
 

               

                                               

1η ερώτηση: Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας; 

Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πολλά, όπως, όταν ερχόμαστε στη 

δυσάρεστη θέση να δίνουμε πρόστιμα στους παραβάτες. Επίσης λυπόμαστε 

πολύ, όταν συμβαίνουν ατυχήματα με νεκρούς και τραυματίες. 

2η ερώτηση: Ποια είναι τα πιο σοβαρά λάθη που κάνουν οι οδηγοί; 

Απάντηση: Η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η 

παράβαση του φωτεινού σηματοδότη και η χρήση κινητού, πιστεύω είναι τα 

σοβαρότερα λάθη που κάνουν οι οδηγοί, γιατί έχουν τις μεγαλύτερες 

πιθανότητες να προκαλέσουν ατυχήματα. 

3η ερώτηση: Ποια είναι τα πιο σημαντικά λάθη που κάνουν οι πεζοί; 

Απάντηση: Να προχωράνε κάτω από το πεζοδρόμιο (όπου υπάρχει) και να 

διασχίζουν ένα δρόμο ή μια διασταύρωση χωρίς να ελέγξουν.  

4η ερώτηση:  Τι πρέπει να κάνουμε όταν βρεθούμε σε διασταύρωση; 

Απάντηση: Πρώτα πρέπει να δούμε αν υπάρχει διάβαση πεζών και φωτεινός 

σηματοδότης. Αν υπάρχει, περιμένουμε να ανάψει το πράσινο φανάρι και 

διασχίζουμε τον δρόμο από την διάβαση. Στην περίπτωση που τα παραπάνω 

δεν ισχύουν, ελέγχω τον δρόμο και περνάω από το πιο σύντομο σημείο του 

δρόμου, που είναι η ευθεία. 

5η ερώτηση: Γιατί δεν είναι σωστό να φοράμε ακουστικά όταν προχωράμε 

στο δρόμο; 

Απάντηση: Γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε τι γίνεται γύρω μας π.χ. τους 

ήχους και τις κόρνες των οχημάτων. 

6η ερώτηση: Ποια είναι η ηλικία των οδηγών που εμπλέκονται συχνότερα σε 

τροχαία ατυχήματα; 



Απάντηση: Οι νέοι οδηγοί 20 έως 30 ετών εμπλέκονται συχνότερα σε τροχαία 

ατυχήματα γιατί τους λείπει η πείρα και με την ριψοκίνδυνη οδήγηση 

πιστεύουν ότι αποκτούν περισσότερη αξία στις παρέες των συνομηλίκων 

τους. 

7η ερώτηση: Ποιες είναι οι ποινές για όσους οδηγούς παραβιάζουν τον κ.ο.κ; 

Απάντηση: Ανάλογα με την παράβαση υπάρχει ποινή, που μπορεί να είναι 

χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων ακόμα και να 

οδηγηθεί ο παραβάτης στο δικαστήριο. 

8η ερώτηση: Για τους ποδηλάτες που παραβιάζουν τον κ.ο.κ υπάρχουν 

ποινές; 

Απάντηση: Σε ό,τι αφορά την παραβίαση των πινακίδων της τροχαίας και του 

φωτεινού σηματοδότη οι ποινές είναι οι ίδιες που ισχύουν και για τα 

μηχανάκια  

9η ερώτηση: Υπάρχει ποινή για όσους πετάνε έξω από το παράθυρο του 

αυτοκινήτου σκουπίδια; 

Απάντηση: Ασφαλώς, γιατί είναι επικίνδυνο και αντικοινωνικό, εφόσον δεν 

υπολογίζουμε την επιβάρυνση που προκαλούμε στο περιβάλλον και τους 

συμπολίτες μας.  

10η ερώτηση: Ποια οχήματα ευθύνονται για σοβαρά ατυχήματα; 

Απάντηση: Τα μηχανάκια, επειδή οι επιβαίνοντες σε αυτά είναι περισσότερο 

εκτεθειμένοι σε κινδύνους. 

11η ερώτηση: Έχετε κινδυνέψει κατά τη διάρκεια της εργασίας σας; 

Απάντηση: Εγώ δεν έχω κινδυνέψει ποτέ, όμως συνάδελφοι μου που 

υπηρετούν στις μεγάλες πόλεις διατρέχουν καθημερινό κίνδυνο, όχι μόνο από 

τους απρόσεχτους οδηγούς, αλλά και από τους κακοποιούς. 

12η ερώτηση: Η στολή των τροχονόμων είναι διαφορετική από των 

υπόλοιπων αστυνομικών; 

Απάντηση: Οι τροχονόμοι έχουν μία λευκή ζώνη διαγώνια στη στολή τους. 

Επίσης, το βράδυ, μπορεί να φορούν ένα φωσφοριζέ  γιλέκο. Ορισμένες 

φορές, φοράνε ένα παντελόνι που λέγεται παντελόνι εκστρατείας και τους 

βοηθάει να κινούνται πιο εύκολα. 

13η ερώτηση: Οι τροχονόμοι έχουν κι άλλα καθήκοντα εκτός από το να 

ρυθμίζουν την κυκλοφορία; 

 



Απάντηση: Στα καθήκοντα των τροχονόμων είναι να ελέγχουν παραβάσεις, να 

πηγαίνουν στον τόπο των ατυχημάτων και να φροντίζουν για την μεταφορά 

των τραυματιών, αν υπάρχουν, επίσης μπορεί να συνοδεύουν επίσημα 

πρόσωπα. 

14η ερώτηση: Πότε σταματάτε ένα όχημα για έλεγχο; 

Απάντηση: Όταν ο οδηγός του οχήματος έχει κάνει παράβαση και, κάποιες 

φορές, σταματάμε τα οχήματα για δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

15η ερώτηση: Ποια είναι η μεγαλύτερη παράβαση που μπορεί να κάνει 

κάποιος και ποιο είναι το πρόστιμο; 

Απάντηση: Η πιο σοβαρή παράβαση είναι η οδήγηση υπό την επίδραση 

αλκοόλ. Το πρόστιμο μπορεί να είναι ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (200 

έως 3.000 ευρώ) ή για πιο σοβαρές περιπτώσεις, αφαίρεση της άδεια 

οδήγησης και φυλάκιση έως 6 μήνες 

16η ερώτηση: Υπάρχει σχολή για τροχονόμους; 

Απάντηση: Οι τροχονόμοι τελειώνουν τη σχολή της αστυνομίας και ύστερα 

πηγαίνουν στην τροχαία. Αρχικά μαθητεύουν δίπλα σε έναν έμπειρο 

τροχονόμο ώσπου να αποκτήσουν κι αυτοί επιπλέον γνώσεις και πείρα. 

17η ερώτηση: Επιτρέπεται κάποιος να κάνει θόρυβο με το όχημά του;  

Απάντηση: Αν και ο υπερβολικός θόρυβος δεν προκαλεί ατυχήματα, εν 

τούτοις απαγορεύεται, γιατί είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Άλλωστε 

στην άδεια οδήγησης κάθε οχήματος αναγράφεται η επιτρεπόμενη ένταση του 

ήχου. 

18η ερώτηση: Πρέπει να ακολουθούμε τις υποδείξεις των τροχονόμων ή τα 

σήματα; 

Η ιεραρχία έχει ως εξής: Πρώτον υπακούμε στις υποδείξεις του τροχονόμου, 

δεύτερον στους φωτεινούς σηματοδότες, τρίτον στις πινακίδες του κ.ο.κ. και 

τέλος δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν που κινείται στα δεξιά μας. 

19η ερώτηση: Αν έχετε διακόψει την κυκλοφορία κι ένας οδηγός δεν 

σταματήσει τι θα κάνετε; 

Ή θα τον καταδιώξουμε ώστε να καταφέρουμε να τον σταματήσουμε ή θα 

πάρουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του, θα τον εντοπίσουμε στα 

αρχεία της τροχαίας και θα του επιβάλουμε το ανάλογο πρόστιμο. 

 

 



20η ερώτηση: Με ποιες καιρικές συνθήκες είναι πιο δύσκολη η δουλειά σας; 

Όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή δυνατή βροχή με 

υπερβολικό κρύο τον χειμώνα και καύσωνα το καλοκαίρι. 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 

Ερμηνεία λεξιλογίου 

υπό την επήρεια: εξαιτίας της επίδρασης 

εμπλέκονται: συμμετέχουν 

εκτεθειμένοι: απροστάτευτοι 

δειγματοληπτικούς: παίρνω μικρό αριθμό ατόμων από έναν πληθυσμό για να 

ελέγξω ή να ερευνήσω κάτι. 

εν τούτοις: παρ’ όλα αυτά 

ιεραρχία : η τοποθέτηση ανθρώπων ή πραγμάτων σε θέσεις από την 

κατώτερη προς την ανώτερη 

 

 

 

 

 


