ποιείται σημαντικά οπό αυτή στις ΗΠΑ. Στον nrvaκo 4.2 . nou ακολουθεί, φαίνεται
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το υψηί\ό ποσοστό των νεκρών από ατυχήματα με βαρέα οχήματα επί του συνόί\ου

των νεκρών οπό οδικό οτυχήματο σε διάφορες ευρωποϊκές χώρες.
Στοιχεία ατυχημάτων και νεκρών με εμπλοκή βαρέος οχήματος - Ευρωπαϊκές
χώρες, 2003

...

-

Αριβμ6s
(σιfwλο
4;;;4

tiewt

ατυχήματα

νεκροί τρaυματfες

%

οvό

σwόί\ου

100.000

νειφών

κατοίκους

Τσεχlα

3.740

326

4.9'26

1.447

22,50

3.20

nοριογαΝα

1.945

189

2.625

1.546

12,20

1,80

Αuσφια

2.166

144

2.8'12

!r31

15,50

1,79

Γαλλία

4.472

761

5.357

6.058

12,60

1,28

Γ,wιιuίιι

16.224

901

21.641

6.613

13,00

1,09

Ολλavδίa

1.432

158

1 698

1.0'28

15,40

0,98

12.2ΧΙ5

528

16.624

3.5111

15,10

0,91

608

9

άγνωστο

379

2,40

0,17

Μ.Sρειανfα
Φιvί\ι:ιvδίa
Πίνακα ς

4.2 .

Στοιχεία arυχnμάτωv και νεκρών με εμπί\οκn βαρέος οχήματος - ΕΕ, 2003

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης υποί\ογ(2εται πως οι απίες των σοβαρών (με έναν
ταυί\άχισταv τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι οι aκόί\αυθες:

•

ανθρώπινος παράγοντος

8

μnχσv,κή βί\άβn

•
•

(85,2%)
(5,3%)
αστοχία υποδομής (5,1%)
καιρικές συνθήκες (4,4%).

Το ατυχήματα αυτό συμβαίνουν, ως επί το nilεfστov, σε διασταυρώσεις και οφεί
ί\οντοι σε προβί\ήμοτα ορατότητας, αλλά και σε παραβιάσεις του ΚΟΚ. Έπονται σε
συχvότnτο οι vωτομετωπικές συγκρούσεις μεταξύ φορτηγών και όλλωv οχημάτων,
οι οποίες βασικό οφείλονται στον ανεπαρκή έλεγχο της ταχύτητος κίνησης.
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Ε?ιίΊάδα
Στnv Ελλάδα,

n σοβaρότnτα T<iN ατυχnμότ<iΝ με εμπλοκή φορτηγού είναι υψnλή όπως
και στις άλλες χώρες τοο εξωτερικού. Κατά το διάστημα 2002-2006, τα φορτηγό είχαν
σnμαvτική εμπλοκή σε οδικά ατυχήματα. Συγκεκριμένα, στο

13% των ατυχημάτων

υπήρχε εμπλοκή τουλάχιστον ενός φορmγού. Η οοβορότnτα t<iN ατυχnμότ<iΝ αυτών
ήταν ιδιαπερα υψnλή. Στον πίνακα 4.3. ποο ακολουθεί παραmρούμε πως το

22% των

θυμάτων από οδικά ατυχήματα σnμειώνεται σε ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγού.
Αντ{στοιχα, το

15%

των σοβαρών τραυματισμών που συμβοfvουυ στο ελληνικό

οδικό δίκτυο σnμειώvονται σε ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγού.

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο

e

391

364

338

318

1.816

1.634

1.605

1.670

1.658

1.657

8.224

24,79

24,36

21,ΙΚ)

~

19,19

2Ί,(8

446

405

366

305

292

1.814

20

2.348

2.395

22'10

2.σz1

11.642

%

17,10

17,25

15,28

13,44

14,45

15,58

~μιφοριιιycS

2.789

2.592

2.429

2.494 2.242 12.546

Σύvολο οτυχπμάιωv

19.8.51 18.389 17.784 19.778 18.654 94.456

J ..

Σόvολο οrυχnμάιωv

~

Αrυχήμοτa με φορmγό

}1 Σwαλο αιuκqιιΙιrιw
§.

!I ..

Πίνακας

14,(δ

14,10

~

12,61 12,lll

13,28

4 .3. Νεκροί και φουμοτfες σε οιυχ~μοιο με φορτnγό κοιό το διόοτnμο

2002-2006 oτnv Ελλόδο
Μελέτες καταδεικvύονν ότι το μεγαλύτερο ποαοστό των θυμάτων σε ατυχήματα με
εμπλοκή φορτηγού σnμειώvεται σε πλαγιομετωπικές συγκρούσεις

κημένων περιοχών,

(36% εκτός κατοι
30% εντός κατοικημένων περιοχών). Οι συγιφούσε,ς αυτού του

τύπου συμβοίvονν συνήθως σε οδούς δύο κατευθύνσεων χωρίς φυαικό διαχωρισμό
μεταξύ των διαφορε:ι:ικώv ρευμάτων κυκλοφορίας και κατά

m διάρκεια ελιγμού προ

σnέρασnς. Ακολουθούν σε συχνότητα τα ατυχήματα παράσυρσnς nεzού-εvτός κατοι
κημένων nεριοχώv- και οι με:ι:ωnικές συγκρούσεις εκτός κατοικημένων περιοχών.
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'11'

oxn~

'='

τι~u

n~

~

τ~.

ατνχnμαιος

~

..
M,,i=

4

4

6

s

s

aι

3-"

Εια~

4

5

4

5

3

21

2,9%

16

3)

2'l

11

15

94

~

14

9

10

14

8

55

7,5%

"'VIF

41

41

91

33

311

3D

'll,Π.

~

10

11

7

10

11

49

6,7%

(ι6

11

42

42

11

28'

3),51

8

16

16

11

13

64

8,7%

ιι.,

117

ιs1

ιsο

7Μ

~
π3~

,..

18

'N'it,;

4

16

13

6

7

46

~σw 25

17

19

31

26

107

°'

ενο

4,3%

"'

Μαωruκιl

61

55

37

53

45

251

23,2%

~

21

18

25

'l1

13

104

9.6"

~

18

16

20

14

11

Ί9

7,3%

&,

s

4

8

12

6

35

3,2'1

~001

89

'!Ι

72

64

65

387

35.8%

ι:

19

15

13

11

15

73

6,7'1

242

238

207

207

188

1.082 100,0%

318

1.816

α.,,φοuση

.. . .. •
Σύνολο

81

Πίνακας

Σwολο

1Νισς

α.,

Mn="'"

2002 2003 2004 2005 2006

4 .4. Αριθμός νεκρών σε οδικό στυχήμστο,

ονό τύπο περιοχής και τύπο

ατυχήματος, με εμπλοκή φορτηγού σιο ατύχημα
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4.3.3

Tvno.i\oyίa αΙvχnpάΙων

4.3.3.1 Εισαyωyn
Η συσχέτιση των ατυχημάτων με το χοροκτηριοτικά των οχημάτων αποτελεί επιστη
μονικό αντικείμενο υπό διερεύνηση. Το κυριότερο χαρακτηριστικά των οχημάτων

που εν γένει θεωρείται ότι επnρεάzουν σημαντικό την οδική ασφάλεια είναι:

8

Η ηλικία

Το παλαιότερο οχήματα εμπλέκονται σε περισσότερο ατυχήματα και προκα

λούν περισσότερο θύματα οπό το νεότερο.

8

Το μέγεθος

Στο ατυχήματα με ένα μόνο όχημα, η πιθανότητα θανάτου του οδηγού εξαρτά
ται οπό το βόρος του οχήματος.

8

Ο τύπος

Ο τύπος του οχήματος (εηιβατικό, φορτηγό, λεωφορείο κ.λπ.) επιδρά τόσο στη
συχνότητα, όσο και στη σοβαρότητα των ατυχημάτων.

Η τυπολογία των ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών εξαρτάται οπό nοικίίlους
παράγοντες όπως:

8

Η χρονικό σuγμή (ώρα της ημέρας, ημέρα της εβδομάδας, μήνας

του έτους)
η.χ. στο νησιά με τουριστική ανάπτυξη, συμβαίνουν περισσότερο ατυχήματα το
καλοκαίρι.

8

Το είδος της σύγκρουοnς (μετωπικό, νωτομετωπικό κ.λπ.)

η.χ. οι συνέπειες των μετωπικών συγκρούσεων είναι συνήθως σοβαρότερες.

8

Το ε(δος του μεταφερόμενου φορτίου (εηικ(νδυνα ή μη κ.λπ.)

η.χ. οι συνέπειες συγκρούσεων με φορτηγό nou μεταφέρουν επικίνδυνο υλικά
t;ίνuι ιιιυ υuβuμiς.

8

Χαρακτηριστικά του οδηγού (εμπειρ(α, ηλικ(α)

η.χ. έμπειροι οδηγοί μπορεί να aντιμετωnίσοuν καλύτερο ενδεχόμενους κινδύνους.

8

Χαρακτηριστικά του οχήματος (ηλικία, δυνατότητες, τύπος)

η.χ. το παλαιότερο οχήμστα δεν είνοι εξοπλισμέvα με zώνες οαρολείας και ενδεχόμε-

νη συγκρουσn μnορε( vo προκαλέσει σοβαρότερους τρauμ011σμούς στους επιβαίνοντες.

8

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου

η.χ. σε αυτοκινητόδρομους δεν συμβαίνουν μετωπικές συγκρούσεις.

8

Τις καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες

η.χ. σε συνθήκες ομίχλης,

8

n ορατότητα των οδηγών μειώνεται.

Τις συνθήκες κυκλοφορίας

η.χ. σε συνθήκες συμφόρησης, οι ταχύτητες είναι χαμηλές και το οτuχήμaτa
λιγότερο σοβαρά.
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4.3.3.2 Η ευσrάθεια του οχήματος
Η ευστάθεια και ο ε'λεγχος τωv οχημάτων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες οδι
κής ααρόλειας που οχετίzοvται άμεσα με τ1ς διαστάσεις και το βάρος των οχημάτων.
Η πια σημαντική 1δ1ότnτα ταυ οχήματος που σχετίzετα, με mv ευστάθεια είναι

στασή του ε'ναvτι αvατροnής. Στις ΗΠΑ, περίπου

n αντί

60% των ετήσιων θανατηφό

ρων ατυχημάτων με φορτηγό περιλαμβάνουν αvατροnή του οχήματος. Οι ανατροπές
προκαλούνται συνήθως από δύο βασικούς τύπους ελ~γμώv: στροφή σταθερής ακτί

vος με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός οnοφυγnς εμποδίου σε υψηλή ταχύτητα. Η πιθα
νότητα ανατροπής είναι υπαρκτή για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, αλλά το φορτηγό
εμφοvίzουv σημαντικό μεγαλύτερο βαθμό αστάθειας. Το κύριο χοροκτnριστ1κό που
κοθορίzουv το βαθμό ευστόθε,ος ή αστάθειας είναι το ύψος του κέντρου βάρους του

φορτίου, τα πλάτος του φορτηγού, n ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
Στατική ευσrάθεια οχήματος
Η στατική των οχημάτων, καθώς και n αντίστασή τους έναντι ανατροnής, εξαρ
τάται από πλήθος παραμέτρων συμnεριλαμβαvομέvωvτου ύψους τους, του πλάτους
τους, της γεωμετρίας των οvορτήσεωv καθώς και της συμβατότητας μεταξύ ελαστι

κών, οvόρτnσnς και βασικού κορμού. Η μnχοvικn της διαδικασίας οvοτροnής (n
οργή μετάβαση του οχήματος οπό κατάσταση μηδενικής πλευρι κής επιτόχυvσπς
σε μέγεθος επιτάχυνσης ικανό να ανατρέ
ψει το όχημα) είναι ιδιαίτερο πολύπλοκη.
Στο σχήμα

4.2.

Δy

που ακολουθεί φαίνεται

ένα φορτηγό κατά τη διοδικοσfο σταθερής
στροφής. Φυγόκεντρος δύναμη ασκούμε
νη στο κέντρο 1:Sόρους (cg) εηnρεόzει την
κίνηση του οχήματος κατά τη στροφn. Οι

οnοστοθεροnοιnτικές ροπές που μπορεί
να οδηγήσουν σε οvοτροnή προέρχονται

(i) οπό τη φυγόκεντρο δύναμη και (ii) οπό

Η

την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βά
ρους ως προς το ίχνος των τροχών

(Ay).

Η ροπή ευστάθειας, που αντιτίθεται στις

W•Ay

προηγούμενες και συγκροτεί το όχημα σε

όρθια θέση, προέρχεται από τη μεταφορά
κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικό από
πλευρό σε πλευρό. Όταν οι οnοστοθε

ροnοιnτικές ροπές συvδυόzοvτοι μεταξύ

F2
Σχήμα 4 .2. Σχηματική avanaρόaτaσn
βαρέος οχήματος σε aτaθερή aτροφή
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τους κοτά τρόπο ώστε π τιμή τους να υπερβοίvει τη μέγιστη διαθέσιμη ροπή ευστά

θειας, το όχημα οvaτρέnετaι. Η εξrσωσn ισορροπίας παρέχει την τιμή της ροnnς
avατροnnς:
Όπου:

W το 66ρος της μονάδας

Ay η nλευρικn επιτάχυνση σε g
Η το ύψος του κέντρου βάρους cg της μονάδας
Fl , F2 εfvaι το κατακόρυφο φορτία στους αριστερούς και δεξιούς τροχούς οvτf
σrοιχα

Τ είναι το «ενεργό» πλάτος τροχιάς (μετατρόχιο)
Δy είvοι η πλευρική θέση του κέντρου βάρους cg ως προς το κέντρο της τροχιάς.

Δυvαμικri ευσrόθεια oxriμaroς
Ιδιαίτερα προβληματικό anοδεικvύοvτοι το οχήματα που aποτεί\ούvτοι οπό περισ

σότερες της μίας μονάδες, στην περίπτωση που ο οδηγός κάνει έναν αιφνίδιο δι
ορθωτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγn εμποδίου. Η ευστάθεια του οχnμaτος κατά
τη διαδικασία εί\ιγμώv αποφυγής εμποδίου, δnί\aδή

n δυναμική του ευστάθεια, με

τράται με δύο μεγέθη: 1) την οπίσθιο ενίσχυση και 2) το ί\όγο μεταφοράς φορτίου.
Το πρόβλημα της δυναμικής εοοτόθειaς εκδnί\ώvετaι ως τόση της οπίσθιας μο
νάδας του οχήματος να αναπτύξει ποί\ύ μεγαλύτερη nί\ευρικn απόκριση οπό aυrn
της κινητήριας μονάδας. Ο ί\όγος της πλευρικής εππόχυvσnς του κέντρου βάρους
της τελευταίας έμφορτnς μονάδας προς την πί\ευρική επιτάχυνση που avanτύσσε·
τaι aτο μπροστινό μέρος του οχήματος οvομ6zετaι «οπίσθια ενίσχυση»

(reaiward

arnplifιcation). Στο σχήμα 4.3. οvοπaρίστaτοι το σχετ,κό φαινόμενο.
Η nοιΚΙΛία τύπων φορτηγών bεv

εππρέπει τn δ,οτύnωσn nοσοηκοποιn

μέvωv συμπερασμάτων γ10 την επίδρα
ση του σχεδιασμού των οχημάτων σε
θέματα οδικής οσφόί\ειaς. Στον πορο·
κάτω nίvoκa

--

4.5. φαίνονται ποσοτικό

οι aλλnλεnιδρόσεις μεταξύ χορaκτnρι
στικών του οχήματος και παραμέτρων

επικινδυνότητας. Ειδικότερο, εξετ6zετaι

--

n επίδραση κάποιων χορaκτnριστικώv
του οχήματος (μέγεθος, σχεδιασμός,
φόρτωση, ί\ε11ουργία) στην πιθανότητα

nρόκί\nσnς σύγκρουσης, την εοοτόθεισ
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και τον έλεγχο του οχήματος. Η θετική επιρροή, δηλαδή n επιρροή προς την πllευ

ρό τnς ασφάllειας, σημειώνεται με το θετικό πρόσnμο ( + ). Αντίθετα, n αρνητική
επιρροή σημειώνεται με το αρνητικό πρόσnμο (-). Όταν n επίδραση του εκόατοτε
χαρακτnριατικού του οχήματος είναι μεγόlln, σημειώνεται με «Ε», ενώ όταν είνα1
μικρή με «e». Τέllος, σnμειώvοντοι με δύο παύllες (--) τα πεδία που αντιατοιχούν

σε αλλnllεξαρτήσεις που δεν ακοllουθούν συγκεκριμένο κανόνα. Με βόσn αυτή tn
σnμειοl\ογία προκύπτε1, η.χ., ότι το ύψος του κέντρου βάρους επnρεόzει αρνητι
κό (·) ιnν nρόκllnσn σύγκρουσης, δnllαδή οχήματα με uψnllότερα κέντρα 66ρους

έχουν εllαφρώς (e) μεγαllύτερn nιθανόtntο εμnllοκής σε ατύχημα. Τα οχήματα
αυτό, όμως, έχουν σημαντικό (Ε) μικρότερη (-) ατατική και δυναμική ευατόθεια.
Παρ' 61\α αυτό, το ύψος του κέντρου 66ρους δεν φαίνεται να επnρεόzει ιον έl\εγχο
του οχήματος έναντι εκτροχιασμού χαμnllnς ταχύτητας(-·).

ΕΥΣΤΑθΕΙΑ
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4.5. Αλληλεξόριnσn χορακιnριστικώv οχήμοτοc;

με τnv οηόδοοn σε οοφόλειο
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4.3.3.3 Βασικές καrnγορίες aruxnμάrωv με φορrnγά
Οι συνηθέστερες κατηγορίες ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είvοι οι εξής:

1.

«Εκτροχιασμός» με χαμηλή ταχύτητα

Συμβάντα τέτοιου τύπου εfvοι ιδιαίτερο συχνό στις διασταυρώσεις κατά mv πραγ
ματοποίηση στρεφουοώv κιvnσεωv με χομnλn ταχύτητα (η.χ. ορθογώνιο διοστού
ρωσπ). Το πίσω μέρος των μακρών οχημάτων μετατοπίzετοι σχετικό ως προς το

μπροστινό μέρος προς τnv εσωτερική nλευρά τnς κίνησης. Ποροτnρεfτοι, δnλοδή,
οσυμβατότnτο μεταξύ των προδιογροφώv μήκους του οχήματος και του οδικού πε
ριβάλλοντος. Προκαλείται, έτσι, κίνδυνος κατοστραρής στοιχείων παρά mv οδό
(σταθμευμένο οχήματα, πεzοί κτλ.). Όταν το φοιvόμεvο είvοι έντονο, ο οδηγός εν

δέχεται vo κατευθύνει το όχημα σε διπί\οvές λωρίδες κυκί\οφορίος γιο vo οπαρύγει
πιθοvn πρόσκρουση ή οvορρίχnση στο κράσπεδο. Στην περίπτωση αυτή, ο «εκτρο
χιασμός• μπορεί vo οδηγήσει οκόμn και σε πρσσωριvι\ διακοπή της κυκί\οφορίος.

2.

Αηοπήσεις τριβής σε δεξιό στροφή

Η οvοrnυσσόμεvn τριβή μεταξύ τροχού και οδοστρώματος σε δεξιό κί\ειστr\
στραρή μπορεί vo αποτελέσει πράβλnμο, ειδικό σmv περίπτωση οχημάτων με με

γόί\n απόσταση μεταξύ διαδοχικών οξόvωv (μεταξόνιο). Σε ολισθηρές επιφάνειες,
το επιθυμητό (οποιτούμεvο) επίπεδο οvαπτυσσόμεvnς τριβής στον οπίσθιο κιvn
τr\ριο άξονα μπορεί vo υπερβεί τη διαθέσιμη τριβή, εφόσον η απόσταση μεταξύ
των οξόvωv στο επικοθr\μεvο όχημα είναι μεγόί\n. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στη
ί\εγόμεvn •οvοδίπί\ωσn• του φορτηγού, καθώς και σε πιθανές συγκρούσεις χομn

ί\ώv ταχυτήτων με άλλο οχήματα. Γιο τnv αποτροπή εκδήλωσης του φοιvομέvου
αυτού, ολί\ό και εξαιτίας της συχνό υπερβολικής φθοράς των εi\οστικώv, οι οδηγοί
Βαρέων οχημάτων χρησιμοποιούν έναν

r\

περισσότερους οvορτώμεvους όςοvες

(«τεμπέί\nδες») στο συστήματα οvόρτnσης πέντε ή περισσοτέρων αξόνων.

3.

«Εκτροχιασμός» με υψηλή ταχύτητα

Η μοvόδο του οδηγού (ο ελκυστήρας) κατευθύνεται κατά μήκος συγκεκριμένης
διαδρομής οπό τον οδηγό. Το ρυμουλκούμενο όχημα αvομέvετοι, υπό κανονικές
συνθήκες, να ακολουθήσει το ίχνος της προπορευόμενης μονάδος. Σε χαμηλές
ταχύτητες, οι μονάδες του συvδυοzόμεvου οχήματος θο οποκλίvουv προς την εσω
τερική πλευρό της καμπύλης κίνησης. Με τn σταδιακή αύξηση της ταχύτητος, η από

κί\ισn αυτή μετριόzετοι έως ότου μηδενιστεί γιο κάποιο συγκεκριμένη τιμή τnς ταχύ
τητος. Γιο ταχύτητες μεγοi\ύτερες αυτής της οριακής τιμής, το ρυμουλκούμενο όχnμο
ενδέχεται vo οποκί\ίvει προς mv εξωτερική πλευρό του ίχνους του κατευθυντήριου

τροχού mς έλκουσας μονάδος του οχήματος. Πρέπει vo σημειωθεί ότι η τόση οπό-
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κλισnς του ρυμουλκούμενου οχήματος περιορίzετaι aε καμπύλες με υπερύψωοπ.
Το οnοτελέσμοτο του «εκτροχιασμού• εlvοι ποικίλο. Το ελαστικό του ρυμουλκού
ενδέχεται va χτυπήσουν σε κόποιο εμπόδιο (και va προκληθεί έτσι avαιροπή, π.χ.
πάνω σε ρόμπα) ή το ρυμουλκό va προσκρούσει σε κοντινό όχημα ή εμπόδιο.

4.

Σταθερή εηι6ράδννση πέδησης

Η ποιότητα του συστήματος πέδησης συνολικό, ως μnχavισμός αποτροπής ατυ
χήματος, εξαρτάται από mv ικανότητα του οχήματος va aκινnτοποιnθεί γρήγορα
κοι με τρόπο σταθερό κοι απολύτως ελεγχόμενο. Η στοθερότnτο κοι ο έλεγχος των

6ορέωv οχnμότωv κατό τn διάρκεια τnς nέδnσnς εξορτότοι οπό mv αποφυγή του
«μπλοκαρίσματος των τροχών». Διακρίνουμε ης εξής περιmώσεις:

8

Av ο μnροοτιvός τροχός του έλκοvτος οχήματος «μπλοκάρει•, το όχnμο
δεν θο οvτοnοκριθεί στnv κοθοδήγnσn του ημοvιού.

8

Av •μnλοκόρει• ο πίοω τροχός του έλκοvτος οχήματος, το ρυμουλκούμε
νο όχnμο ίοως διπλώσει.

8

Av «μnλοκόρουv• οι τροχοf του ρυμουλκούμενου οχήματος, μπορεί vo
ακολουθήσει «τρόβnγμο• του ελκυστήρα.

Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι προφανώς αvεπιθύμnτες και ουξάvουv κατά
πολύ τnv nιθοvότnτο nρόκλnσnς ατυχήματος. Ο μnχοvισμός οστοχfος είvοι κοινός

σε όλες ης περιmώσεις. Συγκεκριμένο, n οποιτούμενn δύvομn πέδησης σε κό
nοιοv όξοvο ξεnερvό τn δύvομn που εfvοι διαθέσιμη οπό το φορτfο του όξοvο κοι
το κυρίαρχο επίπεδο τριβής της διεπιφ6vειος τροχού-οδοστρώματος.

5.

Ανατροπή σε σταθερή στροφή

Το 6ορέο οχήμστο, λόγω του μεγόλου 66ρους κοι των υψnλώv κέvτρωv 66ρους,
έχουν τnv τόσn va avατρέποvτaι σε στρέφοvτες ελιγμούς. Αποτελέσματα ερευvώv
δείχνουν υψηλό Βαθμό ευαισθπσiaς της πιθανότητας ανατροπής έΛκοvτος οχήμα

τος ως προς το «εοωτερικό• όριο οvοτροπής, ιδιαίτερο δε ότav ουτό είvοι μικρότερο

οπό 0,4 g. Με 6λλa λόγιο, n συνολική ευστόθειa του οχήμστος επnρε6zετaι πρωτί
στως από τnv ευστάθεια των επιμέρους οχημάτων που το συvaποτελούv.

6.

Έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή

Η ευχέρεια στου έλεγχο της διεύθυνσης του οχήμστος εξαρτάται οπό το χaρa
κτnριστικά του συστήματος διεύθυνσης. Οχήματα το οποίο είναι ασταθή ή σχεδόν
ασταθή στnv κaτευθυvτικόmτό τους απαιτούν διαρκώς τεταμένη προσοχή οπό τοv

οδηγό, προσήλωση στnv επιθυμητή διαδρομή και συνεχείς διορθωτικές κινήσεις
του τιμονιού γιο τn διατήρηση της συγκεκριμέvnς διαδρομής. Πιο δυσμενής περί
mωσn είναι αυτή των στροφών, οπότε οι διορθωτικές κινήσεις γ(vοvτaι ακόμη πιο
δυσχερείς κοι οηοιτnτικές.
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7.

Αποφυγή εμποδίου

Το φοιvόμεvο αυτό εμφοvίzεtοι κατά τn διοδικοσfο ελιγμών αποφυγής εμπο
δίου, όnου ο οδnγός καλείται

va

αvτιδράαει άμεσα. Π.χ. όταν προπορευόμενο

όχnμα ακιvnτοποιnθεί και ο οδnγός το προοπερvό με υψηλή ταχύτητα. Θεωρείται
011(0 nοiluόριθμωv avοτροπώv 6σρέωv οχημάτων. Οι ανατροπές που οφεt'ilοvτοι

σε ελιγμούς αποφυγής εμποδίου συvδέοvται περισσότερο με συρμούς ή αρθρωτό
οχήματα, αililό θεωρητικό οποιοδήποτε φορmγό με υψni\6 κέντρο βόρους μπορεί
επίσης να avατραπεί. Οι απότομες στροφές του τιμοv~ού στο έilκov όχημα διπilaσι

όzοvται ή τριπilασιάzοvται κατά τn διάδοσή τους μέχρι τη ρυμουilκούμεvn μονάδα
ilόγω mς άρθρωσης. Κατά συνέπεια, οι ελιγμοί αυτοί μπορεί va προκαλέσουν τnv
εκτροπή του οπίοθιου τμήματος του οχήματος σε νεποvικές λωρίδες κυκλοφορί

ας ή οκόμn κοι τnv ανατροπή του. Βέβαια, τα nμιρυμουilκούμεvα οχήματα έχουν
συνήθως ένα μόνο σημείο άρθρωσης. ΆΝ\ος ποράγοvτας αvατροnής, στην περί
πτωση των απότομων ελιγμών αποφυγής εμποδίου, είναι το μήκος του μεταξονίου
της ρυμουilκούμεvnς μοvόδας του οχήματος. Όσο μικρόιερο είναι αυτό το μήκος,

τόσο μειώνεται και

n αvrίσταση έvαvτι οvοτροπής. Τέilος, όσο μικρότερη είναι n
n αvτίσταση έvοvτι ανα

συvοilική στατική ευστάθεια του οχήματος, τόσο μειώνεται
τροπής και στnv περίπτωση rωv ελιγμών.

4.3.3.4 Δευrερεύουσες κατnγοριες ατυχnμάrωv με φορmγά
Οι προηγούμενες κατηγορίες ατυχημάτων είναι οι συvnθέστερες και σο6σρά
τερες περιπτώσεις όπου εμπλέκοvτα1 βαρέα οχήματα. Κάποιες όλλες ειδικές περι
πτώσεις που οξίzε,

1.

va σημειωθούν availύovτoι ποροκότω.

Απότομες κλίσεις

Κύριο χαρακτηριστικό των φορτηγών είvοι το μεγάilο βάρος τους συγκριvό
μεvο με αυτό τωv εnι6στικώv οχnμότωv, ιδιαίτερο ότοv είvοι έμφορτο. Συνεπώς,

γιο

va οvτοποκριθούv σε οvωφέρειες με μεγάλες κλίσεις, πρέπει vo διοθέτουv

υψηλή ικαvότnτο «αvάβασnς,ο και επαρκή ιnποδύvαμn . Σε διαφορετική περίπτω
ση, οilισθοίvουv προς το πίσω και ενδεχομένως προοκρούουv σε όλλο οχήμοrο.

Η εnοvάκτnσn του ελέγχου του οχήματος είvοι δυσχερής κοι μέχρι
ματοποιnθεί διακόπτεται πλήρως

n

vo προγ

κυκilοφορίο. Το nρόβilnμο εnιτείvετοι στnv

περίπτωση οilιοθnρού οδοστρώματος κοι εκκίvnσnς οπό μηδενική τοχύτnτο.

2.

Διαφορές σmν το.χύmτο κfνnσης «ομάδος» οχημάτων

Στις κυκilοφοριακές αvαλύσεις είναι σnμαvτικές οι αποκilίσεις τωv ταχυτήτων
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μεμονωμένων οχnμότωv αnό τn μέοn τιμή τnς ταχύτητας κίvnοnς των οχnμότωv

σε συγκεκριμένο rμήμο τnς οδού. Η μικρή ικανότητα εnιτόχυvοnς των βαρέων
οχnμότωv συχνό οδnγεί σε τέτοιες διαφορές ταχυτήτων μεταξύ βαρέων και μn οχη
μάτων.

3.

Μη οnμαιοδοιούμενοι κόμβοι

Η μεγάλη μάzα τωv βαρέων οχημάτων αυξάνει τηv αδράνειά τους, με αποτέλε
σμα va απαιτείται μεγαλύτερη δύvaμn γιο αλλαγή τnς κ1vnτικής τους κaτόστaοnς
(εnιβράδυvοn ή εnιτόχυvσn). Επομένως, τα φορτηγά, όταν εισέρχονται σε κύριες

οδούς οπό μn οnμaτοδοτούμεvn δ1aστaύρωσn, χρειάzοντaι περισσότερο χρόνο
γιο va φτάσουν τnv τaχύτnτa nεπουργίaς τnς οδού. Επίσης, το μακρά οχήματα,
ότav διaσxfzovv μn σnμστοδοτούμεvn διaστaύρωοn κινούμενο επί τnς δευτερευ

ούσης οδού και ξεκινώντας οπό μnδεv,κή ταχύτητα, προκαλούν aύξnσn έως και

10% στnv

anaιτούμεvn aπόστaοn ορατότητος γ10 τnv κυκλοφορία επί της κυρίας

οδού. Av το πεδίο αυτό ορaτότnτaς πaρεμποδίzετaι, το οχήματα που προσεγγίzουv

τn διασταύρωση εξavaγκάzοντοι σε απότομες εnιβρaδύvσε,ς, οι οποίες ενδεχομέ
νως οδηγούν σε ατύχημα ή διατάραξη τnς κυκλοφοριακής ροής.

4.

Αεροδυνaμ1κές επιδράσεις

Το βαρέα οχήματα εnnρεάzουv τnv vnόiloιnn κυκλοφορία μέσω τnς αεροδυ

ναμικής. Η σπουδαιότερη αεροδυναμική επίδραση που ασκούν είναι το Λεγόμενο
•σφυροκόnnμο• τωv naραnί\εύρως κιvούμεvωv οχnμάτωv οπό τις αναταράξεις του
αέρα. Οι αναταράξεις αυτές, που δημιουργούνται γύρω από το φορτηγά, είναι avε
ξάρmτες του μήκους και του βάρους τους. Το μπροστινό μέρος τωv φορτnγώv, κα
θώς και τα κενά μεταξύ αυτών και τnς ρυμουί\κούμεvnς μονάδας τους, αnοτεί\ούv

τnv αιτία προσωρινής διαταραχής σε διπί\avά οχήματα, ιδιαίτερα άτav Λεπουργaύv
σε συνθήκες ισχυρού ανέμου. Η διαταρα.χή μπορεί vα οδηγήσει σε απώλεια του

εί\έγχου του οχήματος και σε ατύχημα.

5.

Αnορρίμμaιa οχημάτων

Ότav έva φορτίο ή έva τμήμα του οχήματος anoanάτaι οπό κινούμενο όχnμa
και πέφτει στο δρόμο, αποτελεί οnμαντικό κivδvvo γ1α τους υπόί\οιπους χρήστες

τnς οδού. Ακόμn και έva τεμάχιο μικρών διαστάσεων μπορεί va αποβεί μοιραίο
ότav aποκοί\nείτaι οπό όχημα με υψnί\ή ταχύτητα εξavaγκάzοντaς άλλους οδη
γούς σε απότομους εί\ιγμούς αποφυγής του και προκαλώντας έτσι aτύχπμa. Το

απορρίμματα αυτά μπορούν vo προέλθουν οπό οποιοδήποτε όχnμa. Η nιθαvό
τnτa, ωστόσο, να προέρχονται οπό βαρέα οχήματα είναι μεγαλύτερη, διότι συχνά
χάνουν τμήμα του φορτίου τους ή τμήματα τωv εί\aστικώv τους.
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4.3.4

Σι,νέnειες

Οι συνέπειες της πρόκλησης ατυχημάτων είναι σοβαρότατες και εnιnίnτουν
τόσο στους άμεσο εμπλεκόμενους και τις οικογένειές τους, όσο και σε ο/\όκλnρο
το κοινωνικό ούνοi\ο. Οι συνέπειες ουιές αφορούν καιαρχάς στον πόνο που προ
καλεf

n

οnώi\ειο

r\

ο τραυματισμός φιλικών και συγγενικών προσώnωv. Έπειτα,

αφορά τnv απώλεια πολύτιμου οvθρώnιvου δυναμικού. Το κόστος ιωv vοσni\ειώv
εfvοι επίσης ιδιοπερο υψπi\ό και κοi\ύnτειοι οπό ιοv κροτικό προϋnοi\οVΙσμό

r\

τις οοφοi\ιστικές ειαιρε.ίες. Τελικό, όμως, μειακυi\ίειαι στοv noi\fτn. Ακόμη και οι

υλικές znμιές τωv εμπi\ε.κόμενωv οχnμσιων και του οδικού περιβάλλοντος ενέχουν
ουχvό υψni\6 κόστος. Εnιnρόσθειο, η κυκλοφοριακή συμφόρηση που nροκολεί
ιαι εξαιτίας ιωv αιυχnμάτωv (ακόμη και ιωv ni\έov οσήμαντωv) είναι μεγάi\π και

εκιιμότοι ότι ευθύvειοι για τις μισές ώρες που χόvουv οι οδηγοί στnv κίνηση. Οι
ώρες ουιές, όμως, έχουv υψπi\όιοιο κόστος, εvώ ουvεπόγονται nεριβοί\i\οντική
ρύπανση και onoιάi\n ενέργειας.
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4.4
Δl

Ερωτήσεις
Μειανόσιευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων
πληθυσμού με στ6χο

mv εγκατόσιοσή τους σε 6Νν::ι μtρος
mv εγ,νν,ματικ6τnτο
τον τοορισμό
Δ2

τις χώρες προέλευσnς
πs χώρες προορισμού
το ηορελθ6v των μετοvοστώv σος χώρες τους
Δ3

εισέρχοvιοι στη χώρο χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό ιfγγροφο
εργ62οvιοι χωρίς οσφόλισn

εό.Όι οvεηιθuμnτοι στη χώρο τους
Δ4

ε~σήλθσν νόμιμο στη χώρο, αΝκ, έηοψε

n νομιμότητα mς πα 

ραμονής τους
εργ62οvιοι χωρίς οσφόλισn
εξφχοvrοι οπό m χώρο, αφού tποψε n vομιμάnτο ιnς πορο
μοvnς τους
ΔS

αποτελεί αδίκημα
δεν οηοτελεί οδίκnμο

επιβραβεύεται οπό φιλο~nικtς ορνονώοε,ς
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Δ6

Η διευκόλυνση mς μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάσm στα
εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον
οδηγό

απ6\ασn
nΟΜκές και διοικnnκές κυρώσεις

&οικnτικές μόνο κuρώσεις
Δ7

ιιμωρεπαι οπό τn χώρα nροοριομού του

επιβραβεύεται on6 m χώρο προέλευσής του
επιβραβεύεται on6 φιλοvθρωnικές ορνavώοε,ς
Δ8

Η nα~μn6δισn των αστυνομικών αρχών για εντοn,αμό, αν'λλnψn και

απέλαση των λαθρομεταναστών
επιβραβεύεται on6 φιλο\ιθρωnικές ορνavώοε,ς
δεν οnοτεί\εf οδlκnμο

οnοτεί\εί οδίκnμο
Δ9

οnολλόοοεrοι
έχει διοικητικές μόνο κuρώσεις

τιμωρείται έως και με ισόβιο κ6θειρξn
ΔΙΟ

μόνο χρnματικ6 nρόοτιμο

ποινι\ φυλόκιοnς οπό 6 έως 1Ο έm γιο κάθε μεταφερόμενο
πρόοωnο

ποινι\ φu\όκισnς οπό
πρόοωπο

206

1 έως 5

έm γιο κάθε μεταφερόμενο

Πρόληψη κινδύνων

Δll

Εάν κατά m διευκόλwσn εισόδου σm χώρα λοθρομαανάσm, προκύψει
κίνδυνος για m zωή του, ο οδnγ6ς μπορεί να αντιμειω ηίσει

ποιvή κάθειρξnς (5 έως 20 έm) και χρnμοπκή ποινή τοuλάχ,
σιον 100.00) ευρώ
ποιvή κόθειρξnς (15 έως
ΧJσ<ον 500.00> ευρώ
ποιvή κάθειρξnς (0 έως
σιον 50.00> ευρώ

25 έm) και χρnματικι\ ποινή τοuλό

5 έm)

και χρnμαιικι\ ποιvή τοuλάJα

ΔΙ2

ηοιvή ισ66ιος κόθειρξnς και χρ11μαιικn ποινή τοuλάJασιον

500.00> ευρώ
ηοιvή κόθειρξnς (15 έως 25 έm) και χρ11μαιικn ποινή τοuλό
χ,σ,:ον
ευρώ

50.00>

θανστικι\ ποινή
ΔΙ3

n a1<1vrιtonoίnσn του οχήμαιος γιο διόσmμα τουΜχιστοv 90
nμερών

n οκιvrιτοποίnσn του οχήματος για διόσmμα τουλόχιστοv 30
ημερών

n δήμεοοn του οχήματος
Δ Ι4

γιο ιn διεκnεροίωσn mς σχεnκnς νροφειοκρcπ:fος

επανaπροώθησής τους σιn χώρο προέΪΙευσής τους
γιο την οnοκαιόσrοσn ιnς ψυχικής οδυvrις των οικογενει
ών τους
ΔΙS

uς εμηορευμοnκές μεrοφορές
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Φvσιχοί χίνδvνοι
Δ16

τη vομοθεσfa nου διέπει nς με,aφορές aγοθώv

10 εργοnι<ό δίκαιο

m μεγιστοnοίnσn mς anοδοnκόmισς στο χώι)ο εργασίας
ΔΙ7

στη διευκ6Λυ11σn mς οδι\γnσnς και σmv ασφάλεια

σmv ασφαλή με,aφορά τ<,Ν aποοκευώv ιου οδηγοο
σιnv εuσιάθειa του οχήματος
Δ Ι8

μόvο οπό τον καιaσκευaσιή του οχήμσιος

μόvο οπό τον ιδιοκτήm του οχήμσιος
και anό τοv κσιaσκεοοσιή και οπό τοv οδηγό του οχήμσιος
Δ Ι9

Η σωσrή ρύθμ1σn του καθίσματος του οδηγού είναι κρίσιμη για mν άνεοn
και για τι11ν <ισφάλειά τοu. Ε'ξορτάται αnό

ιa γεωμε,ρικά χaρaκmρισnκά της οδού

ιa οωμaακό χaρaκτnρισιικά του οδηγού
το μέγιστο εππρeπόμεvο βάρος ιου οχή μαιος
Δ20

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου τnς θέσης τον οδηγού είναι
πάvεσπ
naαράλεια

π aύξnσπ mς aποδοπκόmτσς
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Δ21

Το ιδαv,κό ύψος ρύθμισnς τον προσκέφαλου του οδηγού εfναι

σιο πάνω μέρος 1ου κεφαλιού
(J{Q οοy6νι

σιο πάνω μέρος 1ωv auιιών

Δ22

Στην ιδανική θέση οδήγnσnς, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το
uμ6νι ,

n nMm του δεν πρέπει vo αnομaιφύvεraι από mv nMm 1ου
κοθίσμaιος

το πόδι του πρέπει vo είναι ελαφρό λυyιομένο
10 aυnά 100 nρέnει vo OJ<ouμnoύv οιο nροσ,<{φαλο

Δ23

Η ρύθμισn του ύψους του υμοv,ού πρέπει να γfvειαι με βάσn
το φορτίο του οχήμaιος

το ύψοςτουοδnγού
10 ύψος 1ου οχήμaιος

Δ24

Αη6 τα παρακάτω ανοκείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να
τοποθειούνται
ο καφές και το νερό
οι χάριες
τα yυολιά ηλίου

Δ25

Σε περίπτωση σύγκρουσnς, π δύναμη που δέχεtαι ο οδηγός π ου δεν φορά
zώνπ ασφαλείας
ασκείιαι σημειακά πάνω οιο σώμα ιου

«μοιρόιεται» σε μεγάλη επιφάνεια του οώμaιός του

είναι ανnσιρόφως ανάλογη mς κενφομόnου
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Δ26

Η λεπουργiα mς zώνnς ασφcιλεiας σmρίuιαι σε ένα μnχαν1σμό που
λεπουρyεi σαν
ρολόι
ηυξιοο
εκκρεμές

Δ27

οι έγκυες yυναiκες

άιομa που το av6στnμά τοuς είναι κάιω από
άτομα που το βάρος ιοuς είναι n6νω οπό

Δ28

1,50 μέφa

120 ιuλά

Φορmγό κσmyορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) εfναι εξοπλισμένο με
zώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην
nερίmωσn αυπi,

το όχημα πρέπει υnοχρεωτικ6 <'Ο εξοπλιστεί με ιώνn ααpαλεi

aς συvοοnνοο
ο οδηγός αρε;λει ΙΙΟ φορά ιώνn ασφαλείας, ενώ ο aυνοδn
yός όχι

ο οδηγός οφειίΊει

ειaι

Δ29

va φορά ιώνn ααραί\ε3ας ,

ενώ αnανορεύ

n ύnaρξη συvοοnνοο

Φορmγό κσmγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) ε(ναι εξοπλισμένο με
zώνn ασφολεfας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Σmν
nερίmωοn αυοi.

ιο όχημα πρέπει υnοχρεωιικ6 ΙΙΟ εξοπλιστεί με ιώνn οαpαλεf
aς oυvoonyol)
0 οδηγός αρεjΛεΙ S'(l φορά 2ΧΟΙΙΙ1 ασφαλείας, ενώ O συvοοn
yός όχι

ο οδnyός αρεiλει ΙΙΟ φορά ιώνn aσφαλείaς, ενώ aηayορεύε
τaι n ύπαρξη aυνοδnνοο
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Δ30

Φορτrιγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980) είναι πλήρως
εξοπλ~σμένο με zώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένα από τα
νόμο. Στrιν nερίπιωοn auuί,
ο οδnγ6ς αρείλει va φορό zώvn οσφaλείaς, ενώ ο ουvοδn
γός 6χι

τ6οο ο οδnγ6ς 6οο κοι ο συ11οδnγός αρείίΙουν va φορούν
zώvn οσφaλεrος

ούrε ο οδηγός ούτε ο ουvοδnγός οφείλοw vo φορούν w,vn
οσφaλείaς
Δ31

ούξnσrις tου χρ6νου nου ο οδnγός Βιώνει m σύν~<ρουσn

μείωσης του χρ6νου nου ο οδnγός Βιώνει m σuγιφοοοη
μεrωοnς του χρ6νου κροuσnς
Δ32

Βαη
15αη
20αη

Δ33

Ο αφ6σακος εiυαι σχεδιασμένος ώστε υα λεποορyε{ ηροσιcπwuκό μ6w 6ιαν

n ταχύmτa κίvnοnς coo μ<yαλύιφn an6 50 .,,Jψ.J ώρα
ο οδnγός φορό zώvn ασφαλείας
το 6χnμο εrvaι τοξιvομnμένο an6

Οδικοί κίvδvvοι
Δ34

·

1/1/.2007

Αrv.ιιιίμαrα

Τρεις είναι οι nλlον βασικοί nαρόyονιες που επιδρούν ατnν οδιιυi
ασφάλεια:

-------------------~-----!
ο οδnγός, n οδός κοι 10 οδ6σφωμο

ο οδnγός, το 6xnμa, n οδ6ς περιλaμΒavομένου ι<aι του λε,.
ιουρνικού nερ,Βάλλονιος
το 6xnμa, η οήμavσn ι<aι η σnματοδ6mσn
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Δ35

Ο καθοριστικότερος παράyοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός
αruχήματος είνα ι

τα έργα υποδομής
οι καιρικές συνθήκες

α6νθρωπος

Δ36

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορmγών σε θαναmφ6ρα ατυχήματα
-σε σχέσn με auτri των α εnιβατ,κών αuτοκινήτω.,_ είναι
μιιφ6ιφη
ίση

μεγaλύtερn

Δ37

Γεν,κώς, η σο&ρότητα των οδικών ατυχημάτων ιιε εμπλοκή φορτηγών
-σε σχέση με ouui των ΙΧ επιβατικών αυιοκινήτων- είναι
μιιφ6ιφη

ίσn
μεγαλύτερη

Δ38

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορmγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς
εμπλοκή φορmγώ.,_ έχουν

λιγ6ιερα θ,;ματα
ια6ριθμα θ,;ματα
περιοο6ι:ερα Θ,;ματα

Δ39

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέσn με τα ατυχήματα ΙΧ
εnιβατ,κών αuτοκινιiτω.,_ εμπλέκονται
λιγ6ιερα οχήματα
ισ6ριθμα οχήματα
nεριοσ6ιερα οχήματα
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Δ40

Στην Ελλάδα, ο σuνnθέσrερος τύπος σνγιφούοεων μειαξύ φορu~γών και
ιχ επ1βαnκών αυτοκtvήτων είναι οι
vωιομειωηικές
μετωπικές
ηi\ογ,ομειωηικές

Δ41

ηροοηέροοn οε οδό χωρ(ς φοοικό διαχωρισμό των καιευθύv
οεων κυκλοφορίας και προοnέραοn οε ΟΙ)[Οκινπτόδρομο
σφοφή σιαθερι\ς αιαίvας με υψηλή ταχύιnια και ελιγμός
αnοφuγής εμποδίου με υψηλή ταχύιητα
σιροφή σταθερής αιαfvας με χαμηλή ιοχύmτα και ελιγμός

αnοφuγής εμnοδfου με χαμηλή ταχύιnια

το ύψος του φορmγού, το είδος του φορείου και οι ιδιόιnτες
του σοοτήμαιος μειόδοοnς κίvnons

ro ύψος ,ου κένtρου 66ρους ,ου φορήου, ,ο nMroς ,ου φορ
mγού, η αvόρmσn και οι ιδιόmrες των ελοσιικώv
το nMroς mς οδού, το μειι«ό βόρος rου φοριηγού, η ηλικία
του οδηγού και η έντοοn του ανέμου
Δ43

ο ανθρώπινος ηαρόyοvιας και οι μηχανικές βΙΊόβες

οι αστοχίες mς υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές α,.,θήκες
ο ανθρώnινος nαρ6yοvιος και οι &χ,μενεiς καιρικές συ,,,θnκες
Δ44

QΙ)[ΟΚΙVΠtόδρομοuς
&οσταυρώοεις

χώροuς σιόθμευοnς φορmyών
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Δ45

Η nιο σnμανοκή ιδι6uπα τον οχήματος πον σχεώεται με mv ωστάθεια εiναι

ο ί\6νος του πραγμαπκού φορήου του προς το μέγ,στο εππρε·
n6μεvο φορτίο

ο ί\6νος mς μόzος του προς mv ισχύ

n αvτfστασή του έ11αvτι αvατροnι\ς
Δ46

τnv κεvτρομ6λο δύναμη και τnv κατακόρυφη δύναμη του
φορτfου

m φυγόκεvτρο δύvομn και mv εξωτερικn μεrστ6nισn του κf.
vτραυ βάρους ωc; nρος το lxvoc; των τροχών
τn μεrοφορά κστοκ6ρυφου φορτfου στο ελαστικό on6 nλευρό
οεnλευpό
Δ47

rnv έvτοσn mς δύναμης nέδnσnς nου οοκεί ο οδny6ς
m φυγόκεvτρα δύvομn και mv εξωτερική μεrστόηισn του ι<έ·
vτραυ βάρους ωc; προς το lxvoc; των τροχών
τn μεrοφορά καιοκ6ρυφου φορτfου στο ελαστικά οπό πλευρό
οεnλευpό
Δ48

άοv οε οvτ6 αΟΙΙούvτοι δυνάμεις
κατά m διοδικοοfο ελιγμών οποφυγι\ς εμnοδfου
άοv οUΙό είναι έμφορτο
Δ49

mς μόzος του προς mv ισχύ
του π ραγμαιικού φορτίου του π ρος το μέγισιο εηπρεnόμεvο
φορτfο
μεrοφοpός φορτfου
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Δ50

Η «οnfσθια ενfoxuon» μnορεf να χρπσιμοnοιπθεf σmν εκόμnσπ

mς σrαπιο\ς ευσιάθειος φορmγού
mς δ\J\/Ομιιο\ς ευσιάθειας φορmγού

mς εοοιάθειας τοο φορόοο
ΔSΙ

-εκφοχιασμός» με uψnλή

nμε χαμηλή ταχύτητα

ΟΙ αnαm\οεις τριβής σε αρισrερή σrροφι\ και η σιοθφ\ εnιτά
χυvσn

ΟΙ οερο&,vαμικtς εnιδρ6οεις και οι μη σnμαιοδοτούμεvοι
κόμβοι
Δ52

ΟΙ οηοm\οεις τριβι\ς σε δεξίά σrροφι\ και η σrοθερή εnιβρά
δwση πέδησης

ΟΙ οnαπήοεις τριβής σε ορισιερή σιροφι\ και η σιοθερn εηιτά
χυvσn

10 οnορρίμμαιο οχημάτων κοι οι οnότομες κiΙίσε,ς
Δ53

ΟΙ οnαm\σεις τριβής σε ορισιερή σιροφι\ και η σιοθφ\ εnιτά
χυvσn

οvαιροnή και έλf:.{χος διε~ς σε σrοθερή σιροφι\
το οnορρfμμαιο οχημάτων κοι οι οnότομες κiΙίσε,ς
Δ54

η αποφυγή εμποδίου
ΟΙ αηοπ:ήαεις τριβής σε ορισιερή σιροφι\ και η σιοθερn εηιτά
χυvσn

ΟΙ διαφορές σιnν ταχύιnτο κίνnσnς «ομάδος» οχημάτων
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5.1

«Κλατάρισμα» ελαστικών

Το κλατάρισμα ελαστικών είvοι εnικίvδwο αφενός διότι ο οδηγός μπορεί vo χόσει τοv
έλεγχο του οχήματος, αφετέρου διότι αφήνει επικίvδυvα απορρίμμστα επί της οδού.
Σε περίπτωσn κλστορίσμστος εμπρόσθιου ελαστικού, ο κίνδυνος απώλειας του
ελέγχου του οχήματος είναι μεγάλος. Το κλστόρισμο γίvετοι οvτιλnπτό οπό τοv
χαρακτnριστικό ήχο που παρόγετοι τπ στιγμή του κλαταρίσματος, από μια ισχυρή
δόvπση του οχήματος και από τπv αίσθπση «βαρύτπτας• του τιμονιού κατά τπv

αλλαγή διεύθυvσnς. Γιο vo διατηρήστε τοv έλεγχο κρατήσrε σrαθερά το τιμόνι
και στη συνέχεια:

8

ελέγχετε διαρκώς τπ δεξιά πλευρό του οχήματος

•

οvάψτε το δεξ~ό φλας

8

προσπαθήστε vo κατευθύνετε το όχnμο προς τn δεξιά πλευρό τπς οδού
(σε έρεισμα, ΛfΑ κ.ίΊπ.)

8

επιβραδύνετε προοδευτικά αποφεύγοντας το απότομο φρένο

•

προσπαθήστε vo οκιvnτοποιήσετε το όχημα

8

επισημάνετε το χώρο (προειδοποιητικό τρίγωνο,
αίΊάρμ κ.λπ.) .

Σε περίπτωση •κλαταρίσματος» οπίσθιων ελα
στικών μπορεί να μnv οvτιίΊnφθείτε άμεσο τι έχει
συμβεί, ιδιαίτερο ov το όχημα έχει πολυοξοvικό
ρυμουλκούμενο. Η μόvn ένδειξη πρόκλησης «κλα
ταρίσμστος» οπίσθιου ελαστικού είvοι συνήθως η

δόvnση του οχήματος. Αν συνεχίσετε vo οδηγείτε σε
αυτή τηv κατάσταση, ίσως «κλατάρει• και άλλο ελα
στικό. Η επίδραση του «κλαταρίσματος» οπίσθιου ελαστικού είvοι λιγότερη αισθητή στο χεφισμό του οχήματος αλλά πρέπει

vo

είστε σε

εγρr\γορση για va αποφύγετε χειρότερες καταστάσεις. Η διαδικασία αντιμετώπισης
που ακολουθείται είvαι αντίστοιχη με αυτή των εμπρόσθιων ελαστικών.
Τέλος, είναι πιθοvό κάποιος τροχός vo αποκολληθεί κατά τη διάρκεια της οδή

γησης. Αυτό το επικίvδυvο συμβόv μπορεί vo αποφευχθεί μέσω τοκτικr\ς συντήρη
σης. Σε περίπτωσn που οι τροχοί αφαιρεθούv και αvτικατοστοθούv \JIO οποιονδή
ποτε Μνα, είvοι σημαντικό να επαvεiΊέγξετε το ,ποξ~μόδι» τωv τροχών σε σύντομο

χρονικό διάστημα μετά το ορχικό τους σφίξιμο. Είvοι σκόπιμο vo ελέγχετε τn στε·
ρέωσn τωv τροχών πριν οπό κάθε ταξίδι. Η στερέωσn πρέπει va γivετοι με τοv
τρόπο που υποδεικνύεται από τοv καrασκευαστr\ και με τη βοnθεια «κλειδιού• που
κοίΊιμnρόρετοι τακτικό.
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5.2

Μηχανική βλάβη

5.2.1

Γενικά

Αν υποπτεύεστε ότι κάτι δεν λεπουργεί οωστά στο όχημά οας, μη «ρισκάρετε,, να

συvεχtσετε την οδήγηση. Στσμστήστε σε κστόλλnί\ο σnμε(ο κσι nροβε(τε σε κσ·
τόλί\nλες ενέργειες και εί\έγχαυς. Η έγκαιρη διάγνωση ενός nρο6ί\ήματος θα οας
σώσει από έξοδα, χρόνο και όί\λες δυσάρεστες επιπτώσεις. Άλλωστε, ένα μικρό
πρόβί\nμα που δεν αvτιμετωnίzετοι έγκαιρο, μπορεί να εξεί\1χθεί σε σοβαρή βί\όβn.

Παραδείγματος χόρn, ένας σπασμένος σωί\nvας έγχυσης που στόzει καύσιμο σε
zεστή, noi\i\oni\nς εξαγωγής εξάτμιση μπορεί να φανεί στον οδηγό αρχικό σαν μια
οπί\ή αρρυθμία της μnxovrlς. Ωστόσο, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πυρκαγιά και
οilοσχερή καταστροφή του οχήματος.

5.2.2

Σvμπεριφορά

Η οωστή συντήρnσn και οι τοκηκο( ε?ιεγχοι του οχήματος μειώνουν την πιθονότnτο
εμφάνισης μηχανικής βί\άβnς. Παρ' όί\ο αυτό, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο

va

εμφανιστεί βλάβη ενώ οδηγείτε. Στην περίπτωση αυτή, προσπαθήστε να σταματή

σετε στη δεξιό πλευρό του οδοστρώματος. Πρέπει vo εfστε ιδιαίτερο ηροσεκηκοf,
καθώς ατυχήματα συμβαίνουν ί\όγω μηχανικών βilαβώv. Αν είναι δυνατόν, προτι

μήστε vo απομακρυνθείτε οπό κύριους οδικούς άξονες, ώστε να μnv nορεμnοδί·
zετε τnv υπόί\01nπ κυκί\οφορfο. Σε ουτοκιvnτόδρομους, χρησιμοποιήστε την ειδική
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).
Επισημάνετε έγκαιρο τn θέση σος στους υnόί\οιnους οδηγούς με τρόπο εμφανή

(τρfγωvο, φώτο έκτακτης ονόγκnς). Κάθε φορά που χρnσιμοποιεfιε το nροειδοnοιnτικό
ψίγωνυ ι ιμέιιι:ι νu ιu ιυιιuθειι:ίιt;; ιιίυω ω ιύ ιυ ό,uιμύ. υuς υε ωιύuιuuιι ιυuι'\άχιuιυv:

•

20 μέτρων, εντός κατοικημένων περιοχών

8

50 μέτρων, εκτός

8

100 μέτρων,

κατοικημένων περιοχών

σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκί\οφορίας

Σε κομfο περίπτωση μnv κινηθείτε προς την αριστερή πλευρό του οχr\μοτος
που βρίσκεται προς την κυκλοφορία. Αν παρ' όί\α αυτά κρίνετε πως το όχημά οας
αnοτεί\εί εμπόδιο r\ κίνδυνο γ10 τους άλλους χρr\στες της οδού (πεzούς r\ οχr\ματα),
πρέπει να ειδοποιήσετε τnv αστυνομία
Φροντίστε

vo

r\ τον διαχειριστή του δρόμου.

έχετε ενημερωθεί από τον οργανισμό ή την ετοιρεfο στην

ono(o

υπάγεστε σχετικό με τn διαδικαοfο που πρέπει να ακοί\ουθnθεί σε περίπτωση ακι
vnτοποίnσnς οχήματος ί\όγω μηχανικής βΜβnς. Εάν είστε εσείς ο αποκλειστικό

υnεύθννος, πρέπε, να έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσε, τις ενέργε1ές
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σας για μια τέτοια περίπτωση. Με το σωστό προγραμματισμό επιτυγχάvεται ταχύτε
ρη και ασφαilέστερη εηι'ilυσn του ηροβilήματος.

5.2.3 Αστοχία

φρένων

Η αστοχία των φρένων συμβαίνει σπανιότατα, όrαv τηρείται η τακτικότητα των ελέγ
χωv και της συντήρησής του. Ωστόσο, γίνεται ειδική αvαφορά στnv αστοχία των
φρένων ί\6γω της αυξημένης επικινδυνότητας που εvέχει. Οι περισσότερες αστοχί

ες υδροηvευμαrικώv συστnμάτωv πέδησης συμβαίvουv εξαιτίας:

8

αnώilειας υδραυilικής πίεσης ή

8

μείωσης mς αη6δοσης σε κατηφόρες μεγόi\ου μήκους.

Στην περίπτωση απώλειας πίεσης, ο ηοδομοχilός του φρένου γfvετοι πιο «μα
ilοκός» και κατεβαίνει ως το τέρμα της διαδρομής του. Οι ενέργειες στις οποίες
μπορείτε να προβείτε είναι οι εξής:

8

υποβιβασμός της σχέσης ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων

8
8

«τρομπάρισμα» του φρένου με διαδοχικές μικρές πιέσεις του nοδομοχλού
χρήση του φρένου στάθμευσης (χειρόφρενου) ή του φρένου έκτακτης
ανάγκης.

Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης ilεπουργούv ανεξάρτητα του υδpο
ηvευματικού συστήματος πέδησης και, επομένως, μπορούν να επενεργήσουν κα
νονικά. Παρ' όilo αυτά, πρέπει συγχρόνως να πιέσετε το κουμπί απελευθέρωσης ή
να κατεβάσετε τον σχετικό μοχi\ό, ώστε να ρυθμίσετε την πίεση των φρένων και να
αποφύγετε το μηilοκόρισμα τωv τραχών.
Οι παραπάνω ενέργειες θσ σος βοηθήσουν vα επιβραδύνετε σημαντικά το όχη
μα , αλλά όχι κατ' avάγκn
να είναι

8

va το ακ1vnτοποιήσετε. Η επόμεvn ενέργειά σας πρέπε.ι

n:
αvαzήτησn •οδού διαφυγής».

Ως οδοί διαφυγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικές ράμπες και παρά
nilευρες οδοί ή, ακόμη καilύτερα, κάποιο οικόπεδο ή αγρός. Επίσης, η μετάβαση σε

οδούς με αvωφερική κilίση είναι αποτελεσματικός τρόπος ακινητοποίησης του οχήμα
τος. Στην περίπτωση αυτή, βεβοιωθείτε πως το φορτηγό δεν θα αρχίοο να οilισθοίvει
προς τα πίσω αφού σταματήσει.

Η μείωση τπς απόδοσης των φρένων σε μεγάλες κατωφέρειες οφε(ilεται
σε υπερθέρμανση και μπορεί εύκοilα να αποφευχθεί αν οδηγείτε με μικρή ταχύτητα
και δεν κάνετε κατάχρηση του φρένου. Αν ωστόσο συμβεί, αvαzητήστε κάποια οδό
διαφυγής και ίσως κάποιο αντικείμενο το οποίο να εfvαι ικανό να αταμαmσει το όχη

μα. Το πιο σημαντικό είναι vα δράσετε άμεσα! Όσο καθυστερείτε να αντιδρόσε-
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τε, n ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται κα1 η ακινητοποίησή του γίνεται πιο
δύσκολη.

5.3

Πuρκαyιά

Πυρκαγιά μπορεί να εκδηλωθεί σε διάφορο μέρn εvός φορτηγού:
στn μnxavr\, στο φορτίο, στα ελαστικά, στο σύστnμο μετάδοσης
κίvnσnς, στn δεξaμεvr\ κaοοίμου, στα nλεκτρικά κυκλώματα.

Efvaι κρίσιμn

n έγκοιρn διάγvωσn τnς nυρκaγ,άς, αφού ένα
va καταστραφεί ολοκληρωτικά μέσα σε πολύ
μικρό χροvικό διάστημα. Av διαπιστώσετε πυρκαγιά:

όχnμο μπορεί

•

οκ,vrιτοnοιr\σετε με ασφάλεια το όχnμά σας το ουvτο- μότερο δυvοτόv

8

ειδοποιήστε τnv πυροσβεστική

8

αντιμετωπίστε τnv εστfο της φωτιάς με κατάλληλο πυροσβεστήρα.

Σε κάθε πε,ρfιπωσn μη θέτετε σε κίνδυνο τη zωn σας!
Αν εικάzεtε πως έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά στn μηχανή, μnv ανοίξετε το καπό'
Ίσως μπορείτε

va

εισάγετε το στόμιο του πυροσβεστήρα χωρίς

va

avοίξετε το

κanό.

Av δεv είστε όμως σίγουροι, μnv το διοκιvδννεύετε! Av η φωτιά φaίvετοι
va τnv κaτοσβιiσετε. Είvοι
προτιμότερο va οnομοκρυvθείτε γιο va μnv τεθεί σε κίνδυνο n zωή σος. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, πρέπει va:

va

έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις, μnv επιχειρήσετε

8

anομοκρύvετε όλους τους διερχόμεvους οπό το σημείο που βρίσκεται
το όχnμο

8

οnομοvώσετε το όχημα γιο

va περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης τnς

ιιuμκuγιά'> υι::: γι::ιιυνικά υιιμι:::ίu

8

ειδοποιήσετε ιnv εnερχόμεvn κυκλοφορία.

Όλο το φορτηγά διοθέrουv υποχρεωτικά πυροσβεστήρα. Πρέπει

va γvωρίzετε

πού βρίσκεται, πώς χρησιμοποιείται, αλλά και πώς οvογομώvετοι. Ειδικοί κavovt·
σμοί ορίzουv τον τύπο και το μέγεθος του nυροσβεσmρο οvά όχnμο. Οφείί\ετε va

ε(στε εvήμεροι τόσο γιο τον τύπο του πυροσβεστήρα του οχήματός σος όσο και γιο
το είδος της φωτιάς που μπορεί va αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, είvοι πολύ
επικίνδυνο

va

χρn01μοnοιr\σετε πυροσβεστήρα νερού ή διοξειδίου του άνθρακα

σε φωτιά που έχει εκδηλωθεί στο καύσιμο. Οι περισσότεροι πυροσβεστήρες σχε
διάzοvιοι με στόχο

va

μετριόσουν την ένταση τnς φωτιάς και επιδρούv με χρήση

αδρανών αερίων ή ξηρός κόvεως. Προσπαθήστε

va

anομοvώσετε τnv πηγή τnς

φωτιάς. Αν είvοι εφικτό, οnοσυvδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και διοκόψτε τnv τρο
φοδοσfο τnς μnχοvής.
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5.4

Εμπλοκή σε ατύχημα

5.4.1

Αμι,πικιί οδιίynσn

Οδηγείτε nόντοτε προσεκτικό και αμυντικό. Δεν αρκεί νο αποφεύγετε εοείς λον

θοσμένες ενέργειες. Πρέπει να προβλέπετε και ια πιθανό λόθn ή ιις επικίνδυνες
ενέργειες όλλων χρηστών της οδού (οδηγών, παδnλοτών, πεzών), ώστε να είστε
έτοιμοι

va οντιδρόσετε όμεσο και οnοτελεσμοηκό σε συνθήκες πρόκλησης οτυχή

μοτος. Εξίσου σημαντικό είναι va αναπτύξετε ικονότnιο μετριασμού ιων συνεπειών
ενός οτυχήμοτος. Αυτό σημαίνει πως, αν ένα οτύχnμο είναι αναπόφευκτο, πρέπει
να αντιδράσετε κατό τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες με κύριο όξονα
την προστασία της ανθρώπινης zωής.

Βασικές ενέργειες αποφυγής ατυχήματος είναι οι εξnς:

8

συγκέντρωση στη διαδικασία οδnγnσnς

8

υπεύθυνη και οσφολnς οδήγηση

8
8

διαρκής ετοιμότητα και εγρήγορση

8

έγκαιρος σχεδιασμός ακόλουθων κινήσεων

8

αναγνώριση πιθανών κινδύνων

•
8

παρατήρηση αλλαγών στις συνθήκες κυκλοφορίας

καλή φυσική και πνευματική κατόστασn

κατόλλnλn ταχurnια κίνησης αvόλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας, τον
καιρό και το δρόμο

8

καλή συντήρηση του οχήματος

8

καλή ασφόλισn του μεταφερόμενου φορτίου

•

μη βιασύνη

8

αποφυγή βεβιασμένων οντιδρόσεων.

5.4.2 Αι:ιJχnμα

στο οποίο δεν εμnlιέκεστε

Αν είστε οπό τους πρώτους που φτάνουν στο σημείο ενός ατυχήματος, οι ενέργειές

σος μπορεί να είναι κρίσιμες για τη διόσωσn ανθρώπινων zωών. Πρέπει, κατορχός,
να εντοπίσετε ένα ασφαλές σημείο γιο

va σταματriσετε το όχημά σας κοτό τρόπο

ώστε να μην εμποδίzεται η υπόλοιnn κυκλοφορία. Η όρνnσn παροχής βοήθειας σε
ότομο που κινδυνεύουν τιμωρείται με ποινές φυλόκισπς με βάση τις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα. Αν, ωστ6σο, διαπιστώσετε ότι ήδη παρέχεται επαρκής βοήθεια ή

ότι οι όμεσα εμπλεκόμενοι δεν χρήzουν βοηθείας, συνεχίστε να κινείστε χωρίς vo
«χοzεuετε» τον τόπο του ατυχήματος εμποδίzοντος την κυκλοφορία.
Μεγάλος αριθμός οrυχnμ6των προκαλείται ως συνέπεια όλλωv οτυχnμότων
(δευτερεύοντα ατυχήματα). Γιο την αποφυγή της πρόκλησης νέου ατυχήματος,
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πρέπει άμεσα να επισημάνετε τοv τόπο του ατυχήματος με χρήση του ειδικού εξο
πλισμού και οvόλογα με τα χαροκτnριοτικό του σημείου οτο οποίο βρίοκεοτε {n.x.
προειδοποιητικό τρίγωνο). Έτσι, σε αυτοκιvnτόδρομο ή οδό ταχείας κυκλαρορίας,

τοποθετήοτε το τρίγωνο σε anόotaσn τουλάχιοτοv 100 μέtρωv από το πίσω μέρος
του οκιvnτοnοιnμέvου οχήματος. Σε οποιοvδήποτε άλλο δρόμο εκτός κατοικnμέ
vωv περιοχών, n ελόχισm οπόοtοσn μειώvετοι στο 50 μέτρο, εvώ σε κοτοικnμέvn
περιοχή στο 20 μέτρο. Σε κόθε περίπτωση, όμως, ποfzει ρόλο και n γεωμετρία mς
οδού, n.x. av το όχημα είvοι μετά οπό κομπύί\n χωρίς οροτόmτο γιο τnv επερχόμε

vn κυκί\οφορίο, το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει va τοποθετηθεί προ τnς οτρο
φής. Τέλος, σβήοτε τις μnχοvές τωv εμπJ\εκόμεvωv οχημάτων και οποτρέψτε τους

πορευρισκόμεvους από το va κanvfσaw, καθώς ίσως υπάρχει κίvδυvος έκρηξης.
Αφού «οσφοί\ίσετε• τοv τόπο του ατυχήματος και έχετε μια γενική άnοψn της
κοτόστοσnς, ολλό και του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεστε, πρέπει va επικοι
vωvήσετε με τις Αρχές. Καλέστε άμεσα rov ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης οvάγκnς

112

και δώστε όσα περισσότερο οτοιχείο μπορείτε σχετικό με το οτύχnμο. Σπ

μειώvετοι ότι μπορείτε va κοί\έσετε το 112 δωρεάν ακόμη κοι av το κιvnτό σας
τnί\έφωvο είvοι εκτός δικτύου ή δεv έχει μονάδες. Πρόκεποι γιο μιο υπηρεσία που
οvοί\ομβόvει va ειδοποιήσει τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές γιο τn διαχείριση

έκτοκτωv κοτοστάσεωv (Αοτυvομίο, ΕΚΑΒ, Πυροσβεοτική). Τέλος, av βρίσκεοτε
σε ουτοκιvnτόδρομο με ειδικό αριθμό κλήσης σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει va

κοί\έσετε τοv υποδεικνυόμενο αριθμό.
Αφού ειδοποιήσετε τις αρχές, πρέπει va οτρέψετε τις προσπάθειές σος προς τnv
περίθαλψη τνχόν φουματιών, καθώς n διάσωση κάποιου οvθρώπου, πολλές
φορές, είναι θέμα μερικών ί\επτώv. Σnμοvτικό είvοι va μn μετακινείτε κοθόίlου
τους τραυματίες, διότι αυτή σας n κίvnσn μπορεί va αποβεί μοιραίο. Av, όμως, διο
πιοτώσετε ότι κάτι εμποδfzει τnv avanvoή του ή ότι υπάρχει κάποιος όλί\ος άμεσος
κίvδυvος (όπως για πορόδειγμο πυρκαγιάς}, τότε πρέπει va ενεργήσετε γρήγορο

και va τοv μετακινήσετε. Θυμηθείτε νο κροτήσετε zεοτούς τους τραυματίες, αλλά

va μην τους δώσετε οτιδήποτε va πιουv ή va φάvε. Τε'λος, μnv οφοιρείτε το κρά
νος τωv δικυκί\ιστώv και, σε κάθε περίπτωση, οπομοκρύvετε το μn τρουμaτ,σμέvο
άτομο οπό το σημείο του ατυχήματος.
Το φορτηγό εξοnί\ίzοvτοι υποχρεωτικό με κυτίο πρώτων βοηθειών. Πρέπει

va μεριμvείτε γιο τnv ύπαρξή του, va γvωρίzετε πού βρίοκετοι, τι περιέχει, πότε και
πώς va το χρησιμοποιείτε. Συvιοτάται va ποροκοί\ουθήσετε κάποιο επιμόρφωση
σχετικά με τnv παροχή πρώτων βοnθειώv. Παρακάτω δίδοvτοι κάποιο Βασικά στοι·

χείο παροχής πρώτων βοnθειώv. Πρόκειται για μιο δεσμίδα nρωτοβουί\ιώv που
μπορείτε va πάρετε μέχρι va φτάσουν οι ειδικοί.
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Είναι σnμοvτικό vo δοθεί προτεραιότητα στο ακόλουθα σημεία,
είναι αvαίσθnτος και πρέπει

•
•
•

av ο τραυματίας

va αποφευχθεί μόvιμn βλάβη:

η δίοδος του αέρο πρέπει να είvαι αvοιχτri

n avanvon πρέπει να σταθεροποιηθεί
n κυκλοφορία πρέπει να διατnρnθεf και n έvrovn αιμορραγiα va σταματnσε,.

Με βάση τα παραπάvω, πρέπει καταρχάς να εξοαρολίσετε την απρόσκοπτη δίοδο

του αέρα. Av δεν υποπτεύεστε τραυμστισμό στο λοιμό ή στο κεφάλι, απομακρύvετε
κάθε πιθαvό εμπόδιο από το στόμα (π.χ. τσίχλα). Μετά οπό λfγο, οογικά θα βελnωθεf
η

avanvon και το χρώμα του τρουματfα. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, γείρετε ελαφρά το

κεφάλι και τοποθετήστε έvα καθαρό υλ~κό (π.χ. μοvτίiΊι) πάvω στο στόμα του τρουματfο.
Στη συvέχεια, κλείστε ουγχρόvως τα δύο ρουθούvια με το χέρι οας. Φυσήξτε μέοα στο
στόμα έως ότου να αvασnκωθεί το στήθος. Αnομακρύvετε το στόμα οας και περιμέvεrε
μέχρι

va επαvέλθει το στήθος στnv αρχική του θέση. ΕπαvαΜβετε κάθε τέσσερα δευ

τερόλεπτα μέχρι να αποκατασταθεί ο ρυθμός της αναπνοής χωρίς υποβοnθnσn .

Όταν πρόκειται γ,α μικρό παιδιά και μωρό, κυκλώστε το στόμα και τη μότn τους
με το στόμα οας και φυοnξτε πολύ απαλό. Συνεχίστε καvοv,κά τη διαδικασία, όπως
και για τους εvλλικες.

Για va σταματnσετε τnv έντονη αιμορραγία, εφαρμόστε πίεση στnv πλnγn χω
ρίς va πιέzετε οτιδnποτε που θα μπορούσε va κολλnσει σε αυτή ή να αποκολληθεί
οπό αυτή. Δέστε κάτι πόvω σmv πληγή όπως μια γάzα ή έvα κομμάτι ύφασμα

όσο συvτομότερο μπορείτε. Φροvτίστε ώστε το ύφασμα va είvαι όσο πιο καθαρό
γίvετοι. Av κάποιο άκρο του σώματος οιμορρογεί, αλλά δεν έχει σπάσει, μπορείτε
να το αvασnκώσετε για va περιορίσετε τη ροή του αίματος. Εnισnμαίvεται ότι κάθε
περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χροvικό διάστημα μπορεί va
οδnγr\σει σε μόvιμες 6Μ6ες.

Σε περίπτωση εγκαυμάτων, φροvτίστε va ψύξετε το τραύμα με οnοιοvδnποτε τρό
πο. Περιχύστε με κάποιο δροσερό και καθαρό υγρό. Mnv επιχειρήσετε va αnομακρύ
vετε οτιδήποτε έχει κολλήσει πάνω στο έγκαυμα (κομμάτι υφάσματος κ.λπ.).
Κάποια ατυχήματα περιλαμβάνουν πρόσκρουση οχήματος σε ηλεκτροφόρα
εγκατάσταση, όπως φωτειvοί σηματοδότες. Σε τέτοιες περιπτώσεις μnv αγγiξετε κα
vέvαv οπό τους τραυματίες που έχει προnγουμέvως έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό
ρεύμα. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόvο av διαθέτετε αvτικείμεvο που
είvαι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως το στεγvό ξύλο και το πλοστικό.
Σημειώνεται ότι κάποιος μnορεf va πάθει ηλεκτροπλnξία επειδn βρίσκεται πολύ κοvτά

σε υψηλές τάσεις, ακόμη και χωρίς να έχει έρθει σε άμεση επαφή με το ρεύμα.
Μπορεί

va

έρθετε αvτιμέτωnοι με άτομα σε κατάσταση πανικού

n,

ακόμη,

va βρεθείτε και εσείς σε τέτοια κατάσταση. Η επίδραση του σοκ δεv είvαι άμεοα

223

Ενόmτα πέμπm

avτιi\nmή. Ενδείξεις γιο το ότι κάnοιος έχει περιέi\θει σε κοτάοτοσn σοκ είναι οι

εξής: τοχυποi\μίο, εφιδρωσn, επιτάχυνση τnς ovanvoής, οnώi\ειο του χρώματος
του δέρματος. Σε αυτή τnv περίmωσn:

•
•

μn δώσετε οτοv παθόντα τροφή ή υγρά

•

φροντίστε να Βρίσκεται σε μέρος zεοτό κοι άνετο

8

μιi\ήοτε του οργά κοι σε χομni\ό τόνο

•

μnv τον αφήσετε va κυκi\οφορε( μόνος του οτοv τόπο του ατυχήματος.

κοθnσνχάοτε τον με ψύχροιμο i\όγιο

5.4.3 Αrύχnμα

στο οποίο εμιιiιέκεστε

Αν εμπi\οκείτε οε οτύχnμο, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσετε. Οι ενέργειες που
πρέπει vo κάνετε είναι ίδιες με εκείνες τnς περίπτωσης που δεν εμni\έκεοτε άμεσο.
Συνοπτικά, πρέπει κατά σειρά:

•

vo επισημάνετε και vo οσφοίlίσετε το χώρο του ατυχήματος και vo διευ-

•

vo ειδοnοιήσετε τις Αρχές

•

vo περιθάi\ψετε τους τρουμοτίες

•

δnilώοτε το οτύχnμο σrnv Αοτννομίο.

κολύνετε τnv υπόi\οιπn κυκi\οφορίο

Σύμφωνο με τον ΚΟΚ, ον συμβεί οδικό οτύχnμο, οπό το οποίο επέλθει Βi\άβn
σε πρόσωπο ή nράγμοτο, κάθε άτομο που εvεni\άκn οτο οτύχnμο υποχρεούται vo
δώσει το στοιχείο τnς τουτότnτάς του, καθώς και κάθε άλλn χρήσ~μn πi\nροφορίο

που θα του znrnθει.
Εκτός οπό το παραπάνω, πρέπει επιπλέον να μεριμνήσετε για rnv εξασφάλιση
τη ς ενδεχόμενης αποznμίωσής σας. Για το Λόγο αυτό, π ρέπει να απαντήσετε

οτο εξής ερωτήματα:

•

Ποιος είναι ο υπαίτιος του τροχαίου; Μήπως υπάρχει σνvυπαιτιότnτο κοι
σε τι ποοοοτό για τον καθένα;

•

Ποιες αποδείξεις ή ενδείξεις υπάρχουν και πρέπει vo διοφυi\οχθοuv;

•

Ποιο τακτική και διοδικοσfο θο οκοilουθήσετε γιο τnv onoznμfωσn που
δικαιούστε~

•

Θο δεχθείτε το συμβιβασμό που θα σας προτείνει n οσφοi\ιοτική εταιρεία

ή όχι και ηώς θα διεκδικήσετε mv εύilογn οnοznμίωσή σας;
Αυτά κοι άλλο ερωτήματα πρέπει va αποvτώvτοι μέσω των επιi\ογώv σας, ούτως
ώστε vo οποκοτοοτοθούv όi\ες οι οικονομικές «παρενέργειες» ενός τροχαίου ατυ
χήματος. Προσέγγιση αυτών εnιχειρεfτοι στις nοροκάτω nορογράφους.
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5.4.3.1

ΦιίΊικn δnίΊωσn rpoxaίov ατvχnμαrος

Σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλο όχημα -όταν οι znμιές εfvοι μόνο υλικές- μπορεί
τε να συμπληρώσετε το έντυπο της ΦΥ!ικιiς Δnλωσnς (σχήμα 5.1.) κατόπιν συμφωνίας
με τον όλλο οδηγό. Σημειώνεται, ωστ6σο, ότι αυιό το έντυπο μπορεί να χρnσ~μοπο,
nθεί ακόμη και χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος όπως,

n.x., σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Σε κάθε περίπτωση, είvαι ανώφελο vo εκνευριστείτε και προτιμότερο vo κρατήσετε την
ψυχραιμία οος για vo πραγματοποιήσετε γρήγορα αυτή mv τυπική διαδικασία.
Με τn δήλωοn αυιή, οι ασφαλιστικές εταιρείες που είναι συμβεβλημένες στο
Σύστημα Άμεσης Πληρωμής {ΣΑΠ) αποznμιώvουv τον πελάτη τοvς που έχε,
εμπλακεί σε ατύχημα, ο οποίος δεν είναι υπεύθυνος για τn znμιά και ο οποίος θα
είχε δικαίωμα αnοznμίωοnς από τnv εταιρεία του υπαιτίου. Με αυτό τοv τρόπο,

n

διαδικασία οnοznμίωοnς είναι συντομότερη και απλούστερη.
Στην Ελλάδα, υπό τnv προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκο
μένων στο ατύχημα σvμμετέχουv στπ οvγκεκριμέvπ συμφωviα (τπς Φιλικής Δηλώ

σεως), ο φιλικός διακαvοvισμός γίνεται με βάση και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

8

Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης πρέπει να έχει συμπληρωθεί και υπο
γραφεί και από τοvς δύο εμπλεκόμενους οδηγούς.

•

Το ατύχημα δεν πρέπει vα έχει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, αλλά
μόνο υλικές znμιές ή/και ελαφρύ τραυματισμό.

8

Το συνολικό ύψος των υλικών znμιώv δεν πρέπει vα υπερβαίνει έvο ανώ
τατο ποσό, το οποίο οvαπροσορμόzεται κατά διαστήματα, και αφορά:
Α. στο κόσ~ος επισκευής του οχήματος (εργασfες και ανταλλακτικό) ή
τnv ολική καταστροφή του και
Β. στο κόστος μεταφοράς του οχήματος από τοv τόπο του ατυχήματος.

C. Το ατύχημα
8

πρέπει vα έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.

Στο ατύχημα δεv πρέπει vo εμπλέκονται περισσότερο οnό δύο αυτοκίνη

τα ασφαλισμένα σε διαφορετικές εταιρείες

8

Θα πρέπει να ισχύει ποσοστό ευθύνης 50% ή

100%.

Μια φιλι κή συ μβ ουλή: να φυλάσσετε συνεχώς ένα έντυπ ο της Φιλ ική ς
Δήλωσης στο όχημά σος.

Κάθε οδηγός πρέπει vo υπογράφει το έντυπο προτού χωρίσετε τα δύο όμοια φύλλα
του. Καθένας οπό τους οδηγούς που εvεnί\άκnσαv στο ατύχημα υποχρεούται vo κατα

θέσει το φύλλα στον ασφαλιστή του, σε μια προθεσμία το ανώτερο τριών (3) ημερών.
Αφού υπογραφεί το έντυπο, απαγορεύεται vo τροποποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Να γvωρίzετε πως

n

Φιλική Δήλωση ισχύει στnv Ευρώπη: tισ~ η.χ. ον έχετε

εμπλακεί σε υλικό ατύχημα με κόnοιοv Ιταλό μnορεfτε vα επιλέξετε είτε το δικό του,
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είτε το δικό σος έντυπο. Το περιεχόμενό
rους είvοι ταυτόσημο.

5.4.3.2 Σrοιχεfα

αrυχιiμαrος

: _::_ :

·-=··-·

Αμέσως μετά οπό έvο τροχοίο οτύχnμο βο
σική επιδίωξη κάθε οδηγού πρέπει vα οποτε
ί\εί η κοτογροφή, αποτύπωση, φωτογράφιση

κοι nεριγροφή τωv συvθnκώv πρόκί\nσnς

t::=---·
~-Ξξ:_----

·:r...-:::......:- .

• -:---=:.=-" •

=---

του οτυχήμοτος, διόη θο τοv βοηθήσουν vα
υπερασπίσει τη θέση του, ιδίως σrnv περί
πτωση που n υποιτιότnrο δεv είναι ιδιαίτερο
εμφανής. Πρέπει ί\οιπόv vo σημειώσετε (ή

t

και vo φωτογραφίσετε ον είvαι δυvοτόv):

•
8

;.;:::;::..

το χώρο του ατυχήματος
το εμnί\εκόμεvα αυτοκίνητο με τις

Σχήμα 5. 1. Έντυπο Φιλικής Δήλωοπς

φθορές που προκί\ήθπκαv σε ουτά

•

το στοιχείο του όί\ί\ου οδηγού και τnς οσφόί\ισής του

8

τις κυκί\οφαριοκές συvθήκες

•
8

τις ατμοσφοιρικές συνθήκες

•

το τυχόν ίχνη φρεvαρίσμοτος

•
•

τn σήμοvσn

8

vo

•

γενικό οποιοδήποτε χρήσ~μο οτοιχείο γ,α ,n διαλεύκαvσn mς υπόθοοnς.

τον nεριβόί\ί\οvτο χώρο

τnv κοτάστοσn rου οδοστρώματος (ί\οκκούβες κ.ί\η.)
πάρετε το στοιχεία μαρτύρων, και

Αν οπό το τροχαίο οτύχnμο ηροκί\ήθnκε σωματική Βί\όβn ή θάvοτος (ro οχήμο
το δεν πρέπει vo μετακινηθούν, εκτός και ον ί\όγοι οσφαί\είος το εηιΒόί\ί\ουv, η.χ.
άλλο οτυχήμοτο, ηυρκογιό κ.ί\π.), εηιμεί\είτοι υποχρεωτικό το Αvακριτικό Τμήμα

rnς Τροχοίος (που πρέπει αμέσως vo ειδοηοιnθεQ κοι το οποίο συντάσσει το φόκε
ί\ο του τροχοίου ατυχήματος (σχεδιάγραμμα, οδικό περιβάλλον, ονόματα οδηγών

- επιβατών - μαρτύρων, έκτασn συμβάντος κ.ί\π.).
Δεν πρέπει vo ξεχνάτε ότι ov vομίzετε ότι ο οδnγός που σος χτύπησε εfχε κάνει
χρήσn οί\κοόί\, μπορείτε vo znτήσειε οπό τους οστννομικούς vo τον υnοβόί\ονν
αμέσως σε οί\κοτέστ.
Εnίσnς, δεν πρέπει να ξεχvότε ότι έχετε rn δυvοτόrηrο να αναθέσετε σε ειδικευ
μένο nρογμοτογvώμοvο τnv αυτοψία ηιστοποίησnς κοι rεκμηρίωσnς των nρογμο
τικώv γεγοvόrωv που οδήγησαν στη σύγκρουση.

226

Καταστάσεις έκτακmς ανά γκης

Τέλος, δεν πρέπει να αγνοείτε το γεγονός ότι, ακόμη και αν vομίzεtε πως έχετε

δίκιο ή όδικο, είναι δvvατόv να σvμβαίvει το αντίθετο ή να vnόρχει σvvvπαπιότnτο
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από αvτόv ποv vομfzετε.

5.4.3.3 Νομική προστασία
Αν κατά το ατύχημα προκλήθηκε θάνατος ή αοβαρός τραvματισμός και, πολύ περισ
σότερο, αν δεν είναι ξεκάθαρη n vπαιτιότnτα πρόκλησης τοv ατvχήματος, μία από τις
πρώτες ενέργειές σας πρέπει να είναι

n προσφvγr\ σε δικηγόρο και, αν είναι

δvvα

τόν, σε δικηγόρο με εμπε.ιρία ή εξειδίκεοοn σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων.
Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι, αν αποφασίσετε να αναθέσετε την vπόθεσn σε δικη
γόρο, πρέπει να σvznτήαετε μαzί τοv κα, να καθορίσετε τα τnς αμοιβής του κα, ότι
είvα, σnμαντ,κό να τοv έχετε εμn,στοσύνπ και

va είστε

ε,λ,κρινής μazf τοv σχετικό

με το τροχαίο ατύχημα.

5.4.3.4 Νομικές - Δικαστικές διαδικασίες
Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάvατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα
και με μεγάλες vλικές znμιές, εξελίσοοvται (σvνήθως) δύο δ1καστικές διαδικασίες:

•
•

Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία τοv unaftιou οδηγού
Η οστική διαδικασία για την οnοznμίωσn του μη vnafrιov οδηγού ή των
θuμότωv.

Ποινική διαδικασία
Ο φόκελος δικογραφίας,

nov σvντόσσεται

από την Τροχαία (ύστερα από πρόκληση

ατυχήματος με θάνατο ή τραυματισμό), οnοστεrιλεται vποχρεωηκά στον Ε,σαγγελέα,
ο οποίος κινεί την ποινική δίωξη τοο vnafrιoo οοnγαύ.

Αν, κατό

mv

πρόκληση τοv αιvχήμοτος επήλθε θάνατος ή τραvμαιισμ6ς κα, ο

unaftιoς οδηγός είναι επαγγελματίας, θα γίνει οπωσδήποτε το ποινικό δικαστήριο,
ενώ στην περίπτωση τραυματισμού με

unafuo οδηγό μη επαγγελματία η ποινική δίω

ξη προχωράει μόνο ον ο τραvμοτι~είς μη vπαίτιος οδnγ6ς δπλώσει ότι επ,θvμεί την

ποινική δίωξη

rov uπαίτιοv οδηγού.

Αν σε κάποιο τροχαίο ατύχημα, με θάvατο ή τραuματιαμό, δεν επιλήφθηκε η Τρο
χαίο, vπάρχει τρίμηνη προθεσμία κατάθεσης mς μήνοοnς.
Αν ο οδηγός nρατι'θεται va ανακαλέσει ή να αnοσύρε, mv nοιvική διαδικασία, πρέ
πει οπωσδήποτε να έχει εξοσφcιλίσε, το γεγονός ότι

n vnοιτιότnτα τοv άλλοv οδηγού

(vnaftιov) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί τόσο από τον ίδιο τον οδηγό όσο, και πολύ
περισσότερο, και από τnv οσφολ,στική του ετα.ιρεία. Διότι σε αvτήv την περίπτωση δεν

μπορεί να καταθέσει νέα αγωγή γιο mv nοιvική δίωξη rou vποΙΊιοv οδηγού.
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Ανεξάρτητα από το γr:γοvός της διακοπής ή όΧJ της ποινικής δίωξης, π aποznμίωσπ

διεκδικείται σε κόθε περίπτωση.
Οι ποινές που επιβάλλονται οπό τα δικασrήριa ποικWΙοw ανάλογο με το πρaγ
μαt1κό περιστατικό και τις επιπτώσεις του τροχαίου οτυχήματος. Εκτός των ποινών
φυλάκισης, επιβόλλοvτοι και άλλες παρεπόμενες ποινές (αφαίρεση άδειος οδήγησης

κ.i\η.) σύμφωνο με τις διατάξεις του ΚΟΚ και τον Ποιvικό Κώδικα.
Ο υπαίτιος οδηγός μπορεί va ασκήσει έφεση εvαvτίοv απόφασης πρωτοβάθμιου
δικaατηpίου, καθώς επίσης και ο μη υπαίτιος, ενώ είναι δυvaτn και η υπο6οί\ι\

afm-

σης αναιρέσεως (γιο νομικές πί\ημμέλειες) απόφασης και του Εφετείου ενώπιον του
Αρείου Πόγου.
Δ1'Ν πρέπει επίσης

va ξεχvότε vα παipvετε και va κρατάτε, για κάθε ενδεχόμενο,

φωτοavτίγρaφa των διαφόρων εγγρόφωv ατοιχεrωv που οφοροw το τροχarο ατύχη

μα σrο οποίο έχετε εμnί\οκεί.

Αστική διαδικασία
Δεv πρέπει va ξεχvότε ότι, αv το όχημα του υπαίτιου οδηγού ήταv avασφόλιστο ή η
εταιρεία που το ασφόί\ιzε πτώχευσε, μπορείτε va λάβετε τπv αποzπμίωσή σας από το

Επικοuρικ6 Κεφά?ιaιο.

Av το όχημα που σος χτύπησε είvaι όγvωστο, το Επικουρικό

Κεφόί\αιο εivaι υποχρεωμένο vα σος κaτaβόί\ει aποzημίωση μόvο για σωματικές
βί\όβες

n θόvaτο και όχι γιο υί\ικές zημιές.
Av το όχημα που σος χτύπησε ανήκει σε ολλοδοπό που διαμένει εκτός Ελλάδος,

τηv αποzημίωσπ θα τπv καταβόί\ει το Γραφείο Δlεθvούς ΑσφαΛ!οεως.

Av

δεv έρθετε σε συμφωv(ο με τηv aσφοί\ιατική εταιρεία γιο τnv οnοznμίωσή

σος, θα πρέπει

va προσφύγετε στο οστικό δικαστήριο.

Με τnv αγωγή θα znτότε τnv

uΗuκuιάuιuυιι κύ.θt: :ιιψιάς υuς κu1 γι' uυιό θu ιιμt:ιιt:ι -t:κι~ ι11ς ιιt::μιγμιψι)ς ιιις

znμιός που υπεστήκαrε- va μπορείrε va

mv αποδείξετε.

Σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο υnaιτιότnτaς, ηου μπορεί va προσκομίσετε στο
οστικό δικασrήριο, είvαι εvδεχόμεvn απόφαση του ποινικού δικασrnρίου ή η ποινι
κή δικογραφία.

Στnv anοδεικπκή διaδικaσl'a του οστικού δικαστηρίου, εκτός οπό τηv κί\ήσπ ουτο
mώv μαρτύρων στο συμβόv, θα σος βοηθήσει και η προσκόμιση όίνν,:,v ουσιωδών εvδει
κτικώv ή αποδεικτικών στοιχείων, όπως προγματογvωμοσύvες, ιατρικές γνωματεύσεις,
φωτογραφίες, βεβοιώσεις οπό mv εργοσiο σος και οποιοδήποτε 6ί\ί\ο σrοιχείο που θα

μπορούσε να στοιχειοθετήσει τηv υnamότητa και το ύψος της znμιός που υnεστήκοτε.
Μέχρι vα συznτnθεί η υπόθεσή σος κα.ι vα εκδοθεί η απόφαση σrο Πρωτοδικείο,
μπορείτε vo συμφωνήσετε και va αποδειχθεί συμφέρουσα η συμβιβαστική πρόταση
της aσφaί\ιστικής εταιρείας.
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Σε διαφορετική περίπτωση, συvεχίzεrε την αστική δικαστική διαδικασία. Αν η

απόφαση του δικαστηρίου δεν σος ικανοποιεί, έχετε δικαίωμα προσφυγής στο Εφε
τείο, αν το ποσό που znτάτε στην αγωγή ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσό. Η προθε
σμία υnοβοί\ι\ς mς έφεσης είναι μέχρι τρία χρόνια από την ημερομηνία δnμοσfευ
σnς της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου, που περιορίzετοι στον έvο μήνα
από την κοιvοnοίnσn της απόφασης (αν σας κοιvοnοιnθεη. Εναντίον απόφασης
Εφετείου μπορεί να κάνετε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου για νομικές nαρο1\είψεις και, αν δικαιωθεί, παραπέμπεται

n

υπόθεσή σος εκ νέου στο Εφετείο.

5.4.3.5 Δικαιώμοrο κοι υποχρεώσεις
Για να εξασφαλίσετε τις καλύτερες και αnοτε/\εσματικότερες συνθήκες αnοznμιώσε
ώς σας από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου, δεν πρέπει

vo

ξεχνάτε κάποιες

άμεσες ενέργειες, οι κυριότερες των οποίων είναι:
α) Να πάρετε όλα τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού του αυτοκινήτου που
σος χτύπησε (ασφαλιστική εταιρεία, άδεια οδήγησης, αριθμός κυκλοφορίας κ.λn.).

6) Να σημειώσετε τα βοσικότερο στοιχεfα που προσδιορίzουv χρόνο και συνθή
κες συμβάντος.
γ) Να δηλώσετε αμέσως το ατύχημα στην ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το
ουτοκfvπτό σος.
δ) Να ενημερωθείτε από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος που σας χτύπη
σε αν ο οδηγός του έχει κάνει δήλωση και αν αυτή εfvαι αρνητική ή θετική.
ε) Να συγκεντρώσετε κάθε στοιχείο που αφορό το τροχαίο ατύχημα και ποτέ να
μn δίνετε πρωτότυπα έγγραφα στην ασφαλιστική εταιρεία, εκτός από τnv ημέρα που

θα σος κοταβόλουv τnv οnοznμίωσή σος (av συμβιβοσθείτε).
στ) Να ακολουθήσετε τις προθεσμίες που προβλέπονται για τnv άσκηση κάθε
δ ικuιώμuιυς ι1 γιu ιιιν uιιuχμέωυι'ι υuς (δι~ιι υuμβόvιuς uιιιν υυψuι\ιuιικι'ι ιυv

εταιρεία, αγωγές κ.i\n.).

z) Av n ασφαλιστική εταιρεfα καθυστερεί va σος αnοznμιώσει ή n αnοznμίωσn
που σας προσφέρει είναι (κατά τη γvώμn σας) πολύ μικρή, vα κάνετε έγκαιρο και
εμπρόθεσμα αγωγή.

Στο ni\αίστο της ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε nερίmωσn τροχαίου ατυχήματος
προβλέπονται, εκτός τωv όλλωv, και τα εξής:
α) Αν κάποιος ήταν επιβάτης σε όχημα, ο οδηγός του οποίου ήταν υπαίτιος του
τροχαίου ατυχήματος, τότε δικαιούται οποznμfωσnς οπό την εταιρεfα που καλumε,

ασφαλιστικό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Σε διαφορετική nερίmωσn (επιβά
της στο όχημα που οδηγούσε ο μn υπαίτιος οδηγός), την αnοznμίωσn θα znτήσει
από

rnv ασφαλιστικn εταιρεία του όλλου οχnμοτος.
6) Οι οnοznμιώσεις καταβάλλονται ακόμα και στις εξαιρέσεις των ασφαλιστικών
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καλύψεων (n.χ. μεθυσμένος οδηγός) και μετά

n

ασφαλιστική εταιρεία μπορεί

va

απαιτήσει τα χρήματα από τον υπαίτιο (μεθυσμένο) οδnγό.
γ) Ως υλικές znμιές θεωρούνται οι φθορές του οχήματος (ανταλλακτικό, εργασία
κ.λn.), η μείωση τnς αξίας του αυτοκινήτου λόγω του τρακαρίσματος, το έξοδο χρή
σης άλλου οχήματος όσο χρόνο το αυτοκίvπτο του παθόντος παρέμεινε στο συνερ

γείο, οι δαπάνες μεταφορός του αυτοκινήτου, οι απώλειες εσόδων αnό τη διακοπή
του επαγγέλματος (αnόσυρσn φορτηγού για επισκευή), οι απώλειες ή οι φθορές
πραγμάτων λόγω του ατυχήματος (κασετόφωνο, γυαλ,ά ηλίου, ενδύματα κ.λn.).

δ) Ως znμιές λόγω σωμαηκής βλάβης θεωρούνται οι δαnόvες νοσηλείας και
οnοθεραnεiας (αμοιβές γιατρών και vοοοκομεiωv, φάρμακα, οnοκλεισrικές vοοο
κόμες, φυσιοθεραπευτές, θερμό λουτρά, εγχειρήσεις, ακτινογραφίες κ.λn.).

Av

επέλθει εξαιτίας του ατυχήματος μόνιμη avannρfa, η ασφαλισrική εταιρεία

πρέπει va καταβάλει και όλες τις δαπάνες σrις οποίες θα υποβάλλεται σrο μέλλον ο
παθών εξαιτίας της (εγχειρήσεις, φυσιοθεραπεία κ.λn.) και επιπλέον μηνιαίο επίδο
μα εφ' όρου zωής ή τουλόχισrοv μέχρις εξαντλήσεως του ανώτερου ασφαλιστικού

ποσού που va αvτισrοιχεί στnv απώλεια του εισοδήματός του (παρόντος και μελλο
ντικού).

ε) Σε περίπτωση θανάτου, η χήρα, το ορφανά και κάθε άλλος συγγενής που

έχει δικαίωμα από το νόμο μπορούν va znτήσουv από τnv ασφαλιστική εταιρεfο
και δικαίωμα διατροφής για όσο χρόνο αυτό το δικαίωμά τους θα διαρκούσε, αv ο

anoθavώv zούσε.
σr) Αποzπμίωσn ηθικής βί\όΒnς είναι δυνατόν να znτnθεί σε κάθε τροχαίο ατύ
χημα, αvεξάρmτο αν οπό αυτό προκλήθnκοv υλικές znμιές ή σωμστική οvαnnρία,
γιο την οικονομική και κοινωνική οvέλιξrι που σrερεfται ο παθών λόγω αυτού του
συμβάντος.
:ι) Αι ιv:ιιψίωυιι ψuχικι'ις υδύv11ς δύνuvιuι vu :ι.ιι ιι'ιuuuν συγγενικά ιιμ6οωιιu (γυ

vείς, σνzυγος, τέκνα, αδέλφια) σε περίιττωσn θανάτου και εφόσον είχαν στενούς

δεσμούς με τον θοvόvτα.
Οι προθεσμίες που παρέχει ο νόμος γιο va στροφεί κάποιος εvαvτiov των ασφα
λιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποznμιώσεωv είναι:

ο) Πέντε χρόνια από το τέλος του έτους που συvέβn το τροχαίο ατύχημα, για τnv
ασφάλεια zωής.

6) Τέσσερα χρόv~ο οπό το τέλος του έτους που συνέβη το τροχοfο ατύχημα,

γιο

τnv ασφάλεια avannρίaς.
γ) Δύο χρόνια από τnv επόμενη ημέρο του ατυχήματος, για την ασφάλεια ασrι

κής ευθύνης των επ1Βαιvόvτωv οnό το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διε
θνούς Ασφαλίσεως.
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5.5
ΕΙ

Ερωτήσεις
Σε ηερίmωοn κλαι:αρίσματος ελασιικών φαρmγού, ο κίνδννος απώλειας
του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένn

μεγολύιερος όταv συμβαίνει σε εμπJ:)όοθlο ελοσοκό
μεγολύιερος όταv συμβαίνει σε οnίαθιο ελοοτικό

ο ίδιος είτε σuμβαivει σε εμπρόσθιο είιε σε οnίαθιο ελοοτικό
Ε2

Σε περίmωοn κλαι:αρίσματος ελασιικών,
οχήματος μπορεί να εππενχθεί

n

διαuίρnαn του ελέγχου του

με άμεσπ και αηόιομn πέδηση
με σιαθερό κρόmμα του ημΟ111Ού
με άναμμα ,ου δεξιού φλας
Ε3

εvεργοnοιήσει το ABS
καιε~ί σιο nλnσιέσrερο συvεργεiο
αΚΜ1ιοnοιι\σει με ασφόilεια ,ο όχημα
Ε4

μόvα καιά τη διάρκεια του αρχ,κού σφιξ'ι'μαιός τους
σε ώvtομο χρονικό διόσιnμα μειά ,ο αρχ,κό ,ους σφίξιμο

σε μεγάλο χρονικό διόσmμα μετά το αρχ,κό τους σφίξιμο
Ε5

50 μέφωv από ιο αΚΜ1ιοποιnμέvα όχημα
20 μέτρων από το QΚΜ1tοnοιnμέvα όχημα
100 μtιρωv από ιο ακιvιποποιnμέvα όχημα

231

Ενόmτα πέμπm

Ε6

Σε αυtοκινnτόδρομοuς και οδούς ταχεfας κυκλοφορ{ας, το
προειδοποιnτικ6 τρίγωνο τοηοθειεiτοι σε οπ6σιασn τουλάχιστον

50 μέφωv από το ΟΚΜ1tοnοιημέvο όχημα
20 μέιρων από το aΚΜ1τοηοιημέvο όχημα
100 μέιρων οπό το οκιvητοnοιημέvο όχημα
Ε7

50 μέιρων από το οκιvητοποιημέvο όχημα
20 μέιρων από το ακινητοποιημένο όχημα
100 μέιρων οπό το οκιvητοnοιημέvο όχημα
Ε8

aυξάνονν mv πιθονόmτα εμφάνισnς μηχοvι,mς βλάβης
δεν εnnρεάιcw την ηιθαv6τnτα εμφάvισnς μnχΟΙΙΙΙΟ1ς 6Μβης
μειώvοw την π,θοvότητa εμφ6111σης μnχΟΙΙΙ,mς βλάβης
Ε9

έχετε εκ των ηρο,έρων προνρaμμοτfοει nς ενέργειές σος
αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειές σος αμέσως μετά mv εκ·
δήί\ωσn ατυχήματος
~ε γιο τις ενέρ{εJέ<; σος μετά την πaρέλεοοn του σοκ
ΕΙΟ

οnώλειaς υδρaΙΝΙΙ,mς nίεοnς ή μείωοης mς αnόδοanς οε κο
mφόρες μεγάλου μήκους

οnώλειaς πνευματικής πίεοπς ή μηδενισμού mς aπόδοοnς οε
κοτηφ6ρες μεγάλου μήκους

aύξnσης υδρaΙΝΙΙ,mς nίεοnς ή αύξnσης mς κατωφερικής κ}Ιi.
σης
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Ell

Σε περίmωση αστοχfος τον uδροηνεuματικοu συστήματος πέδησης,
,ο φρένο σιάθμεuσης και ό«ακmς αvάγχnς ί\επουpγαύv κα·
vοvικό

ro φρένο έιuακmς ανάγκης ί\επαuργεί, αλλά ,ο φρένο σrόθ
μευαης 6χι

ro φρένο σrόθμευοnς ί\ειrουργεί, αλλά όχι ro φρένο έιuακmς
ανόγκης
ΕΙ2

η ταχύmτα του οχι\ματος αυξάνεται
η ασιοχiα γεv,κεuεται
η πνευμαπκή nΙεσn μειώνεται
Ε13

δεν πρέπει vo οvοiξειε το καπό
πρέπει vo αvοiξειε αμέσως το καπό
δεν πρέπει vo αvοiξειε mv πόρrα ,ου οχnματος
ΕΙ4

x()fim nι~('Ι('Ι. ~δnnnίnm A(lχf:,V, nnnιιι'iκ(»Μ"Π'Ι Τ1)ο
χόv εnιβcπώv
απομ6κρwση

rux6v εnιβcπώv,

χρήση πυροσβεσιήρα, ειδο

nοίnσn Αρχών

απομ6κρwση τuχόv επιβcπώv, ειδοποίnοn Αρχών, χρήοn πu
ροσβεσιήρα
ειs

ξηρός κ6vεως

διοξειδίου του άνθρακα
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ΕΙ6

έ:χο,,:;v \Χllκές znμιtς ή τρουμοnσμοuς

σwδέοvται με σώχnμο ποο έ:χει προηγηθεί

Ε17

Σε περίmωση ατυχήματος, ιύα από υς πρώτες εν{ρyειες που πρέπει να

το σ6ι\οιμο roo τοιγόρου

n αφαίρεση των υποδημάτων των τρουμοnώv
n aφοfρεσn των ρούχων των τροuμaτιώv
ΕΙ8

Σε nερίmωση ατυχήματος, μlα από nς πρώτες ενέργειες που πρέπει να
γίνουν είναι

n οφοiρεσn του κράvους των μοτοοικλειισrώv
το σ6ι\οιμο mς μnχονι\ς

n εvnμtρωσn τωv οικογενειών rωv επιβατών
Ε19

Ο Εν,α(ος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έιαακmς Ανάγκης μηορεl να κληθεί

από κιvnτό τηλέφωνα εκτός δικτύου
μόνα από σraθερό τnλέφωvο
μόνα οπό τ,ς οσιυvομικές αρχές

Ε20

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός
Έιααιαης Ανόyκης. Αuτός είναι ο

100

112
911
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Ε2Ι

Σε περίmωση αινχήματος με τραυματίες, οννισι6ται όπως
τοος μετοΚΜΙσετε άμοοο
τοος κρατάτε zεσιοός

τοος δώσετε άμεσο vo nιow νερό

Ε22

Σε περίmωση αινχήματος με τραυματίες, αν κόηοιος από αντούς έχει
χάσει uς α_ισθήσεις του, συvισιάται να
αφαιρέσετε τα ρούχα τοος

τοος nροοφέρεrε τροφή υψπλι\ς θρεποκής οξiος
εξασφαλίσετε τnν αnρόσκοnm δίοδο του αέρα

Ε23

Σε περίmωση αινχήματος με τραυματίες, για να σιαμαοiσειε την έντονη
αιμορραγία κόηοιου εξ αυτών πρέπει να

ΚΝ τοποθετήσετε μnροl)μυτο
τον τοποθετήσετε ονόσκελο
εφαρμ6οεrε πίεσn οτπv nλnγn

Ε24

Σε περίmωση αινχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος
του τραυματία αιμορραyεί. ολλά δεν έχει σπάσει. πρέπει να

του ρίξειε nονωμέvο νερό
ιο ανασηκώσετε

το τοποθετήσετε σιο χαμηλότερο &>Ι.αιό σημείο

Ε25

Ο περιορισμ6ς της κυκλοφορίας του αίματος για μεγ6λο χρονικό
διάστημα μπορεί να οδηγήσει

οεδύοπvοια
οτπ διάσωση του τραυματία
σε μόvlμες 6Μβες
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Ε26

οπωσ&Ιποrε vα σrομσπ\σεrε
vα κολέσε,ε άμεσο rnv Αpχι\ Πολιτικής Πpοσrοοiος

vα σrομοτήοειε μ6vο ον δεν πορεμποδfzεrοι π υπόλοιπη κυκλοφορiο

Ε27

Σε nερίιπωση αιυχήματος,

n

σειρά των κατάλληλων ενεργε,ών είνοι:

εmσήμοvσπ ><ώρου, ειδοnοίπσπ Αpχι1ι,ι, nερθ:,λψπ φaψοοώv

πφ&λψπ τpοψοοώv, ειδοηοιhσn Αρ.,,;-,,, εrnσήμοvαπ ><ώρου
πφ&Λψn rpoψauώv, επ,σήμοvαπ ><ώρου, ειδοnοίπσn Αρχι1ι,ι

Ε28

Η nαρακολούθnσn σεμιναρίων επιμόρφωσης γ,α mν παροχή πρώτων
βοηθειών είναι
ανώφελη

προaιρειικn aN'iJ χρήσtμn
υnοχpεωιικn

Ε29

Ενδειςεις γ,α το όu κάποιος έχε, περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
εnι6ράδυvσn mς ομιλfος και mς οναπνοής
ταχυnολμία και επιβpάδυvοπ mς avonvoής
εππάχυvσn mς αvαπνοnς κaι οηώnειο ,ου χpώμαιος του &pματος

Ε30

Σε περίπτωση αιυχήμαιος κατά mv οποία κάποιος έχει περιέλθει σε
κατάστασης σοκ, σνν,στάται να
rου ηροοφέpεrε νερό

τον καθπσυχάοειε με ψύχραιμα λόγια

rου μιλήσειε έvrovcι γ,α vα rov σwεήοειε
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Ε3Ι

Κάποιος μπορεf νο nάθει nλειαροnλnξfα, όταν βρfσκεται nολύ κονιά σε
υψηλές θερμοιφασiες (η.χ. πυρκαγιά)
υψηλές ιάσεις

χαμnλά nλεκτρtκό πεδία
Ε32

Σε κάποια αιυχιiματ.α υπάρχει μεγάλος κίνδυνος nλεκτροnλnξίας. Μεταξύ
αντών ε(νοι n nρ6σκρουσn σε

φωτεινό σnμαιοοοm
πράσθειπ πινοκι"δο καιοκόρυφnς σήμανσης

π)\J1ροφοριακι\ πιvοκι"δο σrόσnς τρόλεϊ
Ε33

Σε περίπτωση αιυχιiματος με τραυματίες που έχουν έρθε, σε επαφή με το
ηλεκτρικό ρεύμα,
δεν πρ{nει σε καμία περίπτωση να επιχειρήοαε τοv απεγκλω
βισμό τους

μπορείτε νο επιχεφήοαε απεν,<λωβισμό μόνο αν διαθέιειε
αvοκεiμενο που είναι καλός αγ<,:1,{ός του ρεuμαιος
μπορεftε νο εnιχειρήσειε απεν,<λωβισμό μόνο αν διαθέιειε
αvnκείμενο που είναι κοκός αγωγός τοο ρεύμαιος
Ε34

ιο α-.θρώπιvο αδμα και n Γn
το σrεγv6 ξύλο και το nλασι:ικό
το σύρμα και 10 αλουμιvάχαρτο

Ε35

Μπορεiτε νο σuμnλnρώσειε το έντυπο mς Φιλικής Δήλωσης κατόπιν
συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση αιυχιiματος μ ε

οο6aρό φαuμσnσμό ι\Ικαι υλικ{ς znμιές
νεκρό
υλικές znμιές
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Ε36

Με το Σύσmμα Άμεσης Πληρωμής αnοznμιώνεται αnό mν ασφαλιστική
του ει:αιρεία ο οδηγός που
είvοι υnαίrιος ατυχήμαιος κοι νιο ηοο6 που αvtισιοιχεί σας
ιnμιές ηοο προκάλεσε

δεν είναι υπαίτιος και νιο ηοο6 που αvtισιοιχεί σας ιnμιές ηοο
του ηpοκλr\θnκαv
δεν είναι υπαίτιος και νιο ηοο6 που αvtισιοιχεί σας ιnμιές που
προκάλεσε

Ε37

Για nς ελληνικές ασφαλισnκές ειαιρείες, αηαραίmm προϋπόθεση
αnοδοχής του ενιύπου Φιλικής Δήλωσης ατυχήματος είναι
οι εμπλεκόμενοι οδnγοi να έχοw ελληνική υnηκοόmrα
το αιύχnμα να έχε, συμβεί εντός ιnς ελληνικής επικράτειας

ra εμπλεκόμενα σχήματα να έχουν ελληνικές

πινακίδες κυ-

κοοφσρiος

Ε38

Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να
υπογραφεί αnό
rοος εμπλεκόμενους οδηγούς
τοv ααιwομικό υπnρεσfας
rοvrρaυμαnοφορέα

Ε39

Ύσιερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό
τραυμαnσμό ή ακόμα και με μεγ<ίλες υλικές znμιές, εξελίσσονται

(ουνιiθως) δύο δικασnκές διαδικασίες:
Η ποινuα\ διαδικασία ν,α την Όμωρία του υrιαίrιου σδnνοο και

n ασιική διαδικοσία για την anoznμίωon του μη υπαίτιου οδn

'/00 ή των θυμάτων

Η ποινική διαδικασία για την aΠΟΖΙ1μίωοn του μη υηαίrιου
σδnνοο ή t(JN θυμάτων και η aσnκή διαδικασία για την Όμω
ρία του υnαίrιου σδηvοu
Η ποινική διαδικασία νιο την τιμωρiα του μη υπαίτιου οδnνοο
ή τ(JΝ θυμάτ(JΝ και η αοτική διαδικασία για την anoznμjωon
του υπαίτιου οδηνοu
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Ε40

Καtά mν ηρόκλnσn τοο αινχήμαtος εmiλθε θάνατος ή φαψαuσμός. ΠοΜκό
δικασοi.ριο γίνειαι οπωσδήποτε σmν ηερίmωση που ο υπαίτιος οδπγ6ς

&v είχε οαράλ,σn
είχε καταvολώοο ολκο6λ
είνοιεπο',Vtλματfος
Ε4Ι

το Επικουρικό Κεφάλαιο

n π ρεσβεία mς χώρος διομοvτ\ς του

r

το ραφείο Δ~εθvοος ΑσφοΝοεως
Ε42

5 xρ6v,a οπό το τθ,ος τοο έτοuς noo αMfl3n το τροχοiο οτύχnμο
4 xρ6v,a οπό το τθ,ος τοο έτοuς noo αΜfΙ3π το τροχοiο οτύχnμο

2 χρόl,10 οπό mv επόμενη nμέρο του ατυχήματος
Ε43

Η nροθεσμ[α για να σφαφεf κάποιος ενονιίον των ασφαλισοκών

ειαιρειών και των υπαιτiων ή υπευθύνων παροχής αποznμιώσεων για την
ασφάλεια αναnnρfας είναι

5 xρ6v,a οπό το τέλος τοο έτοuς noo ο.ΝέΙ3π το τροχοiο αιύχnμο
4 xρ6v,a οπό ro τέλος τοο έτοuς noo C>.Νέβπ το τροχοiο αιύχnμο

2 χρόνιο οπό mv επόμενη nμέρο του ατυχήματος
Ε44

5 xρ6v,a οπό το τέλος τοο έτοuς noo ο.ΝέΙ3π το τροχοiο αιύχnμο
4 xρ6v,a οπό ro τέλος τοο έτοuς noo C>.Νέβπ το τροχοiο αιύχnμο

2 χρόνιο οπό mv επόμενη nμέρο του ατυχήματος
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6.1

Διατροφή

6.1.1

Γενικές αρχές σωσιιίς διαrpοφιίς

Το ιελευιaίa χρόνιο, οι ειδικοί επισιήμοvες (ισιρaί και διaιτοΜγοι) επισnμaίvοw εμ
φαιικά τnv ιδιaίιερn σnμaσfa της σωσιής δισφαρής σm γενικάτερn φυσική κστάσιa
σn και υγεία ιου ανθρώπου. Οι «σωστές» διατροφικές συνήθειες είναι διαφο
ρεuκές για κάθε άνθρωπο και εξaριώvτaι οπό ιυχόv προβΜμaτa που έχει, όπως

χολnσιερίvn κ.λπ. Για
nρέnε,

va nλnραρaρnθείτε σχειικά με το ιδανικό για εσός διaιτοί\6γιο

vo απευθυνθείτε σε ειδικούς εnισιήμοvες.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, συvισιάιαι π aπαρυγή λιπαρών γευμάτων και mγa
vnτώv. Η ιδανική εβδομαδιαίο nοσόmτa κρέατος είναι μικρή (περίπου
εβδομάδα) και σνν,σιάται

1 μερίδα mv
n αvτικατάσιοσή του από πουλερικά και ψάρια. Αvτιθέtως,

τραρές πί\ούσιες σε ενέργεια, όπως δημητριακά, ρύzι και μακαρόνια, πρέπει να καια
vaί\ώνοvτοι καθημερινά. Η ημερήσιο διοτραρή πρέπει

vo

περιί\aμβάvει οπωσδήπο

τε πέντε μερίδες φρούιωv και ί\αχαvικώv. (Σnμε(ωσn: μία μερίδα αvτισιοιχεf σε ένα
μλλο μεσαίου μεγέθους ή σε τρεις κουιαί\ιές ί\αχαvικώv). Πρέπει να αnαρεύγοvται
«έtοιμa» γεύμστa (μπισκόιa, τσιπς κ.ί\π.) που δεν έχουν καμία σχεδόν διaιραρική

αξία, οl\λά περιέχοw μεγάλες ποσότnιες οκόρεσιωv λιπαρών. Η μείωση ιnς ποσότη
τας του ολστιού σε όί\α τα γεύμστα συστήνεται επίσης οπό τους ειδικούς.

Τέί\ας, π κaταvάί\ωσn άφθοvωv υγρών κατά τη διάρκεια της πμέρος είvοι ουσιώ
δης. Χυμοί φρούιωv και νερό είvοι απαραίιnτοι για τη σωσιή λειτουργία του οργανι
σμού. Γενικά, πρaτείvειαι

n κστονάλωσn

n κστaνάί\ωσn δύο ί\ίιρωv κάθε μέρα . Το κaί\οκaίρι ειδικά,

υγρών βοηθά τον οργανισμό σιnv αvτιμειώπισn της zέσιnς. Η ημερή

σια ποσότητα καφέ πρέπει

vo είναι σχειικά περιορισμένη.

Μπορείτε

va

αvτικστασιή

aειε τον καφέ με τσάι, το οποίο εivαι ευεργειικό για τον οργανισμό. Η κaταvάί\ωσn
ai\κοόλ πρέπει επίσης να είναι περιορισμένη. Ι Ιρaτιμr\σιε το κόκκινο κρασί έvοvτι

άλλων ai\κοοί\ούχωv ποτών με υψnί\ότερα nοοοσιά nεριεκrικόmτας.

6.1.2

Σvχνόrnrα yεvpάrων

Οι ειδικοί διατροφοί\όγοι επισnμαίvουv τη σημασία τnς λήψης ενός πλούσιου σε
θρεπιικά συστατικά πρωινού. Ένα κaΜ πρωινό μάς δίνει ενέργεια για όί\n την ημέ

ρα και βοηθά τοv σωστό μεταβολισμό των τροφών. Το γεύματα μέσα στην ημέρα
πρέπει

va είναι

ποl\λά

(4-5)

και εί\αφρά. Η παράλειψη κάποιου γεύμστος δρα aρ

vnιικά για το στομάχι και οδηγεί σε υπερβολική καταvάλωσn τραρής σιο επόμενο
γεύμα. Μελέτες κaτaδεικvύουv ότι

n σταθερότητα

στnv ώρα των γευμάτων βοηθά

το μεταβολισμό. Επομένως, προτείνεται να απαρασίσετε συγκεκριμένες ώρες φα
γητού και

va τις τnρείιε

κάθε μέρα αν είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει

va

αποφεύγονται το βοριά γεύματα κατά τις Βραδινές ώρες.
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6.1.3

Ιδιαιτεpότnτες επαyyέ.ί\pατος

Οι ιδιαιτερότnτες του επαγγέλματος του οδnγού (ωράρια, υnοχρεωτικές στάσεις
κ.λπ.) δυσχεραίνουν τnv τήρnσn ενός σωστού διαιτολογίου. Ωστόσο,

n

πολύωρη

καθιστική εργασία αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για τnv τήρηση σωστού διαιτο

λογίου. Κάποιος ειδικός μπορεί va σος ετοιμάσει διαιτολόγιο προσαρμοσμένο σε
εσάς και στο ωρόριό σας. Ωστόσο, κόποιες γενικές συμβουλές που ισχύουν στις
περισσότερες περιπτώσεις είvοι οι παρακάτω:

•

Ποτέ μnv οδnγείτε με άδειο στομάχι. Φροντίστε να έχετε φάει ένα ελα
φρύ αλλά πλούσιο σε ενέργεια γεύμα πριν από τη δουλειά. Το βαριά και
λιπαρό γεύματα προκαλούν υπνηλία και πρέπει να απαφεύγαvται.

•

Έχετε πάντοτε μοzί σος έvο μπουκάλι νερό γ,α

va

πίνετε κατά τn διάρ

κεια τnς διαδρομής.

8

Αντικαταστήστε ταν καφέ με τσάι ή άλλο ρόφημα.

•

Προτιμήστε για ενδιάμεσα γεύματα τους ξηρούς καρπούς και τα φρούτα,

οvτικοθιστώvτας τσιnς κ.λπ.

6.2

Κατανάλωσn οινοπνεύματος

Ένας στους τρεις θανάτους σε οδικά ατυχήματα οφείλεται στο αλκοόλ σύμφωvο με
πρόσφατα στοιχεία τnς Ευρωπαϊκής Έvωσnς (2008). Ακόμn και εντός των νόμιμων
ορίων περιεκτικότnτας αλκοόλ στο αίμα, n πιθαvότnτα εμπλοκής σε ατύχnμα και
θανάτου του οδηγού υπερδιπλασιάzεται.
Η οδήγnσn υπό την επήρεια οιvοπvεύματος είναι ιδιαίτερα επικίvδυvn, καθώς

μειώνει τnv οδηγική ικανότητα και τnv avτίilnψn του οδηγού. Ειδικά μάλιστα στnv
περίπτωση επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων,

n οδήγnσn

υπό tnv επήρεια

αλκοόλ δείχνει ασυνειδησία και ανευθυνότητα και επισύρει σοβαρές κυρώσεις.
Για το λόγο αυτό, τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ είναι μειωμένα σε σχέσn
με τους υπόλοιπους οδηγούς. Ειδικότερα, απαγορεύεται

n

οδήγnσn

8

επιβατηγών αυτοκινήτων δnμόσ~ας χρήσης (ΕΔΧ)

•

φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο εnιτρεnόμεvο βάρος μεγαλύτερο των

3,Sτόvωv

8

σχολικών και λοιπών κατηγοριών λεωφορείων

•
•

ασθενοφόρων

8

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

οχημάτων μεταφοράς εnικίvδυvωv εμπορευμάτων

από οδηγό στον οργανισμό του οποίου υπάρχει οινόπνευμα σε ποσοστό μεγα
λύτερο από
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0 ,20 γραμμάρια ανά λiφο αίματος (0,20 g/1)

8

και άνω, μετρούμενο με

m

μέθοδο mς οιμολnψfaς ή οnό
Ο, 1Ο χιλιοστό του γραμμαρίου aνό λίτρο εκπνεόμενου αέρα και όνω,

8

όταν

n

μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή

aλκοολομέτρου.

Η κaτaνόλωσn αλκοόλ επιδρά όμεοο στο χρόνο avτiδpaanς του οδηγού, τον
οποίον αυξάνει σημαντικό. Ακόμn και ένα ποτήρι κρασί μπορεί νο μειώσει τα αντα
νακλαστικό οος χωρίς να το aντιλnφθείτε. Επίσης,

n

κaτaνόλωσn αλκοόλ μειώνει

τις δυνατότητες •aνόγνωσnς,, του οδικού περιβάλλοντος και nεριορίzει το εύρος
του οπτικού οος πεδίου. Πaρόλλnλa, μελέτες δείχνουν πως οι οδηγοί που έχουν
καταναλώσει οινοπνευματώδη ποrό υπερεκτιμούν τις ικανόrπrές rους και προβαί

νουν σε naρaκινδυνευμένες ενέργειες, στις οnοfες δεν θα nροέβaινaν νηφάλιοι.
Με άλλο λόγιο, το αλκοόλ αφενός καθιστό τον οδnγό απερίσκεπτο, αφετέρου μει
ώνει αντικειμενικό τις ικανόrnτές του. Είναι φανερό πως n πιθανόmτα εμπλοκής σε
aτύχnμa είναι πολύ μεγόλn.
Στο σχήμα

6.1. φαίνεται n συσχέτιση της nιθaνότnτaς εμπλοκής σε aτύχnμa με

τnν περιεκrικότnτα αλκοόλ στο αίμα. Σε αυτό παρατηρούμε ότι ένας οδnγός φορrn
γού στον οργανισμό του οποίου υπάρχει αλκοόλ σε ποσοστό

0,5 g/1,

έχει περίπου

4 φορές μεγολύτερn nιθaνότnτa να εμnλaκεί σε aτύχnμa.
Αντίστοιχα, ένας οδnγός που έχει nεριεκτικόιnια αλκοόλ στο αίμα τnς τάξnς του

1,7 g/1 είναι 40

φορές πιο πιθανό να εμπλακεί σε aτύχnμα οπό έναν νnφάλιο

οδηγό!

]

ο

Περιεκτικόιnια ολκοόλ σιο αίμα
Σχήμα

6.1.

(g/1)

Σοοχέnσn πιθαν6τnτας εμπλοκής σε aτύχnμa ανάλογα με την περιειαικ6τnτα
ολκοόλ σιο αίμα
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Επομένως, το καλύτερο είναι

va

μnv πίνετε καθόλου όταν πρόκειται vα οδηγή

σετε! Έτσι δεν διακινδυνεύετε τnv ασφόλειά σας και την εργασfα σας. Δεν αξfzει
να θέσετε σε κίνδυνο το μέλλον σας για το αλκοόλ. Επισημαίνεται άλλωστε πως
σε χώρες του εξωτερικού

n

κατανάλωση αλκοόίΊ από τους οδηγούς απαγορεύεται

εvτείΊώς. Για το Μγο αυτό, πριν ταξιδέψετε εκτός Εί\Μδος, φροντίστε vo ενπμερω

θεfτε για τους ισχύοντες ανά χώρα καvοvιΟ).Ιούς. Στον πίνακα

6.1 . που ακοίΊουθεί

φαίνονται ενδεικτικά όρια, τα οποία μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τnv
οδπγικn εμπειρία του οδηγού και το είδος του οχnματος.

Χώρα

Μέγισm nεριεκτικόmτα αλκοόλ στα
αίμα (!J')) ν,α επαyγελματίες οδηγοος
φορτηγών (2006)

Πίνακας

6.3

6.1 .

Χρήση φαρμάκων

Η χρήση φαρμάκων μπορεί να μειώσει τnv ετοιμότητα και τn συγκέντρωση του
οδηγού και, κατά συνέπεια, να αποβεί μοιραία. Ειδικότερα, κάποια φάρμακα έχουν
παρενέργειες που εnnρεάzουν έντονα τn συμπεριφορά του οδηγού nροκαίΊώvτας,
η.χ., υnνnίΊίο. Κάποιο άΜο φάρμακο εντείνουν τnv επίδραση του οίΊκοόίΊ Μγω

χημικών ονηδρόσεωv που πραγματοποιούνται. Γιο το Μγο αυτό, πρέπει πάντοτε
να συμβουλεύεστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, όταν παίρνετε φόρμακα σε
μόνιμη ή ποροδικn 66σn. Οι οδηγίες χρnσnς όίΊων των φαρμάκων αναφέρουν

όίΊες τις πιθανές παρενέργειες και πρέπει να τις συμβουλεύεσrε οπωσδήποτε, όταν
πρόκειται vα οδηγήσετε υπό τnv επήρεια φαρμάκων.
Η χρήση κάθε είδους ναρκωτικών ουσιών είναι απαγορευμένη στην Ελλάδα

και οποτείΊεί nοιv~κά αδίκημα. Πέραν αυτού,
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κών ουσιών είναι ιδιαιτέρως επικίvδυvn, καθώς ο οδnγ6ς δεν έχει πλήρη αντίληψη

του nεριβ6λλοvτος ούτε σωστή εκτίμηση των κινδύνων.

6 .4 Κόπωση
6.4.1 Γενιιιά ΣΙοιχεία
Ένας απ6 τους 6αοικ6τεροος παρ6γοvτες πρ6κλnσnς ατυχημάτων εfvαι

n κ6πωοn του

οδnγοο. Ως κόπωση vοεfτaι η φυο,κή και πνευματική εξάvτλnοn του οδnγοο, η οποία
αρείλεται είτε omv πολύωρη οδήγησn είτε omv εvοοχόλnοn με άλλες δρaοτnριότnτες,
και η οποία οδηγεί om μείωση των avταvακλοοuκώv του και, ενδεχομένως, σε υnvnilίa.
Η υnvnλίa μnορει εnίσnς va προέλθει~ του φυσικού ανθρώπινου κύκλου, ολΜ και

της έλλειψης ύπνου. Η κόnωοn είναι εnικίvδυvn, κυρίως διότι ο οδηγός παύει va είναι οε
κατάσταση εnογρύπvnοnς και ετοιμότητος και αργεί να αvτιλnφθεί uς ο'rννJ.γές του οδι·
κού περιβάλλοντος. Αυτή η αύξnοn του χρ6vαι avτίδροσnς ωθε{ om λήψη βεβιασμένων

αποφάσεων και ενεμγεκJ,, που μπορεί να οδηγήσουν οε ατύχημα. Μην ξεχνάτε πως η
οδήγnσn είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί σκέψη και συγκέντρωση.

6 .4 .2

ΙδιαιΙεpόΙnrες ΙΟιι ειιαyγέί\μαΙος

Οι επαγγελματίες οδηγοί που οδηγούν γιο πολλές συναπτές ώρες, και μάλιστα σε
μονότονες μακρινές διαδρομές (αυτοκινητόδρομοι), είναι ιδιαίτερο επιρρεπείς στην
κ6πωοn. Για το Μγο αυτό εξάλλου, έχουν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπ6μεvα χρονικό

όρια οδήγησης. Παρ' όί\ο αυτά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαι
νομένου τnς κόπωσης είναι οι πρώτες πρωινές, λόγω του ημερήσιου ανθρώπινου
κύκλου. Έρευνες δείχνουν πως στο

30% των

ατυχημάτων με εμπί\οκή επαγγελ·

ματιών οδηγών naίzει ρόλο η κ6nωοn. Πολλοί οδηγοί ..κοιμούνται.» γιο ελάχιστο

δευτερόλεπτο χωρίς να το αντιληφθούν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε υψηλές
ταχύτητες κίνησης, μπορεί το όχημα να έχει προχωρήσει εκατοντάδες μέτρο με
6,τι αυι6 συνεπάγεται ... Ιδιafτερα επικίνδυνες είναι και οι πρώτες μεταμεσημβρινές

ώρες, αλλά και οι βραδινές, ιδιαίτερα όταν οδnγεiτε σε δρ6μο που ξέρετε καλά.

6.4.3

Τρόποι ανrιμεrώπισnς

Το πρόβλημα της κόπωοnς και της υπνηλίας αφορ6 όλους τους οδηγούς και είναι
αντιμετωπίσιμο.

8

Προσπαθήστε να κοιμηθείτε επτά

(7)

με οκτώ

(8)

ώρες το βρ6δυ πριν
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από την οδήγηση. Η έλλειψη ύπνου εnιδρ6 οτnν ικανότητα οδήγησης

και σmv ετοιμότητα του οδηγού.

8

Αποφύγετε τα βαριά γεύματα πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης,
διότι προκαλούν υπνηλία.

8

Ο επαρκής εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού πρσασnίzει την καλή
vοnτικn λειτουργία.

8

Η κατανάλωση καφέ,

n

ενδυνάμωση της έντασης του ραδιοφώνου επι

φέρουν μικρό θετικό αποτέλεσμα.

8

Με την πρώτη ένδειξη υπνηλίας, κάντε οτάσn και nερnατήοτε για λίγα
λεπτά.

Αν η αίσθηση υπνηλίας επιμείνει, μη ρισκάρετε. Η πιο αποτελεσματική λύση

είναι να οταματήσετε σε ειδικό χώρα και να κοιμnθε.ίτε γιο λίγο (10 -30 λεπτά).

6.5 'ί\yχος
6.5.1 Γενικά

σrοιχεία

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι εργασιακές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν άγχος

(•στρες•) σε κάθε εργαzόμενο. Το άγχος δεν είναι αρρώστια, αλλά η φυσική αντί
δραση του ανθρώπ ινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και

μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε και γιο οποιονδήποτε λόγο. Παρ' όλα αυτά,
μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές και
ψυχικές ασθένειες, όπως κατάθλιψη, νευρικό κλονισμό ή καρδιακές ν6οους. Άμε
ση επίδραση του άγχους είναι

n

μείωση της παραγωγικότητας και

διορκnς αίσθηση κόπωσης του εργαzόμενου, n
n μερική απώλεια συγκέντρωσης και μνήμης. Το

άγχuς, Ϊ'\uΙJΙύν, t:κδιιλώνειuι μt;; ιιuλλές μuμψi:ς κuι μιιuμt:ί νu ιιμuκuλiοει υuβuμά

προβλήματα υγείας, ενώ μπορεί να αποτελέσει και αιτία εργατικού ατυχήματος.

6.5.2 Ι61α1ι:ερόι:nι:ες επαyyέί\μαι:ος
Το απαιτητικά ωρ6ριο των οδηγών, ολΜ κοι η μεταβλητότητα των χρόνων διαδρο
μής εξαιτίας αστάθμητων ή/και εξωγενών παραγόντων (αυξημένη κίνηση, έργα στις
οδούς κ.λn.) προκαλούν συχνά άγχος. Το επάγγελμα των οδηγών θεωρείται από τα
πιο αγχώδη. Όπως προαναφέρθηκε, το άγχος προκαλεί απώλεια συγκέντρωσης

και αvοίτια νευρικότητα. Η απώλεια συγκέντρωσης όμως κατά την οδήγηση μπορεί
να αποβεί μοιραία. Για το λόγο αυτό αλλά και για την ψυχικn σας υγεία πρέπει να
διαχειρίzεστε σωστά το άγχος σας και να το μετριάzετε στο ελάχιστο δυνατό (σχήμα

6.2.). Επίσης, n αυξημένη νευρικότητα δυσχεραίνει την επικοινωνία με συνεργάτες,

246

Αρχές Υγιεινής

Ιlρο6Μμσια μuώv "'"
οσιώΥ.

Σταμαχι,«Ι nροθλήματα
ΥψnΜ nfιαn αiμιπας.
Αlnlσυ>ιος ύηνοc;.

Υψηλά εnίnιδο αδρεναλf.
νnς.

τα.

1
Σχήμα

)ι

4.

Ικcnιόιιπa αvομειώnιοιις

ιcaraσιciσaov

ι(

1

6 .2. Ανημετώnισn δοοκοίlων καταστόσεων στον εργασιακό χώρο

6.5.3 Διαχείpισn

άyxovs-

H κολύτερn στροτnγική οvτιμετώπισnς του όγχους εfνοι n nρ6λnψή του μέσω τnς
κολύτερnς προσαρμογής του περιβόλλοvτος εργασίας στις οvόγκες και ικανότητες
των εργοzομέvωv. Με τον όρο «περιβόλλοv εργοσfος• νοούνται ο χώρος, οι συν
θήκες, οι απαιτήσεις παραγωγής έργου. Έτσι, οι συστόσεις που δίδονται οπό τον
Διεθνή Οργοvισμό Εργοσίος καλύπτουν διάφορες περιοχές όπως:

8

Ο εργονομικός σχεδιασμός στnv κομπίνα του οδηγού με έμφοσn στη
ρύθμιση του καθίσματος, σιο χειρισμό του τιμονιού και σrnv ορατότητα

του πίvοκο οργάνων ελέγχου.

8

Η εnορκής εκnοίδευσn και κοτόρτισn ώστε va μn βρίσκεται συχνό οvτι
μέtωπος με συνθήκες για τις οποίες δεν έχει προετοιμαστεί.

8

Η καλή συvτήρnσn των οχημάτων και n οvονέωσn του στόλου.

8

Το ελαστικό χραvοδιογρόμμοτο με τήρnσn των χρονικών διοστnμότωv
γιο οvόπουσn.

8

Η κοτό το δυνατόν τήρnσn της ίδιας βόρδιος οπό τον ίδιο οδηγό για
πολλές ημέρες.

8

Η οvόθεσn πόγιωv κοθnκόvτωv γιο μακρό χρονικό διοστήμοτο και όχι
καθημερινή διοφοροnοίnσή τους.

8

Η αποφυγή «σnοστώv• βαρδιώv, δηλαδή οι ώρες εργασίας εντός μίας
ημέρας va είναι συνεχόμενες.
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8

Οι μn εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (φεπό») να είναι συνεχόμενες.

•

Η προσαρμογή των απαιτήσεων στις ιδιαιτερότητες και περιορισμούς
του κάθε οδηγού (ηλικία, προβλήματα υγείας).

Ως εργazόμεvοι προσπαθήστε να εφαρμόσετε τις παραπάνω συστάσεις στο μέ
τρο των δυνατοτήτων σος. Ζητήστε οnό την εργοδοσία να σεβαστεί τις βασικές

αυτές αρχές στο πλaί010 που αυτό είναι εφικτό. Ακόμη, αποδεικνύεται πως n σω
στή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου περιορίzει το άγχος της εργaσfaς. Έτσι,

n εvοσχόλnσn με δροσmριότnτες που σος ευχαριστούν και σος χαλαρώνουν, n
συχνή συναναστροφή με άτομο του οικείου περιβάλλοντός σος (οικογένεια, φίλοι)
μπορούν σημαντικό να συμβ6λουv στην κaτanολέμnσn του άγχους. Αν, παρ' όλα
αυτό, διαπιστώσετε ότι δεν έχετε πλήρη έλεγχο του άγχους, πρέπει να απευθυνθεί

τε άμεσο σε ειδικό, διότι κινδυνεύει n zωri σος.

6.6 Ανάnαuσn
Η avόnauσn εντός της ημέρας και της εβδομάδας πaίzει σημαντικό ρ6λο στη δια
τήρηση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του εργazόμεvου. Η ava-

γκοιότnτό της έχει avaγvωριστε( εδώ και nοί'ΙΜ χρόνια και εξaσφaλ(zει αφενός
την υγεία του ατόμου και, αφετέρου, την πορογωγικότnτό του κaτό τη διάρκεια της
εργaσfος. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της στο επόγγελμο του οδηγού, καθώς αυτό
απαιτεί διαρκή συγκέντρωση και εγρήγορση για την αποφυγή ατυχημάτων. Για το
λόγο αυτό όλλωστε, n ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίzει ανώτατα όρια ωρών εργασίας
τόσο εντός της ημέρας, όσο και εντός της εβδομάδας.
Η ημερήσια ανάπαυση έχει ως αποτέλεσμα rnv οvόκτnσn δυνάμεων χωρίς τις
οποίες n οδήγnσn καθίσταται ιδιαίτερα επικίvδυ-vn. Αφιερώστε μεγάλο μέρος των
ωρών ημερήσιας οvάπουσnς στον ύπνο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, «ξεκουρόzεται»
ο οργανισμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προστοσ(ο οπό φαινόμενο κόπωσης
κατό τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Η έλλειψη ύπνου μπορεί va έχει δυσόρεστες
συνέπειες, καθώς μειώνει τα avταvaκλaστ1κά σος και -ιδιαίτερα συvδυazόμεvn με
κοτοvάλωσn αλκοόλ- nροκοί\εf έντονη υnvnMo. Το φαινόμενο αυτό εfvοι ακόμη

πιο επικίνδυνο στο άτομο που δουλεύουν σε βάρδιες -όπως οι οδηγοί-, τα οποία
δεν έχουν σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα. Εκτός του ύπνου, ασχοληθείτε με δρα
στηριότητες που σος ευχοριστούv κοι έμμεσο σος ξεκουράzουv. Η οπογάρευσn

εκτε'ί\εσnς άλλης εργaσ(ος οπό τη vομοθεσ(ο βοσfzετοι σε επιστημονικό δεδομένο
και στοχεύει αποκλειστικό στην ασφόί\ειό σος.
Η εβδομαδιαία ανάπαυση είναι επίσης αποδεδειγμένο αναγκαίο γιο όλους

τους εργαzόμεvους. Ο κύκλος •εργοσlο-οvάnουσn• είναι σημαντικός όχι μόνο γιο
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τη σωματική και πνευματική υγεία, αλλό κυρίως την ψυχική. Στην περίοδο εβδο

μαδιαίας οvόπαυσnς, δίνεται η δυνατότητα σrov εpγαzόμεvο να περάσει

rov ελεύ

θερο χρόνο rου με άrομα rου οικείου πεpιβόλλοvrός rου και να ασχολπθεί με
δpασrnpιότπrες που

rov ευχαριστούν

και

rov

διασκεδάzουv. Αυτό το «διάλειμμα•

μεταξύ δύο εβδομάδων εργασίας αναπληρώνει τη χαμένη ενέργεια και δύναμη,
ώστε ο οδηγός να αvrεπεξέλθει σr,ς υψηλές απαιτήσε,ς του επαγγέλματός του.
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6 .7
ΣΤΙ

Ερωτήσεις
Τα «έιοιμα» νεύματα όπως μmσκότα, τσιnς κ.λn. nρέηει να αnοφεύγοVΙαι,

δ1όu
άοοv υψnλή διαφαρική αξiο
δεν &.oov κομίο σχεδόv διαιροφική οξίο
περιέχοοv χομnλές ποο6τπτες οκόρεοτωv ί\ιηαρώv

ΣΤ2

Τροφές πλούσ~ες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά
εfνα.ι

το δnμmριοκό, το ρύzι, το μοκορ6ν,ο
το mγσvητά κοι το ολάtι

ro μοοχορiσιο κοι ro χοιρινό κρέας
ΣΤ3

Η κα.τανάλωσπ άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της nμέρα.ς

πρέηε, νο σwδυόzειαι με τnν καιονάλωοn οΛαιιού
π ρέπε, νο οπαρεύγεrοι

είναι θεοκn γιο mv υνεrο
ΣΤ4

Η συνιστώμενη ημερήσια ηοσόmτα κατανάλωσης υγρών πρέπει να
nεριλαμ6άνε1

ολκοό/1
καιρέ
χuμούς

ΣΤ5

Η σw~ατώμενπ ημερήσια nοσότπτα καταν6λωσπς υγρών εfνα.1

1/2 λίrρο
lNrρo

2 λίrρο
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ΣΤ6

Η nμερήa,α διατροφή πρέπει να nεριλαμβάνε, οπωσδήποτε ηένιε μερίδες

φρούtωv και ί\aχανικώv
νερού
πουλερικών ή/και ψαρ,ώv
ΣΊ7

απώλεια ΟΟJματικοο βόραuς
aύξnan αωματικού Β6ρους

υπερβολική κατανάλωσn τροφής σιο επόμενο γεψο
ΣΤ8

το πρωί
τομεαπμ{ρι
το βράδυ
ΣΤ9

ούξnαn του χρόvοο ονnοροαπς
μείωσn τοu χρόvου ανn'δρaαπς

διεύιΜ,αι του οmικού πεδίου
ΣΤΙΟ

περιορισμό του οmικοο πεδlου

μείωσn τοu χρόvου ανn'δρaαπς
διεύρ<,Ι,αι του οmικού πεδίου
ΣΤΗ

Το ανώ1010 εηrφεn6μενο όριο περιε.κτικόmτας αλκοόλ σrο αίμα
(μετρούμενο με m μέθοδο τnς αιμοληψίας) για τους οδηγούς φορmγών είναι
Ο, 10 γραμμάρια αvό λίτρο αίματος

0,20 γρομμάρια ανά λίτρο αίματος

0,30 γραμμάρια αvό λίτρα αίματος
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ΣΤ12

Το ανώτατο εππρεnόμενα όριο nεριεκnκότnτος αλκοόλ (μεφούμενα με
αλκοολ6μετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι

Ο, 10 χιλιοσιά του γραμμορίου αvό λλ.ρο εκπνεόμενου αέρα

0,20 χιλιοσιά ιου γραμμαρίου οvά λλ.ρο εκπνεόμενου αέρα
0,30 χιλιοσιά του γραμμαρίου οvό λλ.ρο εκπνεόμενου αέρα

υnοτιμοw τις οδnνικές τους ικανότητες
υπερεκτιμούν πς οδnνικές ιους ικοvόιnιες
έχουν οιφιβή εκτfμnσn ιωv οδnνικώv ικονοτήτωv τους
ΣΤ14

μείωση των οδηνικώv τους ικονοιήτωv

βελήωοn ιωv οδηγικώv ιους ικοvοπ\ιωv
σιοθερόmτο σι:ις οδny,κές ιους ,κο,'6mτες

η κόnωοn ιου ΚΜ1ιήpο

n κόnωοn του συσσωρευτή
η κόnωοn ιου οδηγοι>
ΣΤΙ6

~ ιωv οvιοvοκλοσι:ικώv ιου και εvδεχομένως σε \Jll\ll'vio
βελήωοn τωv avtονοκλοσι:ικώv του και εvδεχομέvως οε
UΙMWO
μείωση ιου χρόνου οvιiδραοnς και εvδεχομέvως οε unερδιέ
γερσrι

ΣΊ'Ι7

σιη βελιίωοn ιωv οvιονοκλοοπκώv
σιη λήψη βεβιοσμέvωv οnαράοεωv

σιο σχεδιασμό ιωv εnόμεvωv εvερνε1ώv
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ΣΤ18

Γενικά, οι nιο εnικίνδwες ώρες για εμφάν~αn του φcιινομέναυ mς
κόπωσης του οδηγού είναι οι
αnογευμαιιvές
μεσημβρινές
nρώtες πρωινές

ΣΤ\9

ο δυvαιός καφές
ο εξαερισμός της κομπίνας του οδnyού
ο ολιγόλεmος ύπνος
ΣΤ20

ασθένεια tou πνεύματος

φοοική aνnoρoon
ασθένεια tou οώμatος
ΣΤ21

διαρκή ευφορία
περιορισμό tου οmικού πεδlου

διαρκή κόn=
ΣΤ22

απώλεια συνκέντρ(,Χ)Τ1ς και οvaίτια vευρικόmιο
διαρκή κόn=
διαρκή ευφορία
ΣΤ23

n naρoίmσn από mν ογχώδn ερyοοίο
ta nρεμισοκό χόηιο
n nρόi\nψή IOU
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7.1

·

Μεταφορικές εταιρείες

Εμπορε\Jpατικές μεταφορές

Τα τελευταία χρόv,α παρατηρείται διορκr\ς ούξπσn της οικοvομικής ευημερίας, άvοδος
του επιπέδου zωής και, συνεποκόί\ουθο, της εμπορικής κίνησης. Αυτό έχει ως άμεσο
αποτέλεσμα

mv παράλληλη

αύξηση των διοκινοομεvωv εμπορευμάτων και την οv6-

πτυξn των εμπορευματικών μεταφορών. Συγχρόνως, n αλματώδης πρόοδος της
τεχνολογίας (σε θέματα σχετικά με πς μεταφορές) καθιστά εφικτή m μεταφορά αγαθών
σε μεγάλες αποστάσεις και σε ελάχιστο χρ6νο με χαμηλό, μάλιστα, κόστος. Ποράλλn

ilο, η διεθνής nολπική συγκυρlα ευvοεl την άνθιση του διεθνοος εμπορίου, καθώς οι
αγορές •οnελευθερώvοvτοι:», συνάrnοvτοι πολλές διακρατικές συμφωνίες και, γενικά,
οίροvτοι οι νομικοί περιορισμοί για mv πραγμοτοnοίnσn διεθνών μεταφορών.
Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν

vo

χωριστούν -οvάλογa με το μέσο

μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:

8

χερσαίες μεταφορές

- οδικές

- σιδηροδρομικές
8
8

ποτάμια vουσιπλοία

•

αεροπορικές μεταφορές.

θολόσσιες μεταφορές

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τόσο τις οδικές μεταφορές nου προγ
μοτοποιούvτοι με φορτηγά αυτοκίνητα όσο και τις μεταφορές εμπορευμάτων με
σιδηρόδρομο. Μετά τη βιομnχαv~κή επανάσταση, η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων
εμπορευμάτων με χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής ήταν οικονομικό συμφέ
ρουσα, περισσότερο ταχεία και ασφοί\ής. Η κατάσταση αυτή άρχισε vo αναστρέφε
ται υπέρ των οδικών μεταφορών από τη δεκαετία του

1960 και

μετά. Την περίοδο

εκεfvn, τα περισσότερα ευρωπο!κά κράτη κατασκεύασαν ταχεfς και ασφολεfς αυ

τοκινητόδρομους, ενώ η τεχνολογία οχημάτων σnμεlωσε σnμαvτική πρόοδο. Αυτό
οδήγησε στη δραστική μείωση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Η εκτεταμένη χρήση φορτηγών αυτοκινήτων για τις εμπορευματικές μεταφορές

παρουσιόzει, όμως, σημαντικό μειονεκτήματα. Η καταπόνηση των υποδομών, η
υποβάθμιση του φΙJΟΙκαύ και αισθητικού περιβάλλοvτος, η επιβάρυνση της κυκλο
φορίας είναι κάποια από αυτά. Στο πλαί010 της προσπάθειας για βιώ01μn αvάrnυξn,
η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το τελευταίο χρόνιο έvο νέο μοvτθlο οvόπτυξnς
των εμπορευματικών μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ παρέχει κίνητρο για τη
συνδυασμένη χρήση σιδηρόδρομου και φορτηγών, ώσ~ε vα περιοριστεί η χρήση
των τελευταίων στο ελάχιστο δυνατό.

Η ποτάμια ναυσιnλοiα είναι αρκετά διαδομέvn σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και χρn01μοποιείτοι ως επί το πλείστον για φορτία χαμηλής αξίας ανά
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τόνο και το οποίο μεταφέρονται χύδnv εντός mς χώρος (εθνικές μεταφορές). Οι
κοδομικ6 νλικ6 μετοφέροvιοι πολύ συχv6 με αυτό τον τρόπο σε ειδικό διαμορφω

μένο πλοίο. Κοτόλλnλο διαμορφωμένο λιμ6vιο κοτοσκευόzοvιοι γιο την υποδοχή
και εξυnnρέτnσn των πλοίων αντώv. Το κόστος των ποτάμιων μεταφορών είναι χα
μηλό, ολλ6 η ταχύτητα μεταφορός μικρή. Στην Ελλ6δα, π ποτ6μια vανσιπλοίο δεν

έχει οvοmνχθεl λόγω της μη ύπαρξης πλωτών ποταμών σε μεγ6λο οσnκ6 κέντρο.
Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων ε!vαι ιδιαίτερο διαδεδομένες σε με
ταφορές προϊόντων κατά μήκος μεγ6λωv οποοτάσεωv (υπερπόvαες μεταφορές). Η
Ελλάδα, Μγω της γεωφυσ,κnς τnς θέσnς, έχει δοο από το σnμοvnκότερο εμnορικ6

λ,μάν1α της Μεσογείου: rον Πειραιά και της Θεσσαλοvίκnς, αλλά και σnμαvιικά κέ
ντρο διομετοκόμισnς. Σm χώρο μας, οι θολό001ες μεταφορές εξνπnρετούv όχι μόνο
διεθνείς, αλλό και εθv~κές μεταφορές γ,ο την κάλυψη των αναγκών των vn01ώv. ΆJνν».

σrε, ο εμπορικός στόλος τnς Ελλόδας αποτελεί περίπου το 37% τον Κοινοτικού και το
7,5% του παγκόσμιου σrόλον. Το κόστος mς θολό001ος μεταφοράς δεν είναι ιδιαίτερο
υψηλό, ενώ γίvοvιοι διαρκώς προσπάθειες γ,ο m μείωσn του χρόνου μεταφοράς. Οι
θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές γίvοvιοι με διαφορετικό πλοίο, ανάλογο με 10
είδος τον φορτίον (χύδην, εμnορενματοκιβώτιο, δεξομεvόnλοιο). Το nετρέλοιο και το
παράγωγά του, το δnμnφιακά, το μεταλλεύματα σιδήρου και άνθρακα είναι κάποιο
από 10 κατεξοχήν φορτίο nον μετοφ{ροvιοι με nλοίο.

Οι αεροπορικές εμηορευμοnκές μεταφορές nορονσιάzουv μικρό, ον και
ολοένα ονξοvόμεvο, έργο μετρούμενο σε τοvοχιλιόμετρο. Πορονσιάzουv, όμως,
υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο οε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου
εμπορεύματος επί τn διανυόμενη απόστασn. Χρnσιμοποιούvιοι, δnλοδή, κυρίως
γιο τn μεταφορά πολύ1ιμωv και μικρών σε διαστάσεις εμnορευμ6τωv κατά μήκος

μεγάλων οποοτάσεωv. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν πολύ νψnλό κόστος πον
επιβάλλει ουστnρο\Jς περιορισμο\Jς στο 66ρος και τον όγκο των εμπορευμάτων.

Από τnv όλλn πλευρό έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα της υψnλότοτnς ταχύτητος

μεταφοράς. Επομένως, προημούvιοι κυρίως σε ακριβό προϊ6vιο, γιο το οποίο το
κόστος τnς αεροπορικής μεταφοράς αποτελεί μικρό ποσοοτό επί του συνολικού
κόστους και, ονγχρόvως, η μεταφορά τους επείγει.

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν επfσnς va χωριστούν στις εξής κοm
γορίες:
Πολντροηική μεταφορά

(multimodal transport):

η μεταφορά αγαθών οπό

δύο ή περισσ61ερο μέσο μεταφοράς.

Διοτροηική μεταφορά (lntermodal transport): n μετακίνηση αγαθών με μία
και τnv αυτή μεταφορική μονάδα ή οδικό όχημα, που χρησιμοποιεί διαδοχικά δύο
ή περισσότερο μέσα μεταφοράς, χωρίς να γίνεται φορτοεκφόρτωση των αγαθών
κατά την αλλαγή μέσων. Κατ' επέκταση, ο όρος διοτροπικό1nτο
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χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα μεταφοράς στο οποίο δύο ή περισ
σότερα μέσο μεταφοράς χρnσ,μοποιούvτοι για τn μεταφορά της ίδιος μετοφορικnς

μονόδaς ή φορτηγού με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, χωρίς φόρτωση

n εκφόρτω

ση, σε μια «από πόρτα σε πόρτα• μεταφορική αλυ01'δα.
Συνδυασμένη μεταφορά

(Combined transport): n διοτροπικn μεταφορά κατό

την οποίο το μεγαλύτερο τμήμα της δ,οδρομής εκτελείται σιδnροδρομ,κώς, σε
εσωτερικές πλωτές οδούς ή δια θαλόσσnς, και κόθε αρχικό ή/και τελικό τμήμα της
εκτελείται οδικώς, όντας 6σο το δυνατό βραχύτερο.
Οι σ,δnροδρομικές και οι οδικές μεταφορές είvοι συχνό ανταγωνιστικές μεταξύ

τους, καθώς στοχεύουν σε παρόμοιο «αγοραστικό κοινό•. Με την προώθηση των
συνδυασμένων μεταφορών, επιχειρείται

n

αναίρεση αυτού του καθεστώτος και

n

ενίσχυση του σιδηρόδρομου με στόχο τn συμnλnρωμοτικότnτο των δύο μέσων προς

γενικό όφελος. Το όφελος οφορό πρωτίστως την nροστοσίο του nεριβόλλοvτος και
τn μείωση του συνολικού κόστους της μεταφοράς. Πλήθος χωρών έχονν προβεί στη
λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών εντός πόλεων. Η Ελβετία,

μάλιστα, έχε, προβεί σε οvόλογο περιορ,στικό μέτρα στο εθνtκό οδικό δίκτυο.

7.2

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Όπως έχε, ήδη αναφερθεί, η εξέλ,ξn των οδ,κών εμπορευματικών μετοφορών ήταν
ραγδαίο κατά τn διάρκεια των τελευταίων 50 ετών. Η οδική εμπορευμοηκή μετοφορό

nορουσ1όzει το εξής σημαντικό nλεοvεκτήμστο σε σχέση με το άλλο μέσο:

8

υψηλή ταχύτητα

8

μεταφορά οπό «πόρτο σε πόρτο•

8

οπλές διαδικασίες και ευελ,ξfο

•

συμβaτ6τnτa υποδομών

8

xaμnM σχετικό κόστος

8

διοθεσ,μότnτο οχnμότωv.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε σύγκριση με
τους άλλους τύπους μεταφορών είνa1 ότι έχουν τη δννατότnτa να πaράσχονν εξυπη
ρέτηση μεταφοράς οπό ,πόρτα σε πόρτα•. Πορέχοw έτ01 μεγόλπ ευελ~ξiο, αφού το
όλλο συστήματα μεταφορών οπο1τούν συμnλnρωμaτ1κές μετακινήσεις των εμπορευ
μότων από και προς τους σταθμούς δ1aμετaκόμ1σnς, κότι που έχει aρνnτική επίπτωση
στο χρόνο και στο κόστος των μεταφορών. Επίσης

01νέες αυξημένες απαπήσεις των

αποστολέων (λόγω αλλογών στην nοραγωγ~κή διοδ,κοσfα) γ~ο αυξημένη ταχύτητα
παράδοσης μπορούν βέλτιστα

vo

ικανοποιηθούν με τις οδικές εμπορευμ0t1κές με

ταφορές, Μνω του ότι τα avτaγωvτσηκό μέσο δεν μπορούν να προσφέρονν mv ίδ10
nο,όmτο υnnρεσfας. Εξαίρεση αποτελούν φυ01κό 01οεροnορ,κές μεταφορές.

257

Ενόmτα έβδομη

Όμως, εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχοw σε σχέση με τους υπόοοιπους τ1>
πους μεταφορών, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές παρουοι6zοw και σnμαvτικ6

μειονεκτήματα. Οι οδικές μεταφορές ηροκΟΙΙΟύv πολύ μεγαλύτερη εηι66ρυvση στο
περιβάλλον από αυτήν που προκαΙΙΟύv τα υηόοοιπα μέοα μεταφοράς. Επίσης, προκα
λούν πλήθος οχλήσεων και φθείρονν σημαντικό τις οδικές υποδομές.

7.3

Δραστnριότnτες οδικών μεταφορών

Οι οδικές εμπορευματικές μεταqχ>ρές μπορεί να προγμοτοποιούvιοι είτε εντός

του ιδίου νομού και μεταξύ γεποvικώv νομών (vομαρχ,οκές) είτε εντός τnς ελληνικής
επικράτειας (εθv~κές) , είτε μεταξύ διαφορετικών χωρών (διεθνείς). Κατά τη διάρκεια
της μεrαΒαηκής περιόδου που θεσnίzε~ ο Νόμος

3887/2010

ισχύοw ως καmγορίες

μεταφορών και 01 vομαρχ,οκές μεταφορές και ο, ειδικές μεταφορές καυσίμων.
Νομαρχιακές μεταφορές
Οι μεταqχ>ρές αυτές ηρογματοηοιούvται εντός τοο νομού ηοο αποτελεί έδρα τοο φορ
τηγού. Στην κατηγορία των νομαρχιακών μεrαqχ>ρών ανήκοw και οι μεταφορές εντός
μιας πόλης. Η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων (όvω των 3,5 τόνων) επιβαρύνει τα

ήδn σuμφορnμέvο οσηκό δ(κτυο και ηροκολεf πλήθος οχ/\ήσεωv. Οι συχνές στ6σε,ς
γιο διανομές πορεμποδίzοw την κυκλοφορία nεzώv, !Χ εηιβοηκώv οχnμότωv, αλλ6
και Μέσων Μοzικής Μεταφοράς. Επιπλέον, σημειώνονται πολλά ατυχήματα με εμηοο
κή πεzώv κα ι φορτηγών. Η ατμοαραιρική ρύπανση και η nχορύπαvση

noo

προκα

λούνται ενοχλούν τους περίοικους. Η κuκλαρορία βαρέων οχnμ6τωv ατο κέντρο της
πόλης προκαλεί μια γενικότερη uποβ6θμ1ση, ιδιαίτερο σε σημείο uψn/\ής ιστορικής
ι{αι aιοθnt11<ής αξίας. Ως cκ τούτου, πολλές πόλcις (μcτaξ\J autώv ι<αι n Αθήνα) έχουν

προβεi σε διαχειριστικό μέτρα περιορισμού της κuκλοφορίας τους. Τα μέτρα αυτό επι
κεντρώνονται κυρίως σε αποκλεισμούς περιοχών οπ6 την κυκλοφορία φορτηγών ή σε

περιορισμούς στο ωράριο τραροδοσίος των καταστημάτων.

Εθvικές μεταφορές
Μεταξύ διαφορετικών νομών, οι οδικές εμηορεuματικές μεταφορές ηρογματοηοιού
vται ως επί το πλείστον με βαρέα οχήματα. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνται με
χρήση του εθνικού οδικού δικτύου στα σύνοΙΙΟ των νομών τnς Ελλάδος. Οι οχλήσε,ς
που ηροκαΙΙΟύvτοι και στην περίπτωση aurή είναι σημαντικές. Μεταξύ αυτών εlvοι το
οδικό ατυχήματα,

n φθορά της οδικής υποδομής,

η επι66ρννσn του περιβάλοοντος.

Ειδικό κuκλοφοριακό μέτρα είναι σε ισχύ σε διάφορες χώρες για τον περιορισμό αυ
τών των προ6iΊnμάτωv. Στη χώρο μας έχοοv ισχύ περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτη-

258

Οικονομικό περιβάλλον - Μεταφορικές εταιρείες

γ6:Ν οχημάτων στο εθνικό δίκτυο της χώρας κυρίως τις Παρασκευές στην κατεύθννσn
εξόδου anό τις μεγόλες π6ίlεις και ιις Κυριακές στην κaτεύθννσn εισόδοv σ' αυτές.

Διεθvεfς μεταφορές
Διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων έχουμε όταν το σημείο φόρτωσης και το
σημείο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων βρίσκοvτaι σε δύο διαφορετικές χώρες, τις
οποίες χωρίzουv σύνορα. Οι οδικές μεταφορές συνιστούν ένα από τα βασικά στοιχείο

οvόπιυξnς τnς εσωτερικής ευρωπcίίκής ογορός. Η ευελιξία τωv οδικών μεταφορών
είναι ο κύριος '/\όγος για τον οποίο συγκεντρώνουν, σε συντριπτικό ποσοστό, τnv προ
τίμηση των ευρωπcίίκώv επιχειρήσεων

yia

τη διανομή των προϊόντων τους. Οδικές

εμπορευματικές μεταφορές γίνονται μεταξύ οποιοδήποτε χωρώv-μεί\ώv της Ευρω

παϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εθνtκόrnτος ή τόπου εγκαταστάσεως των μεταφορέ
ων. Αρκεί ως προϋπόθεση οι μεταφορείς

va είναι κάτοχοι τπς λεγόμενης «κοινοτικής

ό&ιaς,.. Η κοινοτική άδεια χορηγείται βόσπ του κοινοτικού ΚαvΟΙΙΙσμού 881ι92 από

τn χώρα προέλευσης του μεταφορέα και παρaδfδετοι στον ιδιοκτήτη τnς μεταφορικής
επιχείρnσπς, ο οποίος έχει υποχρέωση να

m

φυλάσσει. Οι κοινοτικές άδειες πρέπε,

va avavεώvovτaι κάθε πέντε χρόνια. Επίaπς, κάθε μεταφορική επιχείρπσn εμπορευ
μάτων, n οποίο είνοι κάτοχος μιας κοιvατικής ό&ιας μεταφορέα σύμφωνα με τον Κα
νονισμό ΕΟΚ 881ι92 και τους όρους του ΚοVΟΙΙΙσμού 3118193, μπορεί με προσωρινή
ό&ιο να εκτελέσει εμπορευματικές μεταφορές σε μια άλλη χώρα-μέλος, aτnv οποία
δεν έχει επαγγελματική έδρα ή επαγγελματική εγκοτάστοan.
Για τπv εκτέΙΊεσn οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε τρίτες χώρες, μεταξύ
δηλαδή μίας ή περισaότερωv μη κοινοτικών χωρών, οι μεταφορείς πρέπει

vo διοθέ

τονντις λεγόμενες διμερείς άδειες, οι οποίες είναι συμφωνίες μεταξύ των κρατών, στις
οποίες γίνεται ουσιαστικό avτaλλaγή αδειών διέλευσης. Σm συνέχεια, το κάθε συμ
βαλλόμενο κράτος τις διανέμει στους μεταφορείς ανάλογα με τις ανάγκες αυτών, αλλά

και των επιχειρήσεων που διακινούν τα εμπορεύματά τους. Οι άδειες αυτές οnοτελοόv
κατά κανόνα avηκείμεvο ετή01aς διαπραγμάτευσης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφο
ρών τπς χώρος και του avτίαιοιχου Υπουργείου της συμβαλλόμενης χώρος.
Οι μεταφορείς που διενεργούν διεθνείς οδικές μεταφορές θα πρέπει να συμ

μορφώνονται με τη Σύμ8οσn CMR (•Convention relative au contral de transport
intemational de Marchandise par Route»), γνωστή αλλιώς ως Σύμβαση της Γενεύ
ης, η οποία υπογράφηκε στις 19 Μοίου του 1956 ατn Γενεύη της Ελβετίας, τέθηκε
σε ισχύ τον Ιοόλιο του 1961 και στην οποίο έχει προσχωρήσει και n Ελλάδα. Η
σύμβαση CMR ουσιαστικό κaθορίzει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των aυμ
βaλλόμεvωv μερών και κυρίως την ευθύvn του οδικού μεταφορέα. Έχει εφαρ
μογή σε κάθε συμβόλαιο γιο τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα εn'
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αμοιβή, όταν ο τόπος ποροnοβής και ο τόπος πορόδοσnς των εμnορευμάτων,
όπως κοθορίzονται στο συμβόλαιο, βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες.

Αναnυτική αναφορό γιο το naρanόvω έχει γίνει στο Κεφάnοιο

7.4

3.

Ορyάνωσn εοιχειρόσεων εμοορεuματικών
μεταφορών

7.4.1

Εξειδικεvσεις του ιιι'\άliοv των
εμnορεvματικών μεταφορών

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα προγματοποιούντοι με φορ
ιπγά ουτοκίνnια, είτε γιο nογσριοσμό τρίιων, δπnοδή το μεταφερόμενο αντικείμε

νο ανήκουν σε τρίτους, με εfσnροξn κομίστρου (με φορτηγό ουιοκfνnτο δημόσιος
χρήσης

-

ΦΔΧ), είτε για ίδιο nογοριοσμό, δnnοδή το μεταφερόμενο εμnορεύμοτο

ανήκουν στους ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων (με φορτηγά αυτοκίνητο ιδι
ωτικής χρήσης

- ΦΙΧ).

Ανάnογα με το χώρο, εντός του οποίου διενεργούνται οι μεταφορές με ΦΔΧ.
αυτοκίνητα, διοκρίνονται σε:

1.

Διεθνείς, οι οποίες διενεργούνται οπό την αλλοδοnn προς την ημεδαπή
και αντίστροφα.

2.
3.

Εθνικές, που διενεργούνται μέσο στη χώρο.
Νομαρχιακές εμπορευμαηκές μεταφορές, οι οποίες διενεργούντοι με
ΦΔΧ αυτοκίνητο μεικτού 66ρους μέχρι

10

τόνους μέσο στο νομό όπου

αυτό έχουν έδρα και τους γειτοvτκούς νομούς.
Το ΦΙΧ αυτοκίνητα θεωρεftοι 6n διενεργούν εθνικές μεταφορές, και μ6νο

un6

ορισμένες προϋποθέσεις διενεργούν και διεθνείς μεταφορές, οι οποίες όμως οπο
τεnούν συμπnnρωμοτικό έργο στο εκτεnούμεvο οπό αυτό έργο.
Οι βασικοί όροι που πρέπει να nnnρούντοι κατά τη διενέργεια εμnορευματικnς
μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο είναι:
ο) Τα μεταφερόμενο εμπορεύμοιο ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν πωnnθεί,

ογοροσθεf, μισθωθεί με χρηματοδοτική μfοθωοπ

(Leasing), παραχθεί, εξορυχθεί,

μετατραπεί ή επισκευασθεί οπό αυτή ή είναι ήδη οποροίτπιο για την εξunnpέtnσn
ιων Λειτουργικών αναγκών της.

β) Η μετοφορό είναι οnοροίτnτn στο nnafσιo της κύριας δροσιnριότnτος της
επιχείρnοπς.

γ) Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται οπό επαγγεnματίο οδηγό, που έχει σχέοn εξαρ
τημένης εργασίας με την επιχείρηση .
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δ) Το ΦΙΧ αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα άδεια κυκλαρορίας στην
οποία αvaγράφοvται σvγκεκριμέvα εμπορεύματα ή ύλες που μπορούν

va μεταφέ

ρονται.

7.4.2

Εί6n pει:αφοpικών επιχειpιίσεων

Εάν θέλετε να εισέλθετε στο κλάδο των μεταφορών είναι σκόπιμο

va γvωρίzετε τις

Βασικές αρχές της οργάνωσης των επιχειρήσεων παροχής μεταφορικού έργου στην

ΕλΜδα και mv Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μετaφο·
ρώv βάσει της νομικής τους μορφής διακρίνονται σε:

1.
2.
3.
4.

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Μοvοπρόοωπn αvώννμn εταιρεfa
Μοvοnρόοωπn εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Από την έναρξη ισχύος του Νόμου 3887/2010 και μέχρι τη λήξη mς μεταβατικής

περιόδου (13/612023) εξακολουθούν να θεωρούνται μεταφορικές επιχειρήσεις οι
ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου διαθέτουν στο
όνομά τους ισχύουσα άδεια κυκλαροpίας ΦΔΧ αυτοκινήτου στο όνομά τους:

1.

Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες περιλαμβόvοvται και οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες

2.
3.

Οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς και
Οι εv κοινωνία δικαιώματος συv~διοκτήτες ΦΔΧ.

Οι nαραπάvω εταιρείες μετά τις 30/0612023 θα πρέπει

va μετατραπούν σε ΑΕ ή

ΕΠΕ ή Μοvοπρόσωnπ ΑΕ ή Μοvοπρόσωππ ΕΠΕ,..
Οι εταιρείες, avάλονα με τη σύμβαση εργασία<; που συνάπτεται με τον πελάτη.
διακρίνονται σε:

1.

Κοινές, τα οχήματα των οποίων δεν απασχολούνται από έναν και μόvο
εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογο με τnv προσφορά εργασίας.

2.

Συμ8aλλόμεvες, τα οχήματα των οποίων δεσμεύονται με σύμβαση κά·
ποιου χρονικού διαστήματος στο

va εκτελούν τη μεταφορά των αγαθών

συγκεκριμένων προσώπων ή επιχειρήσεων.

Και τε'λος, οι εταιρείες, ανάλογο τον τύπο της υπηρεσίας που προσφέρουν, δι
ακρίνονται σε:

1.

Κοινού φορτίου, όπου nεριλαμβόvοvται οι εταιρείες που εκτελούν μετα·
φορές αγαθών χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.

2.

Ειδικού φορτίου, δηλαδή εταιρείες που εκτελούν μεταφορές ειδικών
φορτίων με τα ανάλογα εξειδικευμένα οχήματα για κάθε περίπτωση.
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Η διαμεταφορά ή ποραγγελίο μεταφοράς είναι μια δραοτηριότητο η οποίο
κατ' ανάγκη εμπί\έκετaι οτις σύγχρονες μεταφορές. Έχει ανθίσει μάλιοτa τις τελευ

ταίες δεκαετίες λόγω rnς εκτετaμέvnς χρπσιμοηοίησης των εμπορευμοτοκιβωrfωv
και της οvάmυξnς των σύνθετων μεταφορών.
Διaμετοφορά έχουμε όταν ο πορογγελιοδόχος μεταφοράς, όπως ί\έγετοι, ava-

λaμβάvει (με αμοιβή) τnv υηοχρέωσn anέvav11 οτον napoλήmn va μεταφέρει
εμπορεύματα οτον τόπο προορισμού, όχι διενεργώντας τπ μεταφορά ο ίδιος προ
σωπικά, αλλά βρίσκοντας τον μεταφορέα που θο μεταφέρει το πράγμαιο. Με τον
μεταφορέα συνάπτει m σύμβαση, γιο λογαριασμό του φορτωτή ή του πaρολήπτn,

ενεργώντας όπως οτο δικό του όνομα.
Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευ
μαιικές μεταφορές μπορούν va εκμισθώνουν το οχήμαιa που έχουν σmv ιδιοκrπσίa

τους σε οδηγούς, καιόχους άδειος οδήγησης aνrfαιοιχnς κοτnγορfaς, υπό τους nορο
κάτω όρους και προϋποθέσεις:

8

Το όχημα va έχει τεθεί σε κυκλοφορία αιnv ελληνική επικράτεια.

•
8

Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσnς πρέnε.ι vo βρίσκεται

Η σύμβαση μίσθωσnς αφορά μόνο τη διάθεση του οχήμαιος χωρίς οδηγό.
οτπν οποκλειοτική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει.

8

Το μισθωμένο όχημα vo χρησιμοποιείται αποκλειοτικά γιο mv εκτέλεση

νομαρχιακών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνο με mv άδειο
κυκλοφορίας του.

8

Ο χρόνος κάθε μίσθωσης του οχήματος δεν μπορεί νο είvοι μεγαλύτε
ρος των τριών ετών.

7.4.3

Πι,οv11οθiσεις σύσrασnς μεrαφοι,ιιuiς
ε11ι:κ.είp11σnς

Σύμφωνο με ιοv Νόμο 3887/2010 οι εταιρείες που μπορούν va συσττ\vοvτaι και vo
λειτουργούν ως μεταφορικές με τnv έναρξη ισχύος του νόμου είναι νομικής μορ
φής ΑΕ ή ΕΠΕ ή μοvοnρόσωπn ΑΕ ή μοvοπρόσωnn ΕΠΕ με σκοπό τπv εκτέί\εση
διεθνών, εθνικών, vομaρχιaκώv και ειδικών μεταφορών γιο μία

n περισσότερες

οπό τις κατηγορίες αυτές και εφόσον nί\nρούνrοι σωρευτικά οι παρακάτω προϋπο
θέσεις:
ο) Το πρόσωπο

n το πρόσωπο το οποίο έχουν οριαιεί ως διοχειριαιές μεταφο

ρών οπό τις μεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν με ιn vομικτ\ μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ
παρέχουν εχέγγυο οξιοnιοτfος.

6) Η εταιρεία διαθέτει την οποιτούμεvn οικονομική επιφάνεια. Ειδικά γιο τις
μεταφορικές εταιρείες ΕΠΕ, το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει va είναι τουΜχιαιοv
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η προϋπόθεοη της οικονομικής επιφάνειας γιο τπ χρή

οη τουλόχιστοv ενός ΦΔΧ.
γ) Το πρόσωπο ή το πρόσωπο τα οποίο έχουν οριστεί ως διοχειριστές μεταφο
ρών οπό τις μεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν με τη νομική μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ

διαθέτουν πιστοποιιπικό επαγγελματικής επάρκειας ΠΕΕ.
δ) Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευοης των
οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις γιο τπ φύi'Ιοξn και συvτήρnοη των
οχημάτων.

Ο μεταφορέας θα πρέπει:

8

να γvωρίzει τη χρήση των διαφόρων μέσων ή μεθόδων πληρωμής (επι
ταγές, συvολλογμοτικές, γραμμάτιο, πιστωτικές κάρτες κτλ.)

8

να γvωρίzει τις διάφορες μορφές nίστωοης (τραnεzική, εννnόθnκn, χρη

ματοδοτική μίσθωοη κ.λπ.), τα βάρπ και τις υποχρεώσεις που αυτές συ
νεπάγονται

8

να γvωρίzει τι είναι ο ισολογισμός και πώς nοροοοιόzετοι

8

να μπορεί να διοβόzει και να ερμηνεύει τους λογαριασμούς αποτελε
σμάτων

8

να μπορεί να πραγματοποιεί αvάλυοη της χρηματοοικονομικής κοτάστα
οης και της οποδατικότnτος των επιχεφήσεωv

8

να είναι σε θέση να καταρτίσει προuπολογισμό και να συνθέτει 10 κόστος
παραγωγής

8
8

να γvωρίzει τις βα01κές αρχές έρευνας και αγοράς (markeling)
να γvωρίzει τις διάφορες κατηγορίες ασφαλείας που σχετίzοvτοι με τον
κλάδο των οδικών μεταφορών (οσφό}\ιοη ευθύνης. προσώπων. πραγμά
των, αποσκευών)

8

να είναι ενήμερος για τις εγγυήσεις και υποχρεώσεις που οι ασφάλειες
συνεπάγονται

8

να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους κανόνες έκδοσης τιμολογίων γιο την
παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμnορευμάτωv

8

να είναι σε θέοη να εφαρμόσει τους κανόνες γιο τους ναύλους

8

να γvωρίzει τη σημασία και τις επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών όρων

lncoterms.
Τα παραπάνω αnοτεi'Ιούv ένα κομμάτι της απαραίτητης εκπαίδευσης που πρέπει
να έχουν λάβει όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των μεταφο
ρών. Για το λόγο αυτό, υποχρεούνται από τη σχετική νομοθεσία να αποκτήσουν
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφο-
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ρών. Η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Διεθνών
Μειαφορώv προϋποθέτει την προηγούμενη απόκτηση ΠΕΕ Εθνικών Μειαφορώv,

είναι ωστόσο δυνατή π ταυτόχρονη εξέταση του unoψnφfou για τις εθνικές και
διεθνείς μειαφορές. Το πιστοποιητικό αυτό nαμβόvειαι έπειτα από παρακοnού
θπσπ ειδικής εκπαίδευσης σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μειαφορέωv

(ΣΕΚΑΜ) και αvτ(στοιχες εξειάσεις στην Περιφέρεια, στην αρμοδιότητα της οποίας
υπόγειοι

n ΣΕΚΑΜ.

7.4.4

Ορyάνωσn nειrοvρyίας rων εrαιρειών
οδικών εμπορεvμαrικών μεrαφορών

Οι βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών έχουν
ως σκοπό να σuστnμαrοποιήσουv και να απλουστεύσουν την εκτέλεση της εργασί
ας της επιχείρησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί π αποδοτικότητά της. Αυτές είναι:

Οικοvομικιi διαχείριση, με αντικείμενο τη διεκπεραίωοn λογιστικών υπο

1.

θέσεων, τnv τήρηση βιβλίων κίνησης οχημάτων και νομικές υπηρεσίες.

Marketing και Πωί\ιiσεις, με στόχο την εύρεση πελατών και την ικανοποί

2.

ηση των αναγκών των πολιτών.
Δημιουργία mς καλύτερης δυνατής εικόνας της επιχείρησης και των υπη

3.

ρεσιών που προαρέρει.
Συντήρηση και αποθήκευση των εμπορευμάτων προς μειαφορά.

4.
5.

7.5

Εκτέλεση μειαφορός από τους οδnγοuς.

Ο ρόλος τοu οδnyού στον εταιρεία παροχής
μεταφορικού έρyοu

7.5.1

Σuμ11εριφορά o6nyoιf και yόnrρo εrαιρείας

Ο 6α01κός ρόλος του οδηγού σε μιο μειαφορικr\ εnιχε~nση είναι η μειαφορό εμπορευ
μάτων με ασφόί\εια και ταχύτητα. Επιπρόσθεια, όμως, ο οδηγός έχε, και άnί\ους ρόnους
και αρμοδι6τnτες, οι οποίες είναι παράπί\εuρες της κύριας ασχολίας του. Ο κυριότερος

από αυτούς εfvαι ότι απαεί\εf την εικόvο της ειοιρεfας προς τους πελάτες, δnnaδr\ τους
επιχειρηματίες που εμπιστεύονται στnv εταιρεία τn μεταφορά του εμπορεύμαός τους. Ο
οδηγός, δηλαδή, εfvαι ο σuνδεοκός κρίκος μειαξύ της ειαιρείας και των πελα
τών. Ακόμη, μπορεί να χρειαστεf να βοnθr\σει σm φορτοεκφόρτωση κάποιων εμπορευ
μάτων. Επίσης, είναι υπεύθυνος για

m

σuvτήρnσn και

mv καθαριότητα του οχήματος.

Πολλές εταιρείες έχουν σuγκειφιμέvα εσωτερικό κανονισμό που ορίzει σε γενικές
γραμμές την προσδοκώμενη συμπεριφορά και τα καθήκοντα του οδηγού. Φροντίστε να
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ενημερωθείτε σχετικό για va μη Βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων!
Στις μέρες μας, οι aπαπήσεις οπό {:..ιοv επαγγελματία οδηγό εfvαι ιδιαίτερα αυξη

μένες σε σχέοn με τα προηγούμενο χρ6vιο. Ο μεγάί\ος οvrογωvισμός στον τομέα rωv
μεταφορών -όπου έχει συvrελεσιεί απελευθέρωση της αγοράς- αλλά και η ανάγκη
περικοπής δοπαvώv ακόμη και σε μονοπωλιακούς οργοvιομούς ασκούν πιέσεις στον

οδηγό γιο αποδοτικότερη οξιοnοίnοn rωv διαθέσιμων πόρων. Στο nλο.ίσιο ovrό, vπάρ
χει το ενδεχόμενο vo οος znrnθεί vo προ6είτε σε ενέργειες εξοικοvόμnοnς πόρων ποv
γίvοvται σε 66.ρος της ααρόλειος. Ποτέ μπ δεχτείτε τέτοιες συμβάσεις, διότι τι"θεται σε
κίvδννο η οαρόλειό οος και ovrή των υπ6λοιπωv χρηστών του οδικού δικτύου.

Το παραπάνω έρχεται va πιστοποιήσει και va εξασφαλίσει n Οδηγία 2003/59.
Η εφαρμογή της Οδnγ(ας

2003/59 μπορεί va οος προκαλέσει ένα αρχικό αίσθημα
vo προστεθεί στο ήδη επ1βορnμέvο πρόγραμμά οος. Av
οvαλογιστεrrε, όμως, το στόχο της και το πολλοπi'Ιό οφέλη nov μπορείτε vo αποκομί
δuοχέρειας, καθώς έρχεται

σετε οπό ovrή (γνώσεις, εξο1κείωοn με νέες τεχvοi'Ιογ(ες, ενnμέρωοn για νομικά θέ
ματα, για τις vποχρεώσεις και τα δικαιώματά οος, 01κοvομία κ.i'Ιπ.), θα διαπιστώσετε

τη χρησιμότητά της. Άλλωστε σε εσάς έγκεποι -ως έvο βαθμό- n σωστή εφαρμογή
της και η αξιοποίηση rωv δvvarorήτωv που οος προσφέροvrαι.

7.5.2

Σιιναί\ί\ασσ6μενοι με ΊΌV oδny6

- Λιενέξεις

Ο οδηγός, στο πί\aίσ10 της εργασίας του, έχε~ επαφές με:

1.
2.

Τοuς επιχειρηματίες, rouς οποίους καλείται vo εξυπηρετήσει.
Τα άτομα που είναι ενδεχομένως υπεύθυνα για τη φόρτωση και τnv εκ
φόρτωση των εμπορευμάτων.

3.

Τοuς λοιπούς υnαλλλλοuς και τη διοίκηση της μεταφορικής επιχεfρnσnς,
από τοvς οποίους λαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες για τnv εργασία
του. Είναι σαφές ότι ο οδηγός θα πρέπει

va

επιδιώκει τnv καλύτερη δυ

νατή σvvεργaσίa με το ί\οιπό προσωπικό της μεταφορικής επιχεfρπσnς,
ώστε va είναι αποδοτικότερη τόσο η δική τοv εργασία, όσο και

n

επιχεί

ρηση καθαυτή.

4.

Τοuς πιθανούς εvδιάμεσοuς (υπεύθννοι προμηθειών κ.iln.J, οι οποίοι έχονν

τnv ευθύνη οργ6vωσnς της μεrοκίvnοnς από rnv nί\ευρά τοv πεi'Ιόm.

5.
6.

Τρίτοuς, όπως οι εργαzόμεvοι σε πρατήρια βεvzίvnς, σννεργεία και διόδια.
Τα αστυνομικό όργανα, των οποίων τις οδηγίες και παραινέσεις ο οδη

γός πρέπει vo ακολουθεί πιστό.

7.

Σύμφωνα με τα naponάvω, ο οδηγός αποτελεί τη βασική επαφή της με
ταφορικής επιχείρησης με τοuς πεΜτες και τους i'Ιοιπούς συvαλλοσσόμε
vους. Έτσι,

n οποιοδήποτε διένεξη

ή διαφορά προκοΜσει ή σrnv οποίο
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συμμετάσχει έχει άμεσο αντίκτυπο

om

μεταφορική επιχείρηση, τόσο σε

εμπορικό 6οο και σε οικονομικό επίπεδο.
Σε εμπορικό επfπεδο π οποιοδήποτε «ατυχής» συμπεριφορά του οδηγού απο
τελεί καταρχάς δυσφήμιση γιο τη μεταφορική επιχείρηση και μπορεί να οδπγήσετ
σε οπώi\ειο πεi\οτώv. Σε περίοδο υψni\ού οvτογωvτσμού των μεταφορικών επιχει

ρήσεων κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό, αφού στο ίδιο κοινό nεi\οτώv ενδεχομένως
να στοχεύουν πολλές επιχειρήσεις. Συνεπώς, n εμπλοκή τον οδηγού σε διαμάχη
κ.i\π. znμιώvει άμεσο τnv επιχείρηση aτnv οποίο εργόzετοι.

Σε οικονομικό επfπεδο μπορούν vo διακριθούν τόοο βραχυπρόθεσμες συ·
vέπειες 6οο και μακροπρόθεσμες. Στις βραχυπρόθεσμες συνέπειες εvτόοοοvται
οι ποινές και τα πρόστιμα που ενδεχομένως χρειαστεί να πληρώσει ο οδηγός και
π μεταφορικn επιχε.ίρnσn, ως οποτέi\εσμα της μn ορθnς συμπεριφοράς ενός οδη
γού. Λόγου χόρn, n nροβi\nματικn συμπεριφορά, n εξύβριση ή n χειροδικία στο
πi\αί010 μιας διαμάχης μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστική διένεξη, πρόστιμα και
αποzημιώσεις, τα οποία θα χρειαστεί va κατοβόi\ει ο οδηγός και n μεταφορική επι

χεfρnσn. Οι ποινές μπορεί να είναι χρηματικές, να αφορούν σε ποινικές διώξεις,
ai\i\ό και στην προσωρινή παύση της i\επουργίας της μεταφορικής επιχεfρnσnς.
Οι μακροπρόθεσμες πόλι συνέπειες είναι άμεσο συσχετισμένες με τις εμπορικές,
αφού n μείωση των πελατών οδnγεf αυτόματο και σε μείωση των εσόδων της με
ταφορικής επιχείρησης.

Γενικό, συμπεριφορές που θα οδηγήσουν σε διενέξεις μπορούν va έχουν ΟΡ·
vnτικές επιπτώσεις τόοο στον ίδιο τον οδηγό, όσο και στη μεταφορική επιχείρηση
και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται .

7.5.3

Συνι:rίρnσn οχrίpαrος

Ευθύνη γιο τn σωστή συvτήρnσn και τον περιοδικό τεχνικό έί\zγχο του οχήματος

σύμφωνο με τnv nροβi\εηόμεvn νομοθεσία (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχον Οχημάτων)
έχει και ο οδηγός. Πρέπει, i\οιπόv, να ελέγχετε τα σχετικό έγγραφα μόi\ις αvαi\ά
βετε την οδήγηση κάποιου οχήματος. Αν δεν πi\nρούvτοι όλες οι νόμιμες προϋ
ποθέσεις, μην οvοi\6βετε va το οδηγήσετε. Κινδυνεύει n ασφόi\ειό σος! Τέi\ος, n
περιοδικότητα τnς σνvτήρnσnς του οχήματος πρέπει να είναι αυτή που nροβi\έπεται
από τον κατασκευαστή τον οχήματος.

Πέρο, όμως, από τον τεχνικό έλεγχο, ο οδηγός είναι υπεύθυνος γιο τnv κολή

λειτουργία και για τις επιλογές συντήρησης τον οχήματός του, αφού αυτός το οδη
γεί καθημερινό και μπορεί να κρίνει κολύτερο από τον καθένα τα nροβi\ήμοτα και
τις ανάγκες τον. Στα πi\αίοια αυτό, ο οδηγός ασχοi\εfται με:
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1.
2.
3.
4.

τnv καθnμεριvή οπτική επιθεώρnσn του οχr\ματός του
τn διαρκή εποπτεία της καλής λειτοuργίος του οχήματος

τnv κατογραφr\ και mv οvαφορά βilοβώv στη μεταφορική εnιχε(ρnσn
τnv καθnμεριvή κοθαριότnτα και τακτοποίηση του εσωτερικού του οχή
ματος.

Ο οδηγός πρέπει va επιθεωρεί το όχnμο nριv οπό τnv έvορξn της μετοκίvnσnς
και μετό το τέλος τnς. Οι λοιπές δραστnριότnτες μnορούv va nραγματοποιούvται
και σε κεvά αvόμεσο σε διαδοχικές μετοκιvήσεις. Η έγκαιρn ανίχνευση προβiln
μάτωv μπορεί va αποτρέψει τnv εκδήλωσή τους κατά

m διάρκεια της οδήγnσnς. Η

εκδήilωσn nροβilnμάτωv εvώ οδηγείτε είvαι καταρχάς εnικίvδννn, καθώς μnορεf

va αποτελέσει αιτία ατυχήματος. Αφετέρου, n επισκευή εvός τεχvικού προβλήμα
τος που έχει ήδη εκδηλωθεί είvαι πιο χροvοβόρα και δαπανηρή .
Ο καθημερινός έλεγχος τnς καλής λεπουργίας του οχή ματος μπορεί να

σας εξοι κονομήσει χρόνο και χρήμα!
Πριv ξεκιvήσετε, ελέγξτε:

8

το επίπεδο ilοδιού κοι καυσίμου

8

τnv μπαταρία

8

τα ελαστικά και τους τροχούς

8

το φρένο

8

τις οvορτήσεις

8
8

τοv εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης

8

τnv ασφάλεια της φόρτωσnς

8

τnv εργοvομίο της καμπίvος του οδnγού

8

τις εvδεlξεις τωv οργάvωv του nίvοκο εi\έγχου.

το σύστημα διεύθuvσnς

Το σχήμα

7.1. που ακολουθεί μπορεί να σας βοηθήσει στην οnομvnμόvευσn

τωv αnαραίmτωv καθnμερινώv ελέγχων.

7.5.4

Οpyάνωσn εpyασία~

Η κοθnμεριvή εργοσίο του οδηγού εξαρτάτο, σε μεγάλο βοθμό οnό το πράγρομμο

μετακιvήσεων το οποίο πρόκειται va ακολουθήσει. Το nράγραμμο εργασίας του,
όμως, πρέπει να nεριilομβάνει και άλλες δραστπριότnιες πέραν τnς οδήγnσnς.
Έτσι, ο οδηγός:

1.

Επιθεωρεί το όχημα κατά ιnv έvαρξn mς βάρδιας του και καταγράφει τις
πιθανές ανάγκες επισκευής του.

2.

Καθαρίzει και τακτοποιεί το όχημα σιπv έvαρξn ή στο τέλος ιnς βάρδιας
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του, αν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιείται από ειδικό συνεργείο ή άλλους
υπαλλήλους της μεταφορικής επιχείρησης.

3.

Τακτοnοιεί περιοδικό το εσωτερικό του οχήματος, στα διαίΊείμματα των
μετακινήσεων.

4.

Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης στο τέλος κάθε με

τακίνησης και τα παραδίδει στη μεταφορική επιχείρηση στο τέλος της
βάρδιας του.
μ.προcn,νή

1

μηχανή

n.ίνακας

ελέγχου

ι

uνόρυ1("1

μπροστινός
1.ρ,οχ6ς

ιιnροσηνd
φρ-tνu

~ργονοιι(a
ιc.ομ.nίνος

σdc.πnιια
n.ίοω τρ,οχ6ς
n(οω -.ρο,ιός
ύικνσυipu ς

φρ-tvο

φdρ-.ώοn

1'poxo{
ρuμονλκοUμr:•

ονόρτ,1011

Σχriμα

7.6

7.1.

Βοσικσf έίΊεγχοι οχήματος

Εξελίξεις του κλάδου των εpοορεupατικών
μεταφορών

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των μεταφορών οδήγησε σε νέες

μορφές μεταφοράς (σύνθετες μεταφορές), για την πραγματοποίηση των οποίων
συvεργόzοvται περισσότερες μεταφορικές επιχειρήσεις. Παρά την εμπλοκή περισ
σότερων μεταφορέων και την όπαρξn διαδοχικών τμημάτων για την εκτέλεση του

συvόίΊου της μεταφοράς, αυτές αvτιμετωnίzοvται ως ενιαία μεταφορά, προς απόδει
ξη της οποίας εκδίδεται ένα ενιαίο έγγραφο. Στις σόvθετες εμπορευματικές μετα
φορές εντάσσονται οι εξής μορφές:
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Διαδο:ιιιιιιές pεrαφορές

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων nρογμστοnσιείτσι στον fδιο γεωγραφικό
χώρο (ξnρό ή θάλασσα ι\ αέρα) και με ομοιογενή μεταφορικό μέσα. Στον χερσαίο
χώρο και ιδιαίτερο στις οδικές μεταφορές, οι διαδοχικές μεταφορές είναι ιδιαίτερο
σvσnτυγμένες. Σε μισ διαδοχική μεταφορά,

n nροώθnσn των εμπορευμάτων οπό

τόπο σε τόπο προϋποθέτει τη μεταφόρτωσή τους από το ένα μεταφορικό μέσο στο
επόμενο ομοιογενές μεταφορικό μέσο. Το έγγραφο που αποδεικνύει αυτri τn μετα

φορά αnοκσλείιαι διαφορrωιικn.

7.6.2

Σvνδvασpένες pεrαφορές

Η συvδυασμένn μεταφορά εκτελείται στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο

με δύο τουλόχιστον ετερογενri μεταφορικά μέσο. Είναι n μεταφορά εμπορευμάτων
σε μια μεταφορική μονάδα με τn χρήση περισσότερων από ένα μέσων μεταφο
ράς. Έχει αvσnτυχθεί ιδιαίιερο στην περίπτωση του συνδυασμού σιδηροδρομικής

οδικής μεταφοράς και οδικής-θολόσσιος μεταφοράς ή και αντίστροφα. Και στις
δύο περιπτώσεις πάντως λαμβάνει χώρο μεταφόρτωση των εμπορευμάτων μεταξύ
ιων ετερογενών (ή ομοιογενών) μεταφορικών μέσων που εκιελούν ια διαδοχικό
τμήμστσ τnς nσροnόvω μεταφοράς.

7.6.3

Μεικrές pεταφορές

Η μεικτή μεταφορά πραγματοποιείται σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερο
γενή μεταφορικό μέσο και χωρfς εκφόρτωσn των εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα,
το οδικό όχημα μετά την εκτέλεση της οδικής μεταφοράς μεταφέρεται έμφορτο
πάνω σε ειερογενές μεταφορικό μέσο (πλοίο ή σιδηρόδρομο ή αεροσκάφος) και
οκοilούθως εκτελεί οδική μεταφορά ως τον τόπο προορισμού.
Οι σύνθετες μεταφορές έχουν γιο την Εilλόδα ιδιαίτερη αημοσfσ. Προσλαμβά
νουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην προώθηση της εξαγωγικής μας δpαστnριό
ιητσς όσο και στην επιπλέον ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου λόγω της
προνομιακής γεωγραφικής θέσης της χώρος μας.

7. 7

Νέες τεχvολοyίες

Οι νέες τεχνολογίες, που έχουν αναπτυχθεί τελευταία και έχουν εφαρμογή στον
τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, έχουν ως βόσn την πληροφορική και τις
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τnλεπικοινωνίες. Δίνουν στις επιχειρήσεις τn δυνστ6τnτα καλύτερης διοχείριοnς του
στόλου και ποιοτικότερnς προοφερ6μενnς υπnρεοίας. Επιπλέον, δίνεται μεγαί\ύ

τερn σnμοσία στnν προστασία του περιβάλλοντος με τn χρήση φιλικών προς το
περιβάλλον οχnμάτων και με τn μείωοn του συνολικού αριθμού των οχnμάτων, που
συνεπάγεται περιορισμό των εκπομπών ρύπων.

Οι τεχνολογίες αυτές οχετfzονται κυρlως με την επικοινωνία, το σχεδιασμό δρο
μολογlων, την ιχνnί\άτnσn και nαρακολούθnοn τnς τροχιάς και της κατάστασης του
φορτίου.

7.7.1

Εσικοινωνία

Βασικό στοιχείο τnς μεταφορός εμπορευμάτων από φορτnγό όχημα είναι π εξα
σφάλιση συνεχούς και ανεμπόδιστης επικοινωνίας με το κέντρο επιχειρnσεων της
εταιρείας μεταφορών. Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής
εταιρείας εφαρμόzονται οι εξής τεχνολογίες:

RDS!TMC (Radio Data System!Γraffic Message Channel)
Το

RDS

είναι σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες που δίνει τn δυνατότητα

στον χρnστn να λαμβάνει ενημερώσεις σχειικά με τις παρογγελίες από την εταιρεία

και να αντλήσει τις πilnροφαρίες που τον ενδιαφέρουν. Οι πλnροφαρίες σχετικά με
την κυκλοφοριακή κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο λαμβάνονται μέσω
του δέκτη του ραδιοφώνου χάρη στην ασύρματn επικοινωνία

RDS-TMC.

GPRS
Το «Γcvιι<ό Ποιιέτο Ραδιοφωvιι,ώv Υπnρ,:σιώv• (GPRS-General Pacl<age Radio
Services) είναι μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενnς αξίας που επιτρέπει στις πλη
ροφορίες να σταλούν και να παραληφθούν μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

GSM
Το GSM είναι ψηφιακή κινητή επικοινωνία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κυ·

ψεί\οειδή δίκτυα GSM σε 900 Hz και το DCS σε 1.800/1.900 MHz, καθώς επίσης
και τις συνδέσεις μέσω της χαμηλής τροχιάς και των γεωούγχρονων δορυφόρων.

WAP
Το

Wireless Application Protocol (WAP)

είναι μια ανοικτή, παγκόσμια εφαρμογή

που εξουσ,οδοτεί τους χρnστες κινητής τηλεφωνίας με τις ασuρμαιες συσκευές
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τους να έχουν πρόσβαση εύκολα και άμεσα στο Διαδίκτυο λαμβάνοντας ηί\ηροφο
ρίες και υπηρεσίες.

7.7.2

Σχεδιασμός δρομοiιοyίων

Με την κατάί\ί\ηί\η εισαγωγή δεδομένων σε κάποιο σύστημα υπολογιστών και με
το κατάί\ί\ηί\ο ί\ογισμικό νπολογίzεται n γρηγορότερη, συντομότερη και ηιο φθηνή
διαδρομή που πρέπει να ακοί\ονθηθεί από το φορτηγό.

7.7.3

Εvι:οuισμός θtσnς ο:ιιιιiμαι:ος

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης οχήματος χρησιμεύουν στις μεταφορικές εταιρεί
ες, στους αποστοί\είς, καθώς και σε όί\ονς 6οονς συμμετέχουν σε κάποιο στάδιο

της διαδικασίας μεταφοράς αγαθών. Με τα συστήματα οντά μπορούν να γνωρίzονν
ακριβώς πού Βρίσκονται τα φορτία και, μάί\ιστα, σε πραγματικό χρόνο. Τα συστή
ματα Βασίzονται στη συνεργασία μεταξύ υπολογιστών και τερματικών σταθμών, εvώ
επιτρέπουν στους χρήστες την π~οσn σε δεδομένο μέσω τον εμπορικού τους
αντιπροσώπου ή μέσω κάποιας ιστοσεί\ίδας. Για την παρακολούθηση της θέσης
των οχημάτων εφορμόzονται οι εξής τεχνοί\ογίες:

GJS
Το Συστήματα Γεωγραφικών Πί\nροφοριών, με τη Βοήθεια τον κοτόί\Λnί\ον nί\ε
κτρονικού χαρτογραφικού νπόβοθραν, παρέχουν στις επιχειρήσεις οδικών εμπο
ρευματικών μεταφορών τη δυνατότητα διοχείρισπς τον στόί\ον οχημάτων τους με
ακρίβεια πάνω στο χάρτη.

GPS
Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί vo ανιχνεύει σε πραγματι

κό χρόνο τη θέση των οχημάτων τον μεταφερόμενου φορτίον ή των εμπορευματο
κιβωτίων με τη Βοήθεια δορυφόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπό ανάπτυξη το
δικό της σύστημα δορυφόρων (GALILEO).

7.7.4

ΠαραιιοiιοιJθnσn ιιαι:άσι:ασnς φορι:ίοι,

Ειδικοί αισθητήρες (sensors) μπορούν να τοποθετηθούν στο φορτίο και να καιογρό
ψουν διάφορες παραμέτρους που έχουν σχέση με αυτό, π.χ. υγρασία, θερμοκρασία.
Οι πί\ηροφορίες μεταδίδονται ασύρματα ή εναύρματα σε κάποια κεντρική μονάδα
επί ιου οχήματος και από εκεί στη Βόσn της εταιρείας ως ψηφιακά δεδομένο.
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7.7.5

Ζύyισn εν κινήσει (weiglι

in motion)

Η τεχνολογίο ιnς Ζύγισης εν Κινήσει εnιιρέnει τnν ουιόμοτn zύγισn του φορτηγού
(ενώ ουιό κινείτο,) εnάνω στnν οδό κaι μέσω κaτάλλn/\ου συστήματος που είvaι
εγκaτεστnμέvο στο οδόστρωμα. Η zύγισn γίvετaι aυιόμαια χωρίς 10 φοριnγό
οvογκάzειοι

vo

στομοιήσει κοι

vo

va

πορεκκ/\ίvει οπό ιnv πορείο ιου μέχρι ιπ γε

φυροπllάστιγγο. Με τοv τρόπο οuτό, επιτυγχάvειοι οποιεllεσμοτικός έ/\εγχaς ιnς
υπερφόριωσnς, χωρίς καθυστερήσεις.
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ΕpωΊήσεις

ΖΙ

Οι εμnορειιμαnκές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -<ινάλογα με το
μέοο μεταφοράς- αnς εξής κατηγορίες:

χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
μειοφορό; με Φα και μειαφορές με ΦΔΧ

χερσαίες, θαλόσσιες, αεροπορικές και ποτάμιο vοοοιπλοία

Ζ2

οδικές και σιδηροδρομικές μειοφορό;

σwδοοσμέvες και μεικτές μειοφορό;
θαΜοοιες και ποτάμιες μειαφορές

Ζ3

Μέσω mς ποτάμιας ναυσιπλοίας οwήθως μεταφέρονται προϊόντα
uψnΛού κ6σrοος και μεγόί\οο όγκου
χαμηλού κ6σrοuς και μ1κρού όγκοο
χαμηλού κ6σrοος και μεγάλου όγκου

Ζ4

Οι θαλάσσιες μειαφορές εμηορεvμάτων είναι ιδ1αίτερα δ1αδεδομένες σε
μεταφορές προϊόντων

εντός των πα\εωv
κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων

μεyάλnς αξίας
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Ζ5

Κάποια από τ.α κατεξοχήν φορτία που μετοφέροvrαι με πλοία είναι
το πορόyωyα του φUΟΙκού οερlου και ο χρuοός

το πετρέλοιο, το δnμnτρ1οκ6, το μεταλΙΊεύμοιο σιδήροο
10 διομάνrιο, 10 yάΛο και το αβγά
Ζ6

σε χρηματικές μοvόδες μετοφερόμενw εμπορεύματος επί m
διοwόμενn an6aιaσn
σε τοvοχιλιόμετρο
σε επιβοτοχιλι6μεrρο
Ζ7

τοο χαμηοού κόοιους μεταφοράς

mς υψnΜς rοχύmτος μεrοφορός

100 υψηοού κ6σrους μεrοφοράς
Ζ8

Η οδική εμnορωμοοκή μααφορά ηαροοοιάzει αnμανοκά πλεονεκmματα
σε σχέση με τα άλλα μέσα. όπως:
μt:tuψvμό uιι6 «ιΙQμιu vt: ιιόpιu.•1 vvμβυιόιιιιu vιιv&.,μώv
μετοφορό οπό «nόpra σε nόpra,., οσυμβοτάnrο unοδομώv

μετοφορό οπό «ερνοοrάσιο σε κοτάοmμσ,,, οσυμβοτάnτα
unοδομώv
Ζ9

Η οδική εμnορωμοοκή μαοφορά ηαροοοιάzει αnμανοκά με,ονειmίμαια
όπως:

εηιβάρvvσn του περιβάλλοvrοc; και φθορά των οδtκώv υπο
δομώv
μετοφορό απ6 «πάρτα σε πόρτο,,, οσυμβοτόι:nτα urιοδομώv
χαμηλή ταχύmrο και με,ωμένn ευελιξία
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zιο

Ο 6ασ,κός ανιαyωνισμός ιωv οδικών εμnορευμαιικώv μεταφορών
προέρχεται

an6

ιις αναβοθμιwμεvες σιδηροδρομικές μειαφορές
ιις ονα6οθμι26μεvες θοΜοοιες μειοφορές

τις αναβοθμιwμεvες αεροnορικές μειοφορές
ΖΙ Ι

φθορά σιο οδ6οφωμο ιωv οuιοκιvnτ6δρομωv
γεvικάερn οναβόθμισn
γεvικάερn υποβάθμιση

ΖΙ2

Νομαρχιακές οδικές εμnορευμσοκές μεταφορές πρανμαιοποιοuvιαι
μειαξύ

--------------------~-----!
π6λεωv του ίδιου νομού όnου το ΦΔΧ έχοw την έδρα τοος
και σιοος γεπονικούς νομούς

πρωιεύοοοος νομού και ε'δρος του οχήματος

ΖΙ3

Μειαξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμηορα,μαnκές
ιιnαφnρές ,Jυα ι

η οδικn οσφάλεκ,

n αισθnυκή υnοβόθμισn του κένtρου mς πόλης
10 οδικά ατυχήματα
ΖΙ 4

κοινοπκn άδεια
δtμερή άδειο
σψβοσnCΜR
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ZIS
Sχρόvιa

lΟχρόνιa
lSχρόνιa

Ζ\6

οοδnγ6ς
ο μttaφορέας

το Υποuρνείο Μεταφορών τοο κράτοuς-μέλοuς mς ΕΕ

ΖΙ7

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για m μεταφορά
εμnορενμαιων οδικώς με οχήμστα εn' αμοιβή, όταν
ο 1όπος παρaλοβι\ς και ο 1όπος πορόδοοnς rωv εμηορευμό
τωv βρίσκοvιαι σε δύο διαφορετικές χώρες

10 φορmγό κmό 1n με,:οφορό διtρχεrαι οπό δuο ι\ nεριοοόιε
ρες διαφορε,:ικές χώρες
ο 1όnος παρaλοβής 1ωv εμ nορευμάιωv εfvοι οε χώρο

noo

δεν ανι\κε~ σιnv ΕΕ

ΖΙ8

Η σύμβαση CMR ουmασuκά καθορίzει nς vηοχρεώσε~ς και τα
δικαιώμστα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως

mv ε~ 100 οδικού μεταφορέα
τοuς όρους οηόκmοnς ΠΕJ

10 χρόνο nορόδοοnς 1ωv εμηορεvμάιωv
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ΖΙ9

Η σύμβαση που διέπει uς διεθνείς οδικές μειαφορές και καθαρίzει mν
ευθuνn του οδικού μειαφορέα είναι η σύμβαση

CMR

ADR
Ί1R
Ζ20

anοκλε,σηκό εθv,κές μειαφορές
anοκλεισηκά διε.Εmίι; μειοφορές

και τα δύο είδη μειαφορών υπό ορ,σμέvες σννθήκες
Ζ21

Κατά m διενέργεια εμπορευμαuκής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,

n μειαφορό πρέπει vo αποτελεί κύρια δρασmριόmτα mς εnι
χεiρnσnς

ο οδηγός ,ου ΦΙΧ έχει σχέοn εξορmμένnς εργασfaς με mν
επιχείρnan

ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει vo έχει nEJ
Ζ22

Νομική μορφή ααιρεiας οδικών εμπορευμαuκών μειαφορών είναι η
ειαιρεία περιορισμένης ευθύνnς

ειαιρεία aπεριόριοτnς ευθύνnς
συλλογική εηιχείρnοn

Ζ23

Βάσει mς σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάm , οι ειαιρείες
οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρfνονται σε

κοινές και συμβαλλόμενες
ειδικού και κοινού φορτίου

ιδιωrικές και συμβαλλόμενες
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Ζ24

Βάσει του τύπου mς υπηρεσίας nou ηρασφέραuν, οι εταιρείες οδικών

εμηορευμαπκών μεταφορών διακρίνονται σε
κοινές και συμβαλλ6μενες

οδικού και κοινού φορrίου
ιδιωηκές και συμβαλλ6μενες

Ζ25

Σnς συμβαλλόμενες εταιρείες οδι.κών εμηορεuμαnκών μεταφορών, τα
οχήματα

--------------------δεσμεύσνται με σύμβοση ορισμένου xρ6vou να εκτελοw μεταφορές

δεσμεύσντσι με σύμβοση σορίσrοο xρ6vou vσ εκτελοw μετα
φορές

δεν onoσxolloovtoι οπό έvσv μόνο εργοοοm, οΝiι οπό διά
φορους~ με mv προσφορ6 εpγσσίσς

Ζ26

Οι εταιρεiες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών

χωρίς κόποιο ε,δικ6 μέσο μεrσφορός
γιο κοινωφεΛεις σκοπούς

γιο σvώφελοος σκοπούς

Ζ27

Σε μια διαμεταφορά, ο ηαραννελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει
nρασωηικ6

--------------------~---m διενfργεισ mς μεταφοράς των εμπορεψάτωv
m

σύvτοξrι του συμβολαίου μετσφορός

mv υnοχρ{ωσn μεταφορός των εμπορεψάτωv

278

Οικονομικό περιβάλλον - Μεταφορικές εταιρείες

Ζ28

Ελλnν1κή μειαφορική εnιχείρησn που εκtελεi δημόσιες οδικές
εμnορευμαπκές μειαφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχιiμαιά
mς υπό mν προuηόθεσn όn
ο χρόνος μίσθωσης εr.ιοι μικρότερος των τριών μηνών

n σψβοσn μίσθωσnς οφορ6 σm διάθεσrι του οχήμαιος με
οδηγό
το όχημα έχει τεθεί σε κuι<λοφορίο σmv ελλn111κή επικράτεια

Ζ29

Πιστοnοιηuκό Εnαγyελμαπκής Επάρκειας Εθlllκών ή Διεθνών
Μεταφορών λαμβάνειαι έnεπα από nαρακαλούθησn ε~δικής εκnαίδευσnς
σε

ΣΕΚΟΟΜΕΕ
ΣΕΚΑΜ
ΚΕΘΕΥΟ

Ζ30

Βασικές λεπαυργίες τ.ων εταιρειών οδικών εμnαρευμαπκών μειαφορών
είναι:

n οικοvομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις
n

nnΩθήκr.tΧ'ΠΙ: κnι

n

φιW'Jξn Τ<ΙW ψΠΩ()Ρ.t)μάr<,)V nπό ιnυς

οδnγοος

n εvnμέρωσn του εηιβαιικού κοινού και τωυ διεθvώv ορyοvι
σμώv

Ζ31

Τα οχιiμαια ΦΔΧ με μέγιστο εnπρεn6μεvο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο
με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό {λεγιι.ο κάθε
tvaxρ6vo
εςιμήvες

δύοχρ6ν,α
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Ζ32

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιαομένα με κάρτα καυσαερίων που

εκδίδειαι κάθε
έξι μήνες
έναχρ6vο

Ζ33

καθορίzεται an6 m vομοθεσiα
καθορίzεται από τον καιαοι<ευασιή

εξοριάιοι οnό ιο έιος πρώτης κυκοοφορίος του

Ζ34

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λεπουρyίας του οχήματος μπορεl να
εξοικοvομήοει χρ6vο και χρήμα
καιονολώοει χρ6vο και χρήμα
nροκολέοει οο6ορ6 ατύχημα

Ζ35

Γ,α τη δ1ενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδειαι

αp~θμός εννpάφων ίσος με τον αριθμό των ενδιόμ= δια
δοχικών ιμnμάιωv της
αριθμός εγγρ6φωv ίσος με ιοv αριθμό ιωv εμπλεκόμενων
μειοφορέωv
εvialo ό{νραφο

Ζ36

οι διαδοχικές, οι συvδυασμέvες και οι μειιαές
οι διεθvεfς και ΟΙ υπεραιί\αvnχές
όσες διεvεργο(Μαι με m μεοολόβnοn nορογγελιοδόχοο με
ιοφορός
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Ζ37

Η διαδοχική μει:αφορά εμπορευμάτων nροyματοnοιεfrαι
σιοv ίδιο γεωγροφικό χώρο κοι με ομοιογενr\ μειαφορικά
μ{οα

σιοv ίδιο ή σε διοφορεrικό γεωγραφικό χώρο με δύο rουλά
χισιοv ειερογενrl μειοφοpικό μέοο

σε διαφορετικό γεωγροφικό χώρα με ειερογενr\ μειαφοpικά
μ{οα και χωρiς εκφόρrωσn rων εμπορεψάτων

Ζ38

Η αwδυααμένπ μειαφορά εμπορευμάτων nροyμαιοnοιεlιαι

σιοv ίδιο γεωγροφικό χώρα και με ομοιογενr\ μειαφοpικά
μ{οα

σιοv ίδιο ή σε διαφορεrικό γεωγραφικό χώρα με δύο rουλά
χισιοv ειερογενr\ μειαφοpικό μέοο

σε διαφορετικό γεωγραφtκό χώρα με ειερογενr\ μειαφοpικό
μ{οα και χωρiς εκφόρrωσn των εμnορεψάτων

Ζ39

Η μεικτή μεταφορά εμηορενμάτων nροyματοποιείιαι
σιοv ίδιο γεωγpοφtκό χώρα και με ομοιογενr\ μειαφοpικά
μέοα
σιοv ίδιο ή σε διαφοpειικό γεωγραφικό χώρα με δύο rουλά·
χιστον αφονcνή μcιοφορu<ό μcοο

σε διοφορειικό γεωγροφικό χώρα με ειεpαγενή μειαφοpικά
μ{οα και χωρiς εκφόρrωσn ,ων εμnορεψάrων

Ζ40

Η μεταφορά 50 τnλεοράαεων αnό mν Αθήνα σm Θεσααλον{κn γlνεται με
φορmγό 12 τόνων. Έπεπα, μεταφορτώνονται αε μικρό φορmγό για να
διανεμηθούν εντός της nόλης της Θεασαλον{κπς. Η μεταφορά αυτή εfναι
διαδοχική
συνδοοσμένn
μεικπ\
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Ζ41

Η μειαφαρά 50 mλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονfκn γίνειαι ιιε
τρένο. Έnεπα μειαφαρτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν
εντός mς πόλης mς Θεσσαλονfκnς. Η μειαφαρά αυτri είναι
διοδοχ~κn
σwδυοσμέvn
μεικπ\

Ζ42

Η μειαφαρά

100 mλεοράσεων από την Αvκόvα στην Πάτρα γίνειαι με

πλοίο. Το φορmγό, επί του οποίου βρίσκονται οι mλεοράσεις, τις
μειαφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρfς να nαρεμβλnθεf
μειαφόρτωσn. Η μειαφαρά αυτri είναι
διοδοχ~κJ\

σwδυοσμέvn
μεικιι\

Ζ43

Για mν αμφfδρομπ εmκοινωνfα οχήματος και μειαφαρικrίς ειαιρεfας
εφαρμόzονται οι εξής τεχvαλογίες:

RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
GPS,GIS
weigh in motion, sensors

Ζ44

Γ,α τον εντοn1σμό της θέσης του οχήματος εφαρμόzοντα, οι εξής
τεχvαλογίες:

--------------------~---RDS/TMC, GPRS, GSM. WAP
GPS,GIS
Vιι'eigh
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in motίon, sensors

Οικονομικό περιβάλλον - Μεταφορικές εταιρείες

Ζ45

Το Παγκόομιο Σύσmμα Προσδιοριαμού Θέσης μnορεί να ανιχνεύει σε
πραγμαnκ6 χρ6νο m θέση των οχημάτων του μεταφερcSμενου φορτίου ή
των qιπορευματοκιβωτίων με m βοήθε,α δορυφ6ρων. Το σύσmμα αυτ6
λέγεται

GPS
GΙS

RDS

Ζ46

σύσmμο ψnφιοκnς κιvnτής εnικοιvωvfας

έvο γεv,κό ποκάο ροδιαpωνικώv υπηρεσιών
έvο σύσmμο δεδομένων με ραδιοσυχνάnτες

Ζ47

Η παρακολούθnαπ mς κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήαπ

ειδικών αισθητήρων που τοηοθειοοvtαι στο φορόο
ψικριaι<.Ού σuσώμαίος rιω ϊοnοθεrεi,οι αιο φορcίο

συστήμαιος ροδιοουχvοτήτωv ποο τοποθειεiται στο φορτiο

Ζ48

μέα..> καιάλλnλου συστήμαιος που βρίοκειαι εγκαιεστπμέvο
στοοδόσφωμο
με χρnσn γεφυροηi\όσιιγγος

μέσω διοδικrύου
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Μελέι:ες περιπτώσεων για οδικούς μεταφορείς

Εμσοpεvματικέr μεταφοpέf
Περίπτωση

1

Οδηγός φορτηγού, ενώ οδηγεί χωρίς φορτίο εnί του οχήμοrος, εi\έγχει

rov nίvο

κο οργάνων και διαπιστώνει ότι ο δείκτης του στροφόμετρου βρίοκετοι στις 3.000
εντός της κίφιvnς περιοχής.

Α

Τι σημαίνει αυτή n ένδειξη;

Β

Πώς πρέπει vo οvτιδρόσει ο οδηγός, όταν βρίσκετοι σε ουτοκιvnτόδρο
μο;

Γ

Πώς πρέπει vo οvτιδρόσει ο οδηγός, όταν βρίσκεται σε οvnφόρο;

Δ

Av το φορτηγό είχε πληρότητα φορτίου 100%, θα επnρε02ότοv n έvδειξι,
του στροφόμετρου;

Ασάπnσn
Α

Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι οι στροφές του κινητήρα εrvοι 3.000 το λεπτό
και η οδήγηση δεν γίνεται με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

Β

Σε ουτοκιvnτόδρομο ο οδηγός πρέπει vo επιλέξει μεγαλύτερη σχέση μετά
δοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Γ

Σε οvnφόρο ο οδηγός δεν χρει6zετοι vo μεταβάλει τn σχέση μετάδοσης
στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Δ

Av το στροφόμετρο διαθέτει μεταβλητό εύρος της πρό01vnς περιοχής, n
έvδειξ11 στο σcροφόμετρο θα μετοβόλλετοι οvάοογο με το μειΚΙό βάρος
του οχήματος.
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Περίπτωση

2

Εnιχειρnμοτίος επιθυμεί να εξυπηρετήσει διεθνή μεταφορά οπό τnv Αθήνα στn
Βενετία. Η μέσn ταχύτητα κίvnσnς του φορτηγού στnv Ελλάδα είvοι 75 km/h, ενώ
στην lτallίa είναι 80

km/h.

Η χιλιομετρική απόσταση Αθήvας-Ηγουμεvίτσος είναι

487 km και Αvκόvα-Βεvετίος είvοι 420 k m, ενώ n θαλάσσιο διαδρομή, κατά τnv
οποία ο οδnγός έχει στη διάθεσή του κομπίνα, διαρκεί

Α

18 ώρες.

Πόσοι τουλάχιστον οδnγοί οnοιτούντοι για την nρογμοτοnοfnσn της μετά·
βοσnς οπό την Αθήνα στn Βενετία;

Β

Να συμπληρώσετε το κενά ( ...) του πίνακα που ακολουθεί θεωρώντας ότι
οι στάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις πόλεις nου οvογρά·

φοvτοι. Η διάρκεια των διαλειμμάτων που znτείτοι να συμπληρωθεί είναι

n

ελάχισm δυνατή.

Σvrολιιαί
ΠόiιΕ,ς

Χρόνος (ώρες)

(Ισn)

/Wmιa

ο

Ρίο

225
διάλqψο

Βόvποο
Ηγοομεvίτοο

1:30

....... λεrπώv

487

18 ωρώv

ο

120
&άλειμμα
Πάvιο6ο

280
360

Βενετία

420

MnoMu,a

0:00
3:00

3:00

θαλάσσιο διαδρομή
Ανκ6vο

(ώρες)

........ λεrπώv

337
διάλειJ.ιι!ο

ΣWOr,JK~
,φό,ιας

Ειιιμέ-

Αnόσrαοιι

1:30

ιι

....ί\εrπώv

2:00

::

διάλqψα ....... λεrπώv

0:45

Απάnοσο:
Α

Δεδομένου ότι με βάσn τn μέσn ωριαία ταχύτητα n συνεχόμενη κίvnσn του
φορrnγού δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες ούrε στην ελληνική επικράτεια (με 9

ώρες το φορτηγό θα διέννε 9χ75=675 km), ούrε στην πολική επικράτεια
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(9χ80=720 km), εvώ κατό τn διάρκεια της θολό001ος διαδρομής ο οδη

γός avaπούετοι, οποιτειΎοι ένας οδηγός.

Σvνολικιi
Πόλειι;

Αnόσrασn

(km)
ΑθΙ\νο

ο

Ρίο

225

Εnιμέpοvς
Χρόνοι; {ώρει;)

Σwολικ6ς
χρόνοι;
(ώpcι;)

0:00
3:00

3:00

δι6λειμμα 15λεmώv
Β6vποο

3.37

1:30

4:45

διάλειμμα 30 λεmάΝ

Ηνοομενiτοο

487
θαλάοσιο διάiρομή

Αvκόvο

ο

ΡψΜ

120

2:00

7:15

18 ωρ,1Ν
25:15

1:30

26:45

διάλειμμα 15 N;rnώv
Μηολ6vιο

Πάvτο6a

280
360

Βενετfα

420

2:00
1:00

29:00
30:00

διάλειμμα 30 λεmώv

Περίnτωσn

0:45

31:15

3

Οδηγός φορτηγού καλείται va εκτελέσει τn μεταφορά φορτίου οπό τnv ελληνική
πόiΊn Α ατnv ελiΊnvική πόiΊn Β. Uι πόiΊεις συvbέοvτοι με οδό ταχείας κυκλοφορίας

και απέχουν 700 km. Η μέση ταχύτητα κίνησης του φορτηγού είναι 70 km/h.

Α

Πόση ώρα aποπείτοι κατ' ελάχιστον \110 τη μετάβαση του φορτηγού οπό
την πόλη Α omv πόλη Β;

Β

Σε πόσες τουλάχιστον ώρες οπό την άφιξή του omv πόλη Β μπορεί va
αναχωρήσει και πόλι το φορτηγό προκειμένου να επιστρέψει στην πόλη Α
με τον ίδιο πόντο οδηγό;

r

Μπορεί το nοροπόvω δρομολόγιο (Α προς Β και Β προς Α) να πραγματο
ποιείται 2 φορές τnv εβδομάδα οπό τον ίδιο οδηγό;

Δ

Το όχημα και ο οδηγός φτάνουν omv πόλη Β και μία ώρα μετά πορουσι
άzετοι εκτάκτως η ανάγκη πρόωρης επιστροφής στην πόλη Α. Μπορεί ο
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οδηγός να επιστρέψει στη 66σπ του (πόλn Α) ως συνοδηγός του φορτηγού

και, ον vοι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Auάvrnσn
Α

Το φορτηγό κινείτο, με μέση ταχύτητα

70 km/h. Επομένως, για m διά
vυσπ 700 km απαιτείται χρόνος οδήγπσπς 700ΠΟ= 10 ωρών
Όμως, σε αυτό το χρόνο πρέπει va προστεθούν και τα υποχρεωτικά δια
λείμματα του οδηγού διάρκειας 45χ2=90 λεπτών.

Άρα απαιτούνται συνολικό

Β

11

ώρες και 30 λεπτό.

Μπορεί va αναχωρήσει και πάλι σε

9 ώρες, που είναι n μειωμένη ημερή

σια avάπουσn του οδηγού.
Γ

Όχι, δεν μnορεf, διότι ημερήσιος χρόνος οδήγησης 1Ο ωρών επιτρέπειaι
μόνο δύο φορές τnv εβδομάδα, ενώ στπ συγκεκριμένη περίπτωση aπaι
τούvτοι τέσσερις.

Δ

Ο οδηγός δεν μπορεί να επιστρέψει στη Βάση του ως συνοδηγός του συ
γκεκριμένου φορτηγού, διότι οφείλει να έχει

9

ώρες τουλάχιστον ημερή

σιος οvάπaυσπς. Αν επ,στρέψε, στην πόλη Α, θα έχουν παρέλθει συνολικά

24 ώρες δίχως avόπουσn, γιατί ο χρόνος εντός του οχήματος κατά τnv
επιστροφή κaτaγράφειaι ως «άλλη εργοσfο, r\ ως «διοθεσιμότnτa».

Περίnτωσn

4

Οδηγός φορτηγού εργόzετa, σε μεταφορική εταιρεία με έδρα τnv πόλη Α. Ο οδη
γός εκτελεί συχνά το δρομοΜγιο «πόλη Α-πόΛn Β». Κατά τη μετά&!σπ, οοnγεί

συνεχόμενο

ώρες. Έπειτα κάνε, στάση 45 λεπτών στην nόί\n Γ και οδηγεί συ
2 ώρες. Μετά κάνει δεύτερη στάση 20 λεπτών στο χωριό Δ. Τε'λος
οδηγεί συνεχόμενο ως τον προορισμό του για άί\λες 2,5 ώρες.

4,5

νεχόμενα άί\λες

45'

ο
Α

4,5ώpες

(t

Θ

2.sώpεs

Θ

Ο οδηγός πaρaΒιάzει τον κανονισμό ωραρίου οδηγών και γιατί; Αν vοι, η
κυρώσεις επισύρει
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Β

r και φτόvει omv
r με καθοοιέρnοn 20 λεπτών. Anoφaσfw va μnv κόvε, διόλε,μμα γ,α

Ο οδηγός ουvόvιnοε κίνηση στο δρόμο μεταξύ τωv Α και
πόλη

ξεκούραση στnv πόλη

r, ώστε va φτάσει στο χωριό Δ τη συνηθισμένη ώρα. Σε

περίπτωση fl.έ..rxoυ από τις Αρχές, θα έχει κυρώσεις και γ,ατί; Av vαι, ποιες;

Γ

Στο δρόμο μεταξύ τωv Δ και Β είχε διοκοπε( n κυκλοφορία Λόγω κιvnτο
ποιήοεωv τωv αγροτών. Ο οδηγός φτάνει στnv πόλη Β με καθυστέρηση

2

ωρώv, έχοvιας υπερβεί τn μέγιστη nμερή01α διάρκεια οδήγησης. Επειδή
θεωρεί όιι δεv ευθύνεται ο ίδιος για τnv καθυστέρηση, τn διαγρόφει από

το φύλλο καταγραφής του ταχογρόφου με m βοήθεια του εξουσιοδοτημέ
νου συνεργείου που συvεργόzεται. 'Επραξε σωστό;

Δ

Ποια είναι τα ελάχιστα χρηματικό πρόοιιμα που επισύρει n συγκεκριμένη
naραnofnσn του φύλλου καταγραφής του ταχογράφου για τοv οδηγό, το
συνεργείο και την εταιρεία;

Αuάπnσn
Α

ΌΧJ, ο οδηγός δεν παραβιόzει τον κανονισμό ωραρίου αφού:
8 δεν οδηγεί συνεχόμενα πάνω από 4,5 ώρες
• το πρώτο διάλε.ιμμα έχει διάρκεια 45 λεπτά
• το δεύτερο διάλειμμα έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 15 λεπτό
• n συνολική διάρκεια οδήγησης δεv υπερβα(vει τις 10 ώρες.

Β

Ο οδηγός δεv έχει mρήοει τα προβλεπόμενα ωράρια εργασίας και ανά
παυσης, οπότε θα κληθεί vα πληρώσει nρόοιιμο.

Γ

Ο οδηγός δεv έπραξε σωστό. Η ευθύνη για την naραno(non του φύλλου
καταγραφής του ταχογράφου είναι τόσο δική του και του εξουσιοδοτημέ
νου συvεργεfου όσο και της εταιρείας.

Λ

rια τnv παραποίnοn του φύλλου κσταγραφής του ταχογράφου εnιβόλλοvtαι:
1.
2.
3.

Στον οδηγό, πρόοιιμο τουλάχιστον

100 ευρώ.

Στη μεταφορική εταιρεία, πρόοιιμο τουλάχιστον 400 ευρώ.

Στο εξουσιοδοτημένο ουvεργεfο, πρόοιιμο τauilάXJστov 2.000 ευρώ.
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Περίοτωσn

5

Ο οδnνόc; φορτηγού οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα 50 km/h όταν αvτιi\ομβά
vετοι όu κόποιο από το μπροσuvά i'Ιάσuχα του οχήματος έχει «κλατάρει».

Α

Απαριθμήστε έξι ενέργειες και ελέγχοuς στοuς onofouς πρέπει άμεσα vo
προβεί ο οδηγός.

Β

Γ

Αν το κλατάρισμα είχε συμβεί σε οπίσθιο Ματιχο, ποιο διαφορά θα υπήρχε;

Ο οδηγός καταφέρνει τελικώς vo ακινητοποιήσει ασφαλώς το όχημα στn
ΛFΑ Ποιους πρέπει να ενημερώσει σχετικό;

4

Αν το όχημα κινείται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας και ακινητοποιηθεί ατn
δεξιά λωρlδο κυκλοφορίας, nοιοuς πρέπει επιπλέον vo ενημερώσει;

Auάvrnσn
Α

Ο οδηγός πρέπει καταρχάς να κροτήσει σταθερά το τιμόνι για vo διατηρή
σει τοv έλεγχο του οχήματος. Στn συνέχεια πρέπει vo:
•
ελέγχει διαρκώς τn δεξιά πλευρά του οχήματος
•
ανάψει το δεξί φλας
8 nροσnαθήσε, vα κατευθύνει το όχnμο nρος τn δεξιά πλευρά
τnς οδού στn ΛFΑ

•
•
•

επιβραδύνει προοδευτικό αποφεύγοντας το απότομο φρένο
προσποθήσε, vα οκ1vnτοπο1ήσει το όχημα

επισημάνει το χώρο (προειδοπο,nτικό τρίγωνο σε απόσταση
τουλάχιστον

Β

100 μέτρο, αλόρμ κ.λπ.).

Σε περίπτωση «κλαταρίσματος» οπίσθιου ελαστικού, ο οδηγός μπορεί vα
μnv αvτιλnφθεί άμεσα τι έχει συμβεί, ιδ,οίrερο αv το όχnμο αποτελείτο, οπό

συνδυασμό οχημάτων. Η μόνη ένδειξη •κλαταρίσματος» οπίσθιου ελοατι
κού είναι συνήθως n δόνηση του οχήματος. Av συvεχiσει, όμως, vα οδηγεί
ίσως «κλατάρει» κο, δεύτερο ελαστικό. Η διαδικασία αvτιμετώπ,σnς που

r
4
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ακολουθείται είναι οvτίστοιχn με αυτή των εμπρόσθιων ελαστικών.

ο οδηγός πρέπει vα ενημερώσει:
•
τον διαχειριστή του οuτοκιvnτόδρομου
•
τn μεταφορική εταιρεία.
Ο οδηγός πρέπει επιπλέον vα ειδοποιήσει τnv Αστυνομία, διότι παρεμπο
δίzεται n υπόλοιπη κυκλοφορία.

Μελέτες nεριιπώσεων για οδικούς μεταφορείς

Περίοτωσn

6

Οδnγός φορτηγού βρίσκεται στο σημείο σφοδρής μετωπικής σύγκροuσnς δύο ΙΧ
αυτοκινήτων χωρίς νο εμπλακεί σε αυτήν. Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν άλλο
διερχόμενα οχήμοτο.

Α

Πρέπει να σταματήσει υποχρεωτικά ο οδηγός το φορτηγό \JIO να βοηθή
σει;

Β

Αν ο οδηγός σταματήσει, ποιες είναι κατά σειρά οι τέσσερις βασικές ενέρ
γειες στις οποίες πρέπει νο προβεί;

Γ

Ο οδηγός του φορτηγού οποφασίzει νο σταματήσει το όχημα κοι διαπιστώ
νει ότι σι οδηγοί των δύο οχnμότων έχουν βγει οπό αυτά. Ο ένας εκ των
δύο έχει τραυματιστε,ί κοι αιμορραγεί. Ο άλλος έχει τοχυnολμίο, εφίδρω
ση, εππάχυνση της ονοnνοής κοι απώλεια του χρώματος του δέρματος. Σε
τι ενέργειες πρέπει νο προβεί;

Αιιάvrnσn
Α

Ο οδηγός οφεlλει να σταματήσει το φορτηγό γιο να βοηθήσει.

Β Ο οδηγός πρέπει να προβεί κατά σειρά σιις ακόλουθες ενέργειες:

Γ

8

επισήμανση και ασφάλιση του χώρου του ατυχήματος

8

ειδοποίηση των Αρχών

8

περίθολψn τραυματιών

•

δήλωση μαρτυρίας οτυχήμοτος στην Αστυνομία.

1. Για τον οδηγό που οιμορρογεί:
Ο οδηγός του φορτηγού πρέπει να εφαρμ6οει πίεση στην πληγή χωρίς νο nι
έzει οτιδήποτε που θο μπορούσε να κολλήσει σε αυτή ή να οnοκολλnθεf οπό
ουτή. Να δέσει κάτι πάνω στην πλnγή, όπως μιο γό2α ή ένα κομμάτι ύφοσμο,
όσο συντομότερο μπορεί. Πρέπει να φροντίσει ώστε το ύφασμα να είναι όσο
πιο καθορό γίνεται. Αν κάποιο άκρο του σώματος αιμορραγεί, a'λλά δεν έχει
σπάσει, μπορεί να το ανασηκώσει \/Ια να περιορίσει τn ροή του αίματος.

2. Για τον οδηγό με συμπτώματα σοκ:
Ο οδηγός του φορτηγού πρέπει να τον καθησυχάσει με ψύχραιμο λόγια

μιλώντας του αργό κοι σε χαμnλό τόνο κοι νο τον τοποθετήσει σε μέρος
zεστό κοι άνετο. Δεν πρέπει νο του δώσει τροφή ή υγρό.
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7

Οδnγός φορτηγού εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσολοvίκn-Κοστοριά. Εvώ βρίσκεται
επί τnς Εγvοτίος Οδού, οvτιnομβόvετοι ότι έχει εκδnί\ωθεί πυρκαγιά στο όχημα.

Α

Ποιες είvοι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει άμεσο vo προβεί ο οδnγός;

Β

Ο οδnγός υnοmεύετοι ότι n πυρκαγιά έχει εκδnί'Ιωθεί στοv κιvnτήρα του
οχήματος. Τι πρέπει vo κάvει;

Γ

Ο οδnγός διοnιστώvει ότι n πυρκαγιά έχει εκδnίlωθεf στn δεξαμενή καυσί
μων και έχει στη διάθεσή του vερό και έvav πυροσβεστήρα διοξειδίου του
άνθρακα. Τι πρέπει va κάνει;

Λ

Ο οδnγός διοnιστώvει ότι n φωτιά φοίvετaι va έχει πάρει σnμavτικές δια
στάσεις. Τι πρέπει va κάvει;

Aπάvrnσn
Α

Ο οδnγός πρέπει va:
8

Β

ακιvnτοποιήσει με ασφάλεια το όχnμο το συντομότερο δυνατόν

8

ειδοποιήσει τnv Πυροσβεστική

•

αντιμετωπίσει rnv εστία τnς φωτιάς με κaτάλλnnο πυροσβεστήρα.

Av n φωτιά εκδnί\ωθεί στον κιvnτήρο, ο οδηγός πρέπει va εισaγόγει το στό·
μιο του πυροσβεστήρα στο χώρο του κιvnτήρα χωρίς va ανοίξει το καπό.

Γ

Ο οδnγός δεν πρέπει vo προβεί σε κάποιο ενέργεια. Και το δύο αυτά είδn
είναι οκοτάλλnί\ο προς χρήση σε περίπτωση εκδήί\ωσnς πυρκαγιάς στη

δεξαμενή καυσίμου.

4

Ο οδnγός πρέπει va αηομακρυvθsί για va μnv τεθεί σε κίνδυνο η zωή του.
Σε κάθε περίnτωσn όμως πρέπει va:

•

οnομοκρύvει όnοuς τους διερχόμενους οπό το σnμε.fο που
βρίσκεται το όχnμο

8

οπομοvώσει το όχnμο γιο va περιοριστεί ο κίvδuvος
εξόπί\ωσnς της πυρκαγιάς σε γειτοvικά σημείο

8

ειδοποιήσει τnv επερχόμεvn κuκί\οφορίο.

Περίοτωσn

8

Η κυρία Μnλιώtn είναι η οδnγός φορτηγού Α και, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της,
συγκρούστηκε με το ΙΧ επιβσιικό ουτοκίvnιο Β που οδηγούσε ο κύριος Δέγλερnς.

Κανένας οπό τους οδnγοός των δύο οχnμάτωv δεν τροuμοτfστnκε, αλλά υπήρξαν
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υλικές znμιές. Οι δύο οδηγοί οuμπΜρωσοv το έvτuπο της Φιλικής Δήί\ωοnς τρο
χαίου ατυχήματος όπως φοίvετοι στο σχήμα.

Ο κύριος Εuγεν,κός διέσχιzε τυχαίο τnv οδ6 Λέ.c13οu με τη μaτ001κλέrο του (οαpολι
σμέvn στnv εταιρεfο

lnsurance C) και ποροκολούθnσε το σuμβόv. Η κυρία Αδαμοπού

λοu διέσχ~zε πεzή τnv οδό Euξεlvou Πόvτοu και επίσnς naροκολούθnσε το σuμβόv.

Α

Tnv επόμενη

μέρα, η κυρία Μnλιώ

τn διαπίστωσε πως unnpxov 5 Μθn/

·----·~. ·==--·.

nορολείψε,ς στο αvτίγροφο του l!!.~~!ji. ~ιιn.;-·~:.ΞΞεντύπου που είχε κρατήσει Αvα-

:

φέρετε τα προβληματικό πεδίο κα,

--·----

~=- : -

εξηγήστε πώς θα έπρεπε vo είχαν
συμπληρωθεί με βάση το σχεδιά
γραμμα οτuχnμοτος και τις οδηγίες
σuμnΜρωσnς του εντύπου.

Β

Av παροβλεφθαύv τα λάθη σuμπΜ
ρωσnς από τους δύο οδηγούς, τι
ποσοστό unοιτιότnτος στnv πρόκλn
σn ατυχήματος έxouv οι δύο οδηγοί -= ~-1...._
και γιατί;

r

Av παροβλεφθαύv τα λάθη σuμπλή-

·=

··-------------.
·-·------ --

ρωσnς οπό τους δύο οδηγούς, ποιος οδηγός θα αποznμιωθεί;

Δ

Av παραβλεφθούν το Μθn συμπλήρωσης οπό τους δύο οδηγούς, ποιο
εταιρεία θα οποznμιώσει τοv οδηγό που δικαιούται αποznμίωσnς; Αν
δεv είχε συμπληρωθεί το iντυnο Φιλ~κής Δήλωσης τροχαίου ατυχήμα

τος, θα όλλαzε κότι στπv οnόvτnσή σος;

Ε

Αν ο κύριος Ευγενικός είχε επίσnς εμπλοκεί στη σύγκρουση, τι θα συ
νέβαινε σχετ1κά με τη Φιλική Δήλωσn τροχαίου ατυχήματος;

ΣΤ Αν n κυρία Αδομοπούλοu είχε τροuμοηστεί ελοφρό οπό τη σύγκρουση
των οχημάτων Α και Β, τι θα σuvέβαιvε σχετικά με τn Φιλική Δήλωση
τροχαίου ατυχήματος;

Α11άvι:nσn
Α

Λάθn/παραλείψεις:
Πεδίο 5: Λείπουν κάποια

από το στοιχείο των μαρτύρων και συγκεκρι

μένο οι διευθύνσεις και το τηλέφωνο της κuρlος Αδομοπούλοu και του
κυρίου Ευγενικού.
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Πεδίο

9 του

οχnματος Α: Σnμειώνεrαι εκ παραδρομής άδεια οδήγnσπς

κατnγορίας Δ,

Πεδίο

n onofa αvtιστοιχεr σε λεωφορε.fο και όχι σε φορτnγό.

12 του οχήματος Α: Δεν έχει σπμειωθεί ο αριθμός των σnμειωμέ·

vωv τετραγώνων.

Πεδίο

10 του οχήματος Β: Δεν έχει συμnilnρωθεί.

Θα έnρεnε να υnάρ.

χει βέλος nου να δείχνει τnv μπροστά αρισrερή γωνία του ΙΧ επιβοτικού
οχήματος.

Πεδίο

15: Λείπει n

υπογραφή του οδnγού του οχήματος Α, δnilαδή mς

κυρίας Mnilιώτn.

Β

Το όχημα Β είχε nροτεραιότnτα επί τnς συγκεκριμένης διασταύρωσης.
Αν υπήρχε αvtίθετn οήμαvσπ ή σnματοδ6τnσπ, θα είχε επισπμαvθεί σrο
σκαρfφnμα. Επομένως, το όχημα Α όφειλε να παραχωρήσει nροτεραιό·
τnτα και δεν το έκανε. Η κυρία Μnilιώτη είναι υπαίτια του ατυχήματος σε

nοσοσrό

Γ

100%.

Καταρχάς θα αnοzημιωθεf ο κόριος Δέγλερnς, αφοό δεν έφερε ευθόvn
για τnv πρόκilnσπ του ατυχήματος. Η κυρία Μnλιώτη όμως έχει μεικτή

ασφάi\ισπ και επομένως θα αποzημιωθεί και εκείνη.

4

Η κυρία Mnilιώtn θα αnοznμιωθεί αnό την εταιρεία lnsu.rance-A, ενώ ο
κύριος Δέγλερnς θα αnοznμιωθεί αnό την εταιρεία lnsurance·B.
Αν δεν είχε συμnilnρωθεί το έvtυno της Φιλικής Δήλωσης τροχαίου
ατυχήματος, θα anoznμιώvovtav και οι δύο οδηγοί αnό την εταιρεία

lnsurance·A.
Ε

Αν ο κόριος Ευγενικός είχε εμnλακεί στο αrόχnμα, δεν θα ήτav εφικτή η
συμnλήρωσπ εvtόnου Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος, διότι θα
υπήρχαν περισσότερα an6 δύο οχήματα aσφαλισμέva σε διαφορετικές
εταιρείες.

ΣΤ Αν n κυρία Αδαμοnούλου είχε τρουμσπστεr εilαφρό εξαιήας της σόγκρουσπς
των οχημάτων Α και Β, αυτό θα έnρεηε vα οvογραφεί στο πεδίο 3 . Ειδικότε·
ρα, θα έπρεπε να επιλεγεί το «ΝΑΙ• και vα αvαφερθαόν τα σrοιχεία ταυτότη
τος και διεόθwοής της.

Περίπτωση

9

Η Μεταφορική Εταιρεία ΑΕ Διεθνών Μεταφορών ανέλοβε τn μεταφορά από τn
Θεσσοi\οvίκn στην Αυστρία είκοσι

(20)

δεμάτων, που περιέχουν γυναικεία και αν

δρικά ρούχα εililnvικής προέilευσnς. Η συμφωνία προβλέπει παράδοσn στις

Μαρτlου
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Α

Μπορεί να εφαρμοστεί η διεθνnς συμφωνία CMH;

Β

Ποιο είναι το παραστατικό, σύμφωνα με τη Συμφωνία CMR, που πρέπει να
συνοδεύει τα εμπορεύματα, ώστε η μεταφορά να είναι απολύτως σύννομη;

Γ

Ποιοι nαραλομβόvουν αντίγραφα του δελτίου CMR;

Λ

Τι στοιχεία πρέπει να αναγράφει το δελτίο CMR;

Ε

Στην Ιταλία, το φορmγό όχημα που εκτελεί τη μεταφορά σταμαrό στο Πρίvtεzι
για να ξεκουραστεί ο οδηγός. Κλέφτες αφαιρούν δύο δέματα, ενώ ο οδηγός

στην προοπόθειό του να διολευκόvει την υπόθεση με τις πολικές Αρχές, χό
νει πολύτιμο χρόνο και καθυστερεί την παράδοση καrό μία ημέρα. Ο οδηγός
και η μεταφορικn εταιρεία έχουν ευθύνη για mv κλοπή; Για mv καθυστέρηση

παράδοσης των εμnορευμόrωv; Τι έπρεπε να κόvει ο οδηγός;

Auάvrnσn
Α

Ναι, στη συγκεκριμένη περίrπωσπ εφαρμόzεται n διεθνnς συμφωvlα CMR.
Πρόκειται γιο διεθνn οδική μεταφορά εμπορευμάτων, αφού ο τόπος πα
ραλαβής και ο τόπος παράδοσης βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, οι
οποίες έχουν υπογράψει

rn σύμβαση, ασχέτως από rov τόπο διαμονής και

της εθνικότητας των συμβαλλομένων (αnοστολέας-παραλήrπnς). Επιπλέ
ον, n CMR ισχύει για rις μεταφορές επ' αμοιβή (με κόμιστρο), όπως είναι
n εξεταzόμεvn περίrπωσn.

Β

Εκδίδεται δελτίο CMR από rov αποστολέα σε τρία πρωτότυπα αντirυπα, τα
οποία υπογράφονται από τον αποστοilέα και τον μεταφορέα.

Γ

Το πρώτο αντίτυπο nαραλομβόvει ο αnοστοί\έας, το δεύτερο συνοδεύει το
tψιιυρ1:::ύμuιu κuι ιυ ψίιυ ιιυμuμt:ν-ι::ι υιυν μι:::.ιuψuμ,έu.

Λ

Το δελτίο CMR περιέχει τα εξής στοιχεία:
Τnv nμερομnvlα του δείlτfου παράδοσης και τον τόπο στον οποίο εκδόθηκε.
Το όνομα και τη διεύθυνση του αποστοΙΊέα, του μεταφορέα και του παρα
Μrπn.

Τov τόπο και τnv nμερομnvfα παραίlαβής των προς μεταφορά εμπορευμά
των και τον οριzόμενο προς παράδοση τόπο.

Tnv

κοινώς χρπσιμοποιούμεvπ περιγραφή της χρήσης φύσης των εμπο

ρευμάτων και τον τόπο συσκευασίας.

Τον αριθμό των δεμάτων και τα ειδικό σημεία και αριθμούς αυτών.
Το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποιότητα αυτών.
Χρεώσεις που aφοροόν στη μεταφορά (χρεώσεις μεταφοράς, συμηί\nρω

μarικές χρεώσεις, τελωνειακοί δασμοί και ίlοιnές εnιβορόνσεις που προ-
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κύmουν από τη σύνταξη του συμβολαίου μέχρι το χρόνο πορόδοσnς).

Τις απαιτούμενες οδnγfες γιο τις τελωνειακές και λοιπές διατυπώσεις.
Δήλωση ότι

n

μετοφορό υπόκειται, άσχετο οπό οποιονδήποτε αντίθετο

όρο, στις διατάξεις τnς σύμβασης

Ε

CMR.

Ο μεταφορέας (εν προκειμένω n ΑΕ) φέρει ευθννn γιο την οnώί'ιειο του
εμπορεύματος, οπότε επιβαρύνεται με την οποznμίωσn. Η καθυστέρηση
στην πορόδοσn του εμπορεύματος γεννά δικαίωμα οnοznμίωσnς γιο τον

nopo.Mmn,

ο οποίος μπορεί να τn διεκδικήσει οπό τn μεταφορική εται

ρεία. Ο οδηγός όφειλε να παρκάρει το όχημα σε ασφαλές (φυλασσόμενο)
πάρκινγκ, ενόσω ο ίδιος ξεκουροzότον.

Περίοτωσn

10

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπάλληλος μεταφορικής εταιρείας και έρχεται καθημερι
νό σε επαφή με πολλά άτομο. Λόγω καθυστέρησης τπς άφιξης στον προορισμό του,

διαπληκτίστηκε έντονο με τον υπεύθυνο προμηθειών, ο οποίος είχε την ευθύνη ορ
γάνωσης της μετακίνησης οπό την πλευρό του πελάτη. Ο υπεύθυνος προμηθειών
ήταν ιδιαίτερο ερειστικός και επιθετικός, με οποτέί\εσμο n κατάσταση να τεθεί εκτός
ελέγχου κοι να υπάρξουν χειροδικίες και οπό τις δύο πλευρές.

Α

Με ποιο άτομο έρχεται σε εηοφr\ ο οδηγός στο ηί\οfσιο της εργασίας του;

Β

Ποιες μπορεί να είναι οι εμπορικές συνέπειες τnς διένεξης του οδηγού με
τον υπεύθυνο προμηθειών γιο τπν εταιρεία;

Γ

Ποιες μπορεί να είναι οι οικονομικές συνέπειες της διένεξης ουτr\ς γιο τον
οδηγό και την εταιρεία;

Αιιάνrnσn
Α

Ο οδηγός έρχεται σε επαφή με το εξής πρόσωπο:
1. Τους πελότες, τους οποίους κοί\είτοι να εξυπηρετήσει.
2. Το άτομο που είναι ενδεχομένως υπεύθυνο γιο τn φόρτωση και την εκ
φόρτωση των εμπορευμάτων.

3.

Τους λοιπούς υπολλλλους και τn διοίκηση τnς μεταφορικής επιχεί
ρησης, οπό τους οποίους λομβάνε.ι πληροφορίες κοι οδηγίες γιο την

εργοσfο του. Είναι σοφές ότι ο οδηγός θα πρέπει να επιδιώκει την κο
ί\ύτερn δυνατή συνεργασία με το ί\οιπό προσωπικό της μεταφορικής
εηιχείρnσnς, ώστε να είναι αποδοτικότερη τόσο η δική του εργασία,
όσο κοι η επιχείρηση κοθουτri.
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4.

Τους πιθανούς ενδιάμεσους (υπεύθννοι προμηθειών κ.i\π.), οι οποίοι έχοw

την εuθύνn ορνόνωσης της μεraκfvnonς από την πλευρό του nελάτn.

5.

Τρίτους, όnως οι εργazόμεvοι σε nρaτήριa βεvzίvnς, συνεργεία και
δι6διa.

6.

Το aστwομικό όργανα, των onofωv τις οδnγ{ες και παραινέσεις ο οδn·

γός πρέπει να aκοί'.οuθεί πιστά.

Β

Σε εμπορικό επίπεδο η οποιαδήποτε «ατυχής» συμπεριφορά του οδηγού
anοτελεί κοτaρχός δυσφήμιση για τn μεταφορική εnαεfρnσn και μπορεί vo

οδηγήσει σε απώλεια πελατών. Σε μια nερfοδο υψnί'.ού ανταγωνισμού των
μεταφορικών εnαειρήσεωv, κάτι τέtοιο δεν εfvaι αποδεκτό, αφού το ίδιο κοι·

v6 πελατών ενδεχομένως να διεκδικούν πολλές επαειρήσεις. Σwεπώς, η
εμrιλοκή του οδηγού σε διαμάχη κ.λη. znμιώvει άμεσα την εnαε(ρnσn στην
οποία εργάzετaι.

r

Σε οικονομικό επίπεδο μπορούν να διακριθούν τόσο βρaχυπρ6θεσμες
συνέπειες όσο και μέεσο-μaκροnρ6θεσμες. Στις βρaχυπρ6θεσμες σwέπειες

εντάσσονται οι ποινές και τα πρόστιμα που ενδεχομένως χρειαστεί να nίln·
ρώσει ο οδηγός κοι
συμnεριφοράς του

εξύβριση ή

n

n μεταφορική επαεfρnσn, ως αποτέί\εσμα της μn ορθής
οδηγού. Λόγου χόρn, n προβi\πμοτική συμπεριφορά, n

χειροδικία στο rιλοίσιο μιας διαμάχης μπορούν να οδnγήσοw

σε δικαστική διένεξη, πρόστιμα και anοznμιώσεις, τα οποία θα χρειοστεf va
καταβάλει ο οδηγός και

n

μεταφορική επαεfρnσn. Οι ποινές μπορεf να είναι

χρηματικές, να αφορούν ποινικές διώξεις, σrΜ και την προαωριvή παύση της
λειτουργ{aς της μεταφορικής επαείρnσnς. Οι μοκροπρ6θεσμες πόί\ι σwέπει·
ες εfvοι άμεσα συσχετισμένες με τις εμπορικές, αφού

n

μεfωσn των πελατών

οδηγεί αυτόματα και σε μείωση των εσόδων της μεταφορικής επαείρnσnς.

Περίnτωσn

11

Ο οδηγός αρθρωτού οχήματος, που είvαι εξοπί\ισμέvο με πλευρικές κουρτίνες, πρό·
κειτaι να εκτεί\έσει το δρομοί\όγιο Θεσσaί\οvίκn-Αθήva. Το φορτίο οnοτελείτaι από

διαφορετικά αντικείμενα ως προς το βάρος και τοv όγκο (μεικτά φορτία).

Α

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να εφορμόσει για την ασφόλισn
των μεικτών φορτίων;

Β

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μετά από ένα απότομα φρενάρισμα, δια·
πιστώνει (από τον καθρέπτη) πως η μια πλευρά της κουρτίνας έχει διογκω

θε(. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί;
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Γ

Μετά mν πορόδοσn ιου φορτίου ετοιμάzειοι va επιστρέψει στη Θεσσαλο
νίκη. Το όχημα είναι άδειο (χωρίς φορτίο) και επικροτούν δυσμενείς και·
ρικές συνθήκες. Πώς θο πρέπει νο ασφαλίσει τις κουρτίνες στο όχημα;

A11άvrnσn
Α

Κάθε μέρος ενός μεικτού φορτίου πρέπει νο οσφοl\fzετοι με σταυρωτά δε
σίματα με τρόπο κατάλληλο γιο το είδος του φορτfου. Πιο συγκεκριμένο,
πρέπει

8

va εφαρμοστούν οι παρακάτω κανόνες:

Βαριά αντικείμενο πρέπει νο αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέ
ρος του φορτίου.

•

Ελαφριά και εύθραυστο αντικείμενο πρέπει va αποτελούν το πάνω

8

Όταν φορτώνονται διαφορετικά μεγέθη κιβωτίων, τα μικρό κιβώηο

και τα πορόπllευρα μέρη του φορτίου.
πρέπει

va

τοποθετούντο, στο κέντρο, ενώ το μεγοllύτερο πρέπει

va

αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.

8

Ανομοιόμορφα αντικείμενα πρέπει νο τοποθετούνται στο επάνω μέ
ρος του φορτίου. Όταν αυτό δεν είναι εύκολο, πρέπει νο τοποθετού
νται στο κέντρο του φορτίου.

Β

Μόλις ο οδηγός παρατηρήσει ότι μια πλευρό της κουρτίνας έχει διογκωθεί,
θα πρέπει νο στομοτήσει το όχημα αμέσως και με οσφάllειο. Η κουρτίνα
μπορεί νο είναι η μόνη στήριξrι κάποιου φορτίου που έχει μετατοπιστεί,
γι' αυτό δεν θο πρέπει

va την ανοίξει

πριν εllέγξει. Θο πρέπει νο εισέλθει

στο χώρο φόρτωσης οπό την πίσω πόρτο του οχήματος ή ονοίγοντος προ
σεκτικά την αnSVαvτ:ι κοuρτfvα, εάν βέβαια αυτή δεν nαρουσιάzε.ι σημεία

διόγκωσης. Στη συνέχεια, εφόσον η κατάσταση έχει εκτιμηθεί, θα πρέπει

va αξιολογήσει τη δυνοτότnτο συνέχισης του ταξιδιού ή την ανάγκη va
καllέσει βοήθεια.

Γ

Ο οδηγός θο πρέπει να οσφοllίοει και τις δύο κουρτίνες στο δύο άκρο του
ομοξώμοτος του οχήματος, μειώνοντας έτσι την αντίσταση του οέρο και
εξαllείφοντος την πιθανότητα να παρασύρει ο σέρας τις κουρτίνες.
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