ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008
ΚΙΝ.6944 677104

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
 Ογκώδες αντικείμενο επιτρέπεται να εξέχει 30 % προς τα πίσω χωρίς άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ
 1.ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κόκκινες Τριγωνικές πινακίδες με κίτρινο φόντο.
 2.ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Α.ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

Κόκκινες στρόγγυλες με άσπρο φόντο.
ΠΡΟΣΟΧΗ … Ερωτήσεις 235-236-238-240.

ΓΕΝΙΚΑ απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν
πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν
μόλυνση των υδάτων (ΕΡ.240)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Τα παραπάνω που συμπεριλαμβάνουν το ίδιο σήμα επειδή έχουν
να κάνουν με κατεύθυνση αναφέρονται πλέον σε οχήματα που
μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.(ΕΡ.235-236-238)
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

Σελίδα 1

Κόκκινες στρόγγυλες με μπλε φόντο.
Β.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Κυκλικές μπλε.
(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

κ.α
 3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

-Οδοδείκτες

-Λοιπές Πληροφοριακές πινακίδες
 4.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
Συνοδεύουν ΠΑΝΤΑ κάποια από τις κύριες πινακίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέχρι αυτό το σημείο απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Προτεραιότητα η συνεχόμενη γραμμή

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ
 Ιεραρχία που ισχυεί στις διασταυρώσεις..
1.Τροχονόμος
2.Φωτεινοί σηματοδότες
3.Πινακίδες Προτεραιότητας
4.Δεξιά προτεραιότητα
 ΣΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Υποχρεωτική διακοπή πορείας

Υποχρεωτική διακοπή πορείας για όσους κινούνται κατά μέτωπο ή
πλάτη του τροχονόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ





ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 130 km/h

ΟΔΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 110 km/h


ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 50 km/h
 ΛΟΙΠΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 90 km/h

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ
o Διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή..ΔΕΝ επιτρέπεται η προσπέραση.
o Μονή διακεκομμένη γραμμή..Επιτρέπεται η προσπέραση.
o Μόνη διακεκομμένη γραμμή και μονή συνεχόμενη γραμμή..Προσπερνάμε
ΜΟΝΟ όταν η διακεκομμένη βρίσκεται από την μεριά της δικής μας
λωρίδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ …Ερώτηση 3 (Θέση στο οδόστρωμα αν πρόκειται να στρίψουμε
αριστερά από οδό διπλής κατεύθυνσης)
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Χρόνος Αντίδρασης
Απόσταση που διανύσαμε σε 1 sec σε m
Πολλαπλασιάζουμε (x3) το ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητας.
Π.χ 50km/h 5*3=15m/sec
 Απόσταση ακινητοποίησης
Πολλαπλασιάζουμε με τον εαυτό του τον αριθμό των δεκάδων της ταχύτητας.
Π.χ 90km/h 9*9=81m/sec
 Απόσταση ασφαλείας
Είναι 2 sec.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 Απαγορεύεται η στάθμευση σε απόσταση λιγότερο από …
5μ. από ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ
5μ. από ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
10μ. από ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ (από την πλησιέστερη οριογραμμή του
κάθετου οδοστρώματος)
12μ. από ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
12μ. από STOP
15μ. από ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
20μ. από ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
 Στάθμευση με το μπροστινό μέρος σε ανηφορική κλίση
Βάζουμε χειρόφρενο και ΠΡΩΤΗ ταχύτητα. (Ερώτηση 45)
 Στάθμευση με το πίσω μέρος σε ανηφορική κλίση
Βάζουμε χειρόφρενο και ΟΠΙΣΘΕΝ. (Ερώτηση 47)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΣΤΕ,ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΤΕ,ΣΑΣ ΠΡΟΣΠΕΡΝΟΥΝ
 Σε οδούς με κλίση προτεραιότητα έχει το ανερχόμενο όχημα, υποχωρεί
δηλαδή το κατερχόμενο (Εφόσον πρόκειται για τα ίδια οχήματα).
 Εφόσον πρόκειται για διαφορετικά οχήματα υποχωρεί το ελαφρύτερο όχημα.
 Πλευρικό όριο ασφαλείας που πρέπει να διατηρούμε από πεζούς, ζώα, ιππείς
και σταθμευμένα οχήματα είναι 1m,όσο περίπου δηλαδή το άνοιγμα της
πόρτας ενός αυτοκινήτου.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΣΤΡΟΦΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ


Διεθνής Αρτηρία



Εθνικές Οδοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ,ΦΑΡΜΑΚΑ
 Ανώτερα επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ..
0,5γρ/λ αίματος και 0,2γρ/λ αίματος για Νέους οδηγούς.
0,25 χιλιοστογραμμάρια / λίτρο εκπεμπόμενου αέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
 Αυτοκινητόδρομος υποδεικνύεται με πράσινες πινακίδες.
 Οδός ταχείας κυκλοφορίας υποδεικνύεται με μπλε πινακίδες.
 Η στάθμευση στον αυτοκινητόδρομο γίνεται μόνο σε κατάλληλα
διαμορφωμένους χώρους που επισημαίνονται με ειδικές πινακίδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
 Φώτα Πορείας εμβέλεια 100m.
Φώτα Διασταυρώσεως εμβέλεια 40m.
Φώτα θέσεως ορατά από απόσταση 300m.
 Εντός κατοικημένων περιοχών χρησιμοποιούμε μόνο τα φώτα διασταυρώσεως
και χρησιμοποιούμε τα φώτα πορείας μόνο εάν δεν υπάρχει επαρκής
φωτισμός.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
 Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος εξαιτίας βροχής η πρόσφυση μειώνεται κατά
50% σε σχέση με το στεγνό οδόστρωμα.
 Σε περίπτωση χιονιού τοποθετούμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες σε 2
τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς.
 Αν το όχημα γλιστρήσει προς τα δεξιά πρέπει να στρίψουμε προς τα δεξιά το
τιμόνι μας για να το επαναφέρουμε. Αν γλιστρήσει προς τα αριστερά πρέπει να
στρίψουμε προς τα αριστερά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΒΟΥΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
 Κάνουμε στάσεις κάθε 2 ώρες. Η στάση διαρκεί 15 λεπτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
 Αδίκημα φυγής… Ποινή φυλάκισης και αφαίρεση άδειας οδήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ : Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι (κοσκίνισμα).
 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ : Προκαλεί απόκλιση της πορείας του οχήματος.
 Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν ξεκινά οφείλεται σε κακή κατάσταση του
συσσωρευτή (μπαταρία).
 Σε περίπτωση ακάθαρτου φίλτρου αέρα έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση
καυσίμου.
 Όταν ο κινητήρας παρουσιάζει διακοπές κατά την λειτουργία του και δεν
οφείλεται σε έλλειψη βενζίνης υπάρχει κακή λειτουργία ηλεκτρικού
κυκλώματος.
 Στο ελαστικό 175/70 R15 87T το μέγεθος 15 δηλώνει την διάμετρο της ζάντας
(σε ίντσες) που μπορεί να τοποθετηθεί το ελαστικό.
 Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών κάθε μήνα.
 ΜΠΛΕ ΚΑΠΝΟΣ
Καύση λαδιού λίπανσης
ΑΣΠΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣ Έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣ Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου
ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Βλάβη στο σύστημα ψεκασμού
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται :
100μ. σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας
50μ. στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο
20μ. εντός κατοικημένων περιοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
 ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ -Φυγή σε ατύχημα
-Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα ανώτερη του 1,10γρ/λ
αίματος.
 Δίπλωμα Β’ κατηγορίας μας επιτρέπει να οδηγούμε όχημα με μεικτό βάρος
μέχρι 3500kg και 9 (8+1 του οδηγού) θέσεις.
 Αν εμπλακούμε σε ατύχημα με τραυματισμό το αναφέρουμε στην αστυνομία
το ταχύτερο δυνατόν.
 Αν εμπλακούμε σε ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές ενημερώνουμε τον
ζημιωθέντα μέσα σε 24 ώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 Τριοδικοί καταλύτες μειώνουν την εκπομπή των ρύπων κατά 90%.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ…!!!

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
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