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Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Ο άνθρωπος από πολύ παλιά χρησιμοποιούσε διάφορα μέσα για τις 

μετακινήσεις του στη ξηρά και στην θάλασσα και πολύ αργότερα στον αέρα και 
στο διάστημα. Τα ζώα ήταν το πρώτο μεταφορικό μέσο που χρησιμοποίησε ο  
άνθρωπος στην ξηρά ενώ μια απλή σχεδία ήταν το πρώτο πλωτό μέσο. Η 
ανακάλυψη του τροχού (πέτρινος αρχικά)  που ανάγεται στο 5000 π.Χ στην 
Μεσοποταμία έδωσε μια καινούργια δυναμική στις μετακινήσεις των ανθρώπων. 
Με τη βοήθεια του τροχού ο άνθρωπος έφτιαξε τις πρώτες άμαξες οι οποίες 
κινούνταν φυσικά με τη δύναμη των ζώων (άλογα, βόδια). Για πολλούς αιώνες η 
κίνηση των μεταφορικών μέσων είτε  της ξηράς είτε της θάλασσας γινόταν 
αποκλειστικά με την αιολική ενέργεια ή με την μυϊκή δύναμη των ζώων και των 
ανθρώπων. Η ανακάλυψη της ατμομηχανής τον 17ο αιώνα αλλάζει ριζικά το 
προφίλ των μεταφορικών μέσων. Πολύ γρήγορα δημιουργείται το πρώτο 
ατμοκίνητο τρένο, το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο και το πρώτο ατμοκίνητο 
αυτοκίνητο. Με την ανακάλυψη των μηχανών εσωτερικής καύσης και ντίζελ τα 
μεταφορικά μέσα γίνονται πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα καθώς επίσης 
εμφανίζονται και τα πρώτα αεροπλάνα (1903). 

Μπορούμε να κατατάξουμε τα μεταφορικά μέσα στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Στη κατηγορία αυτή είναι όλα τα μέσα που βρίσκονται στην ξηρά. Τέτοια 
μέσα είναι: 

1. Τυχαίας διαδρομής π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατο, μηχανάκι, πατίνι κ.λ.π 
2. Καθορισμένης διαδρομής π.χ. Σιδηρόδρομος, τραμ, μετρό, προαστιακός, 

τρόλεϊ, τελεφερίκ, κυλιόμενες σκάλες, γερανός κ.τ.λ.                                                                                           
Τις σημερινές χερσαίες μεταφορές τις χρησιμοποιούμε για να 

μεταφερθούμε πάνω στην Γή. Τα μέσα μεταφοράς είναι: το οδικό 
δίκτυο ο σιδηρόδρομος και οι αγωγοί πετρελαίου και οι αγωγοί φυσικού αερίου 

Στην πρώτη ανθρώπινη κοινωνία, το βάρος των μεταφορών έπεφτε στη 
γυναίκα, που μετάφερε το μωρό της και τα πρωτόγονα εργαλεία της οικογένειας 
κατά τις μετακινήσεις της. 

Στα προϊστορικά χρόνια αρχίζει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί διάφορα ζώα, 
σκύλους, άλογα, βόδια κι αργότερα καμήλες, ελέφαντες, τάρανδους κλπ. , Γιατί 
τα πράγματα που θέλει να μεταφέρει δεν μπορεί πάντα να τα μετακινήσει ο ίδιος. 

Μετά την εφεύρεση του τροχού, δημιουργεί τα πρώτα οχήματα (άμαξες) 
κι αρχίζει ν 'ανοίγει και να κατασκευάζει δρόμους. Οι Ρωμαίοι είχαν κατασκευάσει 
ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό οδικό δίκτυο, που τμήματά του διασώζονται 
μέχρι σήμερα (π.χ. η Εγνατία οδός στη Θεσσαλονίκη). Αργότερα, το 15ο αιώνα, 
εμφανίζονται οι περίφημες ταχυδρομικές άμαξες, που μετέφεραν ανθρώπους, 
αποσκευές, το ταχυδρομείο και λίγα εμπορεύματα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Σημαντικό σταθμό στην ιστορία των μεταφορών αποτέλεσε η εφεύρεση 
της ατμομηχανής και του σιδηρόδρομου. 

Τέλος, οι εφαρμογές του ηλεκτρισμού κι η εφεύρεση του αυτοκινήτου, 
βοήθησαν πολύ την ανάπτυξη των μεταφορών. 

 

 
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Στη κατηγορία αυτή είναι όλα τα μέσα που πετάνε στον αέρα και στο 
διάστημα: 

1. Ελαφρύτερα από τον αέρα αερόστατα, αερόπλοια (ζεππελιν- zeppelin) 
κ.λ.π 

2. Βαρύτερα από τον αέρα Επιβατικά-φορτηγά-στρατιωτικά αεροπλάνα, 
ελικόπτερα, υδροπλάνα, ανεμόπτερα,διαστημόπλοια κ.λ.π 

Μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία των εναέριων μεταφορών ξεκινάει όταν 
στις 17 Δεκέμβρη 1903 οι αδελφοί Όρβιλ και Γουίλμπερ Ράιτ πραγματοποίησαν 
επιτυχημένες δοκιμές πτήσης μηχανοκίνητου ανεμόπτερου με έλεγχο 
περιστροφής (roll) (ή σωστότερα διατοιχισμού[), έλεγχο εκτροπής (yaw) και 
έλεγχο κλίσης (pitch) (ή σωστότερα πρόνευσης[). Τα σύγχρονα επιβατικά τζετ 
κινούνται με ταχύτητες 500 με 700 Km/h (περίπου 0.5 φορές η ηχητική 
ταχύτητα). 

Σήμερα οι αεροπορικές μεταφορές καταλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι της 
μεταφορικής δραστηριότητας επιβατών και εμπορευμάτων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι για την Ελλάδα το 2005 η κίνηση στα πολιτικά αεροδρόμια ήταν: 
400.000 πτήσεις, 36.000 επιβάτες, 140.000 τόνοι εμπορευμάτων περίπου[. 

Οι εναέριες μεταφορές άρχισαν το 18ο αιώνα με την ανακάλυψη του 
αερόστατου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF_%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82#cite_note-2
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Κατά τον 19ο αιώνα χρησιμοποιήθηκαν πηδαλιουχούμενα αεροσκάφη. 
Οι εναέριες μεταφορές όμως άρχισαν κυρίως τον 20ο αιώνα, με την 

εφεύρεση του αεροπλάνου. 
Η εμφάνιση των διαστημόπλοιων άνοιξε καινούριους ορίζοντες στις 

εναέριες μεταφορές και στα διαπλανητικά ταξίδια. 
Το αεροπλάνο αποτελεί το ταχύτερο μέσο μεταφοράς. Κινείται με 

ταχύτητα υποπολλαπλάσια των αυτοκινήτων και των τρένων και πολύ 
περισσότερο των πλοίων. Κινούνται ανεξάρτητα από την διαμόρφωση του 
εδάφους και μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες αλλά και ευαίσθητα εμπορεύματα 
μεγάλης αξίας και μικρού όγκου. 

 

 
 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Στη κατηγορία αυτή είναι όλα τα μέσα που βρίσκονται στις θάλασσες, στις 
λίμνες και στα ποτάμια: 

1. Μικρών αποστάσεων βάρκες, ρυμουλκά, σχεδίες ,ιστιοφόρα, 
βενζινάκατος, χοβερκραφτ, υδροπλάνα, κανό, ποδήλατα, δελφίνια κ.α. 

2. Μεγάλων αποστάσεων Εμπορικά πλοία, δεξαμενόπλοια, μαούνες, 
υπερωκεάνια, υποβρύχια, φορτηγά, παγοθραυστικά, αεροπλανοφόρα, ατμόπλοια 
κ.τ.λ. 

Τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς κάνουν το ίδιο ακριβώς με τα χερσαία αλλά 
στη θάλασσα. Είναι ένας τρόπος να διασχίσει κανείς το απέραντο αυτό γαλάζιο 
στρώμα και να φτάσει στον προορισμό του. 

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο των 
γενικών μεταφορών ανθρώπων και φορτίων, που εκτελούνται με εμπορικά πλοία, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
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η ιστορία των οποίων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ποσοστό 80-85% του 
παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται με πλοία. Η ναυπήγηση σκαφών από την εποχή 
του Ομήρου και η συνεχής εξέλιξη από το κουπί στο ιστίο, την εφεύρεση 
της πυξίδας, όπου επέτρεψε στους θαλασσοπόρους την ανακάλυψη νέων 
θαλάσσιων οδών και τόπων ανάπτυξης εμπορίου και στη συνέχεια η εφαρμογή 
του ατμού, της έλικας και της επιλογής του σιδήρου και του χάλυβα ως μέσον 
υλικού, έδωσαν μια εκπληκτική πρόοδο στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Η σύγχρονη ναυπηγική βιομηχανία, με την παράλληλη διάνοιξη διωρύγων, 
την βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την ίδρυση μεγάλων 
ναυτιλιακών εταιρειών, παρουσιάζει μια εκπληκτική άνοδο που όμοιά της δεν 
υφίσταται σε άλλους τομείς μεταφορών. Με τη σύγχρονη και ευρύτατη 
εξειδίκευση των τύπων των πλοίων το διεθνές εμπόριο πραγματοποιείται σε 
τεράστιες ποσότητες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για παράδειγμα η ανάγκη 
μεταφορών μεγάλων ποσοτήτων φορτίων ιδιαίτερα χύδην (χύμα) οδήγησε στη 
ναυπήγηση των φορτηγών μπαλκ κάριερς, των φορτηγών, 
των εμπορευματοκιβωτιοφόρων (Κοντέινερς) αλλά και αυτών 
των δεξαμενοπλοίων, καθώς και άλλων πολλών, που συνεχίζουν με σταδιακή 
αύξηση μεγεθών. Οι άλλοτε, πριν μερικών δεκαετιών, υφιστάμενες διεθνείς 
γραμμές τακτικών (δρομολογίων) και ελεύθερων, στις μέρες μας φέρονται να 
έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από τους παραπάνω εξειδικευμένους τύπους 
πλοίων. Σήμερα μόνο ιδιαίτερα ακριβά είδη μεταφέρονται με αεροπλάνα που 
όμως έχουν αυξήσει την μεταφορά προσώπων. Οι δε χερσαίες μεταφορές 
συνεχίζουν τη διακίνηση αγαθών σε επιμέρους μικρές ποσότητες αλλά και με 
αύξηση του επιβατηγού κοινού χωρίς όμως ιδιαίτερη ανάγκη εξειδικευμένων 
μέσων μεταφορών. 

Θαλάσσιες μεταφορές που εκτελούνται με σταθερή περιοδικότητα μεταξύ 
λιμένων χαρακτηρίζονται γενικά θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι θαλάσσιες 
συγκοινωνίες διακρίνονται σε διεθνείς και εσωτερικές, (εντός της επικράτειας). 
Και οι μεν πρώτες αν επεκτείνονται σε ανοικτές θάλασσες, ωκεανούς 
χαρακτηρίζονται ποντοπόρες, οι δε δεύτερες εφαρμόζοντας ακτοπλοΐα κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους ονομάζονται ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. 

Με τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς ο άνθρωπος εξερευνά τη θάλασσα και τη 
θαλάσσια ζωή. Η θαλάσσια μεταφορά υπερέχει όταν πρόκειται για τη μεταφορά 
μεγάλων φορτίων. Κάνουν εφικτό το εμπόριο με πολύ μακρινές χώρες. Επίσης με 
αυτά μεταφέρονται το πετρέλαιο το φυσικό αέριο κ.λ.π. σε άλλες χώρες που το 
χρειάζονται. 

Ένα πλοίο χρειάζεται πολλά άτομα για να ταξιδέψει και έτσι 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας. 

Αρχικά οι θαλάσσιες μεταφορές δε θα ήταν παρά η ξυλεία που ριχνόταν 
στους ποταμούς και μεταφερόταν στις εκβολές του. Αρχικά γίνονταν με 
πρωτόγονες σχεδίες. 

Σταθμός στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών έγινε ο χρόνος που 
ανακαλύφτηκαν τα πανιά και κατασκευάστηκαν τα πρώτα ιστιοφόρα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BA_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%81_(%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
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Η ανακάλυψη του ατμού άφησε κι εδώ τη σφραγίδα 
της. Κατασκευάστηκαν ατμοκίνητα πλοία. 

Τέλος τα σημερινά πλοία κινούνται με πετρέλαιο. 
 

 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

1801- η πρώτη ατμομηχανή σιδηροδρόμου 
1839 - το πρώτο ποδήλατο  
1876 - ο πρώτος κινητήρας εσ.καυσ. από τον Otto 
1957 -  το πρώτο διαστημόπλοιο "Sputnic 
1886 -  άμαξα με βενζίνη 
1893 -  το πρώτο αυτοκίνητο με κινητήρα εσ. Καύσης 
1973 -  το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
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Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
  
Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα. Ο πιο συνηθισμένος 
τρόπος επικοινωνίας είναι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Γενικά ένα 
σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει το πομπό (π.χ. μια κεραία) - αυτός που 
εκπέμπει την πληροφορία-,το δέκτη  (π.χ. μια τηλεόραση)- αυτός που λαμβάνει 
την πληροφορία- και τον δίαυλο επικοινωνίας που είναι το μέσο με το οποίο θα 
ταξιδέψει η πληροφορία (π.χ. καλώδια, αέρας κ.λ.π.).  Οι άνθρωποι από τα 
αρχαία χρόνια προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τρόπους επικοινωνίας. Οι πιο 
σημαντικοί φαίνονται αρακάτω: 

  
 
  
1. Αγγελιοφόροι (πεζοί-έφιπποι) 
 
2. Ταχυδρομικά Περιστέρια 
 
3. Ακουστικός Τηλέγραφος (κέρας Μ. Αλεξάνδρου) 
 

 
Οι επικοινωνίες στη σύγχρονη εποχή 
  
Στη σύγχρονη εποχή, από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού και μετά 

καθιερώθηκε ο  όρος Ηλεκτρικές Επικοινωνίες ή Τηλεπικοινωνίες, που αναφέρεται 
σε επικοινωνιακά μέσα που λειτουργούν με τη χρήση του ηλεκτρισμού και των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η ανακάλυψη του ηλεκτρικού τηλέγραφου το 1838 
από τον Σάμιουελ Μορς μιας διάταξης που με τη βοήθεια του ηλεκτρικού 
ρεύματος μπορούσε να μεταδώσει σε μεγάλες αποστάσεις μέσω καλωδίων 
γραπτά σημεία (παύλες και τελείες)  τα οποία ονομάστηκαν στη συνέχεια 
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"σήματα Μορς" έφερε επανάσταση και άνοιξε το δρόμο για τις ενσύρματες 
επικοινωνίες. 

 
Πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με την εφεύρεση του πρώτου 

τηλεφώνου. Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ ήταν αυτός που πρόλαβε να πιστωθεί 
την εφεύρεση του τηλεφώνου καταθέτοντας πρώτος την εφεύρεσή του στο 
Γραφείο Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ. Έτσι στις 10 Μαρτίου του 1876 παρουσιάζει  τη 
συσκευή που μπορούσε να μεταφέρει ήχο και φωνή που  αργότερα ονομάστηκε 
τηλέφωνο. 

Ο Γουλιέλμο  Μαρκόνι, ένας νεαρός επιστήμονας, ήταν ο πρώτος ο οποίος 
κατάφερε με την πειραματική του συσκευή και με τη βοήθεια των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων να εκπέμψει ασύρματα μηνύματα από το 1895 έως 
το 1899 σε αποστάσεις μέχρι και 100 χιλιομέτρων .Ο Μαρκόνι κατάφερε και 
έφτιαξε το πρώτο πομπό που μπορούσε να εκπέμπει σήματα σε μεγάλες 
αποστάσεις. Η ασύρματη τηλεγραφία είχε γεννηθεί. 

 
Τις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες τις  διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες: 
  

Ασύρματες επικοινωνίες 
Περιλαμβάνει εκείνα τα μέσα όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα 

μεταδίδονται και λαμβάνονται  ασύρματα, δηλαδή χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το 
μέσο μεταφοράς είναι ο αέρας και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα π.χ. ραδιόφωνο, 
τηλεόραση ,κινητό τηλέφωνο, ασύρματο τηλέφωνο, ραδιόφωνα πολιτών (CB), 
ραντάρ, δορυφόρος, walkie-talkie, Gps, modem, συσκευές bluetooth κ.α. 

  
Ενσύρματες επικοινωνίες 

Περιλαμβάνει εκείνα τα μέσα όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα 
μεταδίδονται και λαμβάνονται ενσύρματα, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρικών 
σημάτων μέσω  καλωδίων ή οπτικών ινών. π.χ. Σταθερό τηλέφωνο, 
φαξ(τηλεομοιότυπο), τηλέτυπο, κλειστό κύκλωμα ενδοσυνεννόησης, modem κ. 
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ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 
Το λεωφορείο  είναι όχημα με κινητήρα που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις 

τροχούς. Τα κύρια μέρη ενός λεωφορείου είναι τα εξής:  
 
1) Ο κινητήρας, που παράγει την κινητήρια δύναμη, και μπορεί να είναι 

τοποθετημένος στο εμπρόσθιο, οπίσθιο ή κεντρικό τμήμα του λεωφορείου. 

 
 2) Το πλαίσιο, που αποτελεί τη φέρουσα κατασκευή του οχήματος, έχει 

ως σκοπό να υποστηρίζει το αμάξωμα, τον κινητήρα και όλα τα συστήματα 
μεταδόσεως, διευθύνσεως κλπ.  

3) Το αμάξωμα, που χρησιμεύει για να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την 
άνεση των επιβατών και τη μεταφορά των αποσκευών τους. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Υπάρχουν λεωφορεία πολλών ειδών και τύπων, ανάλογα με τη χρήση και τη 
τεχνολογία τους. Μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση 
ορισμένα κριτήρια. Κάθε λεωφορείο αντιστοιχεί σε μια κατηγορία ανά κριτήριο, 
για όλα τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Ως προς τη χρήση: 

 Αστικό Λεωφορείο: Είναι λεωφορεία, 
που εκτελούν τακτικά δρομολόγια με 
συχνές στάσεις, συνδέοντας 
διαφορετικές περιοχές της ίδιας αστικής 
περιφέρειας. Διαθέτουν θέσεις 
καθήμενων και όρθιων, για μεγαλύτερη 
χωρητικότητα. 

 

 Υπεραστικό Λεωφορείο: Είναι 
λεωφορεία, που εκτελούν τακτικά 
δρομολόγια με αραιές στάσεις, 
διασυνδέοντας διαφορετικές πόλεις 
του ίδιου κράτους. Διαθέτουν θέσεις 
μόνο για καθήμενους, καθώς οι 
διαδρομές είναι συνήθως πολύωρες. 

 

 Τουριστικό Λεωφορείο (πούλμαν): 
Είναι λεωφορεία, που διατίθενται από 
ταξιδιωτικά γραφεία, για να 
μεταφέρουν ταξιδιώτες 
ή περιηγητές από έναν τόπο σε έναν 
άλλο, κοντινό ή μακρινό, εθνικό ή 
διεθνή. Διαθέτουν θέσεις μόνο για 
καθήμενους. 

 

 Σχολικό Λεωφορείο: Είναι 
λεωφορεία, που ανήκουν σε ιδιωτικά, 
κυρίως, σχολεία, για να μεταφέρουν 
τους μαθητές τους από και προς το 
σχολείο τους. Διαθέτουν καθίσματα 
εγκεκριμένα για παιδιά. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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 Υπηρεσιακό Λεωφορείο: Είναι 
λεωφορεία, που ανήκουν 
σε υπηρεσίες, οργανισμούς ή εταιρίες, για 
να μεταφέρουν το προσωπικό τους (π.χ. 
του στρατού, της αστυνομίας, των αστικών 
συγκοινωνιών, ενός αεροδρομίου, 
μιας βιομηχανίας κ.ά.) 

 

 

 Εκπαιδευτικό λεωφορείο: Είναι 
λεωφορεία, που ανήκουν σε σχολές 
οδηγών, για να εκπαιδεύουν πρακτικά τους 
υποψήφιους οδηγούς για δίπλωμα 
κατηγορίας Δ. 

 

 

 

2. Ως προς την τεχνολογία κίνησης: 

 Θερμικό Λεωφορείο: Είναι λεωφορεία, που διαθέτουν μηχανή εσωτερικής 
καύσης. Επιπλέον, ανάλογα με το καύσιμο, που τροφοδοτούνται, διακρίνονται 
σε: 

o Ντιζελοκίνητο Λεωφορείο: Είναι λεωφορεία, που κινούνται 
με πετρέλαιο ντίζελ. 

o Αεριοκίνητο Λεωφορείο: Είναι λεωφορεία, και χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (Compressed Natural Gas - 
CNG), για να κινηθούν. 

 Ηλεκτρικό Λεωφορείο (τρόλεϊ-
μπας):Διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα πο
ου ηλεκτροδοτείται από εναέριο δίκτυο 
ηλεκτροφόρων καλωδίων υψηλής 
τάσεως, με το οποίο συνδέεται με 
ειδικούς αγωγούς, οι οποίοι 
τοποθετούνται στην οροφή του 
οχήματος. Η συνεχής επαφή των 
αγωγών με τα εναέρια καλώδια 
εξασφαλίζεται μέσω  τρολέδων. 

3. Ως προς το ύψος: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B1)
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 Λεωφορείο Χαμηλού Δαπέδου 
(Low Floor): Είναι λεωφορεία, με 
έναν όροφο επιβατών, που το ολικό 
ύψος του αμαξώματος του, χωρίς να 
προσμετρούνται λειτουργικές και 
διακοσμητικές προεξοχές (όπως 
ανεμιστήρες, καταπακτές, συσκευή 
κλιματισμού, αεροτομές) δεν 
υπερβαίνει τα τρία μέτρα και είκοσι 
εκατοστά (3,20 m). Το δάπεδο αυτών 
των λεωφορείων είναι σχεδόν στο 
ύψος των πεζοδρομίων, 
διευκολύνοντας έτσι την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών με κινητικά 
προβλήματα ή με αμαξίδια (αναπηρικά, παιδικά, λαϊκών αγορών κ.ά.). 
 

 Υπερυψωμένο Λεωφορείο (High 
Floor): Είναι λεωφορεία, με έναν 
όροφο επιβατών, που το ολικό ύψος 
του αμαξώματος του, χωρίς να 
προσμετρούνται λειτουργικές και 
διακοσμητικές προεξοχές (όπως 
ανεμιστήρες, καταπακτές, συσκευή 
κλιματισμού, αεροτομές) υπερβαίνει 
τα τρία μέτρα και είκοσι εκατοστά 
(3,20 m). Σ' αυτά τα λεωφορεία, η 
επιβίβαση και αποβίβαση των 
επιβατών γίνεται με χρήση σκαλιών, επειδή ο χώρος των επιβατών είναι 
υπερυψωμένος, ενώ από κάτω υπάρχει χώρος αποσκευών των επιβατών. 

 

 Διώροφο Λεωφορείο: Είναι 
λεωφορεία ειδικά διαμορφωμένα, για 
να μεταφέρουν επιβάτες σε δυο 
ορόφους. Η μετάβαση από τον έναν 
όροφο στον άλλο πραγματοποιείται 
μέσω εσωτερικής σκάλας. Σ’ αυτά 
απαγορεύεται η μεταφορά όρθιων 
επιβατών στον επάνω όροφο. 
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4. Ως προς το μήκος και την ευελιξία: 

 
Συμπαγές λεωφορείο: Είναι τα λεωφορεία, που αποτελούνται από ένα 
σταθερό τμήμα. Ανάλογα με το μήκος τους, διακρίνονται σε: 

o Λεωφορείο Μίνι-Μπας (minibus): Είναι συμπαγή λεωφορεία ενός 
ορόφου, που διαθέτουν το 
ανώτερο είκοσι δυο (22) θέσεις 
(εκτός της θέσεως του οδηγού) 
ή τριάντα εννέα (39) το πολύ 
θέσεις, αν μεταφέρει παιδιά. Τα 
λεωφορεία αυτά έχουν μικρή 
ακτίνα στροφής και προσφέρουν 
μεγαλύτερη ευελιξία σε 
ελιγμούς. Επίσης, προτιμώνται 
σε στενούς δρόμους, επειδή 
έχουν συνήθως και μικρότερο 
πλάτος από τα υπόλοιπα λεωφορεία.  
Διακρίνονται δύο υποκατηγορίες ανάλογα με το μήκος του: 

 

 Μικρολεωφορείο (microbus): Είναι τα μικρότερα λεωφορεία, που 
κυκλοφορούν. Το μήκος τους δεν ξεπερνά τα 8 μέτρα 

 Λεωφορείο Μίντι-Μπας (midibus): Είναι λεωφορεία ενδιάμεσου 
μήκους, καθώς είναι 
μεγαλύτερα από τα 
μικρολεωφορεία και 
μικρότερα από τα 
λεωφορεία πλήρους 
μήκους. Το μήκος τους 
κυμαίνεται από τα 8 
μέχρι τα 11 μέτρα.  

 

 

o Λεωφορείο πλήρους μήκους (plenibus): Είναι συμπαγή λεωφορεία, 
με μήκος άνω των 11 μέτρων. Ανάλογα με το συνολικό μήκος τους 
καθορίζεται και ο αριθμός των αξόνων. 

     Έτσι, δημιουργούνται οι εξής υποκατηγορίες: 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_city_microbus_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_city_microbus_1.jpg
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 Διαξονικό Λεωφορείο: 
Είναι συμπαγή λεωφορεία, 
που έχουν έναν άξονα μόνο 
στο πίσω μέρος και 
συνολικό μήκος μέχρι 13,5 
μέτρα. 

 

 Τριαξονικό Λεωφορείο: 
Είναι συμπαγή λεωφορεία, 
που έχουν δύο άξονες στο 
πίσω μέρος και συνολικό 
μήκος μέχρι 15 μέτρα. Σε 
ορισμένα λεωφορεία ο πιο 
πίσω άξονας συνδέεται με 
το σύστημα διεύθυνσης του 
λεωφορείου, δηλαδή οι πιο 
πίσω τροχοί στρίβουν ένα 
κλάσμα της γωνίας, που 
στρέφονται οι μπροστινοί τροχοί κατά την αντίθετη φορά, έτσι ώστε 
να ελαττώνεται η ακτίνα στροφής του και να αντισταθμίζονται τα 
προβλήματα ελιγμών λόγω του μεγάλου μήκους του. 

 
 

 Αρθρωτό Λεωφορείο: 
Είναι λεωφορεία, που 
αποτελούνται από δυο ή 
τρία σταθερά τμήματα, τα 
οποία είναι αρθρωμένα 
(κατάλληλα, μονίμως και 
ασφαλώς συνδεδεμένα) 
μεταξύ τους. Οι χώροι 
επιβατών κάθε τμήματος 
επικοινωνούν εσωτερικά μεταξύ τους, ούτως ώστε οι επιβάτες να 
μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των τμημάτων του 
λεωφορείου. Τυπικό μήκος ενός λεωφορείου δύο τμημάτων είναι τα 18 
μέτρα. Το μήκος ενός λεωφορείου τριών τμημάτων δεν ξεπερνά 
συνήθως τα 25 μέτρα. Σε ορισμένα λεωφορεία ο πιο πίσω άξονας 
συνδέεται με το σύστημα διεύθυνσης του λεωφορείου, δηλαδή οι πιο 
πίσω τροχοί στρίβουν ένα κλάσμα της γωνίας, που στρέφονται οι 
μπροστινοί τροχοί κατά την αντίθετη φορά, έτσι ώστε να ελαττώνεται 
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η ακτίνα στροφής του και να αντισταθμίζονται τα προβλήματα ελιγμών 
λόγω του μεγάλου μήκους του. 

 Λεωφορείο με Ρυμουλκούμενο 
(trailer): Είναι λεωφορεία, που 
αποτελούνται από δυο σταθερά 
τμήματα (ελκυστήρας - 
ρυμουλκούμενο), τα οποία είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ 
μπορούν να αποσυνδεθούν. Η 
χρήση του ρυμουλκούμενου 
τμήματος εξυπηρετεί, είτε για 
εξοικονόμηση χώρου αποσκευών 
των επιβατών του λεωφορείου, 
είτε για εξοικονόμηση επιπλέον χώρου επιβατών, όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι χώροι επιβατών κάθε τμήματος 
δεν επικοινωνούν εσωτερικά μεταξύ τους. 

 

5. Ως προς την καθοδήγηση σε τροχιά: 

o Καθοδηγούμενο Λεωφορείο: Είναι λεωφορεία, που έχουν επιπλέον τη 
δυνατότητα να κινηθούν σε σταθερή τροχιά, συνήθως σε ειδικά αποκλειστικές 
λεωφορειο-λωρίδες. Έτσι, επιτυγχάνεται η τήρηση των δρομολογίων ακόμη 
και σε ώρες αιχμής. Το σύστημα καθοδήγησης μπορεί να είναι εξ' 
αποστάσεως (οπτική καθοδήγηση ή ραδιο-καθοδήγηση) ή φυσικό (με ράγα ή 
κράσπεδα). 

 Στην περίπτωση της 
ράγας, το λεωφορείο 
έχει έναν μηχανισμό 
αγκίστρωσης και 
κύλισης πάνω σε μια 
επιδαπέδια ράγα-οδηγό, 
ενώ οι τροχοί 
εξακολουθούν να 
παρέχουν πρόσφυση και 
κίνηση στο όχημα. 

 Στην περίπτωση των κρασπέδων, η διαδρομή στην οποία κυλά το 
λεωφορείο είναι κτισμένη με ομαλά συνεχόμενα κράσπεδα σε 
απόσταση τέτοια, που να ανταποκρίνεται στο πλάτος των 
λεωφορείων και στη καμπυλότητα της στροφής. Τα λεωφορεία 
αυτά διαθέτουν δύο τροχίσκους καθοδήγησης (guided wheels), οι 
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οποίοι είναι τοποθετημένοι εκατέρωθεν ακριβώς μπροστά από τους 
εμπρόσθιους τροχούς τους και είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα 
διεύθυνσης. Όταν τα λεωφορεία κυλούν μέσα στην ειδικά 
διαμορφωμένη λεωφορειο-λωρίδα, οι τροχίσκοι περιστρεφόμενοι 
"γλύφουν" τα πλευρικά κράσπεδα, ανιχνεύοντας την καμπυλότητα 
της τροχιάς, και "ενημερώνουν" το σύστημα διεύθυνσης, ώστε να 
ακολουθήσει την καθορισμένη πορεία. Έτσι, τα λεωφορεία 
στρίβουν μόνα τους, ενώ οι οδηγοί ελέγχουν μόνο την ταχύτητα 
των οχημάτων στις ευθείες, στις στροφές και στις στάσεις. 

 

o Μη Καθοδηγούμενο Λεωφορείο: 
Είναι τα λεωφορεία, που δεν ανήκουν 
στην προηγούμενη κατηγορία. 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

Όλα τα εξωτερικά μέρη ενός λεωφορείου (πόρτες, παράθυρα, οροφή 
κ.λπ.) αποτελούν το αμάξωμά του. Τα μέρη ενός αμαξώματος ενώνονται με το 
πλαίσιο, είτε με βίδες είτε με συγκολλήσεις, οι οποίες σε όλα τα σύγχρονα 
εργοστάσια γίνονται αποκλειστικά από ρομπότ. Η συναρμολόγηση των μερών 
του αμαξώματος γίνεται και αυτή από ρομπότ, ενώ μεγάλη προσοχή δίνεται στην 
ποιότητα συναρμογής τους. Μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση ενός αμαξώματος – 
πέρα από τη σχεδίαση και την ποιότητα συναρμογής του – παίζει και η βαφή. 
Πριν, όμως, βαφεί, για να στρώσει καλύτερα το χρώμα περνάει από έναν “κάδο” 
με υδατοδιαλυτές ρητίνες που κολλάνε στο αμάξωμα για να στρώσει καλύτερα το 
χρώμα. Όταν τελειώσει η διαδικασία της βαφής, περνάει από τον ποιοτικό τελικό 
έλεγχο όπου ελέγχεται προσεκτικά για πιθανές ατέλειες στο φινίρισμα. 
ΤΟ ΣΑΣΙ: 

Βασική αρχή για την κατασκευή ενός λεωφορείου αποτελεί το πλαίσιο. 
Πάνω σε αυτό στηρίζονται όλα τα μηχανικά μέρη του όπως λεωφορείου ,ο 
κινητήρας και οι αναρτήσεις και γενικά όλο το αμάξωμα. Το αλουμίνιο ξεκίνησε τα 
πρώτα του βήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή σπορ και πολυτελών αυτοκινήτων για να περάσει πλέον στις μέρες 
μας σε αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής. 
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ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ:  
Όλοι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη και το 

πετρέλαιο ονομάζονται εσωτερικής καύσης, γιατί μετατρέπουν τη χημική ενέργεια 
του καυσίμου σε μηχανικό έργο. Οι κινητήρες αυτοί διαχωρίζονται σε αυτούς που 
δουλεύουν σε δύο χρόνους (δίχρονοι) και σε τέσσερις (τετράχρονοι). Οι 
τετράχρονοι είναι οι πιο διαδεδομένοι λόγω των χαμηλών ρύπων που εκπέμπουν 
αλλά και της πιο ομοιογενούς λειτουργίας τους. Τα στάδια λειτουργίας ενός 
τετράχρονου κινητήρα είναι η εισαγωγή, η συμπίεση, η εκτόνωση και η εξαγωγή 
καυσαερίων. Βασική αρχή της λειτουργίας του κινητήρα είναι η καύση του 
μείγματος αέρα – καυσίμου, το οποίο οδηγείται από το σύστημα ψεκασμού στους 
κυλίνδρους τη στιγμή που το έμβολο κατεβαίνει μέσω των αυλών εισαγωγής. 
Μετά το έμβολο ανεβαίνει και συμπιέζει το μείγμα, ενώ το μπουζί στο τέλος της 
συμπίεσης δημιουργεί σπινθήρα και πραγματοποιείται η καύση του μείγματος. Η 
πίεση που δημιουργείται από τα αέρια ωθεί προς τα κάτω το έμβολο και ανοίγει ο 
αυλός εξαγωγής για να οδηγήσει τα καυσαέρια στην πολλαπλή εξαγωγής. Το 
συγχρονισμό των αυλών εισαγωγής – εξαγωγής αναλαμβάνει ο εκκεντροφόρος 
επικεφαλής ενώ η κίνησή του όπως και των εμβόλων γίνεται μέσω του 
στροφαλοφόρου άξονα. Στη συνέχεια, ανοίγει πάλι ο αυλός εισαγωγής και 
συνεχίζεται διαρκώς η ίδια διαδικασία. 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ:  

Με τον όρο μετάδοση αναφερόμαστε στο σύνολο των μηχανικών μερών 
του αυτοκινήτου που φροντίζουν προκειμένου η δύναμη του κινητήρα να 
μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Τα μέρη αυτά αποτελούν το κιβώτιο 
ταχυτήτων, στις διάφορες εκδοχές του (χειροκίνητο, αυτόματο, διαρκώς 
μεταβαλλόμενης σχέσης, διπλού συμπλέκτη), ο συμπλέκτης, που σκοπό έχει να 
απομονώνει τον κινητήρα από το κιβώτιο, κατά τη διάρκεια της αλλαγής 
ταχυτήτων, αλλά και το διαφορικό, που αναλαμβάνει την περιστροφή των 
τροχών. Ανάλογα τους τροχούς που μεταδίδεται η κίνηση (εμπρός, πίσω ή και 
στους τέσσερις), αλλάζει η οδική συμπεριφορά και τα επίπεδα πρόσφυσης κάθε 
οχήματος. 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 

Η ανάρτηση ορίζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο δρόμο, ενώ ένα 
σωστό ρυθμισμένο σύστημα οφείλει να αντιδρά σωστά στις δυνάμεις που 
ασκούνται επάνω του προσφέροντας άνεση και ασφάλεια. Πιο αναλυτικά 
χρειάζεται να επιτρέπει στους τροχούς τις κατακόρυφες κινήσεις ώστε να 
ακολουθούν τα εμπόδια που συναντάνε στο δρόμο τους χωρίς να μεταβάλλεται η 
γεωμετρία τους. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή των τροχών με 
το δρόμο, να επιτρέπει στους κατευθυντήριους τροχούς να στρίβουν, να 
περιορίζει τις κινήσεις τους στο διαμήκη άξονα μεταδίδοντας στο πλαίσιο τις 
δυνάμεις επιτάχυνσης από τη ροπή στρέψης των κινητήριων τροχών και τις 
δυνάμεις επιβράδυνσης από τα φρένα και, τέλος, να απομονώνει την καμπίνα των 
επιβατών από τις αναταράξεις της κίνησης. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:  
Το σύστημα διεύθυνσης είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μεταφέρει την εντολή 
που δίνει ο οδηγός από το τιμόνι στους τροχούς έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή πορεία. Η δύναμη που ασκεί ο οδηγός για να στρίψει το τιμόνι αλλά 
και η αίσθηση που φτάνει στα χέρια του εξαρτώνται τόσο από τον τύπο του 
μηχανισμού του συστήματος (μηχανικός, υδραυλικός, ηλεκτρικός, 
ηλεκτροϋδραυλικός), όσο και από άλλους παράγοντες, όπως η διάσταση των 
ελαστικών και οι γενικότερες ρυθμίσεις στην ανάρτηση. 
 ΦΡΕΝΑ: 

Τα φρένα, το σύστημα πέδησης, αποτελεί δομικό στοιχείο του 
αυτοκινήτου και βασικός παράγοντας οδικής ασφάλειας. Η απόσταση 
ακινητοποίησης ενός οχήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το 
υλικό (χυτοσίδηρος, κεραμικά συνθετικά με ανθρακονήματα) και ο τύπος των 
φρένων (δισκόφρενα αεριζόμενα – διάτρητα – με ραβδώσεις – απλά, ταμπούρα), 
η κατάσταση, η ποιότητα και η πίεση των ελαστικών, οι εξωτερικές συνθήκες 
περιβάλλοντος (βροχή, ζέστη, κρύο, πάγος) και η κατάσταση του οδοστρώματος. 
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι η αντοχή στην έντονη και συνεχή 
καταπόνηση, η αντίσταση δηλαδή του συστήματος στο φαινόμενο fading, το 
οποίο επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματικότητά του. 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

Πρόκειται για την ασφάλεια των επιβατών που προκύπτει από το τι μπορεί 
να τους προσφέρει το λεωφορείο αφού η σύγκρουση καταστεί μια αναπόφευκτη 
πραγματικότητα. Είναι το βασικό μέλημα των σχεδιαστών σε κάθε νέο λεωφορείο 
και επηρεάζεται από το σύνολο, σχεδόν, της σχεδίασης και της δομής ενός 
μοντέλου. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει δράσει επιβοηθητικά στην προφύλαξη και 
την καταστολή των ανεπιθύμητων συνεπειών από ένα ατύχημα. Ανάμεσα στα 
μέτρα ασφαλείας του είδους περιλαμβάνονται οι αερόσακοι, οι ρυθμίσεις του 
καθίσματος, η προστασία που μπορεί να προσφέρει το προσκέφαλο, οι ρυθμίσεις 
αλλά και η δυνατότητα υποχώρησης του τιμονιού, η ζώνης ασφαλείας, αλλά και η 
δομή και ο τύπος των παιδικών καθισμάτων, όσον αφορά στην προστασία των 
νεαρών επιβατών. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ:  

Ίσως ένα από τα λιγότερο αναγνωρίσιμα στοιχεία του λεωφορείου που 
επηρεάζουν την ασφάλεια στην οδήγηση είναι η εργονομία των χειριστηρίων. 
Από τους διακόπτες που αντιστοιχούν στους δείκτες πορείας (φλας), μέχρι την 
αναγνωσιμότητα του πίνακα οργάνων και τη θέση των διακοπτών για τα 
ηλεκτρικά παράθυρα, όλα μπορούν να αποσπάσουν ή όχι την προσοχή του 
οδηγού κατά την οδήγηση. Στις μέρες μας, η πραγματική πρόκληση είναι ο 
συνδυασμός της σύγχρονης και διαφορετικής αισθητικής με την πληθώρα των 
εξοπλιστικών στοιχείων. Έτσι οι κατασκευαστές επενδύουν σε συνδυαστικές 
τεχνολογίες που κάνουν εφικτό τον έλεγχο των υπολειτουργιών του λεωφορείου 
από λίγους διακόπτες και από τους δύο επιβάτες, ενώ, παράλληλα, προσπαθούν 
να εξοικονομήσουν χώρο και βάρος από τα νέα μοντέλα τους. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΑΝΕΣΗ:  
Σε αντίθεση με τα πρώτα λεωφορεία που βασικό στόχο είχαν τη 

μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β, τα σύγχρονα λεωφορεία έχουν γίνει 
τρόπος ζωής και χώρος καθημερινής επιβίωσης για οδηγό και επιβάτες. Το σαλόνι 
του λεωφορείου προσομοιάζει σε ανέσεις αυτό του σπιτιού μας και η τεχνολογία 
βάζει την πινελιά που χρειάζεται για την ασφαλή μετακίνησή μας, την ψυχαγωγία 
και το life style που συνοδεύει το μεταφορικό μας μέσο. Ωστόσο ο εξοπλισμός 
άνεσης δεν αποτελεί, πλέον, προαιρετικό αξεσουάρ, αλλά στοιχείο που ορίζει την 
πραγματική αξία του λεωφορείου . Ο κλιματισμός στο λεωφορείο , είναι 
περισσότερο απαραίτητος από το σπίτι μας, τα συστήματα πλοήγησης πάνε 
«πακέτο» με τα εξελιγμένα συστήματα ψυχαγωγίας, ενώ ο χαρακτήρας του 
λεωφορείου μπορεί να αλλάξει εφόσον η οροφή, μεταλλική ή υφασμάτινη, 
«κρυφθεί» στο χώρο αποσκευών. 
 

Το πρώτο λεωφορείο κατασκευάστηκε από τον Καρλ Μπεντς το 1895. 
Σημαντικοί κατασκευαστές λεωφορείων είναι η σουηδική Volvo, 
οι γερμανικές Mercedes-Benz και Neoplan, η πολωνική Solaris, η γαλλική Irisbus, 
η Βουλγαρική Balkancar, και η Ουγγρική Ikarus. Για πολλά χρόνια, με τα 
αμαξοποιεία του Σαρακάκη, του Σφακιανάκη και της Βιαμάξ υπήρχε και μία 
μεγάλη βιομηχανία κατασκευής λεωφορείων στην Ελλάδα. Σήμερα 
κατασκευάζονται λεωφορεία από την ΕΛΒΟ. Τα αστικά λεωφορεία 
δημιουργήθηκαν για πιο εύκολη καθημερινή ζωή του ανθρώπου, να μπορεί να 
εξυπηρετηθεί στην δουλειά του και σε άλλες καθημερινές διαδρομές που θέλει να 
κάνει. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Τ.Ε.Λ. 

 
Η ιστορία της ελληνικής υπαίθρου τον 20ο αιώνα είναι συνυφασμένη και 

ταυτισμένη με την ιστορία των λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ. 
Τα «ρετρό» λεωφορεία με τη «μουσούδα», τη σκάλα στο πίσω μέρος και τη 
μπαγκαζιέρα στην οροφή, αποτελούν το σήμα κατατεθέν μιας Ελλάδας που 
αγωνιζόταν ασθμαίνοντας να βγει από τις φεουδαρχικές δομές και να.... 
 
παρακολουθήσει το σύγχρονο δυτικό τρόπο ζωής. 

 
Η γεωφυσική κατάσταση στην Ελλάδα απέτρεψε την δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού δικτύου. 

http://2.bp.blogspot.com/-fWVy8Ih8aU8/UvZsodMwzJI/AAAAAAAEdao/pQau3dH6jeE/s1600/%CE%9C%CE%B5+%CF%84%CE%BF+%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF2xx.jpg
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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι χερσαίες μεταφορές να γίνονται με 

λεωφορεία, η χρήση των οποίων δεν σταμάτησε ούτε κατά την διάρκεια του Β 
Παγκοσμίου Πολέμου. 

 
1896: Το πρώτο Υπεραστικό Λεωφορείο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και 

είναι 14 θέσεων, Γαλλικής κατασκευής. Θεωρήθηκε μεγαθήριο για την εποχή του, 
αφού όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν δεν ξεπερνούσαν τις 5-7 θέσεις. 

http://3.bp.blogspot.com/-3ZqQJUeqcQ0/UvZskc5lTkI/AAAAAAAEdaA/mcLVFLSknN8/s1600/416_ktel_kzns.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6J8Zf9l35wY/UvZsn3XY-0I/AAAAAAAEdag/56Y9qX_udNg/s1600/trambas00011.jpg
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Κατά την περίοδο αυτή για την εκμετάλλευση του λεωφορείου ως 

μεταφορικό μέσο χρειαζόταν μία απλή άδεια της αστυνομικής αρχής. 

 
Κάθε λεωφορείο αποτελούσε ανεξάρτητη ιδιωτική επιχείρηση και ο 

ιδιοκτήτης σύμφωνα με την κρίση του μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε 
οποιαδήποτε περιοχή και γραμμή. Το κόμιστρο διαμορφωνόταν ελεύθερα 
ανάλογα με την επιβατική κίνηση ή τον τυχόν ανταγωνισμό. 

http://1.bp.blogspot.com/-DAqakwzZyHk/UvZsoUGiJXI/AAAAAAAEda4/IhPMiBybjIk/s1600/%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CF%82.jpeg
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1920-25: Εμφανίζονται οι πρώτες διατάξεις που καθορίζουν την 

κυκλοφορία ή την κίνηση των λεωφορείων. 

 
Τέτοιες διατάξεις ήταν ο ΝΔ. 24812 Σεπτεμβρίου 1922, και το ΠΔ. 715 

Οκτώβριος 1925. 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
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.  

 
1937-1940: Δημιουργούνται οι κοινές Διευθύνσεις Αστικών και 

Υπεραστικών Λεωφορείων που αποτέλεσαν το πρώτο ουσιαστικό βήμα 
οργάνωσης των επιβατικών συγκοινωνιών. Η πορεία αυτή ανακόπηκε με τον Β 
Παγκόσμιο πόλεμο. Κατά το έτος 1939 το σύνολο των Υπεραστικών Λεωφορείων 
της χώρας ήταν 1635 λεωφορεία με 27.767 θέσεις επιβατών. 

http://1.bp.blogspot.com/-pc3NnjHihPQ/UvZskXqDSBI/AAAAAAAEdZ8/3DhsII3Mo6Y/s1600/KOURBE_0324.jpg
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Μετά την λήξη του Πολέμου άρχισε και πάλι η ανασυγκρότηση των 

λεωφορειακών συγκοινωνιών που παρουσίασαν αλματώδη άνοδο, λόγω του ότι ο 
σιδηρόδρομος είχε καταστραφεί και εξυπηρετούσε λίγες περιοχές της χώρας, 
αεροπορία δεν υπήρχε και ουσιαστικά το αυτοκίνητο ήταν το μοναδικό χερσαίο 
μέσο μεταφοράς. 

 
1952: Με τον Νόμο 2119 συστάθηκαν τα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων 

Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) ένα για κάθε Νομό και για κάθε νησί. Δημιουργήθηκαν 
έτσι 104 κοινά Ταμεία, 59 Υπεραστικά και 45 Αστικά. 
Τα Υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. είχαν στόλο 3.311 λεωφορεία με 79.464 θέσεις 
επιβατών. 

http://4.bp.blogspot.com/-J0z9jNVgkBU/UvZsmG40UnI/AAAAAAAEdaM/9P0vcT0bxv4/s1600/Leof1x.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Fv5fUT5Bkc4/UvZtKVUFNhI/AAAAAAAEdbQ/j-WPb1TO4XA/s1600/old-bus2.jpg


ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

26 

 

 

 
Τα χρόνια περνούν και φυσικά τα λεωφορεία πληθαίνουν, ο κόσμος 

αγκαλιάζει το λεωφορείο αλλά οι συγκοινωνιακές γραμμές δεν λειτουργούν ακόμη 
σε τακτική βάση. Το λεωφορείο και το προσωπικό του, ο οδηγός και ο βοηθός 
του(που εκτελεί χρέη φορτωτή, εισπράκτορα, μηχανικού) αποκτούν κύρος και 
γνωρίζουν σεβασμό από τους επιβάτες όσο λίγα άτομα στις τότε τοπικές 
κοινωνίες. 

 
Ήταν οι άνθρωποι που τους έφερναν τα νέα από μακρινές -για τα τότε 

δεδομένα- πόλεις, παραγγελίες, φάρμακα, εφημερίδες και φυσικά το 
ταχυδρομείο! 

http://3.bp.blogspot.com/-vmzoOlFHaWY/UvZskJzKLoI/AAAAAAAEdZ4/8-UqdmWInhQ/s1600/1232714559.jpg
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Γι αυτούς τους ανθρώπους πάντα υπήρχε, όπου και να πήγαιναν, ένα 

κρεβάτι και ένα πιάτο φαγητό, ήταν «του λεωφορείου»! Τα λεωφορεία ήταν τα 
μέσα που συνεπικουρούσαν τη μόρφωση και την κοινωνική ανέλιξη του 
νεοέλληνα. Μετέφεραν τους μαθητές στα γυμνάσια, τους φοιτητές στα 
πανεπιστήμια, τους δασκάλους και τους καθηγητές στα απομακρυσμένα χωριά. Οι 
υποδομές στην μεταπολεμική Ελλάδα παρέμεναν υποτυπώδεις. 

 
Χωματόδρομοι, διαβάσεις ρεμάτων και ποταμών, χιόνια ήταν μόνο μερικά 

από τα φυσικά εμπόδια που ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι 
οδηγοί λεωφορείων. Για να μην αναφέρουμε την τεράστια γκάμα βλαβών που 

http://1.bp.blogspot.com/-Sh0NUbQo0k4/UvZtJWRGYxI/AAAAAAAEdbE/yPhjwmkPyNw/s1600/027691_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gy27A6-vxPg/UvZtJJXx0ZI/AAAAAAAEdbY/Zsrlux-L35w/s1600/012.jpg
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ήταν αναγκασμένοι να επιδιορθώσουν επιτόπου με μηδενικά μέσα και με τον 
πλέον ευφάνταστο τρόπο! 

 
1968: Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών ανατράπηκε αυτή η οργάνωση 
με την συγχώνευση όλων των Κ.Τ.Ε.Λ. σε 8 τεράστιους οργανισμούς 
περιφερειακής δομής, γνωστά και ως Κ.Τ.Ε.Υ.Λ . 
 
1973: Στην συνέχεια εκδίδεται ο ΝΔ. 102/1973 "περί οργανώσεως των διά 
λεωφορείων, αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών" 
και επανέρχεται έτσι το προηγούμενο καθεστώς. 

 
 
1984: Με βάση τον Νόμο 1437/84 αρχίζει μία διαδικασία διαχωρισμού των 
αστικών από τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. με βάση το άρθρο 24. 

 
 

 
2001: Ψηφίζεται ο νέος Νόμος 2963/2001 ο οποίος συμπληρώνει και τροποποιεί 
τον Ν.102, δημιουργώνταςκαλύτερες προοπτικές για την λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Λ. 
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2003: Βάση του νόμου 2963/2001 τα Κ.Τ.Ε.Λ. μετατρέπονται σε ανώνυμες 
εταιρείες. 

 
 

 
 
Σήμερα υπάρχουν 59 Κ.Τ.Ε.Λ. με στόλο 3.953 λεωφορεία τα οποία διενεργούν το 
80% των επιβατικών μεταφορών. Τα δρομολόγια των Υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. 
ρυθμίζονται κατόπιν αποφάσεως της νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως. Αποτέλεσμα 
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αυτής της διοικητικής ρυθμίσεως των δρομολογίων είναι ότι πολλές φορές τα 
Κ.Τ.Ε.Λ. εκτελούν δρομολόγια για ελάχιστους επιβάτες κάτω από πολύ αντίξοες 
συνθήκες και χωρίς κανένα κέρδος. Το κοινωνικό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ. δεν 
σταμάτησε, συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν μέχρι και σήμερα, με φάρμακα και 
προμήθειες τις απομακρυσμένες παραμεθόριες περιοχές βοηθώντας έτσι στην 
συνεχή επικοινωνία αυτών των περιοχών με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα στους 
κατά τόπους νομούς. Τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. εξυπηρετούν και μεταφέρουν 
δωρεάν 140.000 μαθητές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 
άλλες περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους για την παρακολούθηση των 
διδακτικών μαθημάτων. Μέσα στο κοινωνικό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ. εντάσσεται και η 
μεταφορά 90.000 ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα Κ.Τ.Ε.Λ. μετά από παρουσία 
ενός αιώνα μετεξελίχθηκαν σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς στον 
τομέα των μεταφορών. Συνεχίζουν να ορίζουν υψηλούς στόχους για 
εκσυγχρονισμό τόσο τεχνολογικά, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών τους. 

 
Το λεωφορείο του μέλλοντος : Οι ράγες του βρίσκονται εκατέρωθεν του 

δρόμου με αποτέλεσμα να «καταπίνει» την κίνηση. Επιπλέον είναι οικολογικό καθώς 
κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, μέρος της οποίας παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες 
τοποθετημένους στην οροφή του. 
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Ξεκινήσαμε την κατασκευή από τις ρόδες. 
Αυτές ήταν που καθόρισαν και την κλίμακα 
της κατασκευής. Για τις ρόδες πήραμε 
καπάκια από πλαστικά μπουκάλια νερού και 
τα κολλήσαμε ανά δύο. 
 

 

   

 

Στην συνέχεια τις βάψαμε με σπρέι 
αυτοκίνητου, που ήδη υπήρχε στο σπίτι με 
χρώμα μεταλλικό μαύρο. 

 

Για να κάνουμε τον άξονα των τροχών 
χρησιμοποιήσαμε ξύλα μαγειρικής για 
σουβλάκια και τα κολλήσαμε με σιλικόνη 
στο κέντρο των τροχών. 

 

Σε χαρτόνι, ξεκινάμε να σχεδιάζουμε και να 
κόβουμε το δάπεδο του λεωφορείου. 
Αφήνουμε κενά εκεί που θα είναι οι ρόδες 
και κολλάμε καλαμάκια στα σημεία που θα 
περάσουν οι άξονες των τροχών. Με αυτό 
τον τρόπο, θα μπορούν οι ρόδες του 
λεωφορείου μας να κινούνται.  
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Ολοκληρώνουμε το πάτωμα του 
λεωφορείου μας. Υπολογίζουμε, 
σχεδιάζουμε και κόβουμε τα σημεία που 
θα είναι οι σκάλες. Στο σημείο που θα 
είναι λειτούργει ο χώρος αποθήκευσης 
για τις βαλίτσες, αφήνουμε κενό.  

 

Κολλάμε την τελική επιφάνεια του 
δαπέδου και υπολογίζουμε τους χώρους 
των θέσεων και το πλάτος του 
διαδρόμου.  

 

Χρησιμοποιούμε μια σελίδα χρώματος 
καφέ, από μπλοκ Γλασσέ Β4 και 
καλύπτουμε με αυτήν την τελική 
επιφάνεια του πατώματος και τα 
σκαλοπάτια.  

  

Σε ένα λεπτό κομμάτι χαρτόνι με διπλό 
χρώμα, καφέ – άσπρο σχεδιάζουμε και 
κόβουμε το ανάπτυγμα από το 
κουβούκλιο του λεωφορείου, δίνουμε 
αέρα στις άκρες από τις πλευρές για να 
μπορέσουμε στην συνέχεια να το 
κολλήσουμε.   
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Αφού το έχουμε κόψει, σχεδιάζουμε 
και βάφουμε με μαύρο μαρκαδόρο 
ενιαίο πλαίσιο γύρω από τα παράθυρα. 
Τσακίζουμε τις άκρες, και τις πόρτες 
στα σημεία που πρόκειται να 
κολληθούν. Φτιάχνουμε καπάκια για 
τους φεγγίτες της οροφής του 
λεωφορείου.  

  

 
Με μια διαφάνεια που υπήρχε στο σπίτι 
φτιάχνουμε τα τζάμια των παραθύρων. 
Επίσης σχεδιάζουμε κόβουμε και 
κολλάμε το ράφι για τις αποσκευές 
χειρός. 
 

 

 

 
Κολλάμε τις άκρες και κλείνουμε έτσι 
το κουβούκλιο του λεωφορείου. 
Αφήνουμε ανοιχτή μόνο την κάτω 
πλευρά. 
 

 

  

Με χαρτόνι κόβουμε τις θέσεις και 
στην συνέχεια κολλάμε με σιλικόνη 
πάνω τους ύφασμα, που υπήρχε στο 
σπίτι.   
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Με χαρτόνι φτιάχνουμε τα ποδαράκια 
από τις καρέκλες και μετά τα βάφουμε 
με μεταλλικό χρώμα. 

  

 
Με χαρτόνι φτιάχνουμε τα ταμπλό του 
λεωφορείου, τα βάφουμε και 
ετοιμάζουμε την καρέκλα του οδηγού, 
τυλίγοντάς την με μαύρο ύφασμα για να 
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες καρέκλες. 
Ζωγραφίζουμε μια μαύρη γραμμή στις 
καρέκλες για να δείξουμε ότι είναι διπλά 
καθίσματα και τα κολλάμε στο πάτωμα 
του λεωφορείου.  

 

 
 

 

 

Κολλάμε το κουβούκλιο στο πάτωμα και 
αρχίζουμε να βάφουμε το λεωφορείο με 
πλαστικό πορτοκαλί χρώμα επίπλων που 
υπήρχε στο σπίτι.  
 

 

  

  

Χρησιμοποιούμε την καμπυλωτή 
διαφάνεια από συσκευασία μπαταριών, 
κολλάμε από πίσω άσπρο χαρτονάκι 
(έχουμε βάψει πορτοκαλί το φλας) και το 
κολλάμε από πίσω. Ετοιμάζουμε έτσι τα 
μπροστινά φώτα του λεωφορείου. 
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Με χαρτόνι, μαρκαδόρους και 
μεταλλικό χρώμα, φτιάχνουμε τον 
μπροστινό και πίσω προφυλακτήρα, 
τα πίσω φώτα και τις πινακίδες.    

  

Ανοίγουμε δύο συνδετήρες και τους 
ισιώνουμε σε σχήμα Π, για να 
αποτελέσουν το στήριγμα από τους 
μπροστινούς καθρέφτες. Δύο 
κομματάκια χαρτόνι τα βάφουμε 
μαύρα και σε μια πλευρά του κολλάμε 
αλουμινόχαρτο  = καθρέφτης. Με 
σιλικόνη κολλάμε τους καθρέφτες με 
τα μεταλλικά στηρίγματα και εν 
συνεχεία με το λεωφορείο.   

  

Τελικό βήμα, τοποθετούμε τις ρόδες, 
που μέχρι τώρα τις είχαμε έτοιμες 
αλλά δεν τις βάζαμε για να είναι πιο 
σταθερή η κατασκευή και να 
μπορούμε να την δουλέψουμε πιο 
εύκολα. Τώρα περνάμε τους άξονες 
των τροχών από τα καλαμάκια και 
κολλάμε και τις δεύτερες ρόδες. Το 
λεωφορείο μας είναι ΕΤΟΙΜΟ!!! 
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Για την κατασκευή της μακέτας, ιδιαίτερα βοηθητικά ήταν σχέδια 

κατόψεων και τομών λεωφορείου τύπου Neoplan trendliner UL , που βρήκαμε 
στο ιντερνέτ. Οι διαστάσεις των σχεδίων αυτών τηρήθηκαν στην κατασκευή με 
μοναδική εξαίρεση το συνολικό μήκος του λεωφορείου που αντί για 13,90μ. που 
είναι το συγκεκριμένο μοντέλο, υπολογίστηκε ως 12,90μ. Αυτό έγινε προκειμένου 
να μας φτάσει ενιαία σελίδα χαρτόνι για το εξωτερικό κουβούκλιο.  

Την κλίμακα της κατασκευής καθόρισαν οι ρόδες του λεωφορείου. Οι 
ρόδες του συγκεκριμένου μοντέλου έχουν διάμετρο περίπου 1,00μ. ( για την 
ακρίβεια 1,07μ.). στην κατασκευή ως ρόδες χρησιμοποιήθηκαν καπάκια από 
μπουκάλια νερού, τα οποία έχουν διάμετρο 3,00εκ. Επομένως, υπολογίσαμε ότι 
1,00μ στην πραγματικότητα θα είναι 3,00εκ. στην μακέτα  ( κλίμακα 1: 100/3). 

 

Σχ. 1 – Κατασκευαστικά σχέδια Νeoplan trendliner UL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ.2 Φωτογραφία λεωφορείου.  
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Κατασκευαστικά σχέδια                                                                                 . 
 
  

 
Σχ. 3 Κάτοψη λεωφορείο μακέτας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 4 Πλάγια όψη λεωφορείου μακέτας. 
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Σχ. 5 Πλάγια όψη λεωφορείου μακέτας. 

 
 

                                                                 
Σχ.6 Μπροστινή όψη λεωφορείου μακέτας.                  Σχ.7 Πίσω όψη λεωφορείου μακέτας. 
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Εκτίμηση του κόστους της μακέτας                                                              . 
 
1 κουτί ράβδοι σιλικόνης   0,79€ 
1 κοπίδι ακριβείας   1,49€ 
2 κόλλες UHU HART   2*2,99 = 5,98€ 
2 χαρτόνια γκρι 50x70εκ./2μμ.   2*1,29 = 2,58€ 
1 χαρτόνι κουσε 50x70εκ./350γρ.   0,35€ 
1 χρώμα μοντελισμού μεταλλικό   1,75€  
1 μπλοκ γλασσέ Β4  1,00€  
2 πινέλα   2*0,50 = 1,00€ 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ –ΥΛΙΚΩΝ: 
0,79+1,49+5,98+2,58+0,35+1,75+1,00 +1,00= 14,94€  
 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  12 Εργατοώρες χ 3 Ευρώ / Εργατοώρα = 36,00€ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ= ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ+ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
                                 = 14,94 + 36,00 =50,94€ 
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Κατάλογος υλικών                                                                                          . 

 

 Υλικά που αγοράστηκαν 
 

2 χαρτόνια γκρι 50x70εκ./2μμ.    
1 χαρτόνι κουσε 50x70εκ./350γρ.    
1 μπλοκ γλασσέ Β4   
 

 Υλικά που υπήρχαν στο σπίτι 
 

12 καπάκια από μπουκάλια νερού 
3 ξυλάκια μαγειρικής για σουβλάκια 
3 καλαμάκια 
1 διαφάνεια 
Ύφασμα κοτλέ καφέ ανοιχτό  
Ύφασμα μαύρο 
Αλουμινόχαρτο 
2 συνδετήρες  
 
 
Κατάλογος εργαλείων                                                                                    . 

 

 Εργαλεία που αγοράστηκαν 
 

1 κοπίδι ακριβείας    
2 κόλλες UHU HART    
2 πινέλα    
1 κουτί ράβδοι σιλικόνης    
1 χρώμα μοντελισμού μεταλλικό    
 

 Εργαλεία που υπήρχαν στο σπίτι 
 

Μαύρο – μεταλλικό χρώμα σπρέι αυτοκινήτου 
Πιστόλι σιλικόνης  
Πλαστικό χρώμα επίπλων (πορτοκαλί) 
Χάρακες  
Μολύβι 
Στυλό 
Επιφάνεια κοπής  
3 μαρκαδόροι (μαύρος, πορτοκαλής, κόκκινος) 
Ψαλίδι  
Συσκευασία μπαταριών 
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Είναι αρκετά φθηνό το εισιτήριο και 
έτσι μπορούν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι 
της περιοχής όποιας οικονομικής 
κατάστασης κι αν είναι να 
εξυπηρετηθούνε . 

Τα δρομολόγια είναι συγκεκριμένες 
ώρες και όχι συνέχεια ανά 20λεπτα 

Κάνει πολλές στάσεις και έτσι 
μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι 
όσοι έχουν πρόβλημα ( ιδίως 
ηλικιωμένοι , γυναίκες με καροτσάκι 
μωρού κ.τ.λ. …) 

Όταν οι οδηγοί των λεωφορείων 
κάνουν απεργίες είναι πολύ δύσκολη 
η μετακίνηση 

Υπάρχουν λεωφορεία με ιδιαίτερα 
δρομολόγια, όπως αεροδρόμια 
…κ.τ.λ.. 
 

Λόγω του μεγάλου πλήθους 
ανθρώπων είναι πολύ εύκολη η 
διάδοση ασθενειών 
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Προσφέρει εργασία σε οδηγούς. 
Χρειάζονται δαπάνες από το κράτος 
για να κατασκευαστούν λεωφορεία . 

Ένα ποσό από το σύνολο των 
χρημάτων των εισιτηρίων δίνονται 
στο κράτος . 

Είναι απαραίτητα τα χρήματα για την 
πληρωμή των οδηγών. 

 
Χρειάζονται αρκετά χρήματα για 
τυχών επισκευές 

 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Υπάρχουν οικολογικά λεωφορεία που 
δεν καταναλώνουν βενζίνη και δεν 
αποβάλλουν καυσαέριο. 

Προβλήµατα υγείας στον τοπικό 
πληθυσµό που προκαλείται από τα 
αιωρούµενα σωµατίδια και το όζον 
στα χαµηλότερα στρώµατα της 
ατµόσφαιρας 

Επειδή έχει μεγάλη χωρητικότητα σε 
άτομα από το να κυκλοφορούν π.χ. 
50 αυτοκίνητα , θα κυκλοφορεί 1 
λεωφορείο με 50 άτομα , με 
αποτέλεσμα την μείωση του 
καυσαερίου . 

Περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
µπορεί να προκληθούν από οξίνιση, 
ευτροφισμό και από το όζον στα 
χαµηλότερα στρώµατα της 
ατµόσφαιρας 

Καίνε λιγότερο από τα αυτοκίνητα 
Παραγωγή αερίων θερµοκηπίου 
µέσω κατανάλωσης ορυκτών 
καυσίµων 

 Αξιοσηµείωτη ηχορύπανση 
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ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  
 

Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στις μεγαλουπόλεις,  
οδήγησε στην εφαρμογή τεχνικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
διαχείριση της κυκλοφορίας και στη λήψη μέτρων με στόχο την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και κατά συνέπεια τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του πολίτη. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η προνομιακή μεταχείριση 
των μέσων αυτών κατά μήκος των οδικών αρτηριών, με χωροθέτηση ειδικών 
λωρίδων λεωφορείων αποκλειστικής κυκλοφορίας από τα μέσα αυτά. Τα 
σημαντικότερα οφέλη από την λειτουργία των ειδικών λωρίδων αυτών σύμφωνα 
με τον ΟΑΣΑ συνοψίζονται στα εξής:  

1. Αύξηση της ταχύτητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  
2. Βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς με άμεσο αποτέλεσμα να είναι 

περισσότερο ελκυστικά για το επιβατικό κοινό.  
3. Αύξηση της επιβατικής κίνησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και 

μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων.  
4. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων για τα μέσα αυτά (ΜΜΜ).  
5. Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών με την μειωμένη υποβάθμιση 

του αστικού περιβάλλοντος.  
Στις ειδικές λωρίδες λεωφορείων παράλληλης ροής επιτρέπεται η κίνηση, η 

στάση και απαγορεύεται η στάθμευση των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς 
(λεωφορεία και τρόλεϊ), των ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς (τουριστικά 
λεωφορεία, σχολικά, κλπ), των δικύκλων και των οχημάτων άμεσης ανάγκης 
(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά). 
 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

Οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστες όσο η 
μετακίνηση με το αυτοκίνητο, όμως διευκολύνουν την κίνηση, μειώνουν τις 
εκπομπές ρύπων και σας δίνουν αρκετό χρόνο για να γνωρίσετε κόσμο. 
Επιπλέον, τα μέσα μαζικής μεταφοράς σας επιτρέπουν να χαλαρώσετε, να 
διαβάσετε ή να κοιμηθείτε κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα από τη χρήση τους είναι τα παρακάτω: 
 Μειωμένη Κυκλοφοριακή Συμφόρηση 
  Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να μεταφέρουν περισσότερους 
ανθρώπους σε πολύ μικρότερο χώρο από τα επιμέρους αυτοκίνητα, γεγονός που 
συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και με τη σειρά του 
μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα ρελαντί. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
επιβάτες αποφεύγουν το άγχος που πηγάζει από την καθημερινή οδήγηση σε 
περιοχές με μεγάλη συμφόρηση. 
Εξοικονόμηση Χρημάτων 

Η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς αντί για την χρήση οχήματος μπορεί 
να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα ετησίως σε σχέση με το κόστος βενζίνης, 
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αερίου, το κόστος συντήρησης και άλλα πολλά έξοδα που απαιτούνται για τη 
διατήρηση ενός οχήματος. 
Ασφαλέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Η χρήση του λεωφορείου, του τρένου ή άλλων επιλογών μετακίνησης 
είναι ασφαλέστερη σε σχέση με την οδήγηση ενός αυτοκινήτου, όχι μόνο όσον 
αφορά την ασφάλεια των ίδιων των οχημάτων -τα οποία διατηρούνται πολύ πιο 
τακτικά από ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο- αλλά και από την άποψη της οδήγησης. 
Υγιεινότερες Συνήθειες 

Οι δημόσιες συγκοινωνίες συνδέονται με τους πιο υγιεινούς τρόπους ζωής, 
καθώς οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς 
θεωρούνται ότι ξεπερνούν το τριπλάσιο της ημερήσιας σωματικής 
δραστηριότητας από όσους δεν το κάνουν, μιας και περπατούν προς και από τις 
στάσεις των μετακινήσεών τους αλλά και για να φθάσουν στον τελικό προορισμό 
τους. 
 
 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Σε γενικές γραμμές, οι ιοί μεταδίδονται από άτομο σε άτομο μέσω των 
αναπνευστικών εκκρίσεων (με βήχα ή φτάρνισμα), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω 
των χεριών. Αν κάποιος λοιπόν αγγίξει ένα μολυσμένο αντικείμενο και στη 
συνέχεια ακουμπήσει τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα του, μπορεί να νοσήσει. 

Ο ψυχρός καιρός και η συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστούς 
χώρους αυξάνουν τη μετάδοση της γρίπης. Ένας γνωστός κλειστός χώρος που 
χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά είναι τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, όπως το τρένο, το τρόλει, το μετρό, ο ηλεκτρικός και ο 
Προαστιακός! 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   “COVID-19” 

Προκειμένου λοιπόν να περιοριστούν οι πιθανότητες μετάδοσης διαφόρων 
ιών και ειδικά στην εποχή μας  του κορωνοϊού θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια 
μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στην περίοδο των εξάρσεων. 
Οδηγίες για Επιβάτες: 

1. Πλύσιμο Χεριών 
Είναι πολύ σημαντική η τήρηση των μέτρων υγιεινής, όπως συχνό πλύσιμο 

των χεριών και αναπνευστική υγιεινή. Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 
ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα βοηθά να καθαρίσουμε τα μικρόβια 
από το δέρμα. Θα πρέπει να έχουμε καθαρά τα χέρια μας, δηλαδή καλό πλύσιμο 
των χεριών μας όταν ερχόμαστε σε επαφή με επιφάνειες που μπορεί να είναι 
μολυσμένες, σε δημόσιους χώρους όπως πόμολα, χερούλια σε μέσα μαζικής 
μεταφοράς. 

 
2. Κάλυψη στόματος/μύτης 
Θα πρέπει να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας όταν βήχουμε ή 

φταρνιζόμαστε είτε με ένα χαρτομάντιλο είτε με την εσωτερική πλευρά του 
αγκώνα μας. Επισημαίνεται επίσης για τα άτομα που έχουν συμπτώματα για τον 
Κορωναϊό, η ανάγκη οικειοθελούς απομόνωσης και αποφυγής συγχρωτισμού για 
την αποφυγή μετάδοσης του ιού. Είναι σημαντικό ο κάθε ασθενής να παραμένει 
στο σπίτι του για κάποιες μέρες. 

3. Απόσταση 1 μέτρου 
Nα κρατάτε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από κάποιον που 

ενδεχομένως να έχει μολυνθεί. 
4. Χρήση χειρουργικής μάσκας 
Οι χειρουργικές μάσκες συμβάλλουν στη μη περαιτέρω διάδοση της 

λοίμωξης από τους ασθενείς στους γύρω τους (π.χ. συγγενείς). Εντούτοις, δεν 
έχει αποδειχτεί ότι οι μάσκες προσώπου είναι εξίσου αποτελεσματικές για την 
προστασία όσων δεν έχουν μολυνθεί. 
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