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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                                                                    Υειραιάσ,      09.05.2019 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΝΑΥΤΛΛΛΑΣ                                                                                                                      Αρικμ. Υρωτ.: 2422.5/ 33336 /2019 
ΚΑΛ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ                                                                                                            

ΑΧΘΓΕΛΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -                                                   
ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Δ' ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΚΕΜΑ: «Κφρωςθ Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» 
 

 

                                       Ο ΑΧΘΓΟΣ ΤΟΥ ΛΛΜΕΝΛΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ 

Ζχοντασ υπϋόψθ: 
 
1.  Ψισ διατάξεισ: 
α. Ψθσ παραγράφου 4 του άρκρου 79 του ν. 4504/2017  «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Ωπουργείου Ραυτιλίασ και 

Ρθςιωτικισ Υολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Ωπουργείου Ραυτιλίασ 

και Ρθςιωτικισ Υολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, 

ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184), όπωσ ιςχφει. 

β. Ψθσ παρ. 5 του άρκρου 7 του ν. 3079/2002 «Ξφρωςθ του Ξϊδικα του Υροςωπικοφ του Οιμενικοφ Χϊματοσ» (Α'311). 

γ. Ψου άρκρου 16 του π.δ. 76/2018 «Σργάνωςθ και Οειτουργία τθσ Χχολισ Δοκίμων Οιμενοφυλάκων και ζνταξθ αυτισ ςτθν 

ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ»(Αϋ146). 

 
2.  Ψο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ δεν προκαλείται πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ ςτον 

Ψακτικό Υροχπολογιςμό του Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και ετθςίωσ, πζραν των όςων ζχουν αναφερκεί ςτο 

π.δ. 76/2018 (Αϋ146). 

 
ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ  

 
1. Ξυρϊνουμε και κζτουμε ςε ιςχφ τον επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα «Ξανονιςμό Εκπαίδευςθσ Δοκίμων 

Οιμενοφυλάκων», ο οποίοσ εφαρμόηεται για τισ εκπαιδευτικζσ ςειρζσ που ειςάγονται με το ςφςτθμα των ειςαγωγικϊν 

εξετάςεων ςε πανελλαδικό επίπεδο. 
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ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

 

 

ΜΕΟΣ Αϋ 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

 

Άρκρο 1 

Σκοπόσ 

 

Χκοπόσ του παρόντοσ κανονιςμοφ είναι ο κακοριςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ των Δοκίμων Οιμενοφυλάκων Οιμενικοφ Χϊματοσ-

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (εφεξισ Δόκιμοι) και θ εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ αποςτολισ τθσ Χχολισ Δοκίμων 

Οιμενοφυλάκων Οιμενικοφ Χϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (εφεξισ Χχολι), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 76/18 

(Αϋ146)  «Σργάνωςθ και Οειτουργία τθσ Χχολισ Δοκίμων Οιμενοφυλάκων και ζνταξθ αυτισ ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (εφεξισ Σργανιςμόσ), όπωσ ιςχφει. 

 

 

Άρκρο 2 

Διάρκεια και τόποσ εκπαίδευςθσ 

 

1. Θ εκπαίδευςθ των Δοκίμων πραγματοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Χχολισ Οιμενοφυλάκων, ςτον Υειραιά. Πζροσ τθσ 

εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται ςε Ωπθρεςίεσ και πλοία – ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ, ςε πολεμικά ι εμπορικά πλοία κακϊσ 

και ςε άλλεσ Ωπθρεςίεσ και Φορείσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 

2. Θ ςυνολικι εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δεκαπενκιμερθσ προπαίδευςθσ μετά τθν κατάταξθ, διαρκεί 

δυόμιςι  (2,5) ζτθ. 

 

 

ΜΕΟΣ Βϋ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΡΩΤΟ 

Οργάνωςθ Σπουδϊν 

 

Άρκρο 3 

Μορφζσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ 

 

1. Χτθ Χχολι παρζχεται ακαδθμαϊκι, λιμενικι, ναυτικι και ναυτιλιακι εκπαίδευςθ. Επιπλζον, παρζχεται πρακτικι 

εκπαίδευςθ, προςαρμοςμζνθ ςτισ απαιτιςεισ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 

2. Χτθ Χχολι καλλιεργείται θ ςτρατιωτικι και αςτυνομικι αγωγι, ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ ιδιότθτασ των ςτελεχϊν Ο.Χ. - 

ΕΟ.ΑΞΨ. 

 

 

Άρκρο 4 

Τομείσ Ακαδθμαϊκισ Εκπαίδευςθσ 

Χτθ Χχολι λειτουργοφν οι ακόλουκοι τομείσ ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ με τα αντίςτοιχα γνωςτικά αντικείμενα: 
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A. ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

1. Γνωςτικά αντικείμενα ανά γνωςτικι περιοχι – κλάδο που υπθρετεί ο τομζασ: 

α. Θλεκτρονικι 

-  Ουχνίεσ και θμιαγωγικζσ δίοδοι.  

-  Ανορκωτικζσ διατάξεισ και Ψροφοδοτικά.  

-  Υακθτικά φίλτρα.  

-  Ψελεςτικόσ Ενιςχυτισ, Ενεργά φίλτρα. 

-  Transistor Διπολικϊν Ενϊςεων. 

-  Ειδικζσ δίοδοι και εφαρμογζσ. 

-  Ενιςχυτζσ BJT. 

-  Ψρανηίςτορ Εγκάρςιου Υεδίου (FET). 

-  Λςοδφναμα Ξυκλϊματα .  

-  Υαραμόρφωςθ.  

-  Ανάδραςθ και Εφαρμογζσ. 

-  Διαμορφωτζσ – Αποδιαμορφωτζσ. 

-  Ειςαγωγι ςτθν Ψθφιακι Οογικι. 

-  Χυνδυαςτικά ψθφιακά κυκλϊματα.  

-  Ακολουκιακά Ψθφιακά Ξυκλϊματα. 

 

β. Τεχνολογία Αςφρματων Συςτθμάτων 

-   Διάδοςθ και Χκζδαςθ Θλεκτρομαγνθτικϊν Ξυμάτων με Εφαρμογζσ ςτο Καλάςςιο Υεριβάλλον.  

-   Πικροκυματικζσ και Πιλιμετρικζσ Διατάξεισ.  

-   Ξεραίεσ. 

-   Ανάλυςθ και Χχεδιαςμόσ Αςφρματων Ηεφξεων. 

-   Ωποβρφχιεσ Ηεφξεισ.  

-   Ψεχνικζσ και Χυςτιματα Φαδιοεντοπιςμοφ.  

-   Ψεχνικζσ και Υρότυπα Θλεκτρομαγνθτικϊν Πετριςεων. 

-   Θλεκτρομαγνθτικι Χυμβατότθτα και Υαρεμβολζσ (EMI/EMC). 

-   Ραυτικά Αςφρματα Χυςτιματα. 

 

γ. Τθλεπικοινωνίεσ και Δίκτυα 

-   Χυλλογι, Ανάλυςθ, Επεξεργαςία, Ξωδικοποίθςθ και Πετάδοςθ Αναλογικϊν και Ψθφιακϊν Χθμάτων.  

-   Αςφρματεσ, Δορυφορικζσ και Ξινθτζσ Επικοινωνίεσ και Δίκτυα. 

-   Ενςφρματεσ και Σπτικζσ Επικοινωνίεσ και Δίκτυα. 

-   Ανάλυςθ και Χχεδιαςμόσ Ψθλεπικοινωνιακϊν Δικτφων. 

-   Ραυτικά Ψθλεπικοινωνιακά Δίκτυα. 

 

δ. Ναυτικά Θλεκτρονικά Πργανα 

-   Ραυτικζσ Υυξίδεσ. 

-   Αυτόματα πθδάλια και ςυςτιματα πθδαλιουχίασ. 

-   Δρομόμετρα. 

-   Θχοβολιςτικζσ ςυςκευζσ. 

-   Χυςτιματα υποβοθκιςεωσ πλευρίςεωσ. 

-   Χυςτιματα ταυτοποιιςεωσ πλοίων AIS-LRIT. 

-   Ξαταγραφείσ δεδομζνων ταξιδίου (VDR-VDR/S) και πορειογράφοι. 

-   Χυςτιματα δορυφορικισ ναυτιλίασ. 

-   Δορυφορικοί δζκτεσ GPS. 

-   Θλεκτρονικοί ναυτιλιακοί χάρτεσ (ENC). 
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-   Χυςτιματα ECDIS. 

ε. Εφαρμογζσ Συςτθμάτων Αυτοματιςμοφ 

-   Θλεκτρονόμοι – Φελζ. 

-   Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα. 

-   Ππουτόν – Διακόπτεσ. 

-   Τργανα με εντολι. 

-   Φελζ χρονικισ κακυςτζρθςθσ. 

-   Βαλβίδεσ. 

-   Εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ. 

-   Υρογραμματιςμόσ PLC. 

2.  Στον Τομζα λειτουργοφν τα ακόλουκα εργαςτιρια: 

α. Θλεκτρονικισ. 

β. Ψθλεπικοινωνιϊν. 

 

B. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΑΥΤΛΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ 

1. Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ:  

α. Ναυπθγία 

-   Πελζτθ, Χχεδίαςθ, Ξαταςκευι και Χυμπεριφορά Χυμβατικϊν και Ειδικϊν Υλοίων, Καλαςςίων Ξαταςκευϊν και  

     Χυςτθμάτων.  

-   Ειδικά Κζματα ςτόλου Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 

-   Πθχανικι των Φευςτϊν.  

-   Ωδροδυναμικι. 

 

β. Ναυτικι Μθχανολογία 

-   Χυςτιματα και Εγκαταςτάςεισ Κζρμανςθσ, Ψφξθσ, Ξλιματιςμοφ και Αεριςμοφ.  

-   Βοθκθτικά Χυςτιματα και Δίκτυα Υλοίου.  

-   Χτοιχεία Πθχανϊν.  

-   Ανυψωτικζσ και Πεταφορικζσ Πθχανζσ.  

-   Πθχανολογικό Χχζδιο.  

-   Πθχανουργικι Ψεχνολογία.  

-   Διαχείριςθ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ.  

-   Ιπιεσ Πορφζσ Ενζργειασ.  

-   Ωπολογιςτικζσ Πζκοδοι και Ψεχνικζσ Υροςομοίωςθσ.  

-   Υειραματικζσ και Διαγνωςτικζσ Ψεχνικζσ.  

-   Ραυτικζσ Ενεργειακζσ Εγκαταςτάςεισ. 

-   Ψεχνικοοικονομικι ανάλυςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων και εγκαταςτάςεων. 

-   Σλοκλθρωμζνοσ Χχεδιαςμόσ και Βελτιςτοποίθςθ Ενεργειακϊν Εγκαταςτάςεων.  

-   Αποτίμθςθ Οειτουργικισ Ξατάςταςθσ Ξινθτιρων και Ενεργειακϊν Χυςτθμάτων. 

 

γ. Ναυτικζσ Μθχανζσ 

-   Χυμβατικζσ και Αναερόβιεσ Εγκαταςτάςεισ Υρόωςθσ.  

-   Ωβριδικά Χυςτιματα Υρόωςθσ.  

-   Χυςτιματα Ανάκτθςθσ Κερμότθτασ και Ψριπαραγωγισ.  

-   Πθχανζσ Εςωτερικισ Ξαφςθσ.  

-   Πθχανζσ Εξωτερικισ Ξαφςθσ.  

-   Ραυτικοί Εμβολοφόροι Ξινθτιρεσ.  

-   Ραυτικοί Αεριοςτρόβιλοι και Ψεχνικζσ Υροςομοίωςθσ.  
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-   Ξαφςθ.  

-   Χυςτιματα Αντιρρυπαντικισ Ψεχνολογίασ.  

 

δ. Βοθκθτικά Συςτιματα και Δίκτυα πλοίου 

-   Χτοιχεία Χωλθνϊςεων, Εξαρτιματα, Ψεχνικζσ Χφνδεςθσ Αγωγϊν, Βαλβίδεσ, Χφμβολα. 

-   Αντλίεσ. 

-   Ενεργειακά Χυςτιματα Υλοίων – Υεριγραφι και Οειτουργία. 

-   Ψυχρομετρία.  

-   Φορτία Ξλιματιςμοφ. 

-   Χτόμια – Αεραγωγοί. 

-   Ψεχνολογίεσ Ανάκτθςθσ Απορριπτόμενθσ Κερμότθτασ από Χυςτιματα Ραυτικισ Υρόωςθσ. 

-   Ψεχνολογίεσ αφαλάτωςθσ καλαςςίου φδατοσ. 

-   Ϊςμωςθ. 

 

ε. Στοιχεία Μθχανϊν 

- Εκπόνθςθ ςχεδίων. 

-   Ωπολογιςμόσ των αναπτυςςομζνων τάςεων ςε ςτοιχεία μθχανϊν. 

-   Ωπολογιςμόσ αξόνων – ατράκτων. Ξρίςιμοσ αρικμόσ ςτροφϊν. 

-   Λμάντεσ. 

-   Χφινεσ.  

-   Χπειρϊματα.  

-   Ψροχοί τριβισ. 

-   Σδοντωτοί τροχοί. 

 

ςτ. Μθχανολογικό Σχζδιο 

-  Διεκνείσ κι εκνικοί κανονιςμοί -πρότυπα για το μθχανολογικό ςχζδιο. 

-  Χυμβατικι και με θλεκτρονικά μζςα ςχεδίαςθ.  

-  Χχεδίαςθ όψεων και διάταξθσ όψεων.  

-  Θ διαςταςιολόγθςθ ςτα μθχανολογικά ςχζδια.  

-  Ψομζσ.  

-  Χχεδίαςθ Ψομϊν.  

-  Χπειρϊματα. 

-  Χχεδίαςθ Χπειρωμάτων – Ξοχλιϊν. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. Ξφριοι τριβείσ βάςθσ. Ψριβείσ. 

-  Σδοντωτοί τροχοί. 

-  Ζδρανα με ςτοιχεία κυλίςεωσ. 

-  Χχεδίαςθ απλϊν ςυναρμολογθμζνων μθχανολογικϊν ςυνόλων.  

-  Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 

2.  Στον Τομζα λειτουργοφν τα ακόλουκα εργαςτιρια: 

α. Ραυπθγίασ. 

β. Ραυτικισ Πθχανολογίασ. 

γ. Ραυτικϊν Πθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ. 

 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΜΟΔΥΝΑΜΛΚΘΣ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΕΥΣΤΩΝ 

1. Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ. 

α. Κερμοδυναμικι 

-   Κερμοδυναμικά Χυςτιματα. 

-   Ζργο – Εςωτερικι Ενζργεια –Κερμότθτα . 

-   Υρϊτοσ Κερμοδυναμικόσ Ρόμοσ. 
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-   Ψζλειο Αζριο. 

-   Κερμοδυναμικζσ Πεταβολζσ Ψελείου Αερίου. 

-   Ξυκλικζσ Πεταβολζσ. 

-   Αρχι Κερμικισ & Ψυκτικισ Πθχανισ – Αντλίασ Κερμότθτασ. 

-   Δεφτεροσ Κερμοδυναμικόσ Ρόμοσ. 

-   Εντροπία – Χχζςεισ Maxwell – Χχζςεισ Tds. 

-   Υραγματικά Αζρια: Χυντελεςτισ ςυμπιεςτότθτασ.  

-   Ξαταςτατικι εξίςωςθ Van der Waals. Άλλεσ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ.  

-   Δίκτυα ρευςτϊν. 

-   Δίκτυα πλοίου. 

-   Βαςικζσ αρχζσ μελζτθσ – ςχεδιαςμοφ δικτφων ρευςτϊν. 

-   Φοι Φευςτϊν ςε Αγωγοφσ. 

 

β. Εφαρμοςμζνθ Κερμοδυναμικι 

-   Κερμοδυναμικι Δφο Φάςεων 

-  Κερμοδυναμικοί Ξφκλοι Λςχφοσ με Ατμό. 

-  Ωπολογιςτικζσ εφαρμογζσ. 

-  Κερμοδυναμικοί Ξφκλοι Λςχφοσ με Αζριο. 

-  Ανάλυςθ των κφκλων παραγωγισ ιςχφοσ με αζριο ςφμφωνα με το 2ο κερμοδυναμικό νόμο. 

-  Αεροςυμπιεςτζσ. 

-  Κερμοδυναμικοί Ξφκλοι Υαραγωγισ Ψφξθσ. 

-  Ξλιματιςμόσ – Ψυχρομετρία. 

-  Χυνδυαςμζνοι Ξφκλοι. 

 

γ. Μετάδοςθ Κερμότθτασ 

-   Πετάδοςθ κερμότθτασ μζςω αγωγισ. 

-   Κεωρία Κερμομόνωςθσ και Πονωτικά Ωλικά. 

-   Πετάδοςθ κερμότθτασ μζςω ςυναγωγισ. 

-   Ωπολογιςμόσ βζλτιςτου πάχουσ μόνωςθσ ςε επίπεδο και κυλινδρικό τοίχωμα.  

-   Εξαναγκαςμζνθ Χυναγωγι ςε Εςωτερικζσ Φοζσ. 

-   Εναλλάκτεσ κερμότθτασ. 

-   Πετάδοςθ κερμότθτασ δι’ ακτινοβολίασ. 

 

 

δ. Τεχνολογία Καυςίμων και Λιπαντικϊν 

-   Χτερεά, υγρά και αζρια καφςιμα. 

-   Ανανεϊςιμα και εναλλακτικά καφςιμα. 

-   Φυςικoχθμικζσ διεργαςίεσ παραγωγισ καυςίμων. 

-   Βελτιωτικά και πρόςκετα. 

-   Αλλθλεπίδραςθ καυςίμων και λιπαντικϊν με τα υλικά. 

-   Φφπανςθ και προςταςία περιβάλλοντοσ. 

-   Υοιότθτα και τυποποίθςθ. 

-   Ξαφςιμα ναυτικϊν μθχανϊν. 

-  Αςφάλεια και πυραςφάλεια εγκαταςτάςεων. 

-  Υροωκθτικά καφςιμα οπλικϊν και πυραυλικϊν ςυςτθμάτων. 

 

2. Στον Τομζα λειτουργοφν τα ακόλουκα εργαςτιρια: 

α. Κερμοδυναμικισ. 

β. Ξαυςίμων και λιπαντικϊν. 
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Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ 

1. Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ. 

α. Θλεκτροτεχνία 

-    Ανάλυςθ Θλεκτρικϊν Δικτφων και Χυςτθμάτων ςε Πεταβατικι και Πόνιμθ Ξατάςταςθ.  

-    Εφαρμοςμζνοσ Θλεκτρομαγνθτιςμόσ. Θλεκτρομαγνθτικά πεδία. 

-    Επίλυςθ προβλθμάτων Θλεκτρομαγνθτιςμοφ με αρικμθτικζσ και αναλυτικζσ μεκόδουσ.  

-    Χυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου. 

-    Θλεκτροτεχνικά Ωλικά. 

-    Σργανολογία, Θλεκτρικζσ Πετριςεισ.  

-    Θλεκτρομθχανικι Πετατροπι Ενζργειασ.  

-    Θλεκτρικζσ Πθχανζσ. 

-    Θλεκτροκίνθςθ.  

-    Θλεκτρονικά Λςχφοσ. 

-    Φωτοτεχνία. 

-    Ωψθλζσ Ψάςεισ. 

-    Φωτοβολταϊκά. 

-    Χυςτιματα Θλεκτρικισ Ενζργειασ με ζμφαςθ ςτα Υλοία, Χχεδίαςθ, Ανάπτυξθ, Οειτουργία. 

-    Υαραγωγι, μετατροπι, μεταφορά, διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

-    Αποκικευςθ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςυςςωρευτζσ.  

-    Διαχείριςθ νζων Ψεχνολογιϊν ςε κζματα Θλεκτρολογίασ Υλοίων.  

 

β. Κεωρθτικόσ & Εφαρμοςμζνοσ Θλεκτρομαγνθτιςμόσ 

-  Κεμελιϊδεισ  ζννοιεσ του Θλεκτριςμοφ. 

-  Θλεκτρικό Χτοιχείο. 

-  Θλεκτρικό Ξφκλωμα/Δίκτυο. 

-  Βαςικζσ τεχνικζσ αναλφςεωσ  Θλεκτρικϊν  Ξυκλωμάτων/Δικτφων.    

-  Θλεκτρικά  Ξυκλϊματα/Δίκτυα ςτθν θμιτονικι μόνιμθ κατάςταςθ.    

-  Ψο Θλεκτρομαγνθτικό Υεδίο.  

-  Εξιςϊςεισ Πaxwell. 

 

γ. Κεωρίασ Θλεκτρικϊν Κυκλωμάτων και Εφαρμογζσ 

-  Ειδικά κζματα Θλεκτρικϊν Ξυκλωμάτων. 

-  Κεωριματα και ςυςτθματικζσ μζκοδοι αναλφςεωσ Θλεκτρικϊν Ξυκλωμάτων. 

-  Ψριφαςικά Δίκτυα. 

-  Ψεχνολογικά – Εργαςτθριακά κζματα. 

 

δ. Θλεκτρολογικό Σχζδιο 

-  Είδθ Θ/Ο ςχεδίου-Θλεκτρολογικά ςφμβολα. 

-  Εςωτερικζσ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ. 

-  Πθχανζσ Ε.Φ. 

-  Ξυκλϊματα Αυτοματιςμϊν. 

-  Αυτοματιςμοί. 

 

ε. Ειςαγωγι ςτισ Θλεκτρικζσ Μθχανζσ 

- Πεταςχθματιςτζσ. 

- Θλεκτρικζσ Πθχανζσ.  

- Χφγχρονεσ Θλεκτρικζσ Πθχανζσ. 

- Επαγωγικζσ Θλεκτρικζσ Πθχανζσ – Επαγωγικοί Ξινθτιρεσ. 
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- Θλεκτρικζσ Πθχανζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ (ΧΦ / DC). 

- Διατάξεισ και Χυςτιματα Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 

η. Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ 

- Γλϊςςεσ Υλθροφορικισ. 

- Δομζσ Δεδομζνων, Βάςεισ Δεδομζνων. 

- Πεταγλωττιςτζσ. 

- Οειτουργικά Χυςτιματα, Υαράλλθλα και Ξατανεμθμζνα Χυςτιματα.  

- Κεωρία Υλθροφορίασ, Αλγόρικμοι. 

- Αντικειμενοςτραφισ Υρογραμματιςμόσ, Υαράλλθλοσ Υρογραμματιςμόσ. 

- Γραφικά Ωπολογιςτϊν. 

- Ωπολογιςτικι Γεωμετρία.  

- Πθχανι Τραςθ. 

- Αρχιτεκτονικι Ωπολογιςτϊν, Πικροεπεξεργαςτζσ και μικροχπολογιςτζσ, Ψεχνικζσ Βελτιςτοποίθςθσ.  

- Χυςτιματα Υραγματικοφ Χρόνου. 

- Εικονικι Υραγματικότθτα. 

- Σπτικοποίθςθ, Ψθφιακζσ Βιβλιοκικεσ. 

- Ψεχνθτι Ροθμοςφνθ, Ευφυι Χυςτιματα.  

- Ωπερυπολογιςτζσ.  

- Διαδικτυακόσ προγραμματιςμόσ.  

- Ευφυείσ Υράκτορεσ. 

- Ξινθτι Ωπολογιςτικι. 

- Θλεκτρονικό Εμπόριο. 

- Ξωδικοποίθςθ, Ξρυπτογραφία,  Επικοινωνίεσ. 

- Επεξεργαςία Χιματοσ – Εικόνασ. 

- Αυτόματοσ Ζλεγχοσ . 

- Φομποτικι. 

- Ρευρωνικά Δίκτυα. 

- Γενετικοί Αλγόρικμοι. 

- Δυναμικά,  Χτοχαςτικά, Αςαφι, Υολυμεταβλθτά, Ωβριδικά Χυςτιματα.  

- Βζλτιςτοσ Ζλεγχοσ. 

 

2. Στον Τομζα λειτουργοφν τα ακόλουκα εργαςτιρια:  

α. Θλεκτροτεχνίασ. 

β. Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν. 

 

 

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΩΝ 

 Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ. 

α. Άλγεβρα 

- Γραμμικι Άλγεβρα. 
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- Ωπολογιςτικι Άλγεβρα.  

- Κεωρία Ψελεςτϊν. 

- Κεωρία Σμάδων. 

 

β. Γεωμετρία 

- Αναλυτικι Γεωμετρία. 

- Διαφορικι Γεωμετρία. 

- Ωπολογιςτικι Γεωμετρία.  

- Γεωμετρία τθσ Υλθροφορίασ. 

- Αλγεβρικι Γεωμετρία. 

 

γ. Μακθματικι Ανάλυςθ  

- Γραμμικι Ανάλυςθ. 

- Πθ Γραμμικι Ανάλυςθ.  

- Χυναρτθςιακι Ανάλυςθ.  

- Ψοπολογία.  

- Χυνικεισ και Περικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ.  

- Πθ Γραμμικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ (Ελλειπτικζσ, Ωπερβολικζσ, Υαραβολικζσ). 

- Δυναμικά Χυςτιματα. 

- Υεριοδικά προβλιματα.  

- Σλικι Ανάλυςθ . 

- Πιγαδικι Ανάλυςθ. 

- Υοιοτικι Κεωρία Διαφορικϊν Εξιςϊςεων και  Κεωρία Ελζγχου.   

- Αρμονικι Ανάλυςθ. 

- Κεωρία Πζτρου. 

 

 

Η. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ, ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ. 

Ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

-   Λςτορία του Οιμενικοφ Χϊματοσ. 

-   Κεωρία Χτρατθγικισ. Γεωγραφία. Γεωπολιτικι. 

-   Ξοινωνιολογία: Γενικι Ξοινωνιολογία. Ξοινωνιολογία Ανκρωπιςτικισ Ξρίςθσ. 

-   Ψυχολογία: Ατομικι, Σμαδικι και Ξοινωνικι Ψυχολογία. Διαχείριςθ εργαςιακοφ άγχουσ. 

-   Διευκυντικι: Θγεςία και Διοίκθςθ. Διαχείριςθ Ξρίςεων. Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

-  Κεωρία Υαιγνίων και λιψθ Αποφάςεων. Ανκρϊπινεσ Χχζςεισ. Επικοινωνιακζσ Δεξιότθτεσ και Δθμόςιεσ Χχζςεισ. 

-   Ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

-   Χτοιχεία Σικονομίασ: Ραυτιλιακι Σικονομία. 

-   Αγγλικι Γλϊςςα και Σρολογία. 

 

 

Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΛΚΑΛΟΥ 

Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ.  

-   Χυνταγματικό Δίκαιο. 

-   Υοινικό Δίκαιο. Χτρατιωτικό Υοινικό Δίκαιο. Υοινικι Δικονομία. 

-   Ραυτικό Δίκαιο. 

-   Δίκαιο Καλάςςθσ. 

-   Διοικθτικό Δίκαιο. Διοικθτικι Δικονομία. 

-   Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο και Δίκαιο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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-   Ανκρϊπινα Δικαιϊματα.  

-   Ειδικοί Υοινικοί Ρόμοι. 

-   Ανακριτικι. 

 

Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΛΑΣΣΛΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ: 

1. Γνωςτικά αντικείμενα - κλάδοι ανά γνωςτικι περιοχι που υπθρετεί ο τομζασ.  

- Ραυτιλία και Καλάςςιεσ Επιςτιμεσ: Ραυτιλία (Ακτοπλοΐα και Θλεκτρονικι Ραυτιλία, Αςφάλεια Ραυςιπλοΐασ). Κεωρία 

Χφαλμάτων Κζςεωσ και Εφαρμογζσ ςτθ Ραυτιλία. Χαρτογραφία. Γεωγραφικά Χυςτιματα Υλθροφοριϊν (GIS). 

Πετεωρολογία.  

- Ραυτικι Ψζχνθ, οργάνωςθ, χειριςμόσ και αςφάλεια πλοίου. 

- Αςφάλεια Ραυςιπλοΐασ. 

 

2. Στον Τομζα λειτουργοφν τα ακόλουκα εργαςτιρια: 

α. Ραυτιλίασ και Καλαςςίων Επιςτθμϊν. 

β. Καλάςςιων Επιχειριςεων. 

 

 

Άρκρο 5 

Τομείσ Στρατιωτικισ και Αςτυνομικισ Εκπαίδευςθσ 

1. Σ Ψομζασ τθσ Χτρατιωτικισ Εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει τθν ςτρατιωτικι και φυςικι αγωγι όπωσ αυτζσ περιγράφονται 

ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του Σργανιςμοφ. 

2. Σ Ψομζασ τθσ Αςτυνομικισ Εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 

Α. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑ 

Γνωςτικά  αντικείμενα. 

-   Γενικι Αςτυνομία. 

-   Δθμόςια Αςφάλεια. 

-   Ξρατικι Αςφάλεια. 

-   Υροςταςία και διαχείριςθ καλαςςίων Χυνόρων. 

-   Εγκλθματολογία. Υρακτικι εφαρμογι ποινικϊν υποκζςεων. 

-   Αυτοάμυνα – αυτοπροςταςία.  

-   Σπλοτεχνικι - Χκοποβολι. 

-   Δίωξθ Ραρκωτικϊν –Οακρεμπόριο. 

-   Ψροχαία. 

 

Β. ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑ 

Γνωςτικά  αντικείμενα 

-   Κζματα Οιμενικισ Αςτυνομίασ. 

-   Κζματα Ελζγχου Αλιείασ. 

 

Γ. ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Γνωςτικά  αντικείμενα 

-   Ζρευνα και Διάςωςθ. 

-   Υροςταςία Καλάςςιου Υεριβάλλοντοσ. 

 

Δ. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΛΑ 

Γνωςτικά  αντικείμενα 

-   Κζματα Επαγγελματικισ Δεοντολογίασ. 
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-   Δθμόςιεσ Χχζςεισ.  

-   Ξοινωνικι και Επαγγελματικι Αγωγι. 

-   Ρομοκεςία Υροςωπικοφ ΟΧ-ΕΟ.ΑΞΨ. 

-   Ραυαγοςωςτικι. 

-   Αλλθλογραφία Δθμοςίων Ωπθρεςιϊν. Χφνταξθ Ωπθρεςιακϊν Εγγράφων. 

 

Ε. ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑ 

Γνωςτικά  αντικείμενα 

- Κζματα αςφάλειασ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων (International Ship and Port Security Code - ISPS). 

-Επικεϊρθςθ πλοίων ςτο πλαίςιο του Πνθμονίου Χυνεννόθςθσ των Υαριςίων (Paris Memorandum of Understanding – 

Paris MoU). 

- Ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ πλοίων με Ελλθνικι Χθμαία. 

- Ξϊδικασ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (International Safety Management Code - ISM). 

- Διεκνισ Χφμβαςθ για τθν Αςφάλεια τθσ ηωισ ςτθ Κάλαςςα (Safety Of Life At Sea - SOLAS). 

 

 

Άρκρο 6 

Οργάνωςθ Σπουδϊν - Εκπαιδευτικζσ Ρερίοδοι  

 

1. Ζκαςτο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Χεπτεμβρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του 

επομζνου.  

2. Θ εκπαίδευςθ οργανϊνεται ςε πζντε (05) Ακαδθμαϊκά Εξάμθνα, τρία (03) χειμερινά και δφο (02) εαρινά. Ζκαςτο 

χειμερινό εξάμθνο αρχίηει το πρϊτο δεκαπενκιμερο Χεπτεμβρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και λιγει τθν θμζρα 

περάτωςθσ των εξετάςεων. Ζκαςτο εαρινό εξάμθνο αρχίηει μετά τθν περάτωςθ των εξετάςεων του χειμερινοφ εξαμινου 

και λιγει τθν θμζρα περάτωςθσ των εξετάςεϊν του.  

3. Ψο πζμπτο (Ε’) εξάμθνο λιγει με το πζρασ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ του άρκρου 15.  

4. Ψο τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ αρχίηει τθν πρϊτθ Δευτζρα μετά τθν 15θ Χεπτεμβρίου και λιγει με το πζρασ των 

εκπαιδεφςεων που περιγράφονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν.  

5. Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν για κακζνα από τα δφο (02) πρϊτα ζτθ περιλαμβάνει τθν Αϋ και Βϋ Εκπαιδευτικι Υερίοδο.  

6. Θ Α' εκπαιδευτικι περίοδοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ των  Δοκίμων, μζςω 

τθσ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ςτθ Χχολι και τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε εκπαιδευτικοφσ πλόεσ και δράςεισ που αφοροφν 

ςτο εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

7. Θ Β’ εκπαιδευτικι περίοδοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν προςόντων με ςυμμετοχι των 

Δοκίμων ςε εξειδικευμζνεσ εκπαιδεφςεισ. 

8. Χτο Α’ και Β’ εξάμθνο πραγματοποιείται γενικι εκπαίδευςθ των Δοκίμων μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ κοινϊν 

μακθμάτων, ενϊ ςτο Γ’ και Δ’ εξάμθνο, οι Δόκιμοι εκπαιδεφονται ενταςςόμενοι ςε:  

α) Ψμιμα Πθχανοδθγϊν ΥΟΧ, 

β) Ψμιμα Αρμενιςτϊν ΥΟΧ, 

γ) Ψμιμα Θλεκτρολόγων – Θλεκτρονικϊν, 

με ςκοπό τθν απόκτθςθ αντίςτοιχων  γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, μζςω ειδικϊν εκπαιδεφςεων. 

9. Χτο Ε’ εξάμθνο πραγματοποιείται πρακτικι εκπαίδευςθ ςε πλοία/ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. Ειδικότερα, για τθν 

ειδικότθτα των Θλεκτρολόγων-Θλεκτρονικϊν μζροσ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ δφναται να πραγματοποιείται ςε 

ανάλογθ/εσ προσ τθν ειδικότθτα Ωπθρεςία/εσ του Αρχθγείου Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 

 

 

Άρκρο 7 

Κατανομι των Δοκίμων ςε ειδικότθτεσ 

 

1. Θ κατανομι των Δοκίμων ςτισ ειδικότθτεσ «Πθχανοδθγϊν ΥΟΧ», «Αρμενιςτϊν ΥΟΧ» και «Θλεκτρολόγων - 
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Θλεκτρονικϊν» πραγματοποιείται με απόφαςθ του Εκπαιδευτικοφ Χυμβουλίου, με κριτιριο τθ ςυνολικι βακμολογία των 

Δοκίμων ζωσ και τθ Β' εκπαιδευτικι περίοδο του πρϊτου ζτουσ και τθν ειδικότθτα που ζχει δθλϊςει ο κάκε Δόκιμοσ. Χε 

περίπτωςθ ιςοβακμίασ, διενεργείται κλιρωςθ. 

2. Ξατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Διοικθτι τθσ Χχολισ, ο αρικμόσ των κζςεων ανά ειδικότθτα κακορίηεται από τθ 

Διεφκυνςθ Υροςωπικοφ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ του Αρχθγείου Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ το μινα 

Απρίλιο του πρϊτου ζτουσ. 

3. Σι κζςεισ ανά ειδικότθτα κοινοποιοφνται από τον Ψμθματάρχθ του Ψμιματοσ Διοίκθςθσ Δοκίμων Οιμενοφυλάκων ςτο 

ςφνολο των Δοκίμων που φοιτοφν ςτο πρϊτο ζτοσ, οι οποίοι με τθν ανακοίνωςθ τθσ βακμολογίασ του πρϊτου ζτουσ 

δθλϊνουν τθν προτίμθςι τουσ. 

 

Άρκρο 8 

Σεμινάρια - Διαλζξεισ - Επιςκζψεισ  

 

1. Ξατά τθ διάρκεια τθσ Αϋ και Βϋ εκπαιδευτικισ περιόδου, με ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Χπουδϊν τθσ Χχολισ και κατόπιν 

ζγκριςθσ του Διοικθτι πραγματοποιοφνται επιμορφωτικά ςεμινάρια - διαλζξεισ επί κεμάτων γενικοφ ι ειδικοφ 

ενδιαφζροντοσ και οπωςδιποτε επί των κεμάτων που παρατίκενται ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν. 

2. Επιπρόςκετα, για τθν ευρφτερθ ενθμζρωςθ των Δοκίμων δφναται να προγραμματίηονται επιμορφωτικζσ επιςκζψεισ ςε 

Ωπθρεςίεσ Ε.Δ. και Χ.Α., ςε υπθρεςίεσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. κακϊσ και ςε εμπορικά και πολεμικά πλοία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΔΕΥΤΕΟ 

A’ Εκπαιδευτικι Ρερίοδοσ 

 

Άρκρο 9 

Διάρκεια και κατανομι χρόνου 

 

1. Θ Α' εκπαιδευτικι περίοδοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαιρείται ςε δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Ψα μακιματα κάκε 

ακαδθμαϊκοφ εξαμινου πραγματοποιοφνται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ενϊ κάκε εκπαιδευτικι θμζρα περιλαμβάνει 

μζχρι επτά (07) διδακτικζσ ϊρεσ. Απωλεςκείςεσ ϊρεσ μποροφν να αναπλθρϊνονται, με χριςθ και του Χαββάτου ωσ 

εκπαιδευτικισ θμζρασ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Χπουδϊν ι κατόπιν αιτιματοσ του διδάςκοντοσ ςε αυτι. Χε 

κάκε περίπτωςθ, απαιτείται ζγκριςθ του Διοικθτι τθσ Χχολισ. 

2. Σι εκπαιδευτικζσ θμζρεσ τθσ Αϋ Εκπαιδευτικισ Υεριόδου περιλαμβάνουν: 

α. Πακιματα: Ελάχιςτεσ εκπαιδευτικζσ θμζρεσ που μποροφν να διατεκοφν για τθ διενζργεια μακθμάτων κάκε εξαμινου 

είναι εξιντα πζντε (65) εκπαιδευτικζσ θμζρεσ, ιτοι 13 εκπαιδευτικζσ εβδομάδεσ. Χε κάκε εκπαιδευτικι θμζρα διατίκεται 

ςτουσ Δοκίμουσ χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (03) ωρϊν για μελζτθ. 

β. Ψουλάχιςτον δφο (02) εκπαιδευτικοφσ πλόεσ, μζγιςτθσ διάρκειασ τεςςάρων (04) θμερϊν ζκαςτοσ. 

γ. Εξετάςεισ Α’ και Β' ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. 

 

 

Άρκρο 10 

Εκπαιδευτικοί πλόεσ  

 

1. Σι εκπαιδευτικοί πλόεσ πραγματοποιοφνται κυρίωσ ςε μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται, 

κατά το δυνατόν, θ απϊλεια μόνο μίασ (01) εργάςιμθσ εκπαιδευτικισ θμζρασ.  

2. Σι εκπαιδευτικοί πλόεσ πραγματοποιοφνται με πλοία - ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. ι/και με εμπορικά πλοία ι/και με 

πολεμικά πλοία.  
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Άρκρο 11 

Διδαςκόμενα μακιματα 

 

Χτο Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Χχολισ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Αϋ) περιγράφονται αναλυτικά τα μακιματα που διδάςκονται ανά 

ακαδθμαϊκό εξάμθνο, οι διδακτικζσ τουσ ϊρεσ, οι κεματικζσ ενότθτεσ, τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα και θ 

ενδεικτικι βιβλιογραφία κακενόσ από αυτά.   

 

 

Άρκρο 12 

Εξετάςεισ 

 

1. Χτα μακιματα κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου οι Δόκιμοι υποβάλλονται ςτισ ακόλουκεσ εξετάςεισ: 

α)  Ζκτακτεσ εξετάςεισ (Ε) , οι οποίεσ διενεργοφνται τουλάχιςτον μία φορά ανά ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Σ χρόνοσ και θ 

μορφι τουσ κακορίηονται από τον διδάςκοντα το μάκθμα. 

β) Ψακτικζσ εξετάςεισ (Ψ), οι οποίεσ διενεργοφνται γραπτϊσ ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου. 

2. Θ εξαγωγι τθσ τελικισ βακμολογίασ ςε κάκε διδαςκόμενο μάκθμα ανά ακαδθμαϊκό εξάμθνο ακολουκεί το μακθματικό 

τφπο: 

 

Βακμολογία Ε + 2 * Βακμολογία Ψ 

3 

 

3. Χε περίπτωςθ διεξαγωγισ περιςςότερων τθσ μίασ εκτάκτων εξετάςεων, όπου Βακμολογία Ε ςτον ανωτζρω τφπο 

λογίηεται ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν αυτϊν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΤΛΤΟ 

Β' Εκπαιδευτικι Ρερίοδοσ 

 

Άρκρο 13 

Διάρκεια  

 

Θ Β’ εκπαιδευτικι περίοδοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ αρχίηει με το πζρασ τθσ Α’ εκπαιδευτικισ περιόδου και τελειϊνει με 

τθν ζναρξθ τθσ άδειασ κερινϊν διακοπϊν.  

 

 

 

Άρκρο 14 

Εκπαίδευςθ 

 

1. Θ εκπαίδευςθ των Δοκίμων κατά τθ Β’ Εκπαιδευτικι Υερίοδο περιλαμβάνει ανά ζτοσ τα ακόλουκα: 

α. 1ο Ζτοσ:  

                    αα) Εκπαίδευςθ ςτθ Χχολι Χωςτικϊν και Υυροςβεςτικϊν Πζςων Αςπροπφργου.    

                    ββ) Εκπαίδευςθ ςε Οιμενικζσ Αρχζσ ι/και Ωπθρεςίεσ του Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. 

                    γγ) Χεμινάρια - διαλζξεισ. 

β. 2ο Ζτοσ: 

                    αα) Εκπαίδευςθ ςε Οιμενικζσ Αρχζσ βάςει του Εγχειριδίου Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ. (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Βϋ) 

                    ββ) Χεμινάρια - διαλζξεισ.    

2. Σι Δόκιμοι διατίκενται προσ εκπαίδευςθ ςτισ Οιμενικζσ Αρχζσ ι/και Ωπθρεςίεσ του Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. με απόφαςθ Αρχθγοφ 

Ο.Χ. –  ΕΟ.ΑΞΨ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΤΕΤΑΤΟ 

Εκπαίδευςθ Ε’ εξαμινου, Ατομικά Ρροςόντα και Επιτελικι Μελζτθ  

 

Άρκρο 15 

Εκπαίδευςθ Ε’ εξαμινου 

 

1. Θ πρακτικι εκπαίδευςθ των Δοκίμων κατά το Ε’ εξάμθνο πραγματοποιείται ςε πλοία-ςκάφθ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ., βάςει των 

Εγχειριδίων Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ Αρμενιςτϊν, Πθχανοδθγϊν και Θλεκτρολόγων - Θλεκτρονικϊν (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Γϋ). Για 

τθν ειδικότθτα των Θλεκτρολόγων - Θλεκτρονικϊν μζροσ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ δφναται να πραγματοποιείται ςε 

ανάλογθ/εσ προσ τθν ειδικότθτα Ωπθρεςία/εσ του Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. Πε απόφαςθ Αρχθγοφ Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. κακορίηεται θ κατανομι 

των Δοκίμων ςτα πλοία-ςκάφθ Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. ι/και Ωπθρεςίεσ του Ω.ΡΑ.Ρ.Υ., κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ. 

2. Ωπεφκυνοσ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ είναι ο Διευκυντισ Χπουδϊν ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ομαλισ διεξαγωγισ κακϊσ και τθ διοικθτικι και οργανωτικι υποςτιριξθ αυτισ. 

3. Πε Θμεριςια Διαταγι του Υροϊςταμζνου τθσ Ωπθρεςίασ ι/και του πλοίου-ςκάφουσ Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. όπου διεξάγεται θ 

πρακτικι εκπαίδευςθ, ορίηεται Εκπαιδευτισ και αναπλθρωτισ αυτοφ για τθν πραγμάτωςι τθσ. Θ Θμεριςια Διαταγι 

κοινοποιείται ςτθ Χχολι. 

4. Σ οικείοσ Επιτθρθτισ Αξιωματικόσ παρακολουκεί τθν πρόοδο που πραγματοποιείται, επιςθμαίνει ενδεχόμενεσ 

δυςκολίεσ υλοποίθςθσ ςυνεργαςίασ με τθν Ωπθρεςία ι/και το πλοίο-ςκάφοσ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. όπου λαμβάνει χϊρα θ 

πρακτικι εκπαίδευςθ και ςυνδράμει ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ αναδεικνφοντασ δυνατότθτεσ βελτίωςθσ του προγράμματοσ. 

5. Σι Δόκιμοι αναφζρονται ςτον Εκπαιδευτι τουσ και με μζριμνα του Υροϊςταμζνου τθσ Ωπθρεςίασ ι/και του ςκάφουσ 

όπου διεξάγεται θ πρακτικι εκπαίδευςθ, ενθμερϊνεται ο οικείοσ Επιτθρθτισ Αξιωματικόσ για τθν επίλυςθ τυχόν 

ηθτθμάτων που αναφφονται κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ. 

6. Σ Εκπαιδευτισ αξιολογεί τουσ εκπαιδευόμενουσ για τουσ οποίουσ είναι οριςμζνοσ, ςε ζντυπο αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα 

με το Υαράρτθμα Δϋ, βακμολογϊντασ ςε ακζραιεσ μονάδεσ από το μθδζν (0) ζωσ το εκατό (100). Ψα ζντυπα αξιολόγθςθσ 

κεωροφνται από τον Υροϊςτάμενο τθσ Ωπθρεςίασ ςτθν οποία εκπαιδεφονται οι Δόκιμοι και υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ 

Χπουδϊν τθσ Χχολισ, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ από τθν Επιτροπι τθσ παρ. 6 του άρκρου 16 για τθν τελικι 

βακμολογία του Ε’ εξαμινου.   

               

 

Άρκρο 16 

Ατομικά Ρροςόντα 

 

1. Ψα ατομικά προςόντα των Δοκίμων διακρίνονται ςε ςτρατιωτικά και ναυτικά προςόντα.  

2. Ψα ςτρατιωτικά και ναυτικά προςόντα βακμολογοφνται με άριςτα τισ 100 μονάδεσ και βάςθ επιτυχίασ τισ 50. 

3. Ψα προςόντα βακμολογοφνται: 

α) Χτο τζλοσ τθσ Αϋ Εκπαιδευτικισ Υεριόδου, για τθν επίδοςθ κατά τθν Αϋ Εκπαιδευτικι Υερίοδο ωσ ο μζςοσ όροσ δφο 

βακμολογιϊν, εκ των οποίων χρονολογικά, θ πρϊτθ δίδεται μετά το πζρασ των τελικϊν εξετάςεων χειμερινοφ εξαμινου 

και θ δεφτερθ μετά το πζρασ των τελικϊν εξετάςεων εαρινοφ εξαμινου. 

β) Χτο τζλοσ τθσ Βϋ Εκπαιδευτικισ Υεριόδου, για τθν επίδοςθ κατά τθν Βϋ Εκπαιδευτικι Υερίοδο. 

(γ) Χτο τζλοσ του Ε’ Εξαμινου, για τθν επίδοςθ κατά το εξάμθνο αυτό. 

4. Για τθ βακμολόγθςθ των ςτρατιωτικϊν προςόντων λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

α) Ξατάςταςθ υγείασ και φυςικι αντοχι: Εκτιμάται θ κατάςταςθ υγείασ του κρινόμενου, κακϊσ και θ αντοχι του ςτθ 

ςωματικι κόπωςθ που αντιμετωπίηει κατά τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

β) Ενεργθτικότθτα και ορμθτικότθτα: Εκτιμάται θ ενεργθτικότθτα, το κάρροσ και το ορμθτικό πνεφμα του κρινόμενου. 

γ) Ευκφτθτα και θκικό: Εκτιμάται θ πίςτθ, εμπιςτοςφνθ και ςτακερότθτα του κρινόμενου προσ τισ αρχζσ και παραδόςεισ 

του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. και προσ τουσ ανωτζρουσ του, θ θκικι αντοχι τθν οποία δφναται να αναπτφξει ςτισ αντιξοότθτεσ, κακϊσ 

και θ άφοβθ εκτζλεςθ των υπαγορεφςεων τθσ ςυνείδθςισ του. 

δ) Υροςωπικότθτα: Εκτιμάται το ςφνολο των ιδιαίτερων ψυχικϊν και πνευματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των τρόπων 
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ςυμπεριφοράσ του Δοκίμου. 

ε) Χυνεργαςία: Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου ςτθν αρμονικι ςυνεργαςία με άλλουσ, προσ εκπλιρωςθ ομοίων 

κακθκόντων ι του τεκζντοσ ςκοποφ. 

ςτ) Διοικθτικι ικανότθτα: Βακμολογείται με βάςθ τα διοικθτικά προςόντα του δόκιμου, δθλαδι τθν επιβολι που αςκεί 

ςτουσ νεότερουσ Δοκίμουσ, το ςεβαςμό που απολαμβάνει, το παράςτθμα και γενικά τθν αξιοπρεπι ςυμπεριφορά του. 

η) Διαγωγι: Εκτιμάται θ εν γζνει διαγωγι του κρινόμενου, βάςει του αρικμοφ και του αιτιολογικοφ των επιβλθκειςϊν ςε 

αυτόν ποινϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ υπό αξιολόγθςθ περιόδου. 

θ) Χριςθ πλαγίων μζςων και παρρθςία: Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου να αντιμετωπίηει αυτοπροςϊπωσ τα 

κζματα που τον αφοροφν και όχι με τθ ςυνδρομι τρίτων κακϊσ και θ ζφεςθ ςτθν ανάλθψθ ευκυνϊν για τισ πράξεισ του με 

κάρροσ και ειλικρίνεια. 

κ) Αξιοπρζπεια: Εκτιμάται θ αξιοπρζπεια και θ εν γζνει ςυμπεριφορά του κρινόμενου. 

ι) Υαράςταςθ: Εκτιμάται θ κανονικότθτα τθσ ςτολισ και θ ευςταλισ εμφάνιςθ του κρινόμενου. 

5. Για τθ βακμολόγθςθ των ναυτικϊν προςόντων εκτιμϊνται: 

α) Θ ναυτικι αντίλθψθ, θ οξυδζρκεια, θ ψυχραιμία και θ ταχφτθτα ενζργειασ του κρινόμενου αναφορικά με τθν εκτίμθςθ 

καταςτάςεων ςτθ κάλαςςα. 

β) Θ αντοχι ςτθ ναυτία. 

γ) Θ ικανότθτα χριςθσ των ναυτικϊν οργάνων. 

δ) Θ απόδοςθ ςτθν κολφμβθςθ. 

6. Ψα προςόντα βακμολογοφνται από Επιτροπι, θ οποία αποτελείται από τον Διοικθτι, τον Ωποδιοικθτι τθσ Χχολισ και τον 

οικείο Επιτθρθτι Αξιωματικό.   

7. Σ βακμόσ του Δοκίμου ςτα ςτρατιωτικά και ναυτικά προςόντα υπολογίηεται ωσ ο μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν των 

μελϊν τθσ Επιτροπισ. Σ τελικόσ βακμόσ ζτουσ του Δοκίμου ςτα ςτρατιωτικά και ναυτικά προςόντα είναι ο μζςοσ όροσ των 

βακμολογιϊν των περιπτϊςεων των παραγράφων 3α και 3β. Ειδικότερα, ο βακμόσ του Ε’ εξαμινου υπολογίηεται από τουσ 

βακμοφσ των ςτρατιωτικϊν και ναυτικϊν προςόντων κατά το εξάμθνο αυτό.  

8. Σι βακμολογίεσ ςτρατιωτικϊν και ναυτικϊν προςόντων κοινοποιοφνται ςτουσ Δοκίμουσ. 

 

 

 

Άρκρο 17 

 Επιτελικι Μελζτθ 

 

1. Σι  Δόκιμοι υποχρεοφνται ςτθ ςυγγραφι ατομικισ επιτελικισ μελζτθσ (εφεξισ Ε.Π.) ςε κεματικά αντικείμενα 

ευρφτερου ενδιαφζροντοσ για το Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 

2.  Θ Ε.Π. αποτελεί εργαςία υψθλοφ επιπζδου, με τθν οποία ολοκλθρϊνεται θ εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτουσ Δοκίμουσ 

και θ εκπόνθςι τθσ απαιτεί τθν εφαρμογι κεωρθτικϊν ι πρακτικϊν γνϊςεων ι και ςυνδυαςμό αυτϊν.  

3.  Για τον κακοριςμό τθσ κεματολογίασ των προσ εκπόνθςθ Ε.Π., θ Διεφκυνςθ Χπουδϊν τθσ Χχολισ καταρτίηει εγκαίρωσ 

πίνακα προτεινόμενων κεμάτων ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό. Σ αρικμόσ των κεμάτων ιςοφται τουλάχιςτον 

με τον αρικμό των Δοκίμων που φοιτοφν ςτο δεφτερο ζτοσ τθσ Χχολισ, προςαυξθμζνο κατά 10%. Ακολοφκωσ, ο πίνακασ 

γνωςτοποιείται ςτον Επιτθρθτι, ο οποίοσ καλεί κατά αρχαιότθτα τουσ Δοκίμουσ να δθλϊςουν εγγράφωσ το κζμα τθσ 

προτίμθςισ τουσ. Θ διαδικαςία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθ λιξθ τθσ τζταρτθσ εβδομάδασ του Αϋ Ακαδθμαϊκοφ 

Εξαμινου του δεφτερου ζτουσ.   

4. Πε απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Χχολισ ορίηεται επιβλζπων κακθγθτισ για κάκε Ε.Π. και ρυκμίηεται κάκε λεπτομζρεια 

που τθν αφορά. 

 5. Θ ζκταςθ τθσ Ε.Π. ανζρχεται ςε πζντε χιλιάδεσ (5.000) λζξεισ περίπου και παραδίδεται ςτον Επιτθρθτι των Δοκίμων το 

αργότερο ζνα (01) μινα πριν τισ εξετάςεισ του Βϋ Ακαδθμαϊκοφ Εξαμινου του δεφτερου ζτουσ, ςε ζντυπθ και ςε 

θλεκτρονικι μορφι.  

6. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ Ε.Π., θ Διεφκυνςθ Χπουδϊν τθσ Χχολισ:  

α. ςυγκροτεί ζγκαιρα τον αναγκαίο αρικμό τριμελϊν επιτροπϊν αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ αποτελοφνται από τον 

επιβλζποντα κακθγθτι, ζναν κακθγθτι τθσ Χχολισ και τον Επιτθρθτι των Δοκίμων.   
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β. εκδίδει πρόγραμμα παρουςίαςθσ των Ε.Π. από τουσ Δοκίμουσ ενϊπιον των αρμόδιων, για τθν αξιολόγθςθ των Ε.Π., 

επιτροπϊν. 

γ. παραδίδει, ςε κάκε μζλοσ των επιτροπϊν ζνα (01) αντίτυπο των, υπό αξιολόγθςθ, Ε.Π.  

δ. φυλάςςει ςτο αρχείο τθσ Ωπθρεςίασ αντίτυπο των Ε.Π.  

ε. υποβάλλει ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. θλεκτρονικό αρχείο του ςυνόλου των εκπονθκειςϊν Ε.Π.  

7. Θ Ε.Π. βακμολογείται με ανϊτερο και κατϊτερο όριο βακμολογίασ τισ εκατό (100) και μθδζν (0) μονάδεσ, αντίςτοιχα και 

με βάςθ επιτυχίασ τισ πενιντα (50). Σ μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν των μελϊν τθσ Επιτροπισ αποτελεί τθν τελικι 

βακμολογία τθσ Ε.Π. 

 

 

 

ΜΕΟΣ Γ’ 

ΤΕΛΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

 

Άρκρο 18 

Σειρά Επιτυχίασ – Αρχαιότθτα 

 

1. Σ Βακμόσ Ζτουσ (εφεξισ Β.Ε.) ιςοφται με το πθλίκο του ακροίςματοσ των γινομζνων των Υιςτωτικϊν Πονάδων (εφεξισ 

Υ.Π.) ζκαςτου μακιματοσ επί του Ψελικοφ Βακμοφ Πακιματοσ (εφεξισ ΨΒΠ) του μακιματοσ αυτοφ, προσ το άκροιςμα 

των Υιςτωτικϊν Πονάδων (Υ.Π.) όλων των μακθμάτων του ζτουσ: 

 

                                                                   Β.Ε. =    Υ.Π1*ΨΒΠ1+ Υ.Π2*ΨΒΠ2+...  

                                                                                          Υ.Π1 + Υ.Π2 +... 

 

2. Θ Ε.Π. λογίηεται ωσ μάκθμα του δεφτερου ζτουσ και ςυνυπολογίηεται ςτον κακοριςμό του Β.Ε. του ζτουσ αυτοφ. 

3. Σ Βακμόσ Ζτουσ των ςτρατιωτικϊν και ναυτικϊν προςόντων υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16. 

4. Θ αρχαιότθτα ζτουσ για τουσ Δοκίμουσ κακορίηεται από τον Ψελικό Βακμό Ζτουσ (ΨΒΕ), ο οποίοσ είναι το άκροιςμα του 

Β.Ε. και των βακμϊν ζτουσ ςτρατιωτικϊν προςόντων και ναυτικϊν προςόντων με αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 

0.8, 0.1 και 0.1: 

 

ΨΒΕ=ΒΕ*0.8 + βακμόσ ζτουσ ςτρατιωτικϊν προςόντων * 0.1 + βακμόσ ζτουσ ναυτικϊν προςόντων * 0.1 

 

Αν προκφψει ιςοβακμία ςε δφο ι περιςςότερουσ δοκίμουσ, αρχαιότεροσ κεωρείται εκείνοσ που ζχει μεγαλφτερο ΨΒΕ ςτο 

προθγοφμενο ζτοσ. Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτο πρϊτο ζτοσ αρχαιότεροσ κεωρείται εκείνοσ που ειςιχκθ πρϊτοσ ςτθ 

Χχολι. 

 

5. Σ Βακμόσ Ε’ εξαμινου (ΒεξΕ’) είναι το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ του Ε’ εξαμινου και των 

ςτρατιωτικϊν και ναυτικϊν προςόντων του εξαμινου αυτοφ, με αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 0.8, 0.1 και 0.1: 

 

        ΒεξΕ’= 0,8 * βακμόσ Υρακτικισ Εκπαίδευςθσ + 0,1 * βακμόσ ςτρατιωτικϊν προςόντων + 0.1 * βακμόσ ναυτικϊν 

προςόντων  

 

6. Σ Βακμόσ Υτυχίου υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των γινομζνων του Ψελικοφ Βακμοφ ζκαςτου Ζτουσ (ΨΒΕ) επί 

ςυντελεςτι 0,4 και του Βακμοφ Ε’ εξαμινου (ΒεξΕ’) επί ςυντελεςτι 0,2 και κακορίηει τθν τελικι ςειρά αποφοίτθςθσ των 

Δοκίμων. Αν προκφψει ιςοβακμία κατά τθν εξαγωγι τθσ τελικισ επίδοςθσ, αρχαιότεροσ κεωρείται ο δόκιμοσ που ζχει 

μεγαλφτερο ΨΒΕ κατά ςειρά ςτο Β’, A’ ζτοσ ςπουδϊν και ςε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ, ο δόκιμοσ που ζχει ειςαχκεί 

πρϊτοσ ςτθ Χχολι. 

7. Ψα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν των βακμολογιϊν ςτρογγυλοποιοφνται ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



17 

 

 

Άρκρο 19 

Ρτυχίο 

 

1. Χτουσ αποφοιτιςαντεσ από τθ Χχολι απονζμεται πτυχίο ςτο οποίο αναγράφεται ο χαρακτθριςμόσ τθσ γενικισ επίδοςθσ 

του αποφοίτου και τουσ χορθγείται, κατόπιν αίτθςισ τουσ, αναλυτικι βακμολογία.  

2. Θ γενικι επίδοςθ χαρακτθρίηεται ωσ εξισ: 

α) «ΞΑΟΘ» για βακμό πτυχίου 50,00 - 64,99. 

β) «ΟΛΑΡ ΞΑΟΘ» για βακμό πτυχίου 65,00 - 84,99. 

γ) «ΑΦΛΧΨΘ» για βακμό πτυχίου 85,00 και άνω. 

3. Χτο πτυχίο επίςθσ αναγράφεται θ φράςθ: «Θ εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτθ Χ.Δ.Χ.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. εναρμονίηεται με τισ 

απαιτιςεισ του «Ξοινοφ Βαςικοφ Ευρωπαϊκοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν Χυνοριοφυλάκων και Ακτοφυλάκων του 

Ευρωπαϊκοφ Σργανιςμοφ Frontex (Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Training in the EU)» ςτθν ελλθνικι 

και τθν αγγλικι γλϊςςα.   

4. Ψο Υτυχίο υπογράφεται από τον  Διευκυντι Χπουδϊν, τον Ωποδιοικθτι και τον Διοικθτι. 

 

 

 

Άρκρο 20 

Μεταβατικι διάταξθ 

 

Ξατά το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ του π.δ.76/18 (Αϋ146) και του παρόντοσ Ξανονιςμοφ το εκπαιδευτικό προςωπικό δφναται 

να προςλθφκεί κατϋ εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 3 του ν.δ. 530/70 (Αϋ100) «Υερί 

Οιμενοφυλάκων» όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 34 τθσ αρικμ. 1233.4/12/09 (Βϋ2148) 

«Ζγκριςθ Ξανονιςμοφ Χχολισ Οιμενοφυλάκων». 

 

 

Άρκρο 21 

φκμιςθ Λεπτομερειϊν 

 

Πε Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Χχολισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Χπουδϊν, δφναται να ρυκμίηονται ειδικότερα 

κζματα τα οποία ανακφπτουν κατά τθν εφαρμογι του Σργανιςμοφ και του Ξανονιςμοφ τθσ Χχολισ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



18 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 
ΣΧΟΛΘ  ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 Αϋ ΕΤΟΥΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
 

 Α Ζτοσ    

Χειμερινό Εξάμθνο Ϊρεσ/
εβδ. 

Εαρινό Εξάμθνο Ϊρεσ 
/εβδ. 

1. ΓΕΡΛΞΘ ΡΑΩΨΛΟΛΑ 3 ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑΧ 3 

2. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΨΕΧΡΘΧ 3 
ΔΛΕΚΡΕΧ ΡΑΩΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ - 
ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΛ ΚΕΧΠΣΛ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΑ  

2 

3. ΔΘΠΣΧΛΣ – ΛΔΛΩΨΛΞΣ ΡΑΩΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 2 ΥΣΛΡΛΞΘ ΔΛΞΣΡΣΠΛΑ - ΑΡΑΞΦΛΨΛΞΘ 3 

4. 
ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΧΩΡΨΑΓΠΑΨΛΞΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ - 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 

3 
ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΑΨΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΠΑΔΛΞΘ 
ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

2 

5. ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ Λ 2 ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ 2 

6. ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ Λ 3 ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ ΛΛ  3 

7. 
ΥΣΛΡΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ –  ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΣ ΥΣΛΡΛΞΣ 
ΔΛΞΑΛΣ 

3 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΞΑΛ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ 
ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ 

2 

8. 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ 
ΧΩΡΣΦΩΡ 

2 
ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΑΟΛΕΩΨΛΞΩΡ 
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ 

2 

9. ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 2 ΞΦΑΨΛΞΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑ 3 

10. ΑΓΓΟΛΞΑ Λ 2 
ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ - 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑΦΛΑ 

2 

11. ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ 2 ΑΓΓΟΛΞΑ ΛΛ 2 

12. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ I 3 ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IΛ 3 

13. ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ I 3 ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ IΛ 3 

 Σφνολο  33 Σφνολο 32 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                                            ΓΕΡΛΞΘ ΡΑΩΨΛΟΛΑ  
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΓΕΡΛΞΘ ΡΑΩΨΛΟΛΑ  
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ           
                                              Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                             ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τουσ όρουσ που αφοροφν ςτθ γιινθ ςφαίρα και χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία, (β) 
κατανοοφν τα κυριότερα ςφμβολα και τισ ςυντμιςεισ που αποτυπϊνονται ςτο ναυτικό χάρτθ και να τον χρθςιμοποιοφν για 
υπολογιςμό, μζτρθςθ και χάραξθ ςτιγμάτων, αποςτάςεων και πορειϊν αντίςτοιχα, (γ) κατανοοφν τθν χρθςιμότθτα των 
οπτικϊν και θχθτικϊν βοθκθμάτων ναυςιπλοΐασ και (δ) να περιγράφουν τα ναυτικά όργανα και τισ ναυτιλιακζσ εκδόςεισ 
που χρθςιμοποιοφνται ςτο πλοίο. 
  
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ: 
1. «Ραυτιλία/Ψόμοσ Α, Χρ. Ρτοφνθ - Αν. Δθμαράκθ», Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ Ρα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται. 
 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ / ΒΑΧΛΞΣΛ ΣΦΛΧΠΣΛ  - Ραυςιπλοΐα  - Σριςμοί ςτθ γθ (Γεωγραφικοί πόλοι, ιςθμερινόσ, μεςθμβρινοί, 
Υλάτοσ, παράλλθλοι πλάτουσ, Υρϊτοσ μεςθμβρινόσ, μικοσ, Διαφορά πλάτουσ και διαφορά μικουσ, Γιινο ελλειψοειδζσ, 
Σριςμοί τθσ επιπλάτυνςθσ και τιμι τθσ) - Καλάςςιο μίλι (sea mile), Διεκνζσ ναυτικό μίλι, ςτάδιο και κόμβοσ. Ωπολογιςμόσ 
γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων. 
2. ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΘ - Ξατευκφνςεισ (Αλθκισ βορράσ, μαγνθτικόσ βορράσ και βορράσ πυξίδασ, αντίςτοιχεσ πορείεσ) - 
Ανεμολόγιο  - Απόκλιςθ - Υαρεκτροπι - Υαραλλαγι - Ωπολογιςμόσ Απόκλιςθσ, Υαρεκτροπισ, Υαραλλαγισ - Υορεία - 
Διόπτευςθ (Απόλυτεσ και ςχετικζσ διοπτεφςεισ) - Πετατροπζσ πορειϊν - διοπτεφςεων. ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ ΥΟΣΩ - Σρκοδρομία-
λοξοδρομία.  
3. ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ - Φαροδείκτεσ. Χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχουν - Υλοθγοί (PILOTS). Χριςθ των 
πλθροφοριϊν που περιζχουν - Οοιπζσ εκδόςεισ (απλι αναφορά). 
4. ΠΕΦΞΑΨΣΦΛΞΣΛ ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΧΑΦΨΕΧ - Υροβολζσ (οριςμοί χαρτογραφίασ, χάρτθ, κλίμακασ χάρτθ, κλίμακασ μικουσ, κλίμακασ 
πλάτουσ και αποςτάςεων) - Περκατορικι προβολι. Βαςικά είδθ χαρτϊν - Ωδρογραφικζσ υπθρεςίεσ και εκδόςεισ - Χάρτεσ 
διαφόρων κλιμάκων (Γενικοί, ακτοπλοϊκοί ι χάρτεσ ναυςιπλοΐασ και λιμενοδείκτεσ ι πορτολάνεσ) - Υεριγραφι ναυτικοφ 
χάρτθ. Χφμβολα και ςυντμιςεισ (ιδιαίτερα κίνδυνοι, φάροι, ςθμαντιρεσ, αλεϊρια, ραδιοφάροι και άλλα βοθκιματα ςτθ 
ναυτιλία) - Ακρίβεια ναυτικϊν χαρτϊν - Ψαξινόμθςθ χαρτϊν (περιλθπτικά) - Άλλεσ εκδόςεισ (περιλθπτικά) - Ζλεγχοσ και 
διατιρθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του χάρτθ. Αγγελίεσ και προαγγελίεσ προσ τουσ ναυτιλλόμενουσ (χωρίσ εκτζλεςθ διορκϊςεων) 
- Διορκϊςεισ ναυτικϊν εκδόςεων - Δωμάτιο χαρτϊν - Εργαςίεσ ςτο χάρτθ (Πζτρθςθ ςυντεταγμζνων ςθμείου, υποτφπωςθ 
ςθμείου ςε γνωςτζσ ςυντεταγμζνεσ, χάραξθ πορείασ μεταξφ δφο ςθμείων, μζτρθςθ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςθμείων). 
5. ΣΥΨΛΞΑ ΞΑΛ ΘΧΘΨΛΞΑ ΒΣΘΚΘΠΑΨΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ - Φάροι (είδθ, χαρακτθριςτικά, τομείσ) - Φωτοβολία (οριςμόσ) - Απόςταςθ 
εμφανίςεωσ φάρου (οριςμόσ). Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εμβζλεια και τθν εμφάνιςθ των χαρακτθριςτικϊν των 
φάρων - Φαροδείκτθσ - Χθμαντιρεσ - Αλεϊρια - Χυςτιματα καλάςςιασ ςθμάνςεωσ (οριςμόσ) - Θχθτικά ςιματα ομίχλθσ, 
Φαδιοςιμανςθ, Χτακμοί (απλι περιγραφι και είδθ).  
6. ΡΑΩΨΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ - Τργανα υποτυπϊςεωσ - Ραυτικόσ διαβιτθσ - Διπαράλλθλοσ κανόνασ - Βυκόμετρο, δρομόμετρο, 
μαγνθτικι πυξίδα (απλι περιγραφι, χριςθ, τφποι και είδθ) - Ξοινι πριςματικι διόπτρα. Υεριγραφι και χριςθ - Ραυτικόσ 
εξάντασ (απλι περιγραφι και χριςθ). 
7. ΡΑΩΨΛΞΘ ΓΕΩΓΦΑΦΛΑ - Χτοιχεία Ωκεανογραφίασ (προζλευςθ των ωκεανϊν, φυςικζσ ιδιότθτεσ του καλαςςινοφ νεροφ) - 
Ψο ανάγλυφο του βυκοφ (θ παραμόρφωςθ του φλοιοφ τθσ γθσ, θ ςυςςϊρευςθ ςτερεάσ φλθσ/ιηθμάτων, υφαλοκρθπίδα) - 
Γενικά περί θπείρων και ωκεανϊν - Γενικά περί καλαςςϊν και πελάγων και νθςιϊν - Οιμάνια (ζννοια και χαρακτθριςτικά, 
διακρίςεισ λιμανιϊν) - Υεριγραφι του λιμανιοφ (λειτουργίεσ και προχποκζςεισ δθμιουργίασ του) - Γενικά περί πλωτϊν 
ποταμϊν και πλωτϊν λιμνϊν - Γενικά περί διωρφγων. Θ διϊρυγα τθσ Ξορίνκου. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                          ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΨΕΧΡΘΧ  
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΨΕΧΡΘΧ                                         
                                             ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ           
                                              Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                     ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                            Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν και κατθγοριοποιοφν τα εμπορικά πλοία και τα πλοία / ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ, 
(β) αναγνωρίηουν και διατυπϊνουν τθν βαςικι ορολογία που ςχετίηεται με τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό του 
ςφγχρονου πλοίου, (γ) χρθςιμοποιοφν τουσ βαςικοφσ ναυτικοφσ κόμπουσ, (δ) εφαρμόηουν τα μζτρα που λαμβάνονται για 
τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ ςτο πλοίο, (ε) εφαρμόηουν τα μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων κατά τισ εργαςίεσ με ςχοινιά, (ςτ) 
ελζγχουν τθν ορκι τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ ςε ςχζςθ με τθ ςκάλα επιβιβάςεωσ / αποβιβάςεωσ του πλοίου, (η) 
παρουςιάηουν τα μζςα ορμίςεωσ του πλοίου και τα μζτρα αςφαλείασ ςχετικά με τθν χριςθ τουσ και (θ) να ερμθνεφουν τα 
ςτοιχεία που παρζχονται ςτθ γραμμι φορτϊςεωσ του πλοίου. 
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ: 
1. «Ραυτικι Ψζχνθ και Ζκτακτεσ Ανάγκεσ», Ξ. Ψροπολίτθσ - Γ. Ψριάντθσ, Σργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων.  
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
3. «Ραυτιλιακζσ Γνϊςεισ», Γ.Ξ. Δεμεροφτθ - Δ.Ρ. Πυλωνόπουλου, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2010. 
4. «Ραυτικι Ψζχνθ», Γ. Λ. Φαμθλωνίδθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006. 
5. «Υρόλθψθ Ατυχθμάτων επί του πλοίου εν πλω και εν ορμω», Εγχειρίδιο του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ - International 
Labour Office - Λ.L.O., όπωσ μεταφράςτθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ 1. Θ διδαςκαλία δφναται να πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια επιςκζψεων ςε εμπορικά πλοία ι/και 
πλοία/ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.   
2. Ξατά τθν διδαςκαλία να αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΞΑΨΑΨΑΘ ΨΩΡ ΥΟΣΛΩΡ - Διαίρεςθ των πλοίων ανάλογα με το είδοσ μεταφοράσ/προοριςμό τουσ - Διαίρεςθ πλοίων 
ανάλογα με το υλικό καταςκευισ τουσ - Διαίρεςθ πλοίων ανάλογα με το μζςο προϊςεωσ.  
2. Ξατθγορίεσ των πλοίων/ςκαφϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
3. ΓΕΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΥΟΣΛΣΩ - Ψρόπιδα - Υλϊρθ - Υρφμνθ - Υλευρζσ - Γάςτρα - Ϊφαλα - Ζξαλα - Μςαλοσ γραμμι. 
4. ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ - Υρωραία και πρυμναία κάκετοσ - Πικοσ (ολικό και μικοσ μεταξφ κακζτων) - Υλάτοσ πλοίου - 
Πζςθ τομι - Ξοίλο πλοίου - Βφκιςμα πλοίου - Διαγωγι πλοίου - Ϊψοσ εξάλων - Χιμότθτα και κφρτωμα καταςτρϊματοσ - 
Βάροσ του πλοίου ι άφορτο πλοίο - Ρεκρό βάροσ - Χωρθτικότθτα πλοίου - Εκτόπιςμα - Γραμμζσ φορτϊςεωσ. 
5. ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΑ ΠΕΦΘ ΥΟΣΛΣΩ - Εξωτερικό περίβλθμα ι πζτςωμα του πλοίου - Οϊροι (λοφροι) - Ελάςματα ηωςτιρα και 
τρόπιδασ - Χτακμίδεσ - Ξαταςτρϊματα - Υαρατροπίδια - Εςωτερικόσ πυκμζνασ ι διπφκμενο - Ξουπαςτζσ - Ρομείσ (πόςτεσ) 
- Ζδρεσ νομζων - Ξίονεσ - Φρακτζσ (διαφράγματα ι μπουλμζδεσ) - Ηυγά (καμαριά) - Χτείρα (κοράκι) - Υοδόςτθμα 
(παπαδιά) - Αγκϊνεσ - Διαδοκίδεσ - Ελικόςτθμα - Δεξαμενζσ ηυγοςτακμίςεωσ - Φρεάτιο αλυςίδων (ςτρίτςο). 
6. Θ ΓΕΦΩΦΑ ΕΡΣΧ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΥΟΣΛΣΩ - Θ γζφυρα του ςφγχρονου πλοίου.  
7. ΨΣ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣ ΕΡΣΧ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΥΟΣΛΣΩ - Πθχανοςτάςιο πλοίου - Οεβθτοςτάςιο - Θλεκτροςτάςιο - Αντλιοςτάςιο.  
8. ΨΣ ΥΘΔΑΟΛΣ - Χφςτθμα κινιςεωσ του πθδαλίου - Ψο πθδάλιο - Χυςτιματα πθδαλιουχίασ - Ελικτικά ςτοιχεία πλοίου -  
Εφεδρικό ςφςτθμα και αυτόματο πθδάλιο.  
9. Θ ΣΡΣΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΨΑ ΕΛΔΘ ΨΩΡ ΕΟΛΞΩΡ - Ζλικα πλοίου - Ψρόποσ λειτουργίασ ζλικασ ςτα πλοία - Σνοματολογία 
μερϊν τθσ ζλικασ. 
10. ΨΑ ΠΕΧΑ ΦΣΦΨΣΕΞΦΣΦΨΩΧΕΩΧ ΨΩΡ ΦΣΦΨΘΓΩΡ ΥΟΣΛΩΡ - Φορτοεκφορτωτιρεσ (μπίγεσ) - Γερανοί πλοίων - 
Γερανογζφυρεσ πλοίων.  
11. ΣΡΣΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕΦΩΡ ΨΘΧ ΟΕΠΒΣΩ - Ξαταςκευι - Σνοματολογία μερϊν λζμβου - Είδθ και τφποι λζμβων. 
12. ΕΥΩΨΛΔΕΧ ΧΩΧΛΒΛΩΡ ΟΕΠΒΩΡ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΩΡ - Είδθ επωτίδων ςωςιβίων λζμβων και τρόποσ λειτουργίασ τουσ - Επωτίδεσ 
ςωςιβίων λζμβων. 
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13. ΠΕΧΑ ΑΓΞΩΦΣΒΣΟΛΑΧ - Άγκυρεσ - Υεριγραφι άγκυρασ - τφποι αγκυρϊν - Πζγεκοσ αγκυρϊν - Δείκτθσ εξαρτιςμοφ 
(equipment number) - Αλυςίδεσ αγκυρϊν - Άμματα (κλειδιά) - Χφνδεςθ αμμάτων - Πζκοδοι ςθμάνςεωσ των αμμάτων - 
Χτερζωςθ τθσ άκρθσ τθσ αλυςίδασ ςτο φρεάτιο - Δοκιμι αγκυρϊν και αλυςίδων - ςιμανςθ - πιςτοποιθτικά - Χτρεπτιρεσ 
(Swivels) - Χειριςμοί τθσ αλυςίδασ ςτο φρεάτιο - Βαροφλκο άγκυρασ - Βοθκθτικά εξαρτιματα αγκυροβολίασ. 
14. ΧΧΣΛΡΛΑ, ΧΩΦΠΑΨΣΧΧΣΛΡΑ ΞΑΛ ΞΣΠΥΣΛ - Χχοινιά ανάλογα με το υλικό καταςκευισ τουσ - Χχοινιά ανάλογα με τον τρόπο 
καταςκευισ - Χχοινιά ανάλογα με τθν πλευςτότθτά τουσ - Υροφφλαξθ και ςυντιρθςθ ςχοινιϊν - Πζγεκοσ ςχοινιϊν - 
Αςφαλζσ φορτίο εργαςίασ - Αντοχι ςχοινιϊν και πιςτοποιθτικά - Ψρόποι καταςκευισ ςυρματόςχοινων - Υεριγραφι, 
μζγεκοσ και είδθ ςυρματόςχοινων - Αντοχι ςυρματόςχοινων και πιςτοποιθτικά - Υροφφλαξθ και ςυντιρθςθ 
ςυρματόςχοινων - Ηθμιζσ ςε ςυρματόςχοινα - ΞΣΠΥΣΛ ΞΑΛ ΔΕΧΛΠΑΨΑ - Χταυρόκομποσ - καντθλίτςα - ποδόδεςμοσ 
(τςακιςτι) απλόσ και διπλόσ - απλόσ και διπλόσ γαϊδουρόκομποσ - Δζςιμο ςχοινιοφ ςε κοτςανζλο - Δζςιμο ςχοινιοφ ςε 
δζςτρεσ. 
15. ΓΕΡΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ, ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ ΥΦΣΟΘΨΘ ΑΨΩΧΘΠΑΨΩΡ - Ειςαγωγι ςτον Ξϊδικα Υρακτικισ του Διεκνοφσ 
Σργανιςμοφ  Εργαςίασ  για τθν Υρόλθψθ Ατυχθμάτων επί του Υλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» - Βαςικότερεσ αιτίεσ των 
ατυχθμάτων ςτο πλοίο - Σ ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτθν πρόκλθςθ ατυχθμάτων. Διάκριςθ των αιτιϊν που προκαλοφν τα 
ατυχιματα - Γενικά ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ ςτο πλοίο - Ροικοκυροςφνθ και ατομικι υγεία και υγιεινι ςτο πλοίο - 
Χριςθ χθμικϊν - Υρόλθψθ πυρκαγιάσ - Φουχιςμόσ εργαςίασ και ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ - Χιματα, 
ανακοινϊςεισ και χρωματικοί κϊδικεσ - ΕΞΨΑΞΨΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΕΥΛ ΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ ΞΑΛ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΕΞΨΑΞΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ - 
Γενικζσ διατάξεισ - Υυροςβεςτικόσ εξοπλιςμόσ, γυμνάςια και εκπαίδευςθ - Γυμνάςια εγκαταλείψεωσ πλοίου και 
εκπαίδευςθ - Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα και διάςωςθ εν πλω - Άλλα γυμνάςια - ΑΧΦΑΟΘΧ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣ ΥΟΣΛΣ - 
Ψρόποσ/μζςα προςβάςεωσ ςτο πλοίο - Χκάλεσ επιβιβάςεωσ του πλοίου - Φορθτζσ ςκάλεσ - Χκάλεσ επιβιβάςεωσ πλοθγϊν - 
Πεταφορά ατόμων διά καλάςςθσ - ΑΧΦΑΟΘΧ ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΘ ΕΥΛ ΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ - Γενικζσ διατάξεισ - Διάδρομοι και δίοδοι - 
Ωδατοςτεγείσ κφρεσ - Φωτιςμόσ - ΕΛΧΣΔΣΧ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΑ ΧΕ ΞΟΕΛΧΨΣΩΧ Θϋ ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΕΡΣΩΧ ΧΩΦΣΩΧ - Γενικζσ διατάξεισ - 
Υροφυλάξεισ κατά τθν είςοδο ςε επικίνδυνουσ χϊρουσ - Ξακικοντα και ευκφνεσ ενόσ αρμοδίου ατόμου και ενόσ 
υπεφκυνου αξιωματικοφ - Υροετοιμαςία και αςφάλιςθ του χϊρου για τθν είςοδο - Ζλεγχοσ τθσ ατμόςφαιρασ ςε 
περιοριςμζνουσ και κλειςτοφσ χϊρουσ - Χρθςιμοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ άδειασ εργαςίασ - Διαδικαςίεσ και διευκετιςεισ 
πριν από τθν είςοδο - Διαδικαςίεσ και διευκετιςεισ κατά τθν είςοδο - Επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ για τθν είςοδο ςε χϊρο για 
τον οποίο υπάρχει υποψία ι είναι γνωςτό ότι θ ατμόςφαιρα δεν είναι αςφαλισ - Αναπνευςτικι ςυςκευι και εξοπλιςμόσ 
ανανιψεωσ - Χυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και εκπαίδευςθ -  ΕΦΓΑΧΛΑ ΠΕ ΘΟΕΞΨΦΛΧΠΣ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΣ ΕΣΥΟΛΧΠΣ - 
Γενικζσ διατάξεισ - Φορθτοί αγωγοί, φορθτά φϊτα, θλεκτρικά εργαλεία και άλλοσ φορθτόσ εξοπλιςμόσ - Δίκτυα υψθλισ 
τάςεωσ - Ανορκωτζσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ - Εξοπλιςμόσ ραδιοεπικοινωνιϊν - Χυςςωρευτζσ και διαμερίςματα 
ςυςςωρευτϊν - Εγκαταςτάςεισ ραδιοεπικοινωνιϊν και ραντάρ - Λοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ - ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΧΩΦΠΑΨΣΧΧΣΛΡΩΡ 
ΞΑΛ ΡΘΠΑΨΛΡΩΡ ΧΧΣΛΡΛΩΡ - Γενικζσ διατάξεισ - Χυρματόςχοινα - Ρθμάτινα ςχοινιά - ΑΓΞΩΦΣΒΣΟΛΑ, ΥΦΣΧΣΦΠΛΧΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΧΔΕΧΘ - Γενικζσ διατάξεισ - Αγκυροβολία - Χαρακτθριςτικά ςυνκετικϊν νθμάτινων ςχοινιϊν που χρθςιμοποιοφνται για 
πρόςδεςθ ι ρυμοφλκθςθ - Υρόςδεςθ και απόδεςθ - Υρόςδεςθ ςε ναφδετα - ΕΦΓΑΧΛΑ ΧΨΣ ΞΑΨΑΧΨΦΩΠΑ - Γενικζσ διατάξεισ 
- Ανυψωτικά μζςα - Εργαςία ςτο κατάςτρωμα όταν το πλοίο βρίςκεται εν πλω - Ξακοκαιρία - ΕΦΓΑΧΛΑ ΧΨΣ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣ 
- Γενικζσ διατάξεισ - Οζβθτεσ, ψυχρά δοχεία πιζςεωσ και ςωλινεσ ατμοφ - Υροωςτιριεσ μθχανζσ - Χτρόβιλοι - Πθχανζσ 
Εςωτερικισ Ξαφςεωσ (ΠΕΞ) - Αεροςυμπιεςτζσ και αεροφυλάκια - Χυςτιματα ψφξεωσ - Χυςτιματα λιπάνςεωσ - 
Πθχανιςμόσ πθδαλίου - Εργαςία μζςα ςτον κάλαμο ελζγχου και ςε μθ επιτθροφμενουσ χϊρουσ μθχανϊν - Ωδραυλικά 
δίκτυα.  
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                 ΔΘΠΣΧΛΣ – ΛΔΛΩΨΛΞΣ ΡΑΩΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ  
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΔΘΠΣΧΛΣ – ΛΔΛΩΨΛΞΣ ΡΑΩΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΔΛΞΑΛΣΩ 
                                               Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                  ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2        Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ διατάξεισ του Ξϊδικα Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Ραυτικοφ Δικαίου 
ςυναφϊν με αντικείμενα που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ., (β) ελζγχουν τα πιςτοποιθτικά και τα 
ζγγραφα του πλοίου και τα πιςτοποιθτικά ναυτικισ ικανότθτασ των ναυτικϊν και (γ) να ελζγχουν τθν οργανικι ςφνκεςθ 
των πλοίων.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ: 
1. «Δθμόςιο και Λδιωτικό Ραυτικό Δίκαιο» Πυλωνόπουλου Ρ. Δθμθτρίου Εκδόςεισ Χταμοφλθσ Ακινα, 2012. 
2. «Ξϊδικασ Δθμοςίου Ραυτικοφ Δικαίου», Ρ.Δ. 187/1973 (Α’261) όπωσ ιςχφει. 
3. «Ξϊδικασ Λδιωτικοφ Ραυτικοφ Δικαίου», Ρ.3816/1958 (Α’32) όπωσ ιςχφει.  
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Θ κζςθ του ναυτικοφ Δικαίου ςτο δικαιϊκό ςφςτθμα. Διάκριςθ αυτοφ ςε Λδιωτικό και Δθμόςιο. Υθγζσ του Ραυτικοφ 
Δικαίου.  
2. Ρομοκετικι ζννοια του πλοίου, ςφμφωνα με τουσ Ξ.Δ.Ρ.Δ. και Ξ.Λ.Ρ.Δ.  
3. Ξυριότθτα πλοίου. Υρωτότυποι και παράγωγοι τρόποι απόκτθςθσ τθσ κυριότθτασ πλοίου. 
4. Εκνικότθτα πλοίου / Ρθολόγθςθ πλοίου. Ρθολόγια. Ψιρθςθ νθολογίων. 
5. Ραυτιλιακά ζγγραφα και βιβλία πλοίων. Ζλεγχοσ αυτϊν.  
6. Υλοιοκτθςία. Χυμπλοιοκτθςία. Εφοπλιςμόσ. 
7. Ραυτικόσ. Ραυτικι απογραφι. Ραυτικό φυλλάδιο.  
8. Ραυτικι εκπαίδευςθ. Αποδεικτικά ναυτικισ ικανότθτασ (STCW).  
9. Χφμβαςθ ναυτολόγθςθσ. Χυλλογικζσ Χυμβάςεισ Ραυτικισ Εργαςίασ. Ξανονιςμόσ για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ 
Χφμβαςθσ Ραυτικισ Εργαςίασ 2006 τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Εργαςίασ. 
10. Χφνκεςθ προςωπικοφ πλοίων. Ζλεγχοσ. Ξυρϊςεισ. Διαδικαςία χοριγθςθσ ι απαγόρευςθσ απόπλου.  
11. Εξουςία και κακικοντα πλοιάρχου.  
12. Ξανονιςμοί εςωτερικισ υπθρεςίασ πλοίων. Υερί πλθρϊματοσ.  
13. Ειδικά ναυτικά εγκλιματα. Υροανάκριςθ. (Case studies). 
14. Υεικαρχικά παραπτϊματα πλοιάρχου και μελϊν πλθρϊματοσ. Υοινζσ. Τργανα άςκθςθσ πεικαρχικισ εξουςίασ. (Case 
studies). 
15. Ραφλωςθ πλοίου. Είδθ ναυλοςυμφϊνων. Φορτωτικι.   
16. Ραυτικι υποκικθ. Ραυτικά υποκθκολόγια. Διαδικαςία τιρθςθσ αυτϊν. 
17.Αναγκαςτικι και ςυντθρθτικι κατάςχεςθ πλοίου. Βιβλία καταςχζςεων. Αςφαλιςτικά μζτρα. Απαγόρευςθ απόπλου.  
18. Ραυτικά προνόμια.  
19. Ξοινι αβαρία και ςυνειςφορά.  
20. Φυμοφλκθςθ και επικαλάςςια αρωγι.  
21. Καλάςςια αςφάλιςθ.  
22. Χφγκρουςθ πλοίων.   
23. Ακτοπλοΐα. Δρομολόγθςθ Επιβατθγϊν πλοίων. Δρομολογιακζσ περίοδοι. Δρομολογιακζσ γραμμζσ.  
24. Φαρικά και Οιμενικά τζλθ. Υλοθγικά δικαιϊματα.   
25. Υερί ναυαγίων.  
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



23 

 

 
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                           ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΧΩΡΨΑΓΠΑΨΛΞΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ – ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΧΩΡΨΑΓΠΑΨΛΞΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ – ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΔΛΞΑΛΣΩ 
                                                Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                        ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3    
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τα είδθ των διοικθτικϊν πράξεων, 
(β) αναγνωρίηουν τα κεμελιϊδθ ςυνταγματικά δικαιϊματα, (γ) διακρίνουν τα διοικθτικά δικαςτιρια και τα ζνδικα 
βοθκιματα και (δ) να ςυντάςςουν πράξεισ βεβαίωςθσ παράβαςθσ και τισ ςυνακόλουκεσ πράξεισ τθσ διοικθτικισ 
διαδικαςίασ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ: 
A. Βαςικζσ Ζννοιεσ και Αρχζσ Συνταγματικοφ Δικαίου 
1. «Πακιματα Χυνταγματικοφ Δικαίου Βενιηζλου Ευάγγελου», ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, εκδόςεισ Αντ. Χάκκουλα, 2008. 
2. «Χυνταγματικό Δίκαιο Ατομικά Δικαιϊματα», Δαγτόγλου Υ. 4θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χάκκουλα, (2012). 

B. Διοικθτικό Δίκαιο 
1. «Διοικθτικό Δίκαιο», Δαγτόγλου Υ., 7θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χάκκουλα, (2014). 
2. «Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου», Χπθλιωτόπουλου Επαμεινϊνδα, τόμοσ 1, 14θ ζκδοςθ, εκδόςεισ Ρομικι Βιβλιοκικθ, 

(2011). 

Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
A. Ενότθτα: Βαςικζσ Ζννοιεσ και Αρχζσ Συνταγματικοφ Δικαίου 
1. Θ ζννοια του Χυντάγματοσ και θ ζννοια του πολιτεφματοσ (διακρίςεισ) - κεμελιϊδεισ αρχζσ. Ψο πολίτευμα τθσ 

Δθμοκρατίασ. Ψο πολίτευμα τθσ Ελλάδασ.  
2. Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν και οι αρμοδιότθτζσ τουσ. Σ Υρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ. Ψο εκλογικό ςϊμα. 
3. Ατομικά και Ξοινωνικά Δικαιϊματα. 

B. Ενότθτα: Διοικθτικό Δίκαιο 
1. Ζννοια διοικθτικοφ δικαίου - Υθγζσ Διοικθτικοφ Δικαίου - Αρχζσ τθσ διοικθτικισ δράςθσ (νομιμότθτασ - δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ - προςταςίασ του διοικουμζνου). 
2. Θ ζννοια τθσ Διοίκθςθσ (κεντρικά όργανα του Ξράτουσ - μεγάλα Χϊματα τθσ Διοίκθςθσ-Υεριφερειακά όργανα του 

κράτουσ). 
3. Ζννοια και είδθ διοικθτικϊν πράξεων. 
4. Τργανα ζκδοςθσ διοικθτικϊν πράξεων - διάκριςθ αρμοδιοτιτων. 
5. Ψα δομικά ςτοιχεία μίασ διοικθτικισ πράξθσ (δικαίωμα προθγοφμενθσ ακρόαςθσ – τφποσ πράξθσ – αιτιολογία – νομικι 

βάςθ - διάρκεια). 
6. Ψα είδθ των προςφυγϊν και τα αποτελζςματά τουσ. 
7. Εξζταςθ προςφυγϊν-αιτιςεων κεραπείασ  - ενςτάςεων. 
8. Πεταβίβαςθ αρμοδιότθτασ-μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ. 
9. Ευκφνθ των υπαλλιλων του Ξράτουσ (καταλογιςμόσ - αποηθμίωςθ - αναγωγι). 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                                  ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ Λ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ Λ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                   ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  8 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2   
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ειςαγωγι των εκπαιδευόμενων ςτον κόςμο τθσ πλθροφορικισ και των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
αποκτϊντασ γνϊςθ και κατανόθςθ επί των βαςικϊν εννοιϊν. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ με τουσ τρόπουσ 
αναπαράςταςθσ τθσ πλθροφορίασ ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα (δυαδικό ςφςτθμα, τφποι δεδομζνων και αρχείων κ.λπ.), 
με το υλικό μζροσ ενόσ ςφγχρονου θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (δομι, λειτουργία κ.λπ.), κακϊσ και με τθν ζννοια του 
λογιςμικοφ, τα χαρακτθριςτικά και τα είδθ του. Ψζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν πρακτικά με τθ χριςθ και τθ 
διαχείριςθ ςφγχρονων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Ωπολογιςτϊν», Behrouz Forouzan, 3θ Ζκδοςθ 2015, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ. 
2. «Ψεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Φφκμιςθσ και Χριςθσ Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι», ΓΕΕΚΑ/ΔΛΞΩΒ, Ζκδοςθ 1.0, 2013 

(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/texniko-egxeiridio.pdf). 
3. «Ψεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Φφκμιςθσ και Χριςθσ Windows 10 Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι», ΓΕΕΚΑ/ΔΛΞΩΒ, 2017 

(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/egxeiridio-rythmishs-ypologisth-windows-10.pdf). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Ειςαγωγι.  
- Αναλογικό και ψθφιακό ςιμα. 
- Δυαδικό αρικμθτικό ςφςτθμα. 
- Πονάδεσ δυαδικϊν ψθφίων. 
- Αποκικευςθ δεδομζνων (τφποι δεδομζνων, αρχεία κ.λπ.). 
 
2. Σργάνωςθ και λειτουργία Θ/Ω . 
- Δομι υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. 
- Υεριφερειακζσ ςυςκευζσ. 
- Χφςτθμα μνιμθσ. 
- Αντιμετϊπιςθ δυςλειτουργιϊν. 
 
3. Οογιςμικό Θ/Ω. 
- Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ (πρόβλθμα, αλγόρικμοσ, πρόγραμμα, γλϊςςα προγραμματιςμοφ κ.λπ.). 
- Είδθ λογιςμικοφ (λογιςμικό ςυςτιματοσ, λογιςμικό εφαρμογϊν, ελεφκερο λογιςμικό κ.λπ.). 
- Ξφκλοσ ηωισ λογιςμικοφ (ανάλυςθ, ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, ζλεγχοσ, τεκμθρίωςθ κ.λπ.). 
- Οειτουργικά ςυςτιματα. 
- Microsoft Windows. 
- Unix/Linux. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                            ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ Λ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ Λ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                               Ζτοσ  Α    Χειμερινό Εξάμθνο                                                         ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ  
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :    39                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) περιγράφουν το ζργο και τθν αποςτολι του Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ., ωσ προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
Οιμενικισ Αςτυνομίασ, (β) διακρίνουν τα όρια των τοπικϊν και κακϋ φλθν αρμοδιοτιτων μεταξφ Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. και ΕΟ.ΑΧ., 
(γ) περιγράφουν τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ι αναγγελίασ για τθν πρόςβαςθ ςε επαγγζλματα, ςτο χϊρο αρμοδιότθτασ 
Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ., και (δ) να  ςυνοψίηουν τισ διατάξεισ περί Ξανονιςμϊν Οιμζνων (αςτυνομικζσ διατάξεισ), τροχαίασ, 
παρεμπορίου, αγορανομίασ, ναυαγοςωςτϊν, κυκλοφορίασ ταχυπλόων ςκαφϊν, λοιπϊν καλαςςίων μζςων και 
μθχανοκίνθτων λζμβων, παράνομων ζργων ςτον αιγιαλό και τθν παραλία. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Γενικοί Ξανονιςμοί Οιμζνων.  
2. Πόνιμεσ Αςτυνομικζσ Εγκφκλιοι (Π.Α.Ε.) - ΔΟΑ.  
3. Λςχφουςα νομοκεςία ,π.χ. ΞΣΞ, Ρ.Δ. 444/1970 (Αϋ39), Άρκρα 141,156 και 157 του Ξ.Δ.Ρ.Δ., Ρ.2323/1995 (Α’ 145), 
Ρ.2881/2001 (Αϋ16), Ρ. 2971/2001 (Αϋ285), Ρ.3551/2007 (Αϋ 76), Ρ. 4025/2011 (Α’ 228), Ρ.3919/2011 (Αϋ32), Ρ. 4497/2017 (Α’ 
171), Υ.Δ. 229/1995 (Αϋ130), Υ.Δ. 280/2000 (Αϋ232), Υ.Δ. 31/2018 (Αϋ61), ΞΩΑ Φ.3131/17/1996 (Β’ 178), ΞΩΑ 2123/03/2001 (Β’ 
269), ΞΩΑ 10551/2007 (Β’ 246), ΞΩΑ 513.12/13/1188/2013 (Β’ 35), Ω.Α. 91354/2017 (Β’ 2983), Ω.Α. 2132.17/80476/2018 (Β’ 
5430)}. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1: ΚΕΜΑΤΑ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ  
 
Ενότθτα Α: Αςτυνομικι αρμοδιότθτα / Αςτυνομικζσ διατάξεισ και Ρεικαρχικι εξουςία Ρροϊςταμζνων Λιμενικϊν Αρχϊν 
1. Αρμοδιότθτεσ του Οιμενικοφ Χϊματοσ και ςχζςεισ προσ τισ αρμοδιότθτεσ των λοιπϊν Χωμάτων Αςφαλείασ. 
2. Αςτυνομικισ φφςθσ διατάξεισ (Γενικοί και Ειδικοί Ξανονιςμοί Οιμζνων) - Ξατάρτιςθ, ζκδοςθ, κφρωςθ Ξανονιςμϊν 
Οιμζνα - Ξυριότερεσ διατάξεισ του Γενικοφ Ξανονιςμοφ Οιμζνα που ιςχφει για όλεσ τισ Οιμενικζσ Αρχζσ - Υαρουςίαςθ 
ιςχυόντων Γενικϊν Ξανονιςμϊν Οιμζνων. 
3. Υεικαρχικι εξουςία Υροϊςταμζνων Οιμενικϊν Αρχϊν - Ζννοια των διοικθτικϊν κυρϊςεων - Διαδικαςία επιβολισ 
διοικθτικϊν κυρϊςεων - Επιδόςεισ - Ζνδικα μζςα - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ 
παραβάςεωσ (προβλεπόμενα υποδείγματα και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ) - Δθμόςιοσ Ξατιγοροσ. 
 
Ενότθτα Β: Άςκθςθ αρμοδιοτιτων διοικθτικισ αςτυνομίασ 
1. Ψθροφμενα από τισ Οιμενικζσ Αρχζσ Βιβλία αςτυνομικισ φφςεωσ - Εγγραφζσ ςτο Βιβλίο Χυμβάντων - Υαρουςίαςθ 
αδειϊν αςτυνομικισ φφςεωσ - Διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ι αναγγελίασ για τθν πρόςβαςθ ςε επαγγζλματα (ςε κάκε 
περίπτωςθ εξετάηονται - τουλάχιςτον - οι διαδικαςίεσ άςκθςθσ δραςτθριότθτασ εκμίςκωςθσ τ/χ ςκαφϊν και 
μθχανοκίνθτων λζμβων, κακϊσ και κ.μ.α., παροχζων καταδυτικϊν υπθρεςιϊν, ναυτικοφ πράκτορα, υπαίκριου εμπορίου 
επί πλοίων, καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςε πλοία και πλωτά ναυπθγιματα, ναυαγοςωςτϊν, καταδυτικϊν 
ςυνεργείων, καταδυτικϊν εργαςιϊν, λεμβουχικϊν εργαςιϊν, καλαςςίων ταξί, ρυμουλκϊν, δυτϊν). 
2. Ψιρθςθ Βιβλίων Εγγραφισ Πικρϊν Χκαφϊν (Β.Ε.Π.Χ.), Οεμβολόγια - Διαδικαςία εγγραφισ. 
3. Διαδικαςία ζκδοςθσ αδειϊν εκτζλεςθσ πλόων. 
4. Διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων χειριςτϊν ταχυπλόων ςκαφϊν και ζκδοςθσ των αντίςτοιχων αδειϊν. 
5. Εργαηόμενοι ςτουσ λιμζνεσ (καταδυτικζσ εργαςίεσ, φορτοεκφορτωτζσ, μικροπωλθτζσ, ναυτικοί πράκτορεσ, 
ρυμουλκιςεισ και ρυμουλκικζσ εργαςίεσ, λεμβουχικζσ εργαςίεσ, καλάςςια ταξί κ.λπ.) - Ζλεγχοι - Υαραβάςεισ - Ξυρϊςεισ. 
Χυμβάντα ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
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6. Φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, ςτοιβαςία οχθμάτων επί Ε/Γ - Σ/Γ πλοίων - Υροτεραιότθτα φόρτωςθσ - Ωποχρεϊςεισ 
υπευκφνων - Οθπτζα μζτρα - Φορτοεκφόρτωςθ - Οθπτζα μζτρα - Ζλεγχοι - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
7. Ζργα και παρεμβάςεισ ςτον αιγιαλό, παραλία και κάλαςςα - Άδειεσ - Ξυρϊςεισ – Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ ςε 
περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ παρεμβάςεων - Απλι χριςθ (τραπεηοκακίςματα, ξαπλϊςτρεσ κ.λπ.). 
 
2) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2: ΚΕΜΑΤΑ ΤΟΧΑΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘΣ, ΡΑΕΜΡΟΛΟΥ ΚΑΛ ΑΓΟΑΝΟΜΛΑΣ  
 
Ενότθτα Α: Τροχαία Αςτυνόμευςθ  
1. Υερί εφαρμογισ ΞΣΞ ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ λιμζνων και τουσ εξομοιοφμενουσ χϊρουσ - Φφκμιςθ κυκλοφορίασ -   
   Ξυριότερεσ διατάξεισ ΞΣΞ και ςυναφϊν νομοκετθμάτων. 
2. Διενζργεια τροχονομικϊν ελζγχων (τακτικζσ προςζγγιςθσ - ςθμεία ελζγχου - κυρϊςεισ). 
3. Ζλεγχοι για φπαρξθ αλκοόλθσ ςτο αίμα (αλκοτζςτ). 
4. Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. ςε τροχαία ατυχιματα (με υλικζσ ηθμιζσ, ςωματικζσ βλάβεσ, κάνατο). 
5. Ηφγιςθ οχθμάτων - Ωπζρβαρα οχιματα. 
6. Πθχανιματα ζργων και λοιπζσ ειδικζσ κατθγορίεσ οχθμάτων (ςυνοπτικι παρουςίαςθ). 
 
Ενότθτα Β: Ραρεμπόριο και Αγορανομία 
1. Ωπαίκριο εμπόριο (ςτάςιμο - πλανόδιο) ςτουσ λιμζνεσ και επί πλοίων – Άςκθςθ δραςτθριότθτασ - Ζλεγχοι -  
     Υαραβάςεισ - Ξυρϊςεισ. 
 2. Αγορανομικζσ Διατάξεισ. 
 3. Ξαταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 
 4. Απαγόρευςθ καπνίςματοσ - Ζλεγχοι - Υαραβάςεισ – Ξυρϊςεισ. 
 
Ενότθτα Γ: Μζτρα τάξθσ - Σχεδιαςμόσ Μζτρων Αςτυνόμευςθσ και Τάξθσ (Σ.ΜΕ.Α.Τ.) ςτο χερςαίο και καλάςςιο πεδίο 
Πζτρα τάξθσ ςτουσ λιμζνεσ, ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ λιμζνων και ςτο καλάςςιο πεδίο (Χχζδια Πζτρων Αςτυνόμευςθσ και 
Ψάξθσ). 
 
3) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3: ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΚΕΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΛΚΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Υερί ρυμοφλκθςθσ και Επικαλάςςιασ αρωγισ (νομικό κακεςτϊσ και διάκριςθ εννοιϊν). 
2. Υαροπλιςμζνα πλοία. 
3. Υερί ναυαγίων - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
4. Επιςκευζσ πλοίων (νομικό κακεςτϊσ, ενζργειεσ Οιμενικϊν Αρχϊν). 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                               ΥΣΛΡΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ –  ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΣ ΥΣΛΡΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΥΣΛΡΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ  –  ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΣ ΥΣΛΡΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΔΛΞΑΛΣΩ 
                                               Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                      Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) 
αναγνωρίηουν τα ποινικά αδικιματα και τα ςτρατιωτικά ποινικά αδικιματα, (β) διακρίνουν τα είδθ των ςτρατιωτικϊν 
δικαςτθρίων, (γ) ερμθνεφουν τισ διατάξεισ του Γενικοφ Πζρουσ του Υοινικοφ Δικαίου (π.χ. ςχετικά με τον δόλο, τθν 
αμζλεια, τον αντικειμενικό καταλογιςμό του αποτελζςματοσ ςτον δράςτθ κ.λπ.), (δ) προςδιορίηουν τα ςτοιχεία του 
ερευνϊμενου εγκλιματοσ, (ε) διαπιςτϊνουν λόγουσ που αίρουν το άδικο και τον καταλογιςμό τθσ πράξθσ ςτον δράςτθ, 
και (ςτ) να κατανοοφν τα ςχετικά με τθν απόπειρα του εγκλιματοσ, τισ μορφζσ ςυμμετοχισ ςτο ζγκλθμα και τθ ςυρροι 
εγκλθμάτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ: 
Α. Ροινικό Δίκαιο 
1. «Διάγραμμα Υοινικοφ Δικαίου» , Χαραλαμπάκθ Αριςτοτζλθ Εκδόςεισ Χάκκουλα. 
2. «Υοινικό Δίκαιο, Επιτομι Γενικοφ Πζρουσ» , Πανωλεδάκθ Λωάννθ, Η’ Ζκδοςθ Εκδόςεισ Χάκκουλα (2005). 
3. «Εγχειρίδιο Υοινικοφ Δικαίου Γενικό Πζροσ», Πανωλεδάκθ Λωάννθ - Υαραςκευόπουλου Ρικολάου, Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ 

Χάκκουλα (2006). 
4. «Υοινολογία», Παργαρίτθ Οάμπρου - Υαραςκευόπουλου Ρικολάου, Η’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χάκκουλα (2005). 
5.  «Υοινικό Δίκαιο, Επιτομι Ειδικοφ Πζρουσ», Ξωςτάρα Αλεξάνδρου, 4Θ ΕΞΔΣΧΘ, ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΡΣΠΛΞΘ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ (2014). 

Β. Στρατιωτικό Ροινικό Δίκαιο 
«Χτρατιωτικό Υοινικό Δίκαιο» , Υαπαδαμάκθ Αδάμ, 7Θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χάκκουλα (2013). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. Ενότθτα Ροινικοφ Δικαίου  (Γενικό μζροσ) 
1. Ζννοια και περιεχόμενο του Υοινικοφ Δικαίου – χρονικά και τοπικά όρια ιςχφοσ των ποινικϊν νόμων. 
2. Σριςμόσ εγκλιματοσ (ζννοιεσ αντικειμενικισ και υποκειμενικισ υπόςταςθσ - διακρίςεισ εγκλθμάτων). 
3. Ψο αξιόποινο Λ (δόλοσ και αμζλεια). 
4. Ψο αξιόποινο ΛΛ (Άδικοσ χαρακτιρασ τθσ πράξθσ – καταλογιςμόσ – λόγοι εξάλειψθσ – ελαττωμζνθ ικανότθτα). 
5. Απόπειρα – ςυμμετοχι. 
6. Υοινολογία Λ (Υοινζσ και μζτρα αςφαλείασ – παραγραφι – αναςτολι εν επιδικία).  
7. Υοινολογία ΛΛ (Χυρροι – υποτροπι – κακ’ ζξθν και κατ’ εξακολοφκθςθ τζλεςθ). 

Β. Ενότθτα Ροινικοφ Δικαίου  (Ειδικό μζροσ) 
1. Υροςβολζσ του Υολιτεφματοσ – Υροδοςία τθσ χϊρασ (εςχάτθ προδοςία – βαςανιςτιρια - παραβίαςθ μυςτικϊν τθσ 

Υολιτείασ - καταςκοπεία). 
2. Ψο αδίκθμα τθσ διατάραξθσ ςυνεδριάςεων – εγκλιματα κατά τισ εκλογζσ – απόδραςθ κρατουμζνου - αντιποίθςθ αρχισ. 
3. Υερί εγκλθματικισ οργάνωςθσ – τρομοκρατία. 
4. Εξφβριςθ - ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ - κακόβουλθ βλαςφθμία. 
5. Εγκλιματα ςχετικά με το νόμιςμα και τα υπομνιματα (παραχάραξθ – κιβδθλεία - πλαςτογραφία – υφαρπαγι ψευδοφσ 

βεβαίωςθσ - υπεξαγωγι εγγράφων). 
6. Εγκλιματα περί τθν υπθρεςία - παραβίαςθ απορριτων (Ψευδορκία - ψευδισ καταμινυςθ – δωροδοκία – κατάχρθςθ – 

εξουςίασ – καταπίεςθ – απιςτία - παράβαςθ κακικοντοσ - παραβίαςθ απορριτων τθλεφωνικισ επικοινωνίασ). 
7. Εγκλιματα κατά τθσ ηωισ - ςωματικζσ βλάβεσ. 
8. Εγκλιματα κατά τθσ προςωπικισ και γενετιςιασ ελευκερίασ (εμπορία ανκρϊπων - παράνομθ κατακράτθςθ -παράνομθ 

βία – απειλι – βιαςμόσ - προςβολι γενετιςιασ αξιοπρζπειασ - αποπλάνθςθ ανθλίκων). 
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9. Εγκλιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ περιουςίασ (κλοπι – υπεξαίρεςθ – λθςτεία – απάτθ - εκβίαςθ). 

Γ. Ενότθτα Στρατιωτικοφ Ροινικοφ Δικαίου 
1. Ζννοια και ιςχφσ Χτρατιωτικοφ Υοινικοφ Ξϊδικα. Διακρίςεισ εγκλθμάτων και ποινϊν. 
2. Σμοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθν εφαρμογι του Χτρατιωτικοφ Υοινικοφ δικαίου ςε ςχζςθ με τον Υοινικό Ξϊδικα -

ςυμμετοχι μθ ςτρατιωτικϊν ςτθ διάπραξθ εγκλθμάτων - θ ζννοια τθσ διαταγισ. 
3. Υροςβολζσ κατά τθσ ακεραιότθτασ τα χϊρασ - εγκλιματα προδοςίασ και καταςκοπίασ – εγκλιματα κατά τθσ 

ςτρατιωτικισ τάξθσ. 
4. Εγκλιματα κατά τθσ ςτρατιωτικισ υποχρζωςθσ. 
5. Εγκλιματα κατά τθσ ςτρατιωτικισ πεικαρχίασ. 
6. Εγκλιματα κατά των ςτρατιωτικϊν κακθκόντων. 
7. Εγκλιματα κατά των απορριτων και τθσ περιουςίασ. 
8. Ψα ςτρατιωτικά ποινικά δικαςτιρια - Δικονομικά ηθτιματα. 
9. Υροανάκριςθ - Ε.Δ.Ε. (εξιγθςθ υποδειγμάτων εντφπων - άςκθςθ προςομοίωςθσ). 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                               ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΧΩΡΣΦΩΡ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΧΩΡΣΦΩΡ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                               Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                 ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) ςυνοψίηουν τισ βαςικζσ κεςμικζσ διατάξεισ και αρχζσ που διζπουν το ευρωπαϊκό ςφςτθμα 
φφλαξθσ των εξωτερικϊν ςυνόρων, (β) κατανοοφν τον ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. ςτο εκνικό ςφςτθμα 
επιτιρθςθσ των εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων, (γ) περιγράφουν τθ δομι και τον ρόλο του Σργανιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ (Frontex) και τον τρόπο ςυνεργαςίασ του με τα Ξ-Π, (δ) κατανοοφν τισ δομζσ και 
διαδικαςίεσ τθσ Πικτισ Ευρωπαϊκισ Επιχείρθςθσ «ΥΣΧΕΛΔΩΡ», (ε) περιγράφουν το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Επιτιρθςθσ των 
Εξωτερικϊν Χυνόρων (EUROSUR) και τθν αξιοποίθςι του ςε εκνικό επίπεδο, (ςτ) παρακζτουν τα ςχετικά διακζςιμα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ βάςεισ δεδομζνων ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο για τθ φφλαξθ των ςυνόρων, (η) 
περιγράφουν τθν ζννοια και τα χαρακτθριςτικά τθσ ανάλυςθσ κινδφνου και να αναγνωρίηουν τθ ςκοπιμότθτά τθσ ςτισ 
δραςτθριότθτεσ ελζγχου ςυνόρων, (θ) απαρικμοφν τισ πθγζσ και τα είδθ πλθροφοριϊν ςτο πεδίο τθσ ανάλυςθσ κινδφνου, 
(κ) περιγράφουν το ευρωπαϊκό μοντζλο ανάλυςθσ κινδφνου (CIRAM) και το πεδίο εφαρμογισ του, (ι) αναγνωρίηουν τισ 
αρμόδιεσ εκνικζσ Αρχζσ/Ωπθρεςίεσ και Διεκνείσ Σργανιςμοφσ με τισ/τουσ οποίεσ/ουσ ο Φορζασ μασ ςυνεργάηεται για τουσ 
ςκοποφσ ελζγχου ςυνόρων, (ια) περιγράφουν τον τρόπο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν του Φορζα μασ με 
αρμόδιεσ εκνικζσ Αρχζσ/Ωπθρεςίεσ και Διεκνείσ Σργανιςμοφσ και (ιβ) να παρακζτουν τρόπουσ λιψθσ κατάλλθλων μζτρων 
για τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Λςχφουςα εκνικι νομοκεςία και εγκφκλιοι. 
2. Υολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των ατόμων, τθ μετανάςτευςθ και τθν αςφάλεια των 

εξωτερικϊν ςυνόρων (Χθμειϊςεισ). 
3. Ξανονιςμόσ Ε.Ε. 2016/399, περί του κϊδικα τθσ Ε. Ζνωςθσ ςχετικά με το κακεςτϊσ διζλευςθσ προςϊπων από τα ςφνορα  

(Ξϊδικασ  Χυνόρων Schengen). 
4. Ξατάλογοσ Schengen. Αρικ. SCH - EVAL 48 / FRONT 21 / COMIX 252/19 Παρτίου 2009 ζγγραφο Χυμβουλίου Ε.Ε. 

«Updated EU Schengen Catalogue on External borders control, Return and readmission». 
5. Ξανονιςμόσ Ε.Ε. 1624/2016  για τθν ςφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ  Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ.  
6. Ξανονιςμόσ Ε.Ε. 656/2014 «περί κανόνων επιτθριςεωσ των εξωτερικϊν καλάςςιων ςυνόρων ςτο πλαίςιο τθσ 

επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ που ςυντονίηεται από τον Ευρωπαϊκό Σργανιςμό για τθ Διαχείριςθ τθσ Επιχειρθςιακισ 
Χυνεργαςίασ ςτα Εξωτερικά Χφνορα των Ξρατϊν Πελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 

7. CIRAM_guidelines_2012_interactive_v6. 
8. Common Risk Analysis Model – CIRAM Manual 2.0. 
9. Eurosur Fusion Services Service Catalogue version 3.1. 
10. Επιχείρθςθ ΥΣΧΕΛΔΩΡ - καλάςςια ςφνορα (Διαταγι – Επιχειρθςιακό Χχζδιο). 
11. Ξανονιςμόσ EUROPOL. 
12. United Nations Convention against transnational organized crime and the protocols thereto. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1. Κεςμικό πλαίςιο και γενικζσ αρχζσ ςυνοριοφφλαξθσ/ Υολιτικζσ ΕΕ / Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι Αςφάλειασ Εξωτερικϊν 

Χυνόρων. 
2. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςυνόρων – ςτρατθγικζσ ςυνιςτϊςεσ – υποχρεϊςεισ και 

προααπαιτοφμενα Ξρατϊν – Πελϊν. 
3. Εκνικό ςφςτθμα επιτιρθςθσ καλαςςίων ςυνόρων – Διχπθρεςιακι ςυνεργαςία – Φόλοσ και αρμοδιότθτεσ Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. 
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4. Χυνεργαςία με Frontex. 
5. Φιλοξενία ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων του Frontex –  Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ - Δομζσ εποπτείασ - διοίκθςθσ και 

ελζγχου των εφαρμοηόμενων δράςεων  (Διεκνζσ Χυντονιςτικό Ξζντρο Υειραιά - Ψοπικά Χυντονιςτικά Ξζντρα) – 
Διαχείριςθ διατικζμενων κοινοτικϊν πόρων. 

6. Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Επιτιρθςθσ Εξωτερικϊν Χυνόρων. 
7. Βαςικζσ αρχζσ και μεκοδολογία ανάλυςθσ κινδφνου Ξοινό Ποντζλο Ανάλυςθσ Ξινδφνου (Common Risk Analysis Model 

(CIRAM) - Χυλλογι, ανάλυςθ και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν - Εκτίμθςθ υφιςτάμενων και αναδυόμενων απειλϊν - 
Ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τισ ςυναρμόδιεσ Αρχζσ - Διαβακμιςμζνα ςυςτιματα επικοινωνίασ και διαμοίραςθσ 
δεδομζνων - Διατάξεισ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και ςυναφοφσ πολιτικισ προςταςίασ δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα. 

8. Ευρωπαϊκοί μθχανιςμοί ποιοτικοφ ελζγχου (Αξιολόγθςθ Χζνγκεν και Αξιολόγθςθ Ψρωτότθτασ). 
9. Ρομοκετικό πλαίςιο περί παράνομθσ διακίνθςθσ αλλοδαπϊν. 
10. Πζτρα πρόλθψθσ και καταςτολισ παράνομθσ διακίνθςθσ υπθκόων τρίτων χωρϊν. 
11. Αςτυνομικι ςυνεργαςία με φορείσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ (ΕΟ.ΑΧ, EUROPOL, INTERPOL κλπ). 
12. Πελζτθ περιπτϊςεων. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                            ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                     Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) διακρίνουν τισ βαςικζσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ των πετρελαιοειδϊν και τισ μεταβολζσ που 
υφίςταται το πετρζλαιο όταν διαρρεφςει ςτο καλάςςιο περιβάλλον, (β) περιγράφουν τισ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ των 
πετρελαιοκθλίδων και να εφαρμόηουν τισ βζλτιςτεσ εξ αυτϊν ςε περίπτωςθ περιςτατικοφ ρφπανςθσ, (γ) κατανοοφν το 
Εκνικό Χχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ 
ουςίεσ, (δ) αναγνωρίηουν ποιεσ είναι οι ευκφνεσ των υπαιτίων πρόκλθςθσ ρφπανςθσ και να διακρίνουν τα είδθ των 
κυρϊςεων που επιβάλλονται ςε αυτοφσ, (ε) εφαρμόηουν τθ διαδικαςία κάλυψθσ δαπανϊν ςτισ οποίεσ υποβλικθκε το 
Δθμόςιο για εργαςίεσ απορρφπανςθσ, (ςτ) κατανοοφν τουσ ρόλουσ των αρμόδιων Διεκνϊν Σργανιςμϊν ςε περιπτϊςεισ 
περιςτατικϊν ρφπανςθσ, (η) εφαρμόηουν τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων, (θ) ςυνοψίηουν 
τισ βαςικζσ διατάξεισ τθσ Δ.Χ. MARPOL, (κ) περιγράφουν τουσ τρόπουσ που τα διάφορα απόβλθτα διαχειρίηονται επί του 
πλοίου και (ι) να αναγνωρίηουν τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν αςτικι ευκφνθ πλοίων για κζματα ρφπανςθσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Ψεχνολογία Ξαυςίμων και Οιπαντικϊν»,  (Χ. Χτουρνάσ – Ε. Οόθσ – Φ. Ηαννίκοσ), Ακινα 2000.    
2.  Δ.Χ. Marpol – Υαραρτιματα Λ, ΛΛ, ΛΛΛ, IV, V, VΛ. 
3.  «Αντιμετϊπιςθ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ» ΩΕΡ/ΔΛΥΚΑΥ, Υειραιάσ 2001. 
4. Λςχφουςα Εκνικι και Ενωςιακι νομοκεςία και εγκφκλιοι του Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. ,πχ Ρ. 314/76 (Αϋ106), Ρ. 855/78 (Αϋ235), Ρ. 
1147/81 (Αϋ110), Ρ.1638/86 (Αϋ 108), Ρ. 2252/94 (Αϋ192), Ρ. 2881/01 (Α’ 16), Ρ. 3100/03 (Αϋ20), Ρ. 3393/05 (Αϋ242), Ρ.3482/06 
(Αϋ163), Ρ. 3497/06 (Αϋ219), Ρ. 4037/12 (Α’ 10), Ρ. 4470/17(Αϋ65), ΥΔ 197/95 (Αϋ106), ΥΔ 55/98 (Α’ 58), ΥΔ 11/02 (Α’ 06), Π.Ε. 
ΥΚΑΥ 3Θ - 9Θ – 12Θ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1.ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΩΡ ΦΩΥΑΡΧΘΧ ΨΘΧ ΚΑΟΑΧΧΑΧ 
(α) Λδιότθτεσ πετρελαιοειδϊν. 
(β) Χυμπεριφορά πετρελαίου ςτθ κάλαςςα. 
(γ)Ωλικά και μζςα απορρφπανςθσ.  
(δ) Χτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ρφπανςθσ. 
(ε) Εκνικό Χχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ 
ουςίεσ. 
(ςτ)Ωποχρεϊςεισ υπευκφνων ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ. 
(η)Ξάλυψθ δαπανϊν του Δθμοςίου για εργαςίεσ απορρφπανςθσ. 
(θ) Διεκνισ Χυνεργαςία ςε περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ρφπανςθσ. 
(κ) Υαρουςίαςθ και ανάλυςθ/μελζτθ προγενζςτερων πραγματικϊν περιςτατικϊν ρφπανςθσ. 
 
2. ΕΥΛΒΣΟΘ ΞΩΦΩΧΕΩΡ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
(α) Διαπίςτωςθ παραβάςεων. 
(β) Επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                                               ΑΓΓΟΛΞΑ  Λ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΑΓΓΟΛΞΑ  Λ 
                                             ΨΣΠΕΑΧ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ         
                                                  Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                     ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2      Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                            Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να είναι ςε κζςθ να (α) ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν 
πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, 
ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (γ) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να 
παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν 
αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν 
επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ 
Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, τόςο ςτον προφορικό όςο και ςτον γραπτό λόγο. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
A. ΓΕΡΛΞΑ ΑΓΓΟΛΞΑ 
1. Virginia Evans , Jenny Doulley Enterprise 4, Express Publishing. 
2. W. S. Fowler, New Fowler Use OF english , ED. New Editions, 2001. 
3. Martins Brian, Burlington Practice for Michigan Proficiency, Ed. Burlington Books 2013. 
4. Paul Heins, Anna Johnson, Mastermind Use of Εnglish, Burlington Books 2012. 
 
B. ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΘ - ΡΑΩΨΛΞΘ ΣΦΣΟΣΓΛΑ: 
A. Γζντηου, Practice Exercises on Naval Passages & Naval Terms. 
 
Γ. ΟΕΛΞΑ  
1. Dv Stavropoulos , Oxford Greek English Learners Dictionary, Ed. Heinle. 
2. Collins Cobuild, Advanced Dictionary, Ed. Heile, Cencage, Learning Collins. 
3. Aγγλοελλθνικό Οεξικό, Edit. Michigan Press. 
4. Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. ΧΛΑΦΕΡΣΩ, “Οεξικό Ψεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν Τρων» , Ed. Michigan Press. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  Τλοι οι ειςαχκζντεσ πρωτοετείσ Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ οι οποίοι δεν ζχουν γνϊςεισ ι πτυχίο επιπζδου 
PROFICIENCY κατατάςςονται μετά από ειδικι κατατακτιριο εξζταςθ (Placement Test) ςε επίπεδα / τμιματα Αγγλικισ : Pre-
Lower μζχρι Pre-Proficiency (B1, B2, C1, C2 επίπεδα) ανάλογα με τισ γνϊςεισ τουσ. Χτόχοσ είναι θ αναςυγκρότθςθ και θ 
μζγιςτθ δυνατι βελτίωςθ των γνϊςεων των Δοκίμων μζχρι του επιπζδου ADVANCED - PROFICIENCY κακϊσ επίςθσ και θ 
πρϊτθ επαφι τουσ με ςτοιχεία Ραυτιλιακισ Σρολογίασ αρμοδιότθτασ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
Τλοι οι Δόκιμοι, ςε όλα τα επίπεδα διδάςκονται και αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ ανάλογα του 
επιπζδου τουσ και επίςθσ ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ουςιαςτικά, ριματα, χριςθ των χρόνων, ενεργθτικι και 
πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, προκζςεισ επιρριματα, ιδιωματιςμοί κ.τ.λ.) ςφνταξθ, λεξιλόγιο, ςε 
επίπεδο που απαιτείται ςτισ εξετάςεισ για το πτυχίο Cambridge, FCE και Michigan ECCE και κζματα ανάλογα των 
απαιτιςεων των εξετάςεων.  
 
  Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δοκίμουσ του ζτουσ   

   Βακμολογοφνται ωσ εξισ: 

  Listening: 10 μονάδεσ.  

  Reading: 10 μονάδεσ. 

  Writing: 20 μονάδεσ. 

  Speaking:20 μονάδεσ. 

  Use of English: 20 μονάδεσ. 

  Ραυτικι Σρολογία: 20 μονάδεσ. 
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Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1) Πζκοδοι παρουςίαςθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςε επαγγελματικι ςυνζντευξθ. Χαρακτθριςμόσ προςϊπων. 

2) Χφνταξθ Εξζταςθ υπθρεςιακϊν εγγράφων αρμοδιότθτασ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  ςτα αγγλικά. Oνομαςία Ωπουργείου/ άλλων 

ςυναρμόδιων Ωπουργείων.  

3) Σι βακμοί του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. των ςωμάτων αςφαλείασ και των ενόπλων δυνάμεων.   

4) Σργανόγραμμα – Διάρκρωςθ των Ωπθρεςιϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. (κεντρικϊν & περιφερειακϊν).  

5) Διδαςκαλία των βαςικϊν δομϊν τθσ αγγλικισ γλϊςςασ: ουςιαςτικά, ριματα - χριςθ των χρόνων, ενεργθτικι και 

πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, προκζςεισ, επιρρθματικζσ φράςεισ, ιδιωματιςμοί, ςφνταξθ, λεξιλόγιο, ςε 

επίπεδο που απαιτείται ςτισ εξετάςεισ για το πτυχίο Cambridge, FCE και Michigan ECCE και προετοιμαςία ςυμμετοχισ ςε 

εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ επιπζδου C1 - C2 βάςει των ενοτιτων των εγχειριδίων κζματα ανάλογα των απαιτιςεων των 

εξετάςεων. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                         ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ                                              
                                 ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ           
                                               Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                 ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2       Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                     Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τον εξοπλιςμό επικοινωνιϊν που χρθςιμοποιείται ςτισ επικοινωνίεσ κινδφνου και 
αςφάλειασ, (β) διατυπϊνουν ζνα κακοριςμζνο φάςμα ορολογίασ που ςχετίηεται με τισ επικοινωνίεσ κινδφνου και 
αςφάλειασ και (γ) να χρθςιμοποιοφν τον διατικζμενο, κατά περίπτωςθ, εξοπλιςμό επικοινωνιϊν για να διεξάγουν 
επικοινωνίεσ με υπθρεςίεσ ξθράσ, με επιχειρθςιακά μζςα του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ., με πολεμικά πλοία, κακϊσ και εμπορικά πλοία 
ι πλοία και ςκάφθ αναψυχισ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Επικοινωνίεσ ΛΛ», Εμμανουιλ Ξ. Ψαμπακάκθ - Γεωργίου Π. Ουμπζρθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2017. 
2. «Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Ραυςιπλοΐασ»,(ΕΑΡ) Αρικ. 24. 
3. «Εγχειρίδιο τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και διεξαγωγισ υπθρεςιακϊν επικοινωνιϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ». 
4. «Επικοινωνίεσ», Ρ. Ρικθτάκου - Δ. Πιχαθλίδθ - Υ. Παυρομιχάλθ, Σργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων.   
5. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΦΑΔΛΣΚΕΩΦΛΑΧ - Χαρακτθριςτικά ςυχνοτιτων και διάδοςθ των ραδιοκυμάτων - Διάδοςθ με κφμα εδάφουσ - 
Ψροποςφαιρικά κφματα ι ελεφκερου διαςτιματοσ - Ξφματα χϊρου ιονοςφαιρικισ διαδόςεωσ - Πθχανιςμοί διαδόςεωσ - 
Διάδοςθ με απευκείασ κφμα (οπτικισ ευκείασ - direct wave) και ανακλϊμενο από το ζδαφοσ - Χυχνότθτεσ μονόδρομεσ, 
αμφίδρομεσ και θμιαμφίδρομεσ. 
2. ΕΥΛΓΕΛΑ ΠΕΧΑ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ - Γενικι περιγραφι πομποφ / δζκτθ VHF, MF, HF - Ξεραίεσ. Γενικι περιγραφι κεραιϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των δορυφορικϊν - Χυντιρθςθ - Ψυπικι εγκατάςταςθ VHF. Υεριγραφι. 
3. GMDSS - Χκοπόσ του GMDSS - Χυχνότθτεσ κινδφνου και αςφάλειασ πριν το ςφςτθμα GMDSS - Σριςμόσ των καλαςςίων 
περιοχϊν (Α1, Α2, Α3 και Α4) - Απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ GMDSS - Ψφποι κεραιϊν - Πζκοδοι ςυναγερμοφ κινδφνου, 
επείγοντοσ και αςφάλειασ - Υεριγραφι του ςυςτιματοσ IΡMARSAT - Υεριγραφι του ςυςτιματοσ COSPAS-SARSAT - 
Φαδιοφάροι - Οειτουργικζσ απαιτιςεισ ςτακμϊν πλοίων - Διακριτικά κλιςθσ - ταυτότθτεσ ςτακμϊν - Χκοπόσ και χριςθ των 
ευκολιϊν τθσ Ψθφιακισ Επιλογικισ Ξλιςθσ - Βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ DSC - Διάταξθ και τφποι κλιςεων - Αναμεταδότθσ 
ραντάρ ζρευνασ και διάςωςθσ - Χφςτθμα EGC. 
4. ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. - Ωπθρεςιακά δίκτυα επικοινωνιϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. - Ξζντρα επικοινωνιϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. - 
Ψιρθςθ θμερολογίου - Ξακικοντα προςωπικοφ - Διεξαγωγι επικοινωνιϊν - Ελλθνικό και διεκνζσ φωνθτικό αλφάβθτο.  
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                  ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ Λ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ Λ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                               Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                             ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                  Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  30 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να αντιμετωπίηουν 
αποτελεςματικά επικζςεισ κατά των ιδίων ι τρίτων προςϊπων και να ελζγχουν υπόπτουσ μζςω των κατάλλθλων μεκόδων 
αςκιςεωσ ελζγχου και (β) να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να αντιμετωπίηουν άτομα που 
χριηουν ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ.    
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να διακρίνουν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν αυτοπροςταςία του 
προςωπικοφ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ 
ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ: Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου να αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
Α'. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ  
ΑΡΑΥΨΩΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΘΡ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘ ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ 
ΥΨΩΧΕΛΧ - Ψεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Υτϊςθ προσ τα εμπρόσ - Υτϊςθ προσ τα πίςω - Υλαϊνι πτϊςθ - Υτϊςθ προσ τα 
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.  
ΑΥΣΞΦΣΩΧΕΛΧ ΧΨΩΥΘΠΑΨΩΡ - Ψεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Πζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ. 
ΑΥΣΦΩΓΕΧ - Πεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο 
πλιγμα ςτον αντίπαλο. 
ΧΦΘΧΘ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΘΧ ΔΩΡΑΠΘΧ - Ξλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Υρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ 
τθσ δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των 
μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Ξϊδικασ χρωμάτων - Ψακτικι τοποκζτθςθ του Οιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Ψεχνικι «ορκισ 
γωνίασ» - Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο. 
ΕΟΕΓΧΣΧ ΩΥΣΥΨΣΩ ΞΑΛ ΠΕΧΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΟΕΓΧΣΩ - Υαρουςία - Διάλογοσ - Ψο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ 
κινδφνου - Χυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Υροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.  
ΑΨΣΠΑ ΥΣΩ ΧΦΘΗΣΩΡ ΛΔΛΑΛΨΕΦΘΧ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘΧ - Χυνεργάςιμα, αναποφάςιςτα και μθ ςυνεργάςιμα άτομα - Ροθτικά 
διαταραγμζνα άτομα - Άτομα με ψυχικζσ αςκζνειεσ - Αντιμετϊπιςθ ατόμων με διανοθτικά και ψυχικά προβλιματα - 
ΧΘΠΕΛΑ ΥΛΕΧΘΧ - Χθμεία πίεςθσ που μπορείσ να πιζςεισ με τα χζρια ςου - Χθμεία πίεςθσ που μπορείσ να πλιξεισ με τα 
χζρια, τα πόδια και τθν αςτυνομικι ράβδο - ΕΟΕΓΧΣΧ ΠΕ ΑΔΕΛΑ ΧΕΦΛΑ - ΟΑΒΕΧ ΧΩΡΣΔΕΛΑΧ - Οαβι ςτθν κλείδωςθ του 
αγκϊνα - Οαβι με κάμψθ του καρποφ - Οαβι με μοχλό ςτο βραχίονα - Οαβζσ ςυνοδείασ με κακιςτοφσ ι ξαπλωμζνουσ 
διαδθλωτζσ - Οαβζσ ςυνοδείασ ςε κακιςτοφσ διαδθλωτζσ με χριςθ «ςθμείων πίεςθσ» - ΑΡΑΨΦΣΥΕΧ - Ανατροπι με 
ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



36 

 

εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, ανατροπι και ςφλλθψθ - 
Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ - ΑΠΩΡΑ ΧΨΣ ΕΔΑΦΣΧ - ΨΕΧΡΛΞΕΧ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου 
από το ζδαφοσ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου. 
 
Β. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ 
1. Ειςαγωγι ςτθν Αυτοπροςταςία, 2. Οιμενικόσ: Θ επιλογι και θ επικινδυνότθτα. Θ ςθμαςία του θκικοφ, 3. Ϊποπτοι και 
Οιμενικοί, 4. Ροοτροπία - Χυμπεριφορά Οιμενικϊν, 5. Επιπτϊςεισ του ςτρεσ επιβίωςθσ ςτθν αμυντικι ικανότθτα του 
Οιμενικοφ (κυκλοφοριακό, όραςθ, ακοι, διανοθτικότθτα), 6. Θ ζννοια του υπόπτου ςτθν αςτυνομικι πρακτικι, 7. Ξλίμακα 
μζςων άςκθςθσ ελζγχου, 8. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν και τθν επιλογι των μζςων άςκθςθσ ελζγχου, 9. Χυνκικεσ 
πραγματικϊν αντιπαρακζςεων, 10. Αντιμετϊπιςθ αντιπαρακζςεων, 11. Αντιδράςεισ του Οιμενικοφ ςτον κίνδυνο, 12. Υότε 
πυροβολοφν οι φποπτοι, 13. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν το αποτζλεςμα μιασ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ, 14. Υαράγοντεσ 
επιβίωςθσ.  
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                    ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ Λ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ Λ 
                                                ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                 Ζτοσ    Α        Χειμερινό  Εξάμθνο                                             ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                          
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3       Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να αναγνωρίηουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τθν ορολογία, τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ 
αςφαλείασ κακϊσ και τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ του οπλιςμοφ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ - Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                          ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑΧ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑΧ  
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
                                               Ζτοσ    Α’        Εαρινό  Εξάμθνο                                                     ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ  
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ :  4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ, (β) διαπιςτϊνουν 
παραβάςεισ κατά τον αςτυνομικό ζλεγχο εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια των πλοίων, (γ) κατανοοφν τισ 
Διεκνείσ Χυμβάςεισ, τισ εγκυκλίουσ και το μνθμόνιο PARIS MoU, (δ) κατανοοφν τον ρόλο των Αναγνωριςμζνων Σργανιςμϊν 
(ΑΣ), (ε) περιγράφουν τισ διαδικαςίεσ απαγόρευςθσ απόπλου των πλοίων, (ςτ) μεριμνοφν ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Ο.Χ. – 
ΕΟ. ΑΞΨ. για τθν εξαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν – όρων τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ με ζμφαςθ ςε κζματα αςφάλειασ και 
επικεωριςεων των πλοίων, διοικθτικοφ ελζγχου ναυτικϊν ατυχθμάτων - περιςτατικϊν κακϊσ και επιβολισ κυρϊςεων, (η) 
διατυπϊνουν ζνα κακοριςμζνο φάςμα ορολογίασ που ςχετίηεται με τθν ζρευνα και διάςωςθ και τισ επικοινωνίεσ κινδφνου 
και αςφάλειασ, (θ) περιγράφουν τθν αποςτολι του Ενιαίου Ξζντρου Χυντονιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ (ΕΞΧΕΔ), (κ) 
αναγνωρίηουν τφπουσ περιςτατικϊν που εμπίπτουν ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων του ΕΞΧΕΔ και (ι) να προβαίνουν ςτθ λιψθ 
ενεργειϊν και μζτρων ςφμφωνα με το τοπικό ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ τθσ Οιμενικισ Αρχισ. 

 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Ρ.Δ. 93/1974 (Α’293) «Υερί κυρϊςεωσ τθσ υπογραφείςθσ εν Οονδίνο Χυμβάςεωσ "περί Διεκνϊν Ξανονιςμϊν προσ 

Αποφυγιν Χυγκροφςεων εν Καλάςςθ, 1972"». 
2. Ψο Υ.Δ. 94/1977 (Α’ 30) το οποίο τροποποιικθκε με το Υ.Δ. 22/1995 (Αϋ16) και ιςχφει μζχρι ςιμερα. 
3. Ρ.Δ. 187/1973 (Α’ 261) - Ξ.Δ.Ρ.Δ. 
4. Ρ.Δ. 712/1970 (Α’237) – Ραυτικό Ατφχθμα. 
5. Ε.Α.Ρ. Αρ. 8. 
6. Αποφυγι Χυγκροφςεων ςτθ Κάλαςςα (Ανας. Δθμαράκθ – Χ. Ρτοφνθ) Εκδ. 1993. 
7. Αποφυγι Χυγκροφςεων ςτθ Κάλαςςα (Λ. Οιοφλθ) - Εκδ. 2012. 
8. IAMSAR MANUAL Vol. 1 - 2 - 3. 
9. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Ραυςιπλοΐασ (ΕΑΡ) Αρικ. 10 -24. 
10. Εγχειρίδιο Ξυβερνθτϊν ςκαφϊν Ο.Χ. 
11. «Εγχειρίδιο τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και διεξαγωγισ υπθρεςιακϊν επικοινωνιϊν ΩΕΡ/ΑΟΧ» (Α.Υ. 4444.2/37/96/18-12-

1996 ζγγραφο ΩΕΡ/ΔΑΡ δϋ). 
12. GMDSS Manual (ISBN: 978-92-801-1575-8). 
13. NP285 Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Volume 5 (GMDSS). 
14. Υολιτικι αςκιςεων (εγχειρίδιο ςχεδιαςμοφ, διεξαγωγισ και αποτίμθςθσ αςκιςεων πολιτικισ προςταςίασ εκδοκζν 

από ΩΥΕΧ/ΓΓΥΥ/δ/νςθ ςχεδιαςμοφ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν τμ. ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 
ςχεδίων). 

 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
ΑΧΕΣ - ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ ΡΟΥ ΣΧΕΤΛΗΟΝΤΑΛ ΜΕ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΤΘΣ ΝΑΥΣΛΡΛΟΪΑΣ 
1. I.M.O. (Λςτορικό – Τργανα – Ζργο – Σργάνωςθ - Οειτουργία). 
2. ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ – EMSA (Ζργο - Οειτουργία - Σδθγίεσ επί κεμάτων αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ). 
3. Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. (ΔΑΡ - ΔΕΥ - Οιμενικζσ Αρχζσ - Αρχζσ Εξωτερικοφ). 
4. Ζννοια των Εξουςιοδοτθμζνων Σργανιςμϊν (Ρθογνϊμονεσ). Βαςικό πλαίςιο δραςτθριοποίθςισ τουσ, υποχρεϊςεισ Ε.Σ., 

νομοκετικό πλαίςιο.  
ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΝΑΥΣΛΡΛΟΪΑΣ 
1. Υερί αςφάλειασ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα (ΥΑΑΗΕΚ). (Λςτορικό - διάρκρωςθ - ςφντομθ ανάπτυξθ κεφαλαίων/ 

παραρτθμάτων/ τροποποιιςεων). Άςκθςθ εφαρμογισ και χειριςμοφ τθσ Χφμβαςθσ ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ. 
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2. ΞΩΔΛΞΑΧ ΑΧΦΑΟΣΩΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ (ISM CODE):Σριςμόσ, Εφαρμογι, Οειτουργικζσ απαιτιςεισ για ζνα ςφςτθμα Αςφαλοφσ 
Διαχείριςθσ (ΧΑΔ). Υιςτοποίθςθ και Επαλικευςθ – τφποι πιςτοποιθτικϊν – νομοκετικό πλαίςιο. 

3. ΞΩΔΛΞΑΧ ISPS: Ζλεγχοσ Διαχείριςθσ ναυτικισ αςφάλειασ ςε πλοία, λιμζνεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ – εφαρμογι του 
κϊδικα ISPS – Υιςτοποίθςθ – νομοκετικό πλαίςιο. 

 
ΜΝΘΜΟΝΛΟ ΣΥΝΕΝΝΟΘΣΘΣ ΡΑΛΣΛΩΝ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – PARIS MoU) 
1. Υεριγραφι - Χφντομο ιςτορικό  - Βαςικζσ Αρχζσ. 
2. Ψρόποσ εφαρμογισ - λιψθ μζτρων. 
3. Ψρόποσ ςφνταξθσ εντφπων. 
4. Διενζργεια επικεϊρθςθσ και είδθ αυτισ. 
5. Διαδικαςίεσ PORT STATE CONTROL. 
6. Υιςτοποιθτικά πλοίων υπό ζνθ ςθμαία. 
 
ΝΑΥΤΛΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.Δ. 712/70)  
1. Ανάπτυξθ ζννοιασ – περιπτϊςεισ. 
2. Διενζργεια προανάκριςθσ. 
3. Διαδικαςία ενϊπιον των Α.Χ.Ρ.Α . 
4. Ε.Ο.Ω.Δ.Ρ.Α. 
 
ΑΡΑΓΟΕΥΣΘ ΑΡΟΡΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΚΩΝ ΣΥΝΚΘΚΩΝ 
1. Ζννοια – κεςμικό πλαίςιο. 
2. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Ραυςιπλοΐασ Αρικμ. (9) Ε.Α.Ρ. 9 – Υεδίο εφαρμογισ – Ενζργειεσ Οιμενικϊν Αρχϊν ςε περιπτϊςεισ 

αναςτολισ απόπλου λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν – Ξριτιρια Αναςτολισ Απόπλου (Γενικά – Ειδικά) και εξαιρζςεισ 
– Αναςτολι απόπλου – Ενθμζρωςθ κοινοφ. 

 
ΚΑΛΑΣΣΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑ 
1. Χυςτιματα παρακολοφκθςθσ - διαχείριςθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και υποβολισ αναφορϊν. 
2. Ξανονιςμόσ Οειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ & Υλθροφοριϊν Ξυκλοφορίασ Υλοίων - Απόφαςθ 

3239.10/01/03 (Βϋ 1900). 
3. Απόφαςθ I.M.O. A 20/Res.857/03-12-1997 – Ξατευκυντιριεσ Σδθγίεσ για τισ Ωπθρεςίεσ Ελζγχου Ξυκλοφορίασ Υλοίων. 
4. Εκνικό Χφςτθμα SafeSeaNet. Δθμιουργία Ξοινοτικοφ Χυςτιματοσ Υαρακολοφκθςθσ τθσ  Ξυκλοφορίασ πλοίων και 

Ενθμζρωςθσ – Υ.Δ. 49/2005 (Αϋ66). 
5. Εκνικι Ενιαία Ραυτιλιακι Κυρίδα  - Υ.Δ. 125/2012 (Αϋ221). 
 
ΕΕΥΝΑ ΚΑΛ ΔΛΑΣΩΣΘ – ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΡΕΛΣΤΑΤΛΚΩΝ/ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ  
1. Διαδικαςίεσ ζρευνασ & διάςωςθσ.  
α) Ειςαγωγι ςτθν Ζρευνα & διάςωςθ (SAR) – Ρομικό κακεςτϊσ (Διεκνζσ – Εκνικό δίκαιο).  
β) Αποςτολι Ενιαίου Ξζντρου Χυντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ Ε.Ξ.Χ.Ε.Δ. – Σργάνωςθ – Αρμοδιότθτεσ – Υεριοχι ευκφνθσ.  
γ) Τροι – Χυντμιςεισ και ερμθνείεσ – Ξατθγορίεσ περιςτατικϊν.  
δ) Πζκοδοι ζρευνασ. 
ε) Χχεδίαςθ και Διεξαγωγι περιςτατικοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ (SAR).  
ςτ) Υεριπτωςιολογικι μελζτθ - Case study.  
 
2. Επικοινωνίεσ ζρευνασ & διάςωςθσ.  
α) Χτοιχεία ραδιοκεωρίασ.  
β) G.M.D.S.S.  
γ) Διακριτικά κλιςθσ και ταυτότθτεσ ςτακμϊν.  
δ) Ωπθρεςιακά δίκτυα επικοινωνιϊν.  
ε) Οειτουργικζσ διαδικαςίεσ επικοινωνιϊν κινδφνου. 
3. Διαχείριςθ Υεριςτατικϊν – Χυμβάντων Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
α) Διαχείριςθ και ςχεδιαςμόσ αντιμετϊπιςθσ κρίςιμων περιςτατικϊν – ςυμβάντων αρμοδιότθτασ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
β) Χχεδιαςμόσ – ςυντονιςμόσ – διεφκυνςθ επιχειρθςιακϊν μζςων και μονάδων. 
γ) Χυνεργαςία με ενιαίο κζντρο ςυντονιςμοφ ζρευνασ και διάςωςθσ (ΕΞΧΕΔ) – κζντρο VTMIS κακϊσ και άλλα κζντρα 
επιχειριςεων τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 
δ) Διαχείριςθ και επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αναφορϊν και ανταλλαγισ ναυτιλιακϊν πλθροφοριϊν 
μεταξφ κρατϊν – μελϊν ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (SSN). 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                 ΔΛΕΚΡΕΧ ΡΑΩΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ – ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΛ  ΚΕΧΠΣΛ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΑ                                               
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΔΛΕΚΡΕΧ ΡΑΩΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ - ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΛ ΚΕΧΠΣΛ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΑ                                                    
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΔΛΞΑΛΣΩ 
                                              Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                         ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2      Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                       Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν το πλαίςιο λειτουργίασ και τισ βαςικζσ αρχζσ των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν, 
(β) ςυνοψίηουν τα κφρια κεματικά αντικείμενα τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ για το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ κακϊσ και άλλων 
διεκνϊν Χυμβάςεων που ςυναρτϊνται με τισ αρμοδιότθτεσ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ., (γ) διατυπϊνουν (ςτον γραπτό και 
προφορικό λόγο) ζνα κακοριςμζνο φάςμα ορολογίασ που περιλαμβάνεται ςτα διεκνι και ενωςιακά ςυμβατικά κείμενα 
και (δ) να ςυςχετίηουν το περιεχόμενο των διεκνϊν και ενωςιακϊν κειμζνων ςε ςυνάρτθςθ με τθν εκνικι νομοκεςία κατά 
τθ διαχείριςθ υπθρεςιακϊν υποκζςεων.      
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1.  «Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο», Φοφκουνασ Εμμανουιλ, Ρομικι Βιβλιοκικθ 2014. 
2.  «Δίκαιο τθσ κάλαςςασ», Πυλωνόπουλοσ Δθμιτριοσ, Ρομικι Βιβλιοκικθ 2012. 
3.  «Δίκαιο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» (Ψόμοσ Λ), Ξαλαβρόσ Γ. - Γεωργόπουλοσ Κ., Ρομικι Βιβλιοκικθ. 
4.  «The International Law of the Sea», Yoshigumi Tanaka, Cambridge. 
5.  «International Law», Rebecca M.M. Wallace, Sweet & Maxwell. 
6. «Ψο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ςτθν Ελλάδα» Γενικι Γραμματεία τθσ Ξυβζρνθςθσ – Γρ. Διεκνϊν και Ξοινοτικϊν Κεμάτων, Εκνικό 
Ψυπογραφείο. 
7. «Basic Documents» (Vol. I-II) International Maritime Organization. 
8. Ενοποιθμζνθ απόδοςθ τθσ Χυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθσ Χυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (τεφχοσ C 115/2008).  

 

Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟ ΔΛΕΚΝΕΣ ΔΛΚΑΛΟ 
1. Ζννοια Δικαίου – Διακρίςεισ – Υθγζσ. 
2. Ζννοια Ξανόνα Δικαίου – Λεράρχθςθ – Λςχφσ και Εφαρμογι – Ερμθνεία. 
3. Ωποκείμενα Διεκνοφσ Δικαίου. 
4. Διεκνισ Χυνκικθ (Χυνομολόγθςθ, ιςχφσ, ανακεϊρθςθ). 
 
ΔΛΚΑΛΟ ΚΑΛΑΣΣΑΣ 
1. Λςτορικι Εξζλιξθ - Υεριεχόμενο τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ UNCLOS 82. 
2. Γραμμζσ Βάςθσ - Εςωτερικά φδατα. 
3. Αιγιαλίτιδα ηϊνθ – Αβλαβισ Διζλευςθ. 
4. Χυνορεφουςα Ηϊνθ. 
5. Αποκλειςτικι Σικονομικι Ηϊνθ. 
6. Ωφαλοκρθπίδα. 
7. Ανοικτι κάλαςςα. 
8. Δικαίωμα Χυνεχοφσ Ξαταδίωξθσ. 
9. Χτενά Διεκνοφσ Ραυςιπλοΐασ. 
10. Ξακεςτϊσ νθςιϊν – Ψεχνθτά νθςιά. 
11. Αρχιπελαγικά – Υερίκλειςτα Ξράτθ. 
12. Διεκνισ Βυκόσ. 
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 ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ - ΕΕ 
1. Διεκνείσ – Υεριφερειακοί Σργανιςμοί. 
2. Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ. 
3. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Λςτορικι Αναδρομι. 
4. Κεςμικά Τργανα τθσ Ε.Ε. και Αρμοδιότθτεσ. 
5. Δίκαιο τθσ Ε.Ε. – Ρομικζσ πράξεισ – Ενςωμάτωςθ και εφαρμογι.   
6. Διαδικαςία Οιψθσ Αποφάςεων. 
7. Ραυτιλιακι Ρομοκεςία – Υολιτικζσ  τθσ Ε.Ε. 
8. Βάςεισ Δεδομζνων Ε.Ε. – Λ.Π.Σ. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                  ΥΣΛΡΛΞΘ ΔΛΞΣΡΣΠΛΑ – ΑΡΑΞΦΛΨΛΞΘ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΥΣΛΡΛΞΘ ΔΛΞΣΡΣΠΛΑ - ΑΡΑΞΦΛΨΛΞΘ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΔΛΞΑΛΣΩ 
                                              Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                         ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3       Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                      Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ :  4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) 
εφαρμόηουν τισ προβλεπόμενεσ κατά νόμο διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ μίασ ειςαγγελικισ παραγγελίασ ι 
ςχθματιςμοφ δικογραφίασ ςτο ςτάδιο χειριςμοφ αυτοφϊρου αδικιματοσ ι και αςτυνομικισ προανάκριςθσ, (β) κατανοοφν 
τον ςκοπό τθσ ανάκριςθσ και τθν ανακριτικι διαδικαςία, (γ) εφαρμόηουν τισ κατάλλθλεσ ανακριτικζσ μεκόδουσ ςε ςχζςθ µε 
τθν ταυτοποίθςθ του εγκλιματοσ και τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ του δράςτθ, (δ) αναγνωρίηουν τισ ενδείξεισ τζλεςθσ 
αδικιματοσ και (ε) να διαςφαλίηουν τα δικαιϊματα του κατθγορουμζνου.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ: 
1. «Υοινικι Δικονομία», Υαπαδαμάκθ Αδάμ, ΧΨ’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χάκκουλα (2012). 
2. «Εφαρμοςμζνθ Υοινικι Δικονομία», Παργαρίτθ Οάμπρου, Εκδόςεισ Ρομικι Βιβλιοκικθ (2012). 
3. «Ανακριτικι», Δθμόπουλου Χαράλαμπου, 2Θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Ρομικι Βιβλιοκικθ (2011). 
4. «Ανακριτικι», Αλεξιάδθ Χτεργίου, 6Θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χάκκουλα (2006). 

 

Ρροαπαιτοφμενα:  Υοινικό Δίκαιο – Χτρατιωτικό Υοινικό Δίκαιο. 
 
 
Ραρατθριςεισ  
 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
Α.   Ενότθτα Ροινικισ Δικονομίασ 
 
1. Ζννοια και περιεχόμενο τθσ Υοινικισ Δικονομίασ – Είδθ ποινικϊν δικαςτθρίων (κακ’ φλθν και κατά τόπον αρμοδιότθτα). 
2. Διάδικοι ςτθν ποινικι δίκθ (κατθγοροφμενοσ – πολιτικϊσ ενάγων – αςτικϊσ υπεφκυνοσ – ο ρόλοσ του ςυνθγόρου 

υπεράςπιςθσ).  
3. Σ ρόλοσ του Ειςαγγελζα – ζννοια τθσ άςκθςθσ τθσ ποινικισ δίωξθσ. 
4. Θ ζννοια τθσ προδικαςίασ (προκαταρκτικι εξζταςθ – προανάκριςθ – κφρια ανάκριςθ – θ ζννοια του βουλεφματοσ). 
5. Θ διαδικαςία ςτο ακροατιριο – ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ. 
6. Εκτζλεςθ ποινικϊν αποφάςεων και παραγραφι ποινϊν – ποινικό μθτρϊο. 
7. Ψα είδθ των αποφάςεων (αναβλθτικι – οριςτικι – τελεςίδικθ – αμετάκλθτθ). 
8. Ζννοια και χειριςμόσ του αυτοφϊρου αδικιματοσ (ςφλλθψθ - ανακριτικζσ πράξεισ – υποδείγματα των προσ 

ςυμπλιρωςθ εντφπων – επιδόςεισ - νυχτερινζσ ζρευνεσ - λιψθ απολογίασ κατθγορουμζνου – διάκριςθ από τθ λιψθ 
ανωμοτί κατάκεςθσ – άςκθςθ προςομοίωςθσ). 

9. Πελζτθ περιπτϊςεων. 
 
Β.    Ενότθτα Ανακριτικισ 

1. Ψο τεκμιριο ακωότθτασ του κατθγορουμζνου και θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων κατά τθν ανάκριςθ. 
2. Θ κζςθ και οι φορείσ τθσ ανάκριςθσ ςτθν ποινικι δίκθ. 
3. Θ ςθμαςία τθσ ζρευνασ του τόπου του εγκλιματοσ και οι βαςικοί κανόνεσ διενζργειάσ τθσ. 
4. Σι κανόνεσ διενζργειασ τθσ ζρευνασ. 
5. Θ αυτοψία και θ αποτφπωςθ του τόπου του εγκλιματοσ. 
6. Θ πραγματογνωμοςφνθ ωσ αποδεικτικό μζςο. 
7. Θ ανάκριςθ των μαρτφρων. 
8. Θ εξζταςθ του κατθγορουμζνου. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                 ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΑΨΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΠΑΔΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΑΨΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΠΑΔΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                              Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                       ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να 
αναγνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που επθρεάηουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και (β) να 
κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ και τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 
«Εγχειρίδιο επί κεμάτων ψυχοκοινωνικισ μζριμνασ προςωπικοφ» – Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ. Διεφκυνςθ 
Ωγειονομικισ Ωποςτιριξθσ. 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 
α) «Ξοινωνικι Ψυχολογία» Ψόμοι Α ́ , Β ,́ Γεωργάσ Δ., (1995), Ελλθνικά Γράμματα. 
β)«Εκπαίδευςθ ςτθ διεκδικθτικι ςυμπεριφορά» ςτο βιβλίο «Κζματα γνωςιακισ και ςυμπεριφοριςτικισ κεραπείασ », 
Ξαλπάκογλου, Κ. (1996), Ψόμοσ Γ ,́ Γιάννθσ Ππουλουγούρθσ, Ελλθνικά Γράμματα. 
γ) «Θ γλϊςςα του ςϊματοσ και οι τεχνικζσ ανάκριςθσ», Χριςτοδοφλου Γ. Χριςτοσ, (2009). 
ΕΡΘ ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ ΠΕΨΑΦΦΑΧΠΕΡΘ ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ        
α) «Ρικιςτε τισ φοβίεσ», MarksM  Isaac (2001), Πζδουςα.  
β) «Γνωςιακζσ διαςτρεβλϊςεισ» ςτο βιβλίο Feeling Good Handbook. (Αιςκανκείτε καλά),  David D. Burns, (1999), Υατάκθσ. 
γ)  «Connected»(Χυνδεδεμζνοι), Christakis A, Nikolas (2010), Ξάτοπτρο. 
δ) «Θ Χυναιςκθματικι Ροθμοςφνθ ςτο χϊρο τθσ Εργαςίασ», Daniel Goleman (1999), Υεδίο.  
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
ΑΡΑΟΩΧΘ ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑΧ 
α) ΕΥΛΚΕΨΛΞΣΨΘΨΑ – ΒΛΑ. 
β) ΚΩΠΣΧ.          
γ) ΨΩΧΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΦΑΧΕΧ.            
δ) ΣΩΧΛΣΕΑΦΨΘΧΕΛΧ. 
 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΓΧΣΩΧ 
α) ΦΣΒΣΧ – ΑΓΧΣΧ. 
β) ΕΦΓΑΧΛΑΞΣ ΑΓΧΣΧ - ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΕΣΩΚΕΡΩΧΘ. 
γ) ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΑΓΧΣΧ. 
δ) ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΦΛΧΕΩΡ (ΨΩΧΣΟΣΓΛΞΩΡ). 
ε) ΓΡΩΧΛΑΞΑ ΟΑΚΘ. 
 
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ ΧΩΡΑΛΧΚΘΠΑΨΛΞΘ ΡΣΘΠΣΧΩΡΘ 
α) ΠΘ ΟΕΞΨΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ. 
β) ΔΛΕΞΔΛΞΘΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ. 
γ) ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΨΘΧ ΣΠΑΔΑΧ. 
δ) ΧΩΡΑΛΧΚΘΠΑΨΛΞΘ ΡΣΘΠΣΧΩΡΘ ΧΨΘΡ ΕΦΓΑΧΛΑ. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                      ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ 
                                              Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                         ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2   Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να 
κατανοοφν τθ Κεωρία των εφαρμοςμζνων μακθματικϊν και του λογιςμοφ, κακϊσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων ςε 
μθχανικά - τεχνικά προβλιματα μακθματικϊν. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Ανϊτερα Πακθματικά - Schaum’s outline series», Spiegel, R., Murray, 14θ Ζκδοςθ, McGraw Hill, 

1963, ISBN 07-060229-8. 
2. «Εφαρμογζσ Πιγαδικϊν ςτα ΘΡ», Χπουδι. 
3. «Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ», Χπουδι.  
4. «Γενικά Πακθματικά Λ», Χ,Γ., Ηαγοφρασ και Δ.Ρ. Γεωργίου, 1θ Ζκδοςθ, Ελλθνικά Γράμματα, 2003, 

ISBN 960-4O6-468-1. 
5. Χθμειϊςεισ του διδάςκοντα. 

 

Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Χυναρτιςεισ μίασ μεταβλθτισ, παράγωγοι, αόριςτο, οριςμζνο ολοκλιρωμα ςτοιχειωδϊν ςυναρτιςεων, μιγαδικοί 

αρικμοί. 
2. Γραμμικι Άλγεβρα πίνακεσ, ορίηουςεσ, γραμμικά ςυςτιματα, διανυςματικοί χϊροι. Γραμμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ με 

ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. 
3. Γραμμικά ςυςτιματα διαφορικϊν εξιςϊςεων. Αναπτφγματα Fourier περιοδικϊν ςυναρτιςεων. Πεταςχθματιςμόσ 

Laplace. 
4. Σλοκλθρωτικόσ Οογιςμόσ, Οογάρικμοι. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                         ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ ΛΛ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ ΛΛ 
                                             ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                              Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                         ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3      Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                       Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) παρζχουν ςυνδρομι ςε δράςεισ χερςαίασ, καλάςςιασ και τροχαίασ αςτυνόμευςθσ ςφμφωνα με 
τα κακικοντα που τουσ ζχουν ανατεκεί, (β) ελζγχουν τθν ορκι εφαρμογι αγορανομικϊν διατάξεων, (γ) ελζγχουν τθν 
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και παραλίασ, (δ) ςυντάςςουν ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ, (ε) ςυμμετζχουν 
ενεργά ςε περιςτατικά, που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Οιμενικισ Αςτυνομίασ, ςτο χϊρο ευκφνθσ τουσ και (ςτ) να 
λειτουργοφν ωσ Δθμόςιοι Ξατιγοροι.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Γενικοί Ξανονιςμοί Οιμζνων.  
2. Πόνιμεσ Αςτυνομικζσ Εγκφκλιοι (Π.Α.Ε.) – ΔΟΑ.  
3. Λςχφουςα νομοκεςία ,π.χ. ΞΣΞ, Ρ.Δ. 444/1970 (Αϋ39), Άρκρα 141,156 και 157 του Ξ.Δ.Ρ.Δ., Ρ.2323/1995 (Α’ 145), 
Ρ.2881/2001 (Αϋ16), Ρ. 2971/2001 (Αϋ285), Ρ.3551/2007 (Αϋ 76), Ρ. 4025/2011 (Α’ 228), Ρ.3919/2011 (Αϋ32), Ρ. 4497/2017 (Α’ 
171), Υ.Δ. 229/1995 (Αϋ130), Υ.Δ. 280/2000 (Αϋ232), Υ.Δ.31/2018 (Αϋ61), ΞΩΑ Φ.3131/17/1996 (Β’ 178), ΞΩΑ 2123/03/2001 (Β’ 
269), ΞΩΑ 10551/2007 (Β’ 246), ΞΩΑ 513.12/13/1188/2013 (Β’ 35), Ω.Α. 91354/2017 (Β’ 2983), Ω.Α. 2132.17/80476/2018 (Β’ 
5430)}. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1: ΚΕΜΑΤΑ ΚΑΛΑΣΣΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘΣ  
 
       Ενότθτα Α: Καλάςςια Αςτυνόμευςθ  
 
 Διενζργεια ελζγχων ςτα ταχφπλοα ςκάφθ και λοιπά καλάςςια μζςα αναψυχισ, μικρά ςκάφθ, παροχείσ καταδφςεων 
αναψυχισ - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ - Ψακτικζσ προςζγγιςθσ - Υαραβάςεισ - Ξυρϊςεισ - Επιμζρουσ διοικθτικζσ 
ενζργειεσ. 
 
         Ενότθτα Β: Ναυαγοςϊςτεσ - Λουτρικζσ Εγκαταςτάςεισ  
 
  Ραυαγοςϊςτεσ - Οουτρικζσ εγκαταςτάςεισ - Καλάςςια λουτρά - Ζλεγχοι - Υαραβάςεισ - Ξυρϊςεισ. 
 
2) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2: ΡΑΚΤΛΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΛΡΤΩΣΘΣ  
1. Χυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων για βεβαίωςθ παραβάςεων Ξανονιςμϊν Οιμζνων (Ζκκεςθ βεβαίωςθσ 
παράβαςθσ - Απόφαςθ Επιβολισ Υροςτίμου). 
2. Επίδειξθ φωτ/φων ςελίδων Βιβλίου Χυμβάντων - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων - Χυμπλιρωςθ με τα απαιτοφμενα 
ςτοιχεία (εικονικά δεδομζνα). 
3. Επίδειξθ τρόπου μζτρθςθσ ςτον αιγιαλό - παραλία - Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα – ηθτοφμενα - Εξάςκθςθ 
εκπαιδευομζνων. 
4.  Επίδειξθ υποδειγμάτων βεβαιϊςεων ςυνδρομισ νομίμων προχποκζςεων ρυμουλκϊν,  λαντηϊν, καλαςςίων ταξί κ.λπ. 
5.  Ξατάδειξθ των εντφπων που ςυμπλθρϊνονται από τον Δθμόςιο Ξατιγορο - Εικονικό Χενάριο με δεδομζνα – ηθτοφμενα 
- Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων. 
 
 
   ΤΟΧΑΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΚΑΛ ΑΓΟΑΝΟΜΛΑ 
1. Επίδειξθ εικονικϊν αδειϊν κυκλοφορίασ, φορτωτικϊν εγγράφων και λοιπϊν ςυναφϊν εγγράφων και παραςτατικϊν 
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ςτοιχείων (αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, κάρτα καυςαερίων, ηυγολόγια, ταχογράφοι κ.λπ) Δ/Χ και Λ/Χ αυτοκινιτων και 
δικφκλων, Φ/Γ οχθμάτων όλων των κατθγοριϊν, λεωφορείων κ.λπ. 
2. Χυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων για τθν περίπτωςθ τροχαίου ατυχιματοσ (με υλικζσ ηθμιζσ, ςωματικζσ 
βλάβεσ, κάνατο) - Εικονικά ςενάρια με δεδομζνα – ηθτοφμενα - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων. 
3. Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα - ηθτοφμενα, ελζγχου μζτρθςθσ αλκοόλθσ ςτο αίμα με αλκοολόμετρο - Εξάςκθςθ 
εκπαιδευομζνων. 
4. Χυμπλιρωςθ των μπλοκ παραβάςεων του Ξ.Σ.Ξ. (παράνομθσ ςτάςθσ - ςτάκμευςθσ, λοιπϊν παραβάςεων Ξ.Σ.Ξ., 
παραβάςεων για οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλ) - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων. 
5. Χυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων για τθν αφαίρεςθ και απόδοςθ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ ενόσ οχιματοσ 
και τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οδθγοφ (Ζκκεςθ Αφαίρεςθσ - Ζκκεςθ Απόδοςθσ) - Διαδικαςία αφαίρεςθσ πινακίδων. 
6. Διενζργεια ελζγχων ςε Δ/Χ και Λ/Χ αυτοκίνθτα, δίκυκλα και Φ/Γ οχιματα όλων των κατθγοριϊν, λεωφορείων κ.λπ. 
(ιςχφσ αδειϊν, αςφαλιςτθρίων εγγράφων, ταχογράφων, ηυγολογίων, φορτωτικϊν εγγράφων κ.λπ.) - Εικονικά ςενάρια με 
δεδομζνα - ηθτοφμενα, διενεργουμζνων ελζγχων - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων. 
7. Χυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων μπλοκ παραβάςεων (Εντολι Ελζγχου - Ζκκεςθ Ελζγχου Υαράβαςθσ κ.λπ.) για τισ 
περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ παραβάςεων των ιςχυουςϊν Αγορανομικϊν Διατάξεων. 
8. Διενζργεια ελζγχων ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (ιςχφσ και φπαρξθ αδειϊν, αγορανομικϊν 
υπευκφνων, τιμοκαταλόγων κ.λπ.) (Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα - ηθτοφμενα) - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων.  
9. Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα - ηθτοφμενα, ελζγχου και βεβαίωςθσ παράβαςθσ για τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ -
Εξάςκθςθ εκπαιδευόμενων. 
 
   ΚΑΛΑΣΣΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ  
1. Ωποδείγματα Βιβλίου Εγγραφισ Πικρϊν Χκαφϊν και Οεμβολογίου - Χυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων με 
εικονικά δεδομζνα. 
2.  Ωποδείγματα αδειϊν εκτζλεςθσ πλόων εραςιτεχνικοφ και επαγγελματικοφ ςκάφουσ κ.λπ. 
3. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμίςκωςθσ καλαςςίων μζςων αναψυχισ και ςυμμετοχισ για τισ εξετάςεισ προσ 
απόκτθςθ άδειασ χειριςτι τ/χ ςκάφουσ - Εικονικό ςενάριο. 
4. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκτζλεςθσ πλόων εραςιτεχνικοφ και επαγγελματικοφ ςκάφουσ - Εικονικό ςενάριο. 
5. Ωποδείγματα αδειϊν χειριςτι τ/χ ςκάφουσ, άδειασ πθδαλιοφχου κ.λπ. 
6. Διενζργεια ελζγχων ςε χειριςτζσ ιδιωτικϊν - εκμιςκοφμενων καλαςςίων μζςων αναψυχισ και εκμιςκωτζσ (φπαρξθ - 
ιςχφσ αδειϊν, των προβλεπόμενων εφοδίων κ.λπ.). 
7. Διενζργεια ελζγχων ςε λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ προσ διαπίςτωςθ φπαρξθσ ναυαγοςωςτϊν (φπαρξθ αδειϊν, του 
προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κ.λπ.). 
8. Ξατανομι εκπαιδευομζνων ςε ομάδεσ και διανομι εικονικϊν ςεναρίων διαφόρων κεμάτων του μακιματοσ Οιμενικισ 
Αςτυνομίασ κατά περίπτωςθ, προσ επίλυςι τουσ - Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ και παρουςίαςι τουσ από τισ ομάδεσ των 
εκπαιδευόμενων. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                            ΑΡΚΦΩΥΛΡΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΞΑΛ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΡΚΦΩΥΛΡΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΞΑΛ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ,ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΞΑΛΣΩ 
                                               Ζτοσ    Αϋ       Εαρινό  Εξάμθνο                                                      ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2   Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) ςυνοψίηουν ζνα προκακοριςμζνο εφροσ εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν διατάξεων για τθν 
προςταςία των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τα κακικοντά τουσ, (β) κατανοοφν το πεδίο εφαρμογισ των 
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ των παραβιάςεϊν τουσ, (γ) αναγνωρίηουν άτομα ι ομάδεσ που 
χριηουν ειδικισ βοικειασ και διεκνοφσ προςταςίασ και να τα κατευκφνουν ςτισ αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ, (δ) αναγνωρίηουν 
περιπτϊςεισ παραβίαςθσ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων όλων των ατόμων κατά τθν άςκθςθ κακθκόντων ςυνοριοφφλαξθσ και 
(ε) να ςυμμορφϊνονται με τθ εκνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία περί κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και διεκνοφσ 
προςταςίασ, κατά τθν άςκθςθ κακθκόντων ςυνοριοφφλαξθσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ 
α) Εκνικι Ρομοκεςία 
1. Ξϊδικασ Πετανάςτευςθσ και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ, Ρ. 4251/2014 (Α’ 80).  
2. Αλλοδαποί - Ωπθρεςίεσ Αςφλου και Υρϊτθσ Ωποδοχισ - Ρόμοσ 3907/2011 (Αϋ7). 
Μδρυςθ Ωπθρεςίασ Αςφλου και Ωπθρεςίασ Υρϊτθσ Ωποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ 
Σδθγίασ 2008/115/Ε.Ξ. «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ − μζλθ για τθν επιςτροφι των 
παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν» και λοιπζσ διατάξεισ. 
3. Εφαρμογι διατάξεων Ρ. 3801/2009. 
Εγκφκλιοσ Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 5/28-4-2010. 
Εφαρμογι των διατάξεων του ν. 3801/2009 (Α’ 163). 
4. Ξτιςθ Ελλθνικισ Λκαγζνειασ από μετανάςτεσ - Ρόμοσ 3838/2010 (Α'49). 
Χφγχρονεσ διατάξεισ για τθν Ελλθνικι Λκαγζνεια και τθν πολιτικι ςυμμετοχι ομογενϊν και νομίμωσ διαμενόντων 
μεταναςτϊν και άλλεσ ρυκμίςεισ. 
5. Ξακοριςμόσ θμεριςιασ κατ’ άτομο δαπάνθσ τροφοδοςίασ προςϊπων που τελοφν υπό νόμιμο περιοριςμό. 
Ψροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 363.24/2013/31781 (Βϋ2349) απόφαςθσ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν - Ραυτιλίασ και Αιγαίου 
«Ξακοριςμόσ θμεριςιασ κατ’ άτομο δαπάνθσ τροφοδοςίασ προςϊπων που τελοφν υπό νόμιμο περιοριςμό από Ωπθρεςίεσ 
του Οιμενικοφ Χϊματοσ − Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ» (Βϋ2796/13). 
6. Άδεια διαμονισ αλλοδαποφ – Δικαιολογθτικά. 
Απόφαςθ Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ οικ. 13703/28-6-2007 (Β'113) - Ψροποποίθςθ τθσ 
υπ' αρικμ. 24103/2005 (Β' 1804) Ωπουργικισ Απόφαςθσ περί «Ξακοριςμοφ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθ 
χοριγθςθ και ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3386/2005». 
7. Αλλοδαποί – Πετανάςτευςθ.  
Ρόμοσ 3536/2007 (Α'42). 
Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Ωπουργείου Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. 
8. Σικογενειακι επανζνωςθ αλλοδαπϊν. 
Υροεδρικό Διάταγμα 131/2006 (Α'143). 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία 2003/86/Ε.Ξ. ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ. 
Είςοδοσ και παραμονι αλλοδαπϊν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια - Ξτιςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ και 
άλλεσ διατάξεισ. 
9. Ρόμοσ 4443/2016 «Χφςταςθ Εκνικοφ Πθχανιςμοφ Διερεφνθςθσ Υεριςτατικϊν Αυκαιρεςίασ ςτα ςϊματα αςφαλείασ και 
τουσ υπαλλιλουσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 
β) Ευρωπαϊκι και Διεκνισ Ρομοκεςία  
1. Σικουμενικι Διακιρυξθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (1948). 
2. Χφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με το Ξακεςτϊσ των Υροςφφγων (1951) και το Υρωτόκολλο του 1967. 
3. Διεκνισ Χφμβαςθ του ΣΘΕ για τθν Εξάλειψθ όλων των Πορφϊν Φυλετικϊν Διακρίςεων (1965). 
4. Διεκνζσ Χφμφωνο για τα Ατομικά και Υολιτικά Δικαιϊματα (1966) και το 1989 το πρωτόκολλο τθσ αρικ. 2 ςχετικά με τθ 
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κανατικι ποινι. 
5. Διεκνζσ Χφμφωνο για τα Σικονομικά, Ξοινωνικά και Υολιτιςτικά Δικαιϊματα (1966). 
6. Χφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν κατά των βαςανιςτθρίων και άλλων τρόπων ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ 
μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (1984). 
7. Διακιρυξθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τισ βαςικζσ αρχζσ δικαιοςφνθσ για τα κφματα τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ 
κατάχρθςθσ εξουςίασ (1985). 
8. Χφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Υαιδιοφ (1989) και το 2000 πρωτόκολλα τθσ υπ 'αρικ. 1 και 2. 
9. Διεκνισ Χφμβαςθ για τθν Υροςταςία των Δικαιωμάτων Τλων των Πεταναςτϊν Εργαηομζνων και των μελϊν των 
οικογενειϊν τουσ (1990). 
10. Χφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία (2006). 
11. Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Υροςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Κεμελιωδϊν Ελευκεριϊν (1950). 
12. Ευρωπαϊκόσ Ξοινωνικόσ Χάρτθσ (1961). 
13. Διλωςθ ςχετικά με τθν Αςτυνομία, του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (1979). 
14. Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Υρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Ψαπεινωτικισ Πεταχείριςθσ ι 
Ψιμωρίασ (1987). 
15. Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε. (2000). 
16. Ευρωπαϊκόσ Ξϊδικασ Αςτυνομικισ Δεοντολογίασ, του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (2001). 
17. Ρομολογία ΕΔΔΑ. 
18. Ξανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν. 
 
γ) Σργανιςμοί 
1. Γραφείο του Ϊπατου Αρμοςτι για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. 
2. Ϊπατοσ Αρμοςτισ του ΣΘΕ για τουσ Υρόςφυγεσ. 
3. Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ. 
4. Σργανιςμόσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΑ ΚΕΠΕΟΛΩΔΘ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΞΑΨΑ ΨΘ ΧΩΡΣΦΛΑΞΘ ΦΩΟΑΘ ΞΑΛ ΨΘ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ    
α) Ψα ανκρϊπινα δικαιϊματα τα οποία ςυνδζονται με τα κακικοντα του ςυνοριοφφλακα. 
β) Ψα δικαιϊματα ςυνοριοφυλάκων. 
γ) Ψα επαγγελματικά πρότυπα των ςυνοριοφυλάκων και κϊδικασ δεοντολογίασ. 
 
ΕΡΨΣΥΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΕΦΛΧΨΑΨΛΞΩΡ ΧΨΑ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΞΑΛ ΧΕΦΧΑΛΑ ΧΩΡΣΦΑ  
α) Ειςαγωγι ςτο δικαίωμα ςτθ ηωι. 
β)Χτάδια που ςχετίηονται με τον εντοπιςμό και τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ςτθ κάλαςςα  (ςχεδιαςμόσ, προετοιμαςία, 
εντοπιςμόσ, διάςωςθ, ςφλλθψθ και διαχείριςθ) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και τθσ 
αρχισ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ και των μαηικϊν απελάςεων. 
γ) Διαχείριςθ ευάλωτων ομάδων ι ατόμων ςε ευάλωτθ κατάςταςθ.  
δ) Υρόςβαςθ ςτθ διεκνι προςταςία. 
 
ΩΥΣΔΣΧΘ ΞΑΛ ΒΣΘΚΕΛΑ 
α) Ειςαγωγι ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα για τθν υποδοχι και τθν παροχι βοικειασ.  
β) Ωποδοχι και βοικεια.  
γ) Ξαταπολζμθςθ των διακρίςεων. 
 
ΞΦΑΨΘΧΘ 
α) Ειςαγωγι ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν κράτθςθ και τθ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ.  
β) Υεριοριςμόσ τθσ ελευκερίασ ςτθν περίπτωςθ των ευάλωτων ομάδων (θλικιωμζνων, παιδιϊν, ατόμων με αναπθρίεσ) και 
ατόμων ςε  ευάλωτθ κατάςταςθ. 
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ΞΑΨΑΓΦΑΦΘ ΞΑΛ ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ  
α) Ειςαγωγι ςτθ διαδικαςία καταγραφισ και ταυτοποίθςθσ. 
β) Ανκρϊπινα δικαιϊματα τα οποία δφναται να παραβιαςτοφν κατά τθν καταγραφι και ταυτοποίθςθ. 
 
ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΛΧ 
α) Ειςαγωγι ςε ηθτιματα κεμελιωδϊν δικαιωμάτων που προκφπτουν κατά τθ λιψθ ςυνζντευξθσ και τθν επικοινωνία. 
β) Ψο μοντζλο PEACE (ΕΛΦΘΡΘ). 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                   ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΑΟΕΩΨΛΞΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΑΟΕΩΨΛΞΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                               Ζτοσ    Αϋ       Εαρινό  Εξάμθνο                                                       ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:   2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι οι εκπαιδευόμενοι να (α) διακρίνουν τισ κατθγορίεσ αδειϊν αλιείασ και ειδικϊν αδειϊν 
αλίευςθσ, ςυνοψίηοντασ τισ απαιτιςεισ εφαρμογισ τουσ και τισ διαφορζσ τουσ, (β) αναγνωρίηουν τισ διαφορετικζσ 
μεκόδουσ αλιείασ όπωσ και τουσ χρονικοφσ και τοπικοφσ περιοριςμοφσ που διζπουν τθν κάκε μία ξεχωριςτά, (γ) κατανοοφν 
τα διαφορετικά είδθ αλιευτικϊν εργαλείων όπωσ και τθν διαδικαςία μζτρθςθσ τουσ, (δ) διακρίνουν τα βαςικά είδθ 
αλιευμάτων και να κατονομάηουν τα ελάχιςτα μεγζκθ τουσ, (ε) εφαρμόηουν τθ διοικθτικι διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων 
και τθν ποινικι διαδικαςία αλιευτικϊν παραβάςεων όπου απαιτείται, (ςτ) κατανοοφν το ρόλο και τθ λειτουργία του 
Ξζντρου Υαρακολοφκθςθσ Αλιείασ και τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ μζςω του Δορυφορικοφ 
Χυςτιματοσ Υαρακολοφκθςθσ, (η) αναγνωρίηουν τουσ ρόλουσ των αρμόδιων Διεκνϊν Σργανιςμϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ωπθρεςίασ Ελζγχου Αλιείασ (EFCA), (θ) διενεργοφν αλιευτικζσ επικεωριςεισ εν πλω, ςε λιμζνεσ εκφόρτωςθσ, ςε οχιματα 
μεταφοράσ και ςε ςθμεία πϊλθςθσ και (κ) να επιδεικνφουν ορκι κρίςθ κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ αλιευτικϊν 
αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και προςταςίασ των διοικοφμενων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ αλιευτικι 
νομοκεςία και τον κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και δικονομίασ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία-Νομολογία 
 
Εκνικι Νομοκεςία: 
1. Ρ.Δ. 420/1970 Αλιευτικόσ Ξϊδικασ. 
2. Διατάξεισ Γενικϊν Ξανονιςμϊν Οιμζνων Υερί Αλιείασ. 
3. Διατάξεισ Ειδικϊν Ξανονιςμϊν Οιμζνων Υερί Αλιείασ. 
 
Ενωςιακι Νομοκεςία 
1. Ξανονιςμόσ 1967/2006 «Πζτρα Διαχείριςθσ για τθ Βιϊςιμθ Εκμετάλλευςθ των αλιευτικϊν Υόρων». 
2. Ε.Ξ. 1224/2009 «Ξανονιςμόσ Ελζγχου Αλιείασ». 
3. Ε.Ξ. 404/2011 «Εκτελεςτικόσ Ξανονιςμόσ του Ε.Ξ. 1224/2009». 
4. Ε.Ξ. 1380/2013 «Ξοινι Αλιευτικι Υολιτικι». 
5. Ε.Ξ. 1379/2013  «Ξοινι Σργάνωςθ Υροϊόντων Αλιείασ». 
6. Ε.Ξ. 1005/2008 «Υαράνομθ – Οακραία - Άναρχθ Αλιεία». 
 
Επαγγελματικι αλιεία – Μζκοδοι αλιείασ 
Γρι – Γρι 
1. Β.Δ. 23-03-1953(γρι – γρι θμζρασ - νφχτασ). 
2. Υ.Δ. 25/1993 (γρι-γρι θμζρασ – νφχτασ). 
3. Β.Δ. 17-08-1955 (γρι – γρι θμζρασ κατά τθ νφχτα). 
4. Β.Δ. 764/1969 (Διαςτάςεισ ματιϊν διχτφου γρι – γρι νφχτασ). 
5. Β.Δ. 445/1963 (Διαςτάςεισ ματιϊν γρι – γρι θμζρασ). 
6. Ε.Ξ. 1967/2006. 
7. Διαταγζσ- Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
Μθχανότρατα 
1. Β.Δ. 917/1966 (Υερί αλιείασ δια μθχανοτρατϊν). 
2. Ε.Ξ. 1967/2006. 
3. Ω.Α. 271/2576/2014 (Χχζδιο Διαχείριςθσ Αλιείασ με το εργαλείο Πθχανότρατα. Άδειεσ αλίευςθσ Πθχανότρατασ - Χρονικζσ 
Απαγορεφςεισ).  
4. Ω.Α. 4023/64557/2014 (Χρονικζσ Απαγορεφςεισ ςτα Διεκνι). 
5. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
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Βιντηότρατα 
1. Ε.Ξ. 1967/2006. 
2. Β.Δ. 817/1966 (Αλιεία δια βιντηοτρατϊν). 
3. Ω.Α. 6719/146097/2016 (Χχζδιο Διαχείριςθσ Βιντηότρατασ - όροι άςκθςθσ αλιείασ). 
4. Ω.Α. 2054/131362/2018 (Υρόςκετεσ τοπικζσ απαγορεφςεισ βιντηότρατασ). 
5. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
Λοιπζσ μζκοδοι αλιείασ 
1. Υ.Δ. 157/2004 (Αλιεία με ιχκυοπαγίδεσ). 
2. Υ.Δ. 65/2014 (Αλιεία Αχινϊν). 
3. Υ.Δ. 109/2002 (Αλιεία Δολωμάτων). 
4. Υ.Δ. 48/2018 (Σλοκοφρια). 
5. Υ.Δ. 174/2013 (Αλιεία Ακερίνασ). 
6. Υ.Δ. 86/1998, Υ.Δ. 227/2003 (Αλιεία οςτράκων). 
7. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
Εραςιτεχνικι Αλιεία 
1. Υ.Δ. 373/1985. 
2. Διατάξεισ Γ.Ξ.Ο. 
3. Διατάξεισ Ε.Ξ.Ο. 
4. Ε.Ξ 1967/2006. 
5. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
ΜΕΤΘΣΘ ΔΛΧΤΥΩΝ 
1. Ε.Ξ. 517/2008. 
2. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
ΑΛΛΕΛΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΕΛΑΓΛΚΩΝ ΨΑΛΩΝ (ερυκρόσ τόνοσ- ξιφίασ - μακρφπτεροσ τόνοσ) 
1.  Ε.Ξ. 1627/2016 (Υολυετζσ ςχζδιο αποκατάςταςθσ τόνου). 
2.  Ω.Α. 5632/104626/29-09-2015(Αλιεία μεγάλων πελαγικϊν ψαριϊν).  
3.  Ω.Α. 46/11830/12-02-2016.  
4.  Ε.Ξ. 2107/2017. 
5.  Χυςτάςεισ ICCAT. 
6.  Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
Ζλεγχοσ αλιείασ 
Αλιευτικζσ επικεωριςεισ – αλιευτικοί ζλεγχοι εν πλω, ςτθν ξθρά (λιμζνεσ εκφόρτωςθσ, οχιματα, ςθμεία πϊλθςθσ – 
αποκικευςθσ – διακίνθςθσ ιχκφων - ιχκυόςκαλεσ),  διαδικαςία διοικθτικοφ ελζγχου αλιείασ - διαδικαςία βεβαίωςθσ 
παράβαςθσ – επιβολι κυρϊςεων. 
 
1. Ε.Ξ. 1224/2009. 
2. Ε.Ξ. 404/2011. 
3. Ρ.Δ. 420/1970 (Αλιευτικόσ Ξϊδικασ). 
4. Ω.Α. 3866/78486/2015 (Χφςτθμα επιβολισ Πορίων - Points system). 
5. Ρ. 2717/1999 (Ξϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ). 
6. Ρ. 2690/1999 (Ξϊδικασ διοικθτικισ Διαδικαςίασ). 
7. Ω.Α. 1750/32219/2015. 
8. Ρ. 4177/2013. 
9. Ω.Α. 91354/2017. 
10. Βαςικό Υρόγραμμα ςπουδϊν (Core Curriculum) για τθν κατάρτιςθ επικεωρθτϊν αλιείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ωπθρεςίασ 
Ελζγχου Αλιείασ (European Fisheries Control Agency - ΕFCA). 
11. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ και ΩΥΑΑΨ. 
 
Δορυφορικό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Αλιευτικϊν Σκαφϊν 
1. Ε.Ξ. 1224/2009 «Ξανονιςμόσ Ελζγχου Αλιείασ». 
2. Ε.Ξ. 404/2011 «Εκτελεςτικόσ Ξανονιςμόσ του Ε.Ξ. 1224/2009». 
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3. Αρικ. 3147/99 Απόφαςθ ΩΕΡ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
4. Αρικ. 162252/08-01-2007 Απόφαςθ ΩΥΑΑΨ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
5. Αρικ. 2142.1-2/54191/2017/19-07-17 Απόφαςθ Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. 
6. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΟΑΟ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Άδειεσ αλιείασ (Ατομικζσ – ςκάφουσ) – ειδικζσ άδειεσ αλίευςθσ (Πεγάλα Υελαγικά Είδθ, Πθχανότρατα, Γρι – γρί, 
Βιντηότρατα, Σλοκοφρια κ.λπ.). 
2. Εραςιτεχνικι Αλιεία. 
3. Αλιευτικά εργαλεία και μζκοδοι επαγγελματικισ αλιείασ (Πθχανότρατα – Γρι-γρι – Βιντηότρατα – Δίχτυα – Υαραγάδια – 
Σςτρακαλιεία – Δολϊματα – Λχκυοπαγίδεσ – Αχινοί). 
4. Διαδικαςία διενζργειασ αλιευτικϊν επικεωριςεων (εν πλω – ςε ςθμεία εκφόρτωςθσ – ςε ςθμεία πϊλθςθσ). 
5. Χφνταξθ αλιευτικϊν παραβάςεων και διαδικαςία διοικθτικϊν κυρϊςεων. Υοινικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο αλιείασ κακϊσ 
και  διάκεςθσ – διακίνθςθσ  αλιευτικϊν προϊόντων. 
6. Αλιεφματα - Αναγνϊριςθ Ψοννοειδϊν και λοιπϊν ειδϊν που βρίςκονται ςε  Χχζδια Αποκατάςταςθσ των E.E. & ICCAT. 
7. Ξζντρο Υαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Ξ.Υ.Α.) και Δορυφορικζσ Χυςκευζσ Αυτόματου Εντοπιςμοφ (Δ.Χ.Α.Ε.). 
8. Θλεκτρονικό όργανο μζτρθςθσ  ανοίγματοσ ματιϊν ανά εργαλείο και όργανο μζτρθςθσ πάχουσ νιματοσ των διχτφων 
αλιείασ – χριςθ αυτϊν - τρόποσ υπολογιςμοφ των μετριςεων. 
9. Σλοκλθρωμζνο Χφςτθμα Υαρακολοφκθςθσ και καταγραφισ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (Σ.Χ.Υ.Α.) - Θμερολόγια 
Αλιείασ και Θλεκτρονικά Θμερολόγια Αλιείασ (ERS). 
10. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο τθσ αλιείασ - Διεκνισ Χυνεργαςία. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                    ΞΦΑΨΛΞΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΞΦΑΨΛΞΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                      ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ  
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΧΦΑΟΕΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο επί των κεματικϊν αντικειμζνων που 
αφοροφν ςτθ δθμόςια και ςτθν κρατικι αςφάλεια, (β) οργανϊνουν τθν τιρθςθ των διαβακμιςμζνων ςχεδίων – υλικϊν επί 
των κεματικϊν αντικειμζνων δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ, κακϊσ και του κρυπτογραφικοφ υλικοφ και εξοπλιςμοφ, 
(γ) αναγνωρίηουν τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για τουσ ςκοποφσ δθμόςιασ και κρατικισ 
αςφάλειασ, (δ) χειρίηονται τα διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ βάςεισ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τα κζματα τθσ 
δθμόςιασ και τθσ κρατικισ αςφάλειασ, (ε) αποκωδικοποιοφν τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των 
πλθροφοριϊν για κάκε κζμα που ανάγεται ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και Υροςταςίασ Καλαςςίων 
Χυνόρων, (ςτ) προβαίνουν ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ, για τθν πρόλθψθ, 
καταςτολι και αντιμετϊπιςθ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ παραβατικότθτασ και (η) να ςυμμετζχουν ςε περιςτατικά που 
εκκινοφν από περιοχι ευκφνθσ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ ι εκδθλϊνονται ςε αυτιν, επί των κεματικϊν αντικειμζνων δθμόςιασ και 
κρατικισ αςφάλειασ, ςε επιχειρθςιακό επίπεδο. 
 
ΡΑΦΞΩΨΛΞΑ ΞΑΛ ΟΑΚΦΕΠΥΣΦΛΣ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο περί ναρκωτικϊν και 
λακρεμπορίου, (β) αναγνωρίηουν τισ ναρκωτικζσ ουςίεσ και τουσ χριςτεσ, κακϊσ και τα βαςικά αδικιματα περί 
ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου, (γ) οργανϊνουν και να ελζγχουν τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων Βιβλίων (Αδικθμάτων, 
Ξαταςχεκειςϊν Ραρκωτικϊν Συςιϊν), (δ) χειρίηονται τα διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ βάςεισ δεδομζνων 
ςε ςχζςθ με τα κζματα των ναρκωτικϊν και του λακρεμπορίου, (ε) αποκωδικοποιοφν τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ 
ςυλλογι και ανάλυςθ πλθροφοριϊν και (ςτ) να ςυμμετζχουν ςε περιςτατικά που εκκινοφν από περιοχι ευκφνθσ του Ο.Χ. - 
ΕΟ.ΑΞΨ ι εκδθλϊνονται ςε αυτιν, επί των κεματικϊν αντικειμζνων ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου, ςε επιχειρθςιακό 
επίπεδο. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Εκνικό ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και περιβάλλον αςφαλείασ ςτθν Ελλάδα, www.rieas.gr . 
2. Ετιςιεσ Εκκζςεισ του ΕΥΛΨΩ, του ΥΣΨ, του Σ.Θ.Ε. κ.ά. 
3. Λςτοςελίδεσ εκνικϊν και διεκνϊν φορζων (UN, Europol, Frontex κ.ά.). 
4. Λςχφουςα Διεκνισ, Ευρωπαϊκι και Εκνικι Ρομοκεςία. 
5.  Εγκφκλιοι – Διαταγζσ Ω.ΡΑ.Ρ.Υ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

Κεματικά αντικείμενα κρατικισ αςφάλειασ 
1. Ξανονιςμοί Ε.Ε. και Αποφάςεισ Χυμβουλίου Αςφαλείασ Σ.Θ.Ε. – επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων και κυρϊςεων.   
2. Ψρομοκρατία (απειλζσ κατά του κράτουσ και του πολιτεφματοσ – αςφμμετρεσ απειλζσ). 
3. Υειρατεία. 
4. Πελζτθ περιπτϊςεων. 
 
Κεματικά αντικείμενα δθμόςιασ αςφάλειασ 
1. Υλθροφοριακό  Χφςτθμα  SCHENGEN  (SIS II). 
2. Ξλοπζσ - αναηθτιςεισ – ανευρζςεισ ςκαφϊν και κινθτιρων καλάςςθσ – εξαφανιςκζντα  άτομα - πτϊματα γνωςτισ -

άγνωςτθσ ταυτότθτασ. 
3.  Σργανωμζνο ζγκλθμα και ειδικζσ ανακριτικζσ πράξεισ.        
4.  Χυλλογι πειςτθρίων και διαφφλαξθ ςκθνισ εγκλιματοσ.  
5. Υρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων. 
 

http://www.rieas.gr/
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Κεματικά αντικείμενα επιχειρθςιακισ και ςτρατθγικισ ανάλυςθσ πλθροφοριϊν 
1. Χυλλογι, αξιολόγθςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ, διανομι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν – ανάλυςθ κινδφνου. 
2. Υλθροφοριακά ςυςτιματα και βάςεισ δεδομζνων, αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και Υροςταςίασ 
Καλαςςίων Χυνόρων. 
3. Εκνικι/ διεκνισ ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ (Ε.Ω.Υ., ΕΟ.ΑΧ, Χ.Δ.Σ.Ε., EUROPOL, INTERPOL κλπ). 
4. Πελζτθ περιπτϊςεων. 
 
Κεματικά αντικείμενα Ενότθτασ Ραρκωτικϊν 
1. Σριςμοί (Ραρκωτικά – Υρόδρομεσ Ενϊςεισ). 
2. Υαγκόςμιεσ Ψάςεισ – Σδοί. 
3. Αναγνϊριςθ Ραρκωτικϊν Συςιϊν – Χρθςτϊν. 
4. Απόκρυψθ Ραρκωτικϊν Συςιϊν – Ζρευνεσ. 
5. Υλθροφοριοδότεσ. 
6. Υαρακολοφκθςθ. 
7. Βαςικά Εγκλιματα Εμπορίασ – Ρομοκεςία. 
8. Χχεδιαςμόσ & Εκτζλεςθ Επζμβαςθσ – Επιβίβαςθσ – Ζρευνασ ςε πλοίο. 
9. Υεριπτωςιολογία. 
 
Κεματικά αντικείμενα Ενότθτασ Οακρεμπορίου 
1. Σριςμοί – Χπουδαιότθτα για τθν Σικονομία τθσ Χϊρασ. 
2. Ρομοκεςία. 
3. Οακρεμπόριο πετρελαίου – αλκοόλ – καπνικϊν ειδϊν – άλλων ειδϊν. 
4. Χυναρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ (δικαιοδοςία, ςυνεργαςία). 
5. Χτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ επί χάρτου – Αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν – Επζμβαςθ. 
6. Υεριπτωςιολογία. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                         ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ - ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑΦΛΑ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ - ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑΦΛΑ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                               Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                     ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                      Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
(Α) ΟΓΑΝΩΣΘ ΥΡΘΕΣΛΩΝ - ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν ζνα προκακοριςμζνο εφροσ διοικθτικϊν εγγράφων, (β) διακρίνουν τα είδθ και τθ 
δομι των ςτρατιωτικϊν και άλλων δθμοςίων εγγράφων, (γ) διεκπεραιϊνουν τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ 
αλλθλογραφία, (δ) εφαρμόηουν διαδικαςίεσ διακίνθςθσ εγγραφϊν τόςο ςε ζντυπθ μορφι όςο και με θλεκτρονικά μζςα, 
(ε) ςυντάςςουν ζγγραφα τθρϊντασ τθν απαιτοφμενθ δομι και τα βαςικά χαρακτθριςτικά που διζπουν ζνα δθμόςιο 
ζγγραφο, (ςτ) προςδιορίηουν το βακμό αςφαλείασ και προτεραιότθτασ ενόσ εγγράφου, βάςει των ςτοιχείων και του 
περιεχομζνου του, (η) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μζτρα διαςφάλιςθσ που απαιτοφνται κατά τθν αποςτολι, λιψθ και 
τιρθςθ των διαβακμιςμζνων εγγράφων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτον Εκνικό Ξανονιςμό Αςφαλείασ (Ε.Ξ.Α.) και (θ) να 
αρχειοκετοφν τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία ςτον κατάλλθλο φάκελο ι υποφάκελο, ςφμφωνα με το 
ιςχφον κεματολόγιο. 
 
(Β) ΚΕΜΑΤΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) εφαρμόηουν το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο επί των κεματικϊν αντικειμζνων που 
αφοροφν ςτθν οικονομικι λειτουργία των Οιμενικϊν Αρχϊν, (β) κατθγοριοποιοφν και επιλζγουν τα κατάλλθλα ζγγραφα 
επί των δαπανϊν των Οιμενικϊν Αρχϊν και προςωπικοφ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ., (γ) χρθςιμοποιοφν τθ μθχανογραφικι εφαρμογι 
Υαρακολοφκθςθσ Δαπανϊν και εκτζλεςθσ του Υροχπολογιςμοφ για τθν καταχϊριςθ των δικαιολογθτικϊν δαπανϊν, (δ) 
ςυντάςςουν τα απαραίτθτα ζγγραφα, κατά περίπτωςθ, επί των δαπανϊν των Οιμενικϊν Αρχϊν και προςωπικοφ Ο.Χ. - 
ΕΟ.ΑΞΨ. και (ε) να τθροφν τουσ κανόνεσ του Δθμόςιου Οογιςτικοφ. 
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ 
ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ - ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ 
α)Ξανονιςμόσ Χτρατιωτικισ Αλλθλογραφίασ, Γ.Ε.ΕΚ.Α. Πάρτιοσ 2005. 
β)Εκνικόσ Ξανονιςμόσ Αςφαλείασ (Ε.Ξ.Α.) . 
γ)Ξανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμοςίων Ωπθρεςιϊν (Ξ.Ε.Δ.Ω.),Ωπουργείο Εςωτερικϊν - Πάρτιοσ 2003. 
δ)Λςχφουςα νομοκεςία Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Εφαρμογισ Χυςτθμάτων Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων 

από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 
ε)Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ. 
 
ΚΕΠΑΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
α) Λςχφουςα νομοκεςία Δθμόςιου Οογιςτικοφ και εγκφκλιοι κακοριςμοφ δικαιολογθτικϊν δαπανϊν Δθμοςίου. 
β) Χυλλογι διατάξεων Δθμοςίου Οογιςτικοφ  (Ρομοκεςία – Εγκφκλιοι - Ρομολογία), e-book Ζκδοςθ 2.7.2014. 
γ)Διπλωματικι Εργαςία: Δθμόςιοι Ωπόλογοι, Ψμιμα Ρομικισ, Ψομζασ Δθμοςίου Δικαίου και Υολιτικισ Επιςτιμθσ, 

Δθμοκρίτειο Υανεπιςτιμιο Κράκθσ, 2004. 
δ)Διπλωματικι Εργαςία: Σ Κεςμόσ του Δθμοςίου Ωπολόγου, Ψμιμα Ρομικισ, Ψομζασ Δθμοςίου Δικαίου και Υολιτικισ 

Επιςτιμθσ, Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ, 2008. 
ε) Δθμόςιο Οογιςτικό και Υροχπολογιςμοί,  Παςτρογιάννθ Φ, Εκδόςεισ Αρναοφτθ,  Ακινα 2015. 
ςτ) Χφγχρονθ Οογιςτικι, Ε. Ππατςινίλα και Ξ. Υατατοφκα, Εκδόςεισ Χταμοφλθ, 2010. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
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Λ. ΚΕΜΑΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΘΣ - ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑΣ   
α) Αντικείμενο - Σριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ.  
β) Είδθ και Δομι Χτρατιωτικϊν - Διοικθτικϊν Εγγράφων. 
γ) Γλϊςςα και Χαρακτθριςτικά Χτρατιωτικϊν - Διοικθτικϊν Εγγράφων.     
δ) Διακίνθςθ Ειςερχόμενθσ/Εξερχόμενθσ Αλλθλογραφίασ. 
ε) Σργάνωςθ Αρχείου/Αρχειοκζτθςθ Αλλθλογραφίασ - Ψαξινόμθςθ και Ψαξικζτθςθ Εγγράφων και Χχεδίων. 
ςτ) Βακμοί Αςφαλείασ – Υροτεραιότθτασ. 
η) Χφνταξθ Εγγράφων και Διεκπεραίωςθ Αλλθλογραφίασ. 
θ) Ψιρθςθ/Ξίνθςθ Διαβακμιςμζνων Εγγράφων - Οειτουργία ΞΕΥΛΞ - Διακίνθςθ Χθμάτων - Ξρυπτοεπικοινωνία. 

ΛΛ. ΚΕΜΑΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΛΛΜΕΝΛΚΩΝ ΑΧΩΝ 
α) Ψακτικόσ Υροχπολογιςμόσ – Πεςοπρόκεςμο Υλαίςιο Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ- Ζςοδα – Ζξοδα - Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ (Αίτθμα Δζςμευςθσ  Υίςτωςθσ). Σριςμοί και επεξιγθςθ εννοιϊν. 
β) Πθτρϊο Δζςμευςθσ – Οθξιπρόκεςμεσ, Απλιρωτεσ, Εκκρεμείσ Ωποχρεϊςεισ & Δεςμεφςεισ. 
γ) Υεριγραφι των βαςικϊν δαπανϊν του Αρχθγείου και του ζνςτολου προςωπικοφ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
δ) Υεριγραφι διαδικαςίασ υποβολισ αιτιματοσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ – Ζγκριςθ, εκτζλεςι τθσ και αποςτολι 
δικαιολογθτικϊν για ζλεγχο και πλθρωμι – Διαγράμματα ροισ. 
ε) Βαςικζσ Δαπάνεσ τθσ Οειτουργίασ των Οιμενικϊν Αρχϊν: Χτακερι και Ξινθτι Ψθλεφωνία, Ενοίκιο, Ϊδρευςθ, Θλεκτρικι 
Ενζργεια, Ψαχυδρομικά, Ξατ’ αποκοπι χοριγθμα γραφικισ φλθσ – κζρμανςθσ – κακαριότθτασ - μικροδαπανϊν 
επιχειρθςιακϊν μζςων Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
ςτ) Υερί δαπανϊν, ανάλυςθ δαπανϊν, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.  
η) Δαπάνεσ Σδοιπορικϊν Εςωτερικοφ (Αποςπάςεισ – Πετακζςεισ - Υλεφςιμα – Σδοιπορικά).    
θ) Ψρόποι ορκισ ςυμπλιρωςθσ δικαιολογθτικϊν λειτουργικϊν δαπανϊν των Οιμενικϊν Αρχϊν και καταχϊριςισ τουσ ςτθ 
μθχανογραφικι εφαρμογι του Υροχπολογιςμοφ. 
κ) Πιςκοδοςία Υροςωπικοφ και κρατιςεισ επί των αποδοχϊν τουσ.  
ι) Υαγία Υροκαταβολι: Αρμοδιότθτεσ - Σριςμόσ – Ξατανομι - Δαπάνεσ, ελλείμματα και ζλεγχοσ διαχειρίςεων - Ψρόποι 
Υλθρωμισ - Ψιρθςθ Πθχανογραφικισ εφαρμογισ – Αρμοδιότθτεσ χρθςτϊν ςυςτιματοσ. 
ια) Υεριπτωςιολογικζσ μελζτεσ.  
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                                     ΑΓΓΟΛΞΑ  ΛΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΓΓΟΛΞΑ  ΛΛ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ        
                                               Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                          ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ  
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2       Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να είναι ςε κζςθ να (α) ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν 
πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, 
ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (γ) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να 
παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν 
αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν 
επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ 
Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΑ ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ ΓΕΡΛΞΣΩ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ ΥΦΣΧ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΕΡΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ) 
1. Mission: FCE- ed, Express Publishing. 
2. W. S. Fowler, New Fowler USE of English Proficiency, ed. New editions, 2001. 
3. Advanced Masterclass CAE (Oxford). 
4. Martins Brian, Burlington Practice for Michigan Proficiency,ed. Burlington Books. 
5. Shannon Callahan, Trevor Williams, Perspectives on Proficiency STUDENT'S BOOK, ed. Burlington Books 2017.  
6. Shannon Callahan, Trevor Williams, Perspectives on Proficiency WORKBOOK, ed. Burlington Books 2017 I. 
7.  Shannon Callahan, Trevor Williams, Perspectives on Proficiency COMPANION ed. Burlington Books 2017. 
8. Virginia Evans ,Peter Humphries, ECPE tests Michigan Proficiency,Express Publishing. 
9. Virginia Evans ,Bob Obee, CPE Practice tests , Express Publishing. 
10. Virginia Evans ,Bob Obee CPE listening and Speaking, Express Publishing. 
11. Virginia Evans ,Jenny Doulley Enterprise 2,(elementary) 3 (Pre intermediate), Express Publishing. 
12. Paul Heins, Anna Johnson, Mastermind Use of English, Burlington Books 2012. 
 
Ρροαπαιτοφμενα: Σι Δόκιμοι να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του Αϋ χειμερινοφ 
εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ Τλοι οι Δόκιμοι, ςε όλα τα επίπεδα διδάςκονται και αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ 
ανάλογα του επιπζδου τουσ και επίςθσ ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ουςιαςτικά, ριματα, χριςθ των χρόνων, 
ενεργθτικι και πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, προκζςεισ επιρριματα, ιδιωματιςμοί, ςφνταξθ, λεξιλόγιο 
κ.τ.λ.). Χτόχοσ του εξαμινου είναι θ εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο που απαιτείται ςτισ εξετάςεισ 
για το πτυχίο Cambridge, FCE και Michigan ECCE και κζματα ανάλογα των απαιτιςεων των εξετάςεων ϊςτε να 
ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ.  
   Βακμολογοφνται ωσ εξισ: 
  Listening: 10  μονάδεσ. 

  Reading: 10 μονάδεσ. 

  Writing: 20 μονάδεσ. 

  Speaking: 20 μονάδεσ. 

  Use of English: 20 μονάδεσ. 

  Ραυτικι Σρολογία: 20 μονάδεσ. 

 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1. Υροετοιμαςία ϊςτε να τουσ δίνεται θ δυνατότθτα προαιρετικισ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για πιςτοποίθςθ επιπζδου C1 

-    C2. 
2. Υαραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςτθν αγγλικι γλϊςςα επί κεματικϊν αντικειμζνων ναυτιλιακοφ και 

αςτυνομικοφ/ επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, ειδικότερα εξάςκθςθ ϊςτε να αποκτθκοφν οι δεξιότθτεσ προφορικοφ, 
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γραπτοφ λόγου και κατανόθςθσ γραπτοφ και ακουςτικοφ κειμζνου για να ζχουν τθ δυνατότθτα προαιρετικισ 
ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για πιςτοποίθςθ επιπζδου C1 - C2. 
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ κακθμερινισ αγγλικισ 

γλϊςςασ, ηωισ, δελτίο ειδιςεων κ.λπ.). 

Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ ςυνοχισ κειμζνου, γενικοφ νοιματοσ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου 

ποικίλων κεμάτων και τεχνικϊν ι ναυτιλιακοφ περιεχομζνου.    

Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ - 

προτάςεων.  

Speaking: Διάλογοσ επιβίωςθσ, περιγραφι εικόνασ, ζκφραςθ απόψεων (τφπου και επιπζδου FCE/ECCE). 

Use of English: Βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ και χριςθ όλων των χρόνων και causative, Subjunctive, Use of Modal Verbs - 

Ability, Permission, Prohibition, Possibility, Probability. Αςκιςεισ: Selective Cloze, Sentence, Reconstruction Word 

Building etc. 

3. Χυμπλθρωματικά επεκτείνεται θ εκμάκθςθ ναυτιλιακισ ορολογίασ που ειςιχκθ ιδθ από το Αϋ χειμερινό εξάμθνο Αϋ 
ζτουσ ςε μικρό εφροσ: 
 1) Πζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά. 
 2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου) (Φ/Γ, Δ/, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships). 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                                     ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛI 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                               Ζτοσ    Α        Εαρινό  Εξάμθνο                                                     ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                    Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να αναγνωρίηουν το πλαίςιο που διζπει τθν χριςθ τθσ αςτυνομικισ ράβδου 
κακϊσ και τεχνικϊν αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να ςυλλαμβάνουν αποτελεςματικά άτομα που χριηουν ιδιαίτερθσ 
αντιμετϊπιςθσ και (β) να εκτελοφν ςωματικζσ ζρευνεσ ςε υπόπτουσ, να αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ για τθν χριςθ 
χειροπεδϊν κακϊσ και να αντιδροφν ςε απόπειρεσ αφοπλιςμοφ του όπλου τουσ και ςε επικζςεισ με μαχαίρι από 
κακοποιοφσ.     
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α.2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ Λ 
 
Ραρατθριςεισ Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου να αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ. 
ΧΦΘΧΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΑΒΔΣΩ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο ςκοπόσ τουσ - Ψρόποσ και κζςθ 
μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Χτάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ 
χριςθ τθσ - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Χθμεία του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ κτυπθμάτων με τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ 
τθσ αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ με τθν αςτυνομικι ράβδο - 
Ψεχνικζσ προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - ΑΡΑΨΦΣΥΕΧ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα 
από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από 
μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ 
- ΑΠΩΡΑ ΧΨΣ ΕΔΑΦΣΧ - ΨΕΧΡΛΞΕΧ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ 
αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - ΧΩΠΑΨΛΞΘ ΕΦΕΩΡΑ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Βαςικζσ αρχζσ για αςφαλι ςωματικι 
ζρευνα - Ξλιμάκωςθ των τακτικϊν και περιπτϊςεισ ςωματικισ ζρευνασ - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που πρζπει να 
ερευνάσ - Ψεχνικζσ ςωματικισ ζρευνασ - Χωματικι ζρευνα ςε αδζςμευτο άτομο - Χωματικι ζρευνα πολλϊν αδζςμευτων 
ατόμων - Ψεχνικζσ ςωματικισ ζρευνασ ςε δεςμευμζνουσ ςυλλαμβανόμενουσ - ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΣΩ ΣΥΟΣΩ ΧΣΩ - Βαςικζσ αρχζσ 
προςταςίασ του όπλου - Ψεχνικζσ προςταςίασ του όπλου ςου ςε απόπειρα αφοπλιςμοφ από μπροςτά - Ψεχνικζσ 
προςταςίασ του όπλου ςου ςε απόπειρα αφοπλιςμοφ από πίςω - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΚΕΧΕΩΡ ΠΕ ΠΑΧΑΛΦΛ - Ψρόποι 
μαχαιρϊματοσ - Βαςικζσ αλικειεσ γφρω από τα μαχαίρια και τθ χριςθ τουσ - Βαςικζσ αρχζσ άμυνασ ςε επίκεςθ με μαχαίρι 
- Ψεχνικζσ άμυνασ ςε επικζςεισ με μαχαίρι - ΧΦΘΧΘ ΧΕΛΦΣΥΕΔΩΡ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Ψρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι 
λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - Διπλό κλείδωμα (αςφάλεια) χειροπεδϊν - Ξλειδιά χειροπεδϊν - 
Χυντιρθςθ χειροπεδϊν - Υικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ ςυλλαμβανομζνου από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ 
αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Ψεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ χειροπεδϊν από τον κρατοφμενο.   
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Β. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ. 
1. Διανοθτικι προετοιμαςία Οιμενικοφ, 2. Φάςμα ετοιμότθτασ - Επίπεδα ετοιμότθτασ Οιμενικοφ, 3. Υλθςιάηοντασ τον 
κίνδυνο, 4. Ξλιμάκωςθ των μζςων άςκθςθσ ελζγχου. Χριςθ όπλων, 5. Επαφι και ζλεγχοσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, 6. 
Διανοθτικζσ διαδικαςίεσ υπόπτου, 7. Ψα χαρακτθριςτικά επίκεςθσ των κακοποιϊν, 8. Βαςικζσ αρχζσ τακτικισ 
αντιμετϊπιςθσ των περιςτατικϊν, 9. Εκτίμθςθ των τακτικϊν μάχθσ, 10. Αναφορά - Ανάλυςθ κανατθφόρων λακϊν 
Οιμενικϊν. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                         ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  ΛΛ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  ΛΛ 
                                                ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Α       Εαρινό  Εξάμθνο                                                    ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ  
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 36    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να αναγνωρίηουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τθν ορολογία, τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ 
αςφαλείασ κακϊσ και τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ του οπλιςμοφ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ Λ 
 
Ραρατθριςεισ  Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ                                                                                          ΦΩΧΛΞΘ ΑΓΩΓΘ ΞΑΛ ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 
 
 Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΦΩΧΛΞΘ ΑΓΩΓΘ ΞΑΛ ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ           
                                               Ζτοσ    Α - Β                                                                                 ΔΟΚΛΜΟΛ  ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Ϊρεσ ανά  θμζρα:  τουλάχιςτον 1    Χφνολο ωρϊν (5Χ 13 εβδομάδεσ) : 65 (ανά εξάμθνο)   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 65   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  --- 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Θ ςωματικι αγωγι και οι ακλοπαιδιζσ πραγματοποιοφνται εκτόσ εκπαιδευτικϊν ωρϊν και αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ και 
διατιρθςθ ςωματικισ δφναμθσ και ικανότθτασ, ςτθν αξιοποίθςθ των ςωματικϊν προςόντων, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ 
αγωνιςτικοφ πνεφματοσ και αυτοπεποίκθςθσ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ Ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθ ςυχνότθτα και τον τόπο διεξαγωγισ φυςικισ αγωγισ ρυκμίηονται με 
Θμεριςια Διαταγι του Διοικθτι, κατόπιν ειςιγθςθσ του Αξιωματικοφ Ακλθτιςμοφ.  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Θ φυςικι αγωγι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω: 
1. Γενικι και Χτρατιωτικι Φυςικι Αγωγι. 

2. Ξολφμβθςθ. 

3. Χτίβοσ ι Δρόμοι αντοχισ και ταχφτθτασ.  

4. Δρομικζσ αςκιςεισ - Ξυκλικι Υροπόνθςθ. 

5. Λςτιοπλοΐα ανοικτισ καλάςςθσ. 

6. Υολεμικζσ Ψζχνεσ. 

7. Διδαςκαλία χοροφ. 

 
Εκτόσ από τθ γενικι υποχρεωτικι άκλθςθ, ο κάκε ςπουδαςτισ, ανάλογα με τισ ατομικζσ του επιδόςεισ και κλίςεισ, 
ςυμμετζχει και ςε ακλθτικζσ ομάδεσ τθσ Χχολισ. Δφναται ομάδεσ τθσ Χχολισ να αγωνίηονται με αντίςτοιχεσ ομάδεσ άλλων 
Χτρατιωτικϊν και Αςτυνομικϊν Χχολϊν, ςτο πλαίςιο αγϊνων Ενόπλων Δυνάμεων και Χωμάτων Αςφαλείασ, όπωσ επίςθσ να 
ςυμμετζχουν και ςε αγϊνεσ που διοργανϊνουν άλλοι φορείσ, ςτο πλαίςιο τθσ εξωςτρζφειασ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 
ΚΕΜΑΤΑ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ Ι ΣΕΜΛΝΑΛΑΚΩΝ ΔΛΑΛΕΞΕΩΝ   

 

1. Κζματα Ραυτολογίασ και Ρθολόγθςθσ Υλοίων. 

2. Υρϊτεσ Βοικειεσ και Υρόλθψθ Πεταδιδόμενων Ροςθμάτων.  

3. Βαςικζσ Αρχζσ Ραυαγοςωςτικισ. 

4. Ρομοκεςία Υροςωπικοφ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 

5. Κζματα τθσ διαχείριςθσ τθσ ναυτικισ αςφάλειασ ςτα πλοία και ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ (Ξϊδικεσ ISM και 

ISPS). 

6. Ζλεγχοσ κράτουσ λιμζνα ςτο πλαίςιο του Πνθμονίου Χυνεννόθςθσ των Υαριςίων (Paris MoU). 

7. Ζλεγχοσ κράτουσ ςθμαίασ – ζκτακτεσ επικεωριςεισ. 

8. Κζματα εξουςιοδοτθμζνων Σργανιςμϊν (Ρθογνωμόνων). 

9. Επικοινωνιακζσ Δεξιότθτεσ και Δθμόςιεσ Χχζςεισ. 

10. Οειτουργίεσ Ακτοφυλακϊν και καλάςςιεσ επιχειριςεισ. 

11. Καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ - Δικαιϊματα επιβατϊν ςτισ καλάςςιεσ και εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ. 

12. Ανάλυςθ κινδφνου (Risk analysis). 

13. Κζματα Εκιμοτυπίασ και Υρωτοκόλλου. 

14. Πετεωρολογία. 

15. Διαχείριςθ εργαςιακοφ άγχουσ. 

16. Επιχειρθςιακζσ Πονάδεσ Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 

17. Θλεκτρονικό Ζγκλθμα – Ξυβερνοαςφάλεια.  

18.  Εγκλθματολογία. 
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ΣΧΟΛΘ  ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
 
 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 Βϋ ΕΤΟΥΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘ ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β Ζτοσ    

Χειμερινό Εξάμθνο Ϊρεσ/
εβδ. 

Εαρινό Εξάμθνο Ϊρεσ/ 
εβδ. 

1. ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 4 ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ 3 

2. ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ 2 ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΠΘΧΑΡΩΡ 3 

3. ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ 
ΥΟΣΛΣΩ  

3 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ IΛ 3 

4. 
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 2 

ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

3 

5. ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ I 3 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ 2 

6. ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑ 2 ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 4 

7. ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 3 ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ 3 

8. ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΨΩΡ ΦΕΩΧΨΩΡ 2 ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΩΧΛΠΩΡ ΞΑΛ ΟIΥΑΡΨΛΞΩΡ 2 

9. ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΛΛ 2 ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) ΛΛ 2 

10. ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 2 ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IV 3 

11. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IΛΛ 3 ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ IV 3 

12 ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ IΛΛ 3   

 Σφνολο  31 Σφνολο 31 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                     ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  4     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  52                                       Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    8 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τθ βαςικι καταςκευαςτικι διαμόρφωςθ και τθν αρχι λειτουργίασ των δομικϊν 
τμθμάτων και των κυρίων υποςυςτθμάτων των ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων και των ναυτικϊν αεριοςτρόβιλων και 
τθν ιδανικι και πραγματικι λειτουργία των ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν και των ναυτικϊν αεριοςτρόβιλων. Σι 
κεωρθτικζσ γνϊςεισ εμπεδϊνονται με τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν κεμάτων και τθν επεξεργαςία πειραματικϊν 
μετριςεων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Πθχανζσ Εςωτερικισ Ξαφςεωσ», Ο.Χ. Ξλιανθ, Λ.Ξ. Ρικολοφ και Λ.Α. Χιδζρθ, Ψόμοι 1 &2, Μδρυμα Ευγενίδου Ακινα 2017 – 

2018. 
2. «Internal Combustion Engine handbook: basics, components, systems, and perspectives», R. Van Basshuysen and F. 

Schafer, Sae International, 2004. 
3. «Ραυτικοί Αεριοςτρόβιλοι», Ψόμοι Λ και ΛΛ, Λ. Φουμελιϊτθσ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ. 
4. Χθμειϊςεισ διδάςκοντα. 

Ρροαπαιτοφμενα  

 
Ραρατθριςεισ   1. Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 2. Σι 
εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια και τα υπολογιςτικά κζματα 
πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Ξατάταξθ ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων (κφριεσ/βοθκθτικζσ μθχανζσ, 2-Χ αργόςτροφεσ ανάφλεξθσ δια ςυμπίεςθσ, 

4-X μεςόςτροφεσ/ταχφςτροφεσ ανάφλεξθσ δια ςυμπίεςθσ και 4-Χ μεςόςτροφεσ/ταχφςτροφεσ ανάφλεξθσ δια 
ςπινκθριςμοφ). Βαςικά καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργικζσ επιδόςεισ και εφαρμογζσ ανά τφπο πλοίου 
ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων - Χφγκριςθ 2-Χ και 4-Χ ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ – Χφγκριςθ 4-Χ 
ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ με 4-Χ ναυτικοφσ κινθτιρεσ ανάφλεξθσ με ςπινκθριςμό. Γενικά κριτιρια 
επιλογισ ςυςτιματοσ ναυτικισ πρόωςθσ – Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτο πεδίο των εμβολοφόρων κινθτιρων. 

 
2. Χτοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι δομικϊν τμθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων: 

Ξορμόσ, βάςθ και ςϊμα κινθτιρα. Χυνδετιριοι κοχλίεσ. Ξφλινδροι – χιτϊνια (ξθρά – υγρά). Ξυλινδροκεφαλι. 
Πθχανιςμόσ κίνθςθσ βαλβίδων και αντλιϊν καυςίμου. Ζμβολο – ελατιρια εμβόλου. Διωςτιρασ. Βάκτρο – ηφγωμα – 
ςτυπειοκλίπτθσ ςε μεγάλεσ 2-Χ μθχανζσ. Χτροφαλοφόροσ άξονασ. Πετάδοςθ κίνθςθσ ςτροφαλοφόρου -
εκκεντροφόρου: Χχζςθ μετάδοςθσ ςε 2-Χ και 4-Χ μθχανζσ, τρόποι μετάδοςθσ, ρφκμιςθ χρονιςμοφ λειτουργίασ. 
Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α. : Αναγνϊριςθ τμθμάτων 
κινθτιρα. 

 
3. Χτοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι βαςικϊν υποςυςτθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων: 

Χυςτιματα πλιρωςθσ/υπερπλιρωςθσ *Βαςικζσ αρχζσ και πλεονεκτιματα/μειονεκτιματα, ενδιάμεςθ ψφξθ, 
τεχνολογίεσ υπερπλιρωςθσ (μθχανικι υπερπλιρωςθ, ςτροβιλο-υπερπλιρωςθ), παραδείγματα εφαρμογισ+. 
Χυςτιματα τροφοδοςίασ καυςίμου (δίκτυο πετρελαίου). Χυςτιματα ζγχυςθσ καυςίμου: Χφςτθμα ζγχυςθσ με αντλία 
παλινδρομικοφ τφπου, ςφςτθμα ζγχυςθσ μονάδασ εγχυτιρα, μονάδασ αντλίασ και ςφςτθμα κοινοφ ςυλλζκτθ. 

 
4. Ξατθγοριοποίθςθ και Αρχι Οειτουργίασ Αεροςτροβίλων: Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ αεριοςτρόβιλων. Ανάλυςθ 

διεργαςιϊν. Βαςικά τμιματα και δομι αεριοςτρόβιλων. Γενικι ςφγκριςθ με εμβολοφόρεσ ΠΕΞ. Ανάλυςθ 
αεροςτροβίλων ανοικτοφ και κλειςτοφ κυκλϊματοσ. Ανάλυςθ διάφορων διατάξεων ατράκτων. Χαρακτθριςτικζσ 
παράμετροι. Εφαρμογζσ Αεροςτροβίλων: Αεριοςτρόβιλοι μθχανικισ ιςχφοσ και εφαρμογζσ. Υλεονεκτιματα, 
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μειονεκτιματα, εφαρμογι ςε ςυνδυαςμζνουσ κφκλουσ και ςυμπαραγωγι. Διατάξεισ. Ψρζχουςα τεχνολογία και 
τεχνολογία αιχμισ. 

 
5. Ραυτικοί Αεριοςτρόβιλοι: Πθχανζσ και διατάξεισ όπου χρθςιμοποιοφνται. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςε ςχζςθ 

με τισ εμβολοφόρεσ Π.Ε.Ξ. για τθ πρόωςθ πλοίων. Ψαξινόμθςθ ςυνδυαςμζνων ςυςτθμάτων ναυτικισ πρόωςθσ, 
ονοματογραφία και ςφντομθ παρουςίαςθ (CODOG, CODAG, COGOG, COGAG κλπ.). 

 
6. Λδανικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Λςοηφγιο ιςχφοσ άξονα ςτροβιλο-υπερπλθρωτι. Βαςικά 

γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα. Λδανικόσ κφκλοσ λειτουργίασ 4-Χ κινθτιρα Diesel και Otto. Πικτόσ 
κφκλοσ ι κφκλοσ Seilinger. 

 
7. Λδανικι λειτουργία ναυτικϊν αεροςτροβίλων: Λδανικόσ κφκλοσ Joule-Brayton. Ξφκλοσ αεροςτροβίλου με ανακζρμανςθ. 

Ξφκλοσ αεροςτροβίλου με ενδιάμεςθ ψφξθ. Ξφκλοσ αεροςτροβίλου με ανακόμιςθ. 
 
8. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Δυναμοδεικτικό διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου: Διαδικαςία 

λιψθσ δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ με μθχανικό δυναμοδείκτθ. Διαδικαςία λιψθσ δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ 
με θλεκτρονικό δυναμοδείκτθ και ενδείκτθ κζςθσ άνω νεκροφ ςθμείου (ΑΡΧ): Πετατροπι διαγράμματοσ p-φ ςε 
διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου p - ςτιγμιαίου όγκου V. Ωπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου, ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ για 2-Χ 
και 4-Χ μθχανζσ, ενδεικνφμενθσ ειδικισ κατανάλωςθσ καυςίμου (isfc) και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ.Ωπολογιςτικό 
Κζμα: Πετατροπι δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ από p-φ ςε p-V. Σλοκλιρωςθ και υπολογιςμόσ εμβαδοφ. 
Ωπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου, ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ. 

 
9. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Διατάξεισ απορρόφθςθσ φορτίου: Ωδραυλικζσ πζδεσ: Αρχι 

λειτουργίασ και μζτρθςθσ ςτρεπτικισ ροπισ και πραγματικισ ιςχφοσ. Θλεκτρικζσ πζδεσ και πζδεσ δινορευμάτων: Αρχι 
λειτουργίασ και μζτρθςθ θλεκτρικισ/πραγματικισ ιςχφοσ. Υραγματικόσ βακμόσ απόδοςθσ, μζςθ πραγματικι πίεςθ και 
ειδικι κατανάλωςθ καυςίμου (bsfc). Λςχφσ μθχανικϊν απωλειϊν, μζςθ πίεςθ μθχανικϊν απωλειϊν και μθχανικόσ 
βακμόσ απόδοςθσ. Χχζςθ ενδεικνφμενου, μθχανικοφ και πραγματικοφ βακμοφ απόδοςθσ. Χφγκριςθ πραγματικοφ και 
ιδανικοφ κφκλου λειτουργίασ 4-Χ και 2-Χ ναυτικοφ κινθτιρα Diesel. Σριςμόσ και ερμθνεία βακμοφ ποιότθτασ.  

 
10.  Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Εναλλαγι αερίων: Διαδικαςία ειςαγωγισ, απόπλυςθσ, 

πλιρωςθσ κυλίνδρων. Διαδικαςία εξαγωγισ καυςαερίου. Βακμοί απόδοςθσ απόπλυςθσ και πλιρωςθσ κινθτιρα 
(βακμόσ παγιδεφςεωσ, βακμόσ πλθρϊςεωσ). Κερμικι ζκφραςθ μζςθσ πραγματικισ και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ για 
4-Χ και για 2-Χ εμβολοφόρο κινθτιρα. Ξαφςθ: Χθμικζσ αντιδράςεισ πλιρουσ (ςτοιχειομετρικισ) και τζλειασ καφςθσ 
(χωρίσ διάςταςθ) διαφόρων καυςίμων υδρογονανκράκων Ω/Α. Σριςμόσ ςτοιχειομετρικοφ λόγου αζρα – καυςίμου και 
αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ για αζρια και υγρά καφςιμα εμβολοφόρων κινθτιρων. Χθμικζσ αντιδράςεισ καφςθσ καυςίμων 
Ω/Α με περίςςεια αζρα (φτωχι καφςθ) και με περίςςεια καυςίμου (πλοφςια καφςθ). Σριςμοί λόγου αζρα – καυςίμου 
AFR και λόγου ιςοδυναμίασ αζρα – καυςίμου (λα). Ωπολογιςμόσ γραμμομοριακϊν ςυςτάςεων αερίων προϊόντων 
φτωχισ και πλοφςιασ καφςθσ. Πζτρθςθ κερμογόνου δφναμθσ καυςίμων – Ψεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ τθσ κατϊτερθσ 
κερμογόνου δφναμθσ ζναντι τθσ ανϊτερθσ ςτουσ εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ. Χαρακτθριςτικά τυπικοφ υγροφ καυςίμου. 

 
11. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ εμβολοφόρου κινθτιρα: Σριςμοί 

και ςχζςθ μεταξφ κερμικισ ιςχφοσ καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, ιςχφοσ απωλειϊν ςτο κφκλωμα ψφξθσ και λίπανςθσ, 
ιςχφοσ απωλειϊν κερμϊν καυςαερίων και άδθλων απωλειϊν (ερμθνεία). Ενδεικτικά διαγράμματα ροισ ενζργειασ για 
4-Χ και 2-Χ ναυτικι μθχανι Diesel. Ωπολογιςμόσ κερμικισ ιςχφοσ απωλειϊν καυςαερίων. Υροχποκζςεισ μθχανικισ 
ομοιότθτασ ςειράσ εμβολοφόρων κινθτιρων. Σριςμόσ ειδικισ ταχφτθτασ περιςτροφισ. Εργαςτιριο/Ωπολογιςτικό κζμα: 
Υεριγραφι 4-Χ κινθτιρα ςυηευγμζνου με πζδθ. Οιψθ μετριςεων κατανάλωςθσ καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, 
κερμοκραςιϊν αζρα ειςαγωγισ, καυςαερίων και κυκλϊματοσ ψυκτικοφ φδατοσ. Ωπολογιςμόσ πραγματικισ ιςχφοσ, 
λόγου ιςοδυναμίασ αζρα/καυςίμου, ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ κινθτιρα, εκτίμθςθ άδθλων απωλειϊν. Σι ςπουδαςτζσ 
παραδίδουν εργαςία. 

 
12. Υραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Απϊλειεσ πίεςθσ ςτουσ αγωγοφσ. Κερμοδυναμικι ανάλυςθ ςυμπιεςτϊν και 

βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνιςτϊςα. Κερμοδυναμικι ανάλυςθ ςτροβίλων και βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ 
ςυνιςτϊςα. Ψφξθ πτερυγίων ςτροβίλου – Κερμοδυναμικι ανάλυςθ. Κερμοδυναμικι ανάλυςθ του καλάμου καφςθσ, 
πλιρθσ ζκφραςθ και απλοποιθμζνεσ εκφράςεισ, βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνιςτϊςα. Ενεργειακό ιςοηφγιο 
αεροςτροβίλου. 
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13. Υραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Πελζτθ τθσ επίδραςθσ των παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ 
αεροςτροβίλων. Πελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ ςφνκεςθσ του αζρα και του καυςίμου ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλου. 
Ωπολογιςμόσ κφκλου αεροςτροβίλου με παραδοχι ςτακερϊν ιδιοτιτων εργαηόμενου μζςου. Ωπολογιςτικό κζμα: 
Επίδραςθ ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλου. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με 
επεξεργαςία αποτελεςμάτων που αφορά ςτθν μελζτθ τθσ επίδραςθσ των ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν, του καυςίμου και 
επιλεγμζνων παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλων. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                  ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ        
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
                                                Ζτοσ    B        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     26 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ :  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων μθχανολογικοφ ςχεδίου. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ 
εξοικείωςι τουσ με τθ ςχεδίαςθ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων και απλϊν ςυναρμολογθμζνων ςυνόλων, κατανοϊντασ τα 
ιδιαιτζρα χαρακτθριςτικά τυποποιθμζνων ςτοιχείων μθχανϊν (ςπείρωμα, οδόντωςθ κ.α.), τουσ εκνικοφσ και διεκνείσ 
κανονιςμοφσ για το μθχανολογικό ςχζδιο (ISO, DIN, ASME, EN), τθν αρχι τθσ εναλλαξιμότθτασ και τθσ διαςταςιολόγθςθσ 
μθχανολογικϊν καταςκευϊν, τθν περιγραφι των διαςταςιολογικϊν ανοχϊν ςτο καταςκευαςτικό ςχζδιο, κακϊσ και τθ 
ςχεδίαςθ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Computer – Aided Design CAD). Ψο μάκθμα υποςτθρίηεται με κζματα 
και πρακτικζσ αςκιςεισ ςχεδίαςθσ ςκαριφθμάτων, ςχεδίαςθσ μθχανολογικϊν ςτοιχείων και ςυνόλων, ςχεδίαςθσ CAD. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Πθχανολογικό Χχζδιο», Π. Βοφλγαρθσ, Χφγχρονθ Εκδοτικι, Ακινα, 2004.  
2. «Ξανονιςμοί μθχανολογικοφ ςχεδίου», Ξ.Δ. Ππουηάκθσ, Εκδόςεισ Ηιτθ, Κες/νικθ, 2003.  
3.  «Engineering drawing for marine engineers», Reed’s, H. G. Beck, Thomas Reed Publications, 2006.  
4. «Εφαρμογζσ του autocad ςτο μθχανολογικό ςχζδιο», Ε. Kraus, Ευρωπαϊκζσ Ψεχνολογικζσ Εκδ., Ακινα. 

 Ρροαπαιτοφμενα 

 Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα, ςτο ςφνολό του, είναι εργαςτθριακό. Υεριλαμβάνει τθν ςχεδίαςθ και παράδοςθ 5 κεμάτων 
παράλλθλα με τθν πρόοδο. 

 Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

1. Ειςαγωγι ςτο μθχανολογικό ςχζδιο και ςτθ ςυμβολι του ςτισ επιςτθμονικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του 
Πθχανικοφ. Υρότυπα – τυποποίθςθ. Ψεχνικι ορολογία μθχανολογικοφ ςχεδίου. Ξατθγορίεσ μθχανολογικοφ ςχεδίου. 
Χκαριφιματα. 

2. Διεκνείσ κι εκνικοί κανονιςμοί - πρότυπα για το μθχανολογικό ςχζδιο. Χυμβατικι και με θλεκτρονικά μζςα ςχεδίαςθ. 
Τργανα ςχεδίαςθσ. Πεγζκθ χάρτου. Ξλίμακεσ ςχεδίαςθσ. Ωπόμνθμα. Είδθ και χριςθ γραμμϊν ςχεδίαςθσ. Υροβολικά 
επίπεδα. Χτοιχεία γεωμετρικϊν καταςκευϊν. 

3. Τψεισ και διάταξθ όψεων. Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α.: 
Εξάςκθςθ ςτθν αποτφπωςθ / ςχεδίαςθ εκ του φυςικοφ απλϊν μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων με τθ μορφι 
ςκαριφιματοσ. 

4. Χχεδίαςθ όψεων και διάταξθσ όψεων. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. Κζμα 1ο – Τψεισ. 

5. Θ διαςταςιολόγθςθ ςτα μθχανολογικά ςχζδια. Ανοχζσ διαςτάςεων. Χυναρμογζσ άξονα – τρφματοσ. Ψραχφτθτα 
επιφανείασ. 

6. Ψομζσ. Είδθ Ψομϊν. Θμιτομζσ. Ψοπικζσ τομζσ. 

7. Χχεδίαςθ Ψομϊν. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. Κζμα 2ο – Ψομζσ. 

8. Χπειρϊματα. Ξοχλίεσ και ςυναφι μζςα λυόμενθσ ςφνδεςθσ. Υεριγραφι - χριςεισ κοχλιϊν. Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ -
εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α.: Επίδειξθ χριςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν ςπειρωμάτων, 
κοχλιϊν και ςυναφϊν μζςων λυόμενθσ.  

9. Χχεδίαςθ Χπειρωμάτων – Ξοχλιϊν. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. Κζμα 3ο – Χπειρϊματα / Ξοχλίεσ. Ξφριοι τριβείσ 
βάςθσ. Ψριβείσ. 

10. Σδοντωτοί τροχοί. Χαρακτθριςτικά βαςικά ςτοιχεία οδοντοτροχϊν. Χχεδίαςθ και ςυμβολικι παράςταςθ των 
οδοντωτϊν τροχϊν. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε  
πλοία / μονάδεσ / κ.α.: Επίδειξθ χριςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν οδοντωτϊν τροχϊν και ςυναφϊν μζςων μετάδοςθσ 
κίνθςθσ. Κζμα 4ο – Σδοντωτοί τροχοί. 

11. Ζδρανα με ςτοιχεία κυλίςεωσ. Χφνδεςμοι/ ςυμπλζκτεσ. Χυγκολλθτζσ καταςκευζσ. Είδθ ραφϊν. Υροςδιοριςμόσ 
ςυγκολλθτϊν ςυνδζςεων ςτο μθχανολογικό ςχζδιο. Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια 
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επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α. : Επίδειξθ χριςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν εδράνων και ςυγκολλθτϊν 
καταςκευϊν.  

12. Χχεδίαςθ απλϊν ςυναρμολογθμζνων μθχανολογικϊν ςυνόλων. Ξαταςτάςεισ τεμαχίων. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. 
Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α. :Εξάςκθςθ ςτθν αποτφπωςθ 
/ ςχεδίαςθ εκ του φυςικοφ απλϊν ςυναρμολογθμζνων μθχανολογικϊν ςχεδίων. 

13. Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Computer Aided Design / CAD).  Υρακτικζσ 
εφαρμογζσ μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.  
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                     ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΥΟΣΛΣΩ 

 

Διδαςκόμενο Μάκθμα ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΥΟΣΛΣΩ 
 ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
 Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
 Ϊρεσ ανά εβδομάδα:3   Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) :  39                             Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   6 

 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά και τθν αρχι λειτουργίασ των δικτφων ρευςτϊν, 
των βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και των, εν γζνει, ενεργειακϊν ςυςτθμάτων του πλοίου και να εξοικειωκοφν με τουσ 
βαςικοφσ υπολογιςμοφσ διαςταςιολόγθςθσ δικτφων ςωλθνϊςεων και εγκαταςτάςεων του πλοίου. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Χθμειϊςεισ κεωρίασ διδάςκοντα. 
2. «Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων», Γ.Φ. Δανιιλ και Ξ.Θ. Πιμθκόπουλου, Μδρυμα Ευγενίδου, 2007. 
3. «Marine Auxiliary Machinery», H.D. McGeorge, Butterworth – Heinemann, Elsevier Science, 7th Εdition, 1995.  
4. «Introduction to Marine Engineering»,  D.A. Taylor, Elsevier,  Butterworth - Heinemann, 2nd edition, 1996.  

Ρροαπαιτοφμενα: 

Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Σι 
εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν 
διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 

 Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

1. Γενικά περί δικτφων ρευςτϊν: Δίκτυα υγρϊν (καυςίμου, φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ). Δίκτυα αερίων  (αςυμπίεςτων -
ςυμπιεςτϊν, αζροσ, φυςικοφ αερίου). Εγκαταςτάςεισ αερίων καυςίμων. Δίκτυα πλοίου  (α) Ξφρια και βοθκθτικά 
δίκτυα καυςίμου και λιπάνςεωσ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν μθχανϊν ντιηελ. Ξφρια και βοθκθτικά δίκτυα καυςίμου και 
λιπάνςεωσ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων. Φίλτρα, αδρανειακοί διαχωριςτζσ. Σχετοί ειςαγωγισ και 
εξαγωγισ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων. 

  

2. Δίκτυα πλοίου (β): Ραυτικοί εναλλάκτεσ κερμότθτασ. Δίκτυα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ, εξαντλιςεωσ κυτϊν και 
αντιμετϊπιςθσ διαρροισ. Δίκτυα υγιεινισ, πόςιμου νεροφ, νεροφ χριςθσ, αποχζτευςθσ και ζρματοσ πλοίου. Χυςτιματα 
επεξεργαςίασ λυμάτων. Βιολογικόσ κακαριςμόσ. 

  

3. Βαςικζσ αρχζσ μελζτθσ – ςχεδιαςμοφ δικτφων ρευςτϊν: Διατφπωςθ βαςικϊν νόμων διατιρθςθσ για ροι ςε 
ςωλθνϊςεισ. Χτρωτι και τυρβϊδθσ ροι ςε ςωλινεσ και ςτοιχεία ςωλθνϊςεων. Χτοιχεία αντίςταςθσ ςε ςωλθνϊςεισ. 
Διάγραμμα Moody. Υτϊςθ πίεςθσ ςε ςωλθνϊςεισ. Ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Ωπολογιςτικό Κζμα: Χχεδιαςμόσ 
και επίλυςθ δικτφων υγρϊν και αερίων με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, MATLAB, FLOWLAB, SketchUp). Σι 
ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ. 

  

4. Ενεργειακά Χυςτιματα Υλοίων – Υεριγραφι και Οειτουργία: Χυςτιματα κλιματιςμοφ/αεριςμοφ. Χυςτιματα ψφξθσ / 
κζρμανςθσ. Χυςτιματα ανάκτθςθσ κερμότθτασ καυςαερίων από ςυςτιματα πρόωςθσ. Δευτερογενι ςυςτιματα 
παραγωγισ ατμοφ / κερμοφ φδατοσ. Ψυχρομετρία. Κερμοδυναμικζσ ιδιότθτεσ υγροφ αζρα, παράμετροι υγραςίασ, 
ψυχρομετρικοί χάρτεσ, τυπικζσ διεργαςίεσ ςτον κλιματιςμό. Ωπολογιςτικό Κζμα: Επίλυςθ απλϊν και ςφνκετων 
κυκλωμάτων απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ κερμότθτασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, FLOWLAB).  

  

5. Φορτία Ξλιματιςμοφ: Κερμικό κζρδοσ, ψυκτικό φορτίο, ρυκμόσ απομάκρυνςθσ κερμότθτασ, μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
φορτίων CLTD/CLF. Ωπολογιςτικό Κζμα: Επίλυςθ καλάμων διαφόρων ψυκτικϊν διατάξεων με τθ χριςθ λογιςμικοφ 
(MATHCAD, FLOWLAB). Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ. 

  

6. Χτόμια – Αεραγωγοί: Απϊλειεσ τριβισ, δυναμικζσ απϊλειεσ. Χυςτιματα κλιματιςμοφ άμεςα. Ρεροφ (fan-coil units). 
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Αζροσ (μεταβλθτισ παροχισ ι κερμοκραςίασ, διπλοφ αγωγοφ, πολυηωνικά). Ρεροφ – Αζροσ (μονάδα επαγωγισ). 

  

7. Ψεχνολογίεσ Ανάκτθςθσ Απορριπτόμενθσ Κερμότθτασ από Χυςτιματα Ραυτικισ Υρόωςθσ: Ψεχνικζσ ανάκτθςθσ 
κερμότθτασ καυςαερίων από ναυτικζσ μθχανζσ (diesel, αεριοςτρόβιλουσ) προσ παραγωγι κερμικισ/ ψυκτικισ και 
θλεκτρικισ ιςχφοσ. Ψεχνολογίεσ αφαλάτωςθσ καλαςςίου φδατοσ μζςω ανάκτθςθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ από 
ναυτικοφσ κερμοκινθτιρεσ. Ϊςμωςθ. Ωςμωτικι πίεςθ.  

  

8. Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων (α): Χυνεργαςία κινθτιριων μθχανϊν και αξονικοφ ςυςτιματοσ. Πετάδοςθ κίνθςθσ με 
μειωτιρεσ ςτροφϊν. Χφνδεςμοι αξόνων. Ξιβϊτια αναςτροφισ. Ελικοφόροι άξονεσ. Ζλικεσ μεταβλθτοφ ι ρυκμιηόμενου 
βιματοσ. Ωςτικοί τριβείσ. Υρωραίοσ ζλικασ χειριςμϊν.  

  

9. Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων (β): Ζδρανα και Οίπανςθ. Είδθ λίπανςθσ (Ωδροδυναμικι, μικτι). Ψριβείσ ολίςκθςθσ. 
Ψριβείσ κφλιςθσ. Ακροπρυμναία ζδρανα. Χτακεροποίθςθ και υποςτιριξθ χειριςμϊν πλοίου. Πθχανιςμοί πθδαλιουχίασ 
– Υθδάλια. Χυςτιματα ςτακμιςτϊν. Χυςτιματα ελζγχου και παραμετρικισ επιτιρθςθσ του προωςτιριου ςκεφουσ. 
Χυςτιματα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                    ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο                                          ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                    Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   6 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί  να αποκτιςουν  τισ απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τουσ Πεταςχθματιςτζσ και για 
τισ Θλεκτρικζσ Πθχανζσ, με ζμφαςθ ςτα είδθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία/ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ και τισ 
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν των θλεκτρικϊν 
μθχανϊν.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Πεταςχθματιςτζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Χ.Ρ.Δ. 
2. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Χ.Ρ.Δ. 
3. «Χυμπλθρωματικά κεφάλαια ςτισ θλεκτρικζσ μθχανζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Χ.Ρ.Δ. 
4. «Εργαςτθριακά Υειράματα ςτισ θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Α. Παγουλάσ, Ξ. Φωςτιζρθσ, Π. Βικάτοσ. 
5. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Ψεγόπουλοσ. 
6. «Θλεκτροτεχνικζσ εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευζσ», Λ. Υρουςαλίδθσ, Εκδ. Χυμμετρία, 2012. 
7. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Χ.Ρ.Βαςιλακόπουλου, 2006, Μδρυμα Ευγενίδου. 
8. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ» (2 τόμοι), Α.Γ.Βλάχου, 2016, Μδρυμα Ευγενίδου. 
9. «Θλεκτρομαγνθτιςμόσ και Εφαρμογζσ», Α. Παγουλάσ, Χ.Ρ.Δ. 2013 (B’ ζτουσ). 
10.«Ψεχνικζσ ελζγχου κινθτιρων» Irv. M. Gottlieb. 
11.«Ψεχνικζσ ελζγχου κινθτιρων» Υ. Χελουντου, Χ. Υεραιου. 
12. Χθμειϊςεισ διδαςκόντων. 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα 
 
Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 

1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  
- Χτοιχεία κεωρίασ κυκλωμάτων & θλεκτρομαγνθτικϊν κυκλωμάτων. Ειδικότερα  

 3φαςικά (ςυνδεςμολογίεσ Ω – Δ, V, Λ, ιςχφεσ, ΧΛ και διόρκωςθ ΧΛ, ...), τρίγωνο / αςτζρασ,  

 Παγνθτικά υλικά & κυκλϊματα. Θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. Ρόμοσ του Faraday.  Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ 
γραμμικισ μθχανισ (γεννιτριασ - κινθτιρα), ιςοηφγιο ιςχφοσ, Αρχι λειτουργίασ θλεκτρικισ  πζδθσ.  

- Δομι – ςτοιχεία ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ - Είδθ θλεκτρικϊν μθχανϊν, Γενικι περιγραφι καταςκευαςτικισ 
δομισ θλεκτρικϊν μθχανϊν. 

- Χτακμοί παραγωγισ ξθράσ και πλοίων (θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ), διανομι / δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ - Πια ςφντομθ 
επεξιγθςθ του θλεκτρικοφ δικτφου ξθράσ και πλοίων.  

- Υαραγωγι τάςθσ, βαςικι γεννιτρια εναλλαςςομζνου και ςυνεχοφσ ρεφματοσ – ειςαγωγι ςτο ςτρεφόμενο μαγνθτικό 
πεδίο. 

 

2. ΠΕΨΑΧΧΘΠΑΨΛΧΨΕΧ 
- Ξαταςκευαςτικά ςτοιχεία – δομι / είδθ. 
-  Λδανικόσ & πραγματικόσ μεταςχθματιςτισ  αρχζσ λειτουργίασ και τφποι, ιςοδφναμο κφκλωμα, Υειραματικόσ 

Υροςδιοριςμόσ παραμζτρων Π/Χ, Εκατοςτιαίασ Υτϊςθσ Ψάςθσ, Χυντελεςτι απόδοςθσ.  
- Ψριφαςικοί μεταςχθματιςτζσ – καταςκευαςτικά ςτοιχεία – Υαραλλθλιςμόσ Π/Χ. 
- Χριςθ Π/Χ ςε εγκαταςτάςεισ πλοίων, STANAG. 
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- Π/Χ Απομόνωςθσ, Αυτομεταςχθματιςτζσ, μεταςχθματιςτζσ οργάνων, άλλεσ Ειδικζσ Ξατθγορίεσ Π/Χ χαμθλισ και υψθλισ 
ςυχνότθτασ. 

 

 Εργαςτθριακι άςκθςθ Π/Χ.  
- Υειραματικόσ Υροςδιοριςμόσ ιςοδυνάμου κυκλϊματοσ και παραμζτρων Π/Χ.  
- Εκατοςτιαία Υτϊςθ Ψάςθσ, Βακμόσ απόδοςθσ, Χυντελεςτισ Λςχφοσ, Χυντελεςτισ απόδοςθσ και πειραματικόσ 

υπολογιςμόσ αυτϊν. 
  

3. ΑΦΧΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ / ΘΟΕΞΨΦΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΠΕΨΑΨΦΣΥΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  / ΨΩΥΣΛ ΘΟ. ΠΘΧΑΡΩΡ 
- Εν ςυντομία καταςκευαςτικι δομι, μζρθ / εξαρτιματα / τυλίγματα, γενικι περιγραφι διαφόρων τφπων Θλ. Πθχανϊν, 

Πεγζκθ: Ε, Ψ, n, ω, V, I, cosφ, Φ, θ. 
- Χυνεργαςία Ξινθτιριασ και Χτρεφόμενθσ μθχανισ, καμπφλθ Ψ(n). 
- Υαραγωγι Ε και Ψ και ερμθνεία λειτουργίασ Θλ. Πθχ. με βάςθ τον Θ/Π (Lenz, Laplace, Φοπι μεταξφ Παγνθτικϊν πεδίων). 
- Χτρεφόμενο Παγν. Υεδίο 3φαςικοφ τυλίγματοσ: Bs, Br, Bsr, δsr, W διάκενου, Φ ανά πόλο, Ψ = k Bs Br sinδsr, B = … 

3φαςικοφ τυλίγματοσ, Ε =4.44NfΦ = k1Φn.  
 
4. ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 
- Είδθ και χριςθ γεννθτριϊν εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Ξατθγορίεσ ςυγχρόνων γεννθτριϊν (ΧΓ).  
- Ξαταςκευι ΧΓ. Υόλοι, ΧΓ με εκτφπουσ πόλουσ, ΧΓ με κυλινδρικό δρομζα. Ψφξθ ΧΓ. Χυςτιματα διεγζρςεωσ ΧΓ (Χτατό, 

Χφςτθμα άνευ ψθκτρϊν).  
- Υαραγωγι Εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Αρχι λειτουργίασ ΧΓ, Πθχανικζσ/Θλεκτρικζσ μοίρεσ, Χυχνότθτα επαγόμενθσ 

τάςθσ, Χφγχρονθ ςυχνότθτα – Χφγχρονθ ταχφτθτα. 
- Πονοφαςικοί εναλλακτιρεσ – μονοφαςικζσ γεννιτριεσ. 
- Ψριφαςικοί εναλλακτιρεσ. 
- Ψιμι θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα. Πζκοδοι για ρφκμιςθ τθσ θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα. 
- Υαράμετροι Χφγχρονθσ μθχανισ Οειτουργία εναλλακτιρων με φορτίο. (Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ Γεννιτριασ *Χτατικι 

Χαρακτθριςτικι ΧΦ και ΕΦ (Χακ) / Χαρακτθριςτικι Βραχυκυκλϊςεωσ (Χβρ), κλπ / Χαρακτθριςτικι τάςεωσ / Ξαμπφλεσ 
Διεγζρςεωσ Γεννιτριασ / Χαρακτθριςτικι φορτίου). 

- Κζςθ ςε λειτουργία εναλλακτιρα. 
- Ψρόποι ςυνδεςμολογίασ των φάςεων μιασ γεννιτριασ. Αλλθλζνδετο 3φ ςφςτθμα. Ξωδικοποίθςθ ακροδεκτϊν 

ςυνδζςεων. 
- Υαράλλθλθ λειτουργία Χυγχρονθσ 3φαςικισ  Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Χυνκικεσ, 

διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.). 
- Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εναλλακτιρων. 
- Λςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ αποδόςεωσ εναλλακτιρα. 
- Βλάβεσ και επιςκευι γεννθτριϊν Ε.Φ. 
- Χφγχρονοι Ξινθτιρεσ. Ξαμπφλεσ V. Χριςθ ΧΞ ςαν πυκνωτι για διόρκωςθ ΧΛ. 
- Χριςθ Χφγχρονων Πθχανϊν ςτο Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
 

 Εργαςτθριακι άςκθςθ 
- Εφρεςθ ιςοδφναμου κυκλϊματοσ ςφγχρονθσ τριφαςικισ γεννιτριασ μζςω δοκιμϊν ανοικτοφ κυκλϊματοσ, 

βραχυκφκλωςθσ και ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Ψριφαςικι γεννιτρια υπό φορτίο. Χάραξθ χαρακτθριςτικϊν.  
- Υαράλλθλθ λειτουργία Χφγχρονθσ 3φαςικισ Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Χυνκικεσ, 

διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.). 
 

5. ΕΥΑΓΩΓΛΞΕΧ ΘΟ. ΠΘΧΑΡΕΧ – ΕΥΑΓΩΓΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
- Αςφγχρονοι τριφαςικοί κινθτιρεσ με βραχυκυκλωμζνο δρομζα (ΞΒΔ). 

 Ψαξινόμθςθ επαγωγικϊν κινθτιρων. 

 Εκκίνθςθ αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα. 

  Ζλεγχοσ ςτροφϊν αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα (ΞΒΔ). 

 Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ ΞΒΔ. 

 Υζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα βραχυκυκλωμζνου δρομζα. 
- Αςφγχρονοι τριφαςικοί Ξινθτιρεσ με Δακτυλιοφόρο Δρομζα (ΞΔΔ). 

 Ξαταςκευαςτικά ςτοιχεία. 

 Εκκίνθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια. 
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 Φφκμιςθ ςτροφϊν αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια (ΞΔΔ). 

 Υζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια. 
- Αςφγχρονοι Πονοφαςικοί κινθτιρεσ. 

 Αρχι λειτουργίασ Αςφγχρονου Πονοφαςικοφ Ξινθτιρα (ΑΠΞ). 

 Είδθ, γενικά χαρακτθριςτικά και χριςεισ Α.Π.Ξ. 
- Ξαταςκευι, ςυνδεςμολογία, τυποποίθςθ και άλλα χαρακτθριςτικά. 
- Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ – Φφκμιςθ ταχφτθτασ περιςτροφισ. 
- Χυνδεςμολογίεσ και τυποποίθςθ ακροδεκτϊν. 
- Χριςθ ςτα πλοία του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
 

 Εργαςτθριακι άςκθςθ 
- Φόρτιςθ επαγωγικοφ κινθτιρα τυλιγμζνου δρομζα με δυναμόμετρο. Εφρεςθ ολίςκθςθσ (S), ςυντελεςτι ιςχφοσ (cosφ) και 

βακμοφ απόδοςθσ (θ%) υπό διάφορα μθχανικά φορτία. 
- Φόρτιςθ επαγωγικοφ κινθτιρα με ςυνδεδεμζνεσ αντιςτάςεισ ςτον δρομζα. 
- Ζλεγχοσ επαγωγικοφ κινθτιρα μζςω αντιςτροφζα (inverter). Για ςτακερι ροπι φορτίου μζςω δυναμόμετρου, μεταβολι 

τθσ ςυχνότθτασ του ςτροφζα, καταγραφι των βαςικϊν μεταβλθτϊν. 
 

6. ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΕΩΠΑΨΣΧ (ΧΦ / DC). 
- Γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Αρχι λειτουργίασ των γεννθτριϊν Χ.Φ.  

 Ξαταςκευι των μθχανϊν Χ.Φ. 

 Είδθ γεννθτριϊν Χ.Φ. 

 Θλεκτρεγερτικι δφναμθ μιασ γεννιτριασ ΧΦ. 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά, Σνομαςτικά μεγζκθ. 

 Αντίδραςθ του επαγωγικοφ τυμπάνου - Χπινκθριςμοί και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. 

 Υαράλλθλθ λειτουργία γεννθτριϊν ΧΦ. 
- Ξινθτιρεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Είδθ κινθτιρων Χ.Φ. 

 Φοπι των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Αντιθλεκτρεγερτικι δφναμθ κινθτιρα Χ.Φ. 

 Φεφμα εκκινιςεωσ – Εκκινθτζσ. 

 Ψαχφτθτα περιςτροφισ των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Λςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ απόδοςθσ των κινθτιρων Χ.Φ. 

 Διζγερςθ κινθτιρων Χ.Φ. 

 Αντίδραςθ τυμπάνου κινθτιρων Χ Φ. 
- Χριςθ των μθχανϊν Χ.Φ. ςτα πλοία του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
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Κατεφκυνςθ:   ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                        ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ I 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ I 
                                                ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                      Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     19 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν ςτοιχείων θλεκτρονικισ. Χτο επόμενο ςτάδιο 
παρουςιάηεται θ χριςθ τουσ ςε βαςικά Αναλογικά Θλεκτρονικά Ξυκλϊματα, όπωσ για παράδειγμα, κυκλϊματα διόδων, 
τροφοδοτικά και φίλτρα. Επιπροςκζτωσ, οι εκπαιδευόμενοι κατανοοφν τον τρόπο λειτουργίασ και ςχεδιαςμοφ των 
διακριτϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων κακϊσ επίςθσ και τισ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ, τρόπουσ απεικόνιςθσ και 
τισ μεκόδουσ μζτρθςθσ των θλεκτρονικϊν ςθμάτων τα οποία υφίςτανται πριν και μετά τθν επεξεργαςία τουσ. Χτον 
προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν οργάνων και δεξιότθτεσ για τθν καταςκευι θλεκτρονικϊν 
κυκλωμάτων τθ λιψθ και επεξεργαςία των μετριςεων κακϊσ και τθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και πειραματικϊν 
αποτελεςμάτων, όπωσ και αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ’ ζτουσ» , Ε. Ξαραγιάννθ, Π. Χκλαβοφνου, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου, 

Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
2. «Χτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Ξαραγιάννθ, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου,  Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
3. «Αναλογικά Ξυκλϊματα Ψθλεπικοινωνιϊν» , Ε. Ξαραγιάννθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   (α) Πακθματικά (Ανάλυςθ Fourier, Πιγαδικοί Αρικμοί, Υίνακεσ, Απλά ολοκλθρϊματα, Διαφορικζσ 
Εξιςϊςεισ)  
(β) Θλεκτροτεχνία (Κεωρία Ξυκλωμάτων: Χτοιχεία δικτφου, Βαςικά Κεωριματα, απόκριςθ κυκλϊματοσ ςτο πεδίο του 
χρόνου και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ). 
(γ) Θλεκτροτεχνία (Ανάδραςθ). 
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

1. Αρχζσ λειτουργίασ λυχνιϊν και θμιαγωγικϊν διόδων. Δίοδοσ λυχνία, αντιςτοιχία με τισ αρχζσ λειτουργίασ των 

θλεκτρονικϊν θμιαγωγικϊν ςτοιχείων.Ξρυςταλλοδίοδοσ, Δίοδοσ Zener. Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ. 

 Εργαςτιριο 1ο : Όργανα μετριςεων και χριςθ δοκιμαςτικισ πλακζτασ – breadboard . 

Σκοπόσ του ειςαγωγικοφ εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ των εργαςτθριακϊν οργάνων 
(παλμογράφο, εργαςτθριακό τροφοδοτικό, γεννιτρια ςυχνοτιτων, πολφμετρο) κακϊσ και τθ χριςθ του breadboard με τθν 
υλοποίθςθ απλϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων. 
 Εργαςτιριο 2ο : Κρυςταλλοδίοδοσ. 

 Εργαςτιριο 3ο : Κυκλϊματα Ψαλιδιςτϊν. 

 Εργαςτιριο 4ο : Δίοδοσ Zener, ςτακεροποίθςθ τάςθσ. 

2. Ανορκωτικζσ διατάξεισ και Ψροφοδοτικά. Απλι – διπλι ανόρκωςθ, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία διόδων που            
χρθςιμοποιοφνται ςε ανορκωτικζσ διατάξεισ, κυκλϊματα εξομάλυνςθσ (φίλτρα C, Υ και L). 
 Εργαςτιριο 5ο : Ανορκωτικζσ διατάξεισ.  

 Εργαςτιριο 6ο : Τροφοδοτικά. 

3. Υακθτικά φίλτρα.  
  Ψαξινόμθςθ, Χυνάρτθςθ Πεταφοράσ, Ξλίςθ ςτθ ηϊνθ αποκοπισ, decibel, Ξυκλϊματα Σλοκλιρωςθσ και Διαφόριςθσ, 
Χχεδίαςθ και Ανάλυςθ Βακυπερατοφ, Ωψιπερατοφ, Ηωνοπερατοφ, ηωνοαποκοπτικοφ, φίλτρα ανϊτερθσ τάξθσ. 
 Εργαςτιριο 7ο : Εκμάκθςθ προγράμματοσ προςομοίωςθσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων. 

 Εργαςτιριο 8ο : Πακθτικά φίλτρα. 
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Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ απόκριςθσ κζρδουσ ενόσ βακυπερατοφ και ενόσ υψιπερατοφ 
πακθτικοφ φίλτρου εργαςτθριακά και ςφγκριςθ τθσ απόκριςθσ με τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ. 

4. Ψελεςτικόσ Ενιςχυτισ, Ενεργά φίλτρα. 
 Ξυκλϊματα τελεςτικοφ ενιςχυτι (ακροιςτισ, πολλαπλαςιαςτισ, διαφοριςτισ, ολοκλθρωτισ κ.α.). 
 Χχεδίαςθ και ανάλυςθ ενεργϊν φίλτρων με μακθματικά πρότυπα, Φίλτρα ανϊτερθσ τάξθσ. 

 Εργαςτιριο 9ο : Τελεςτικόσ Ενιςχυτισ. 

 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ των διαφόρων ςυνδεςμολογιϊν του τελεςτικοφ ενιςχυτι και ο ρόλοσ τθσ 

ανάδραςθσ ςτθ διαμόρφωςθ του κζρδουσ τάςθσ. 

 Εργαςτιριο 10ο : Ενεργά Φίλτρα.  

Σκοπόσ του πειράματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ (κεωρθτικά), θ προςομοίωςθ, θ καταςκευι και οι μετριςεισ ενεργϊν φίλτρων. 
5.   Transistor Διπολικϊν Ενϊςεων. 
   Γενικι περιγραφι, φυςικι κεϊρθςθ και μακθματικι ανάλυςθ λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ και   

     ςυνδεςμολογίεσ. 

 Εργαςτιριο 11ο : Τρανηίςτορ Διπολικϊν Ενϊςεων. 

 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ μζτρθςθ και χάραξθ χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν ρεφματοσ - τάςθσ διπολικοφ  

τρανηίςτορ. 

6. Ειδικζσ δίοδοι και εφαρμογζσ. 
 Ειδικζσ Δίοδοι (Κερμοαντιςτάςεισ, VDR, Varicap, Tunnel, Gunn, κ.α.). 
  Σπτικοθλεκτρονικζσ Διατάξεισ Θμιαγωγϊν (Laser, Φωτοδίοδοσ, οπτικοί ενιςχυτζσ, πακθτικζσ οπτικζσ διατάξεισ και   
       φίλτρα). 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                        ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                    ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                           Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να εξοικειωκοφν με τθ ςυμπεριφορά των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων τόςο ςτο ςυνεχζσ όςο και ςτο 
εναλλαςςόμενο ρεφμα και να εφαρμόηουν τα κεωριματα και τισ ςυςτθματικζσ μεκόδουσ των κυκλωμάτων ςτθν ανάλυςθ 
και κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ κάκε θλεκτρικοφ αλλά και θλεκτρονικοφ κυκλϊματοσ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
«Θλεκτροτεχνία», Υερράκθ – Βαςιλείου, Ψόμοσ 1οσ, 2001, Μδρυμα Ευγενίδου. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ.  
1.1 Γενικά, ςφςταςθ τθσ φλθσ, Ρόμοσ του Coulomb. 
2. ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
2.1 Ζννοια, ζνταςθ πεδίου, δυναμικό πεδίου, αρχι επαλλθλίασ. 
2.2 Διαφορά δυναμικοφ, πεδίο Coulomb. 
2.3 Ξίνθςθ θλεκτρικοφ πεδίου, θλεκτρικι ροι, πυκνότθτα πεδίου.  
3.ΥΩΞΡΩΨΕΧ. 
3.1 Χωρθτικότθτα αγωγοφ, χωρθτικότθτα γραμμϊν αγωγοφ. 
3.2 Χυνδεςμολογία πυκνωτϊν (παράλλθλθ, ςε ςειρά, μικτι). 
3.3 Ενζργεια φορτιςμζνου πυκνωτι, πυκνότθτα ενζργειασ θλεκτρικοφ πεδίου. 
4. ΔΛΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΧΕ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
4.1 Γενικά, διθλεκτρικι ςτακερά, διθλεκτρικι αντοχι. 
4.2 Σριακζσ ςυνκικεσ, διάκλαςθ δυναμικϊν γραμμϊν. 
4.3 Θλεκτρικό δίπολο, θλεκτρικι ροπι, διθλεκτρικι πόλωςθ.   
4.4 Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου μζςα ςε διθλεκτρικό. 
4.5 Ψφποι και βιομθχανικι καταςκευι πυκνωτϊν.  
4.6 Υιεηοθλεκτριςμόσ, θλεκτρικό πεδίο τθσ γθσ, αλεξικζραυνο. 
5. ΡΣΠΣΧ ΨΣΩ OHM – ΑΡΨΛΧΨΑΧΘ ΑΓΩΓΣΩ. 
5.1 Θλεκτρικό ρεφμα – θλεκτρικζσ πθγζσ – θλεκτρικά κυκλϊματα. 
5.2 Ρόμοσ του Ohm – αντίςταςθ αγωγοφ – ειδικι αντίςταςθ. 
5.3 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
5.4 Χυνδεςμολογία αντιςτάςεων (ςε ςειρά, παράλλθλθ, μικτι). 
5.5 Βιομθχανικι καταςκευι αντιςτατϊν – κϊδικασ χρωμάτων. Φοοςτάτεσ και Υοτενςιόμετρα. 
6. ΚΕΦΠΛΞΣΧ ΡΣΠΣΧ ΨΣΩ JOULE, ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ. 
6.1 Κερμικόσ νόμοσ του Joule, εφαρμογζσ. 
6.2 Ωπολογιςμόσ των αγωγϊν ςε πυκνότθτα ρεφματοσ και πτϊςθ τάςεωσ.  
7. ΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ. 
7.1 Ειςαγωγι, οριςμοί, κανόνεσ Kirchhoff. 
7.2 Υθγζσ τάςεωσ και πθγζσ ρεφματοσ, ςυνδεςμολογία. 
7.3 Πζκοδοσ βρογχικϊν εντάςεων για τθν επίλυςθ δικτφου. 
7.4 Πζκοδοσ κομβικϊν εντάςεων για τθν επίλυςθ δικτφου. 
7.5 Γζφυρεσ Χ.Φ., γζφυρα Wheatsrone.  
7.6 Διαιρζτεσ – καταμεριςτζσ τάςεωσ.  
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7.7 Ξυκλϊματα Χ.Φ. για φόρτιςθ και εκφόρτιςθ πυκνωτϊν. 
8. ΚΕΩΦΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΔΛΞΨΩΩΡ.  
8.1 Ειςαγωγι, κεϊρθμα Kenelly. 
8.2 Κεϊρθμα τθσ επαλλθλιάσ ι υπζρκεςθσ.  
8.3 Κεωριματα των ιςοδφναμων πθγϊν, κεϊρθμα Thevelin, κεϊρθμα Norton. 
8.4 Κεϊρθμα τθσ αμοιβαιότθτασ ι μετάβαςθσ.  
8.5 Κεϊρθμα μζγιςτθσ μεταφοράσ ιςχφοσ. 
9. ΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΦΑΛΡΣΠΕΡΑ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΕΥΑΦΘ ΔΩΣ ΠΕΨΑΟΟΩΡ. 
9.1 Εξαγωγι θλεκτρονίων από τα μζταλλα, φαινόμενα κατά τθν επαφι δφο ομοίων μετάλλων, κερμοθλεκτρικό φαινόμενο. 
10. ΑΓΩΓΛΠΣΨΘΨΑ ΩΓΦΩΡ. 
10.1 Γενικά, οριςμοί, θλεκτρόλυςθ, θλεκτρολυτικό δυναμικό. 
10.2 Ψο βολτάμετρο ωσ αποδζκτθσ, Θλεκτρικά ςτοιχεία, Χτοιχείο Leclanche, Χυνδεςμολογία θλεκτρικϊν ςτοιχείων, 
Χυςςωρευτζσ, Χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςςωρευτϊν.  
10.3 Χυςςωρευτζσ μολφβδου. 
11. ΠΑΓΡΘΨΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
11.1 Γενικά, Φυςικοί και τεχνθτοί μαγνιτεσ, Παγνθτικό πεδίο.Ρόμοσ Laplace – Παγνθτικι επαγωγι, Δφναμθ Laplace ςε 
ρευματοφόρο αγωγό.  
11.2 Παγνθτικι ροπι – Παγνθτικό δίπολο, Παγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ – Παγνθτικι ροι. Ρόμοσ Coulomb ςτο 
Παγνθτιςμό. 
12. ΥΦΣΕΟΕΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΓΡΘΨΛΞΣΩ ΥΕΔΛΣΩ – ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΧΠΣΧ. 
12.1 Γενικά, Ψο μαγνθτικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγοφ – Ρόμοσ Biot και Savart, Κεϊρθμα του Ampere. 
12.2 Επίλυςθ χαρακτθριςτικϊν μορφϊν μαγνθτικϊν πεδίων.  
13. Θ ΩΟΘ ΠΕΧΑ ΧΕ ΠΑΓΡΘΨΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
13.1 Ειςαγωγι – Παγνθτικι διαπερατότθτα, Παγνθτικι ροπι ςε υλικά – Επιφανειακό ρεφμα, Παγνθτικι διζγερςθ, 
Παγνθτικι κωράκιςθ. 
13.2 Παγνθτικι υςτζρθςθ, Απϊλειεσ από μαγνθτικι υςτζρθςθ. 
13.3 Θλεκτρομαγνιτεσ και εφαρμογζσ τουσ. 
14.ΕΥΑΓΩΓΘ. 
14.1Γενικά, Ρόμοσ Faraday, Φορά επαγωγικοφ ρεφματοσ – Ρόμοσ Lenz, Δινορρεφματα. 
14.2Αυτεπαγωγι (παραδείγματα), Αποτελζςματα τθσ αυτεπαγωγισ, Ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου, Αμοιβαία επαγωγι. 
14.3 Χυνδεςμολογία πθνίων αυτεπαγωγισ (ςε ςειρά, παράλλθλθ). 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                    ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΦΕΩΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                                  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    6 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςτθ κερμοδυναμικι και να εξοικειωκοφν με τισ 
κεμελιϊδεισ ζννοιεσ (τζλειο αζριο, εςωτερικι ενζργεια, κερμότθτα, ζργο, ενκαλπία, εντροπία), τα τρία κερμοδυναμικά 
αξιϊματα (μθδενικό, πρϊτο και δεφτερο), κακϊσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν ςε κερμοδυναμικζσ μεταβολζσ και κφκλουσ. Θ 
κεωρθτικι γνϊςθ εμπεδϊνεται με υπολογιςμοφσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Κερμοδυναμικι Λ», Δ. Α. Ξουρεμζνου, Εκδόςεισ Χυμεϊν, 1988, 
2. «Κερμοδυναμικι», Γ. Παλαχία, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ. 
3. «Κερμοδυναμικι για μθχανικοφσ», Y.A. Cengel and M. Boles, 3θ Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Ψηιόλα, 1998. 
4.  Χθμειϊςεισ διδάςκοντα. 
 
Ρροαπαιτοφμενα 
 
Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Σι 
εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια και τα υπολογιςτικά κζματα 
πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Ειςαγωγι: Σριοκζτθςθ τθσ κερμοδυναμικισ ωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Υεδία εφαρμογισ. Χυςτιματα μονάδων. 

Βαςικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ. Κερμοκραςία. Ξλίμακεσ κερμοκραςίασ. Πζτρθςθ Κερμοκραςίασ. Εργαςτιριο: Πζτρθςθ 
κερμοκραςιϊν – Κερμόμετρα. Ανεμόμετρο. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με επεξεργαςία και ανάλυςθ των 
πειραματικϊν μετριςεων. 

2. Κερμοδυναμικά Χυςτιματα: Σριςμόσ ανοικτοφ και κλειςτοφ κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ. Κερμικι & κερμοδυναμικι 
ιςορροπία. Αδιαβατικό Χφςτθμα. Πθδενικό κερμοδυναμικό αξίωμα. 

3. Ζργο – Εςωτερικι Ενζργεια – Κερμότθτα – Ζργο: Ειδικό ζργο. Υροςιμανςθ ζργου. Εςωτερικι Ενζργεια. Εξάρτθςθ 
εςωτερικισ ενζργειασ από αρχικι και τελικι κατάςταςθ μζςου. Κερμότθτα. Υροςιμανςθ κερμότθτασ. Φυκμόσ 
μεταφοράσ κερμότθτασ. Ειδικά μεγζκθ. Εντατικά μεγζκθ. Εκτατικά μεγζκθ. 

4. Υρϊτοσ Κερμοδυναμικόσ Ρόμοσ: Σριςμόσ ζργου ογκομεταβολισ για κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Σριςμόσ 
τεχνικοφ ζργου και ζργου ροισ για ανοικτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Ενκαλπία. Διατφπωςθ 1ου Κερμοδυναμικοφ 
Ρόμου για Ανοικτό και Ξλειςτό Χφςτθμα. Γενικευμζνθ μορφι 1ου Κερμοδυναμικοφ Ρόμου. 

5. Ψζλειο Αζριο: Χφςτθμα pVT. Σριςμόσ Ψελείου Αερίου. Ξαταςτατικι Εξίςωςθ Ψελείου Αερίου. 
6. Κερμοδυναμικζσ Πεταβολζσ Ψελείου Αερίου:  Βαςικζσ μεταβολζσ για ανοικτό και κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. 

Λςόογκθ. Λςόκλιπτθ. Λςοκερμοκραςιακι. 
7. Κερμοδυναμικζσ Πεταβολζσ Ψελείου Αερίου:  Βαςικζσ μεταβολζσ για ανοικτό και κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. 

Αδιαβατικι. Υολυτροπικι. Εργαςτιριο: Κερμαντιρασ – Κερμιδομετρθτισ. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν 
επεξεργαςία των μετριςεων. 

8. Ξυκλικζσ Πεταβολζσ: Σριςμόσ κυκλικισ μεταβολισ. Δεξιόςτροφοσ κφκλοσ παραγωγισ ζργου. Αριςτερόςτροφοσ κφκλοσ 
παραγωγισ ψφξθσ. Ξφκλοσ Carnot τελείου αερίου. 

9. Αρχι Κερμικισ & Ψυκτικισ Πθχανισ – Αντλίασ Κερμότθτασ: Υεριγραφι κερμικισ μθχανισ και οριςμόσ βακμοφ 
απόδοςθσ. Υεριγραφι λειτουργίασ ψυκτικισ μθχανισ και αντλίασ κερμότθτασ. Σριςμόσ ςυντελεςτι λειτουργίασ για 
ψυκτικι μθχανι και ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ για αντλία κερμότθτασ. 

10. Δεφτεροσ Κερμοδυναμικόσ Ρόμοσ: Αναςτρζψιμα και μθ φαινόμενα. Δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. Διατφπωςθ 
Clausius. Διατφπωςθ Kelvin-Planck. Λςοδυναμία δυο διατυπϊςεων. 

11. Εντροπία – Χχζςεισ Maxwell – Χχζςεισ Tds: Σριςμόσ Εντροπίασ. Ωπολογιςμόσ εντροπίασ βαςικϊν μεταβολϊν τελείου 
αερίου. Διαγράμματα T-s και h-s (Πollier). Κεωρθτικι εντροπία ανάμιξθσ αερίου μίγματοσ. Εντροπία μθ αναςτρζψιμων 
μεταβολϊν. Ελεφκερθ ενκαλπία. Ελεφκερθ εςωτερικι ενζργεια. Χχζςεισ Maxwell. Λδιότθτεσ μιγμάτων αερίων. 
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12. Υραγματικά Αζρια: Χυντελεςτισ ςυμπιεςτότθτασ. Διαγράμματα – πίνακεσ πραγματικϊν αερίων. Πεταβολζσ 
πραγματικϊν αερίων. Σριςμόσ ιςεντροπικοφ βακμοφ ςυμπίεςθσ και εκτόνωςθσ. Χτραγγαλιςμόσ Joule – Thomson. 
Λδιότθτεσ μιγμάτων αερίων. 

13. Ξαταςτατικι εξίςωςθ Van der Waals. Άλλεσ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ. Ωπολογιςτικό Κζμα: Χριςθ διαφόρων 
καταςτατικϊν εξιςϊςεων (Van der Waals, Redlich – Wong) για υπολογιςμό ιδιοτιτων πραγματικϊν αερίων. Σι 
ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τα αποτελζςματα. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                           ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΨΩΡ ΦΕΩΧΨΩΡ 
         
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΨΩΡ ΦΕΩΧΨΩΡ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΦΕΩΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                              ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                    Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    2 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςτθ μθχανικι των ρευςτϊν κακϊσ και ςτισ αρχζσ, κεωρίεσ 
και κεωριματα που ορίηουν και περιγράφουν τα φαινόμενα τθσ ροισ των αερίων και των υγρϊν. Θ κεωρθτικι γνϊςθ 
εμπεδϊνεται με υπολογιςμοφσ ςε τεχνικζσ εφαρμογζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ 
1. «Πθχανικι των ρευςτϊν», Ρ. Υάντηαλθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, 2017. 
2. «Marine hydrodynamics», Newman, The Mit Press.  
3. «Πθχανικι ρευςτϊν», Streeter & Wylie, Εκδ. Φοφντασ. 
4.   Χθμειϊςεισ Διδάςκοντα. 
 
Ρροαπαιτοφμενα Πακθματικά 
 
Ραρατθριςεισ Σι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 8% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται 
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι ςπουδαςτζσ κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

1. Ειςαγωγι - Αντικείμενο τθσ Πθχανικισ των Φευςτϊν: Ξαταςτάςεισ τθσ φλθσ. Ωπόκεςθ τθσ ςυνζχειασ. Δυνάμεισ ςτα 
ρευςτά. Παηικζσ και επιφανειακζσ δυνάμεισ, θ ζννοια τθσ πίεςθσ και τθσ διατμθτικισ τάςθσ. Λξϊδεσ ρευςτοφ, 
ςυμπιεςτότθτα ρευςτοφ. 

2. Βαςικζσ Εξιςϊςεισ: Εξίςωςθ ςυνζχειασ, διαφορικι και ολοκλθρωτικι μορφι, απλζσ εφαρμογζσ, γραμμζσ  ροισ και 
τροχιζσ, διερεφνθςθ εξιςϊςεων Euler, Ωδροςτατικι. 

3. Εφαρμογζσ επί τθσ Ωδροςτατικισ: Υίεςθ επί επιφανειϊν, κζντρα πίεςθσ, ιςορροπία ςωμάτων εντόσ ρευςτοφ. Άνωςθ 
και κζντρο άντωςθσ, υγρά ςε περιςτροφι, εξίςωςθ κίνθςθσ με ιξϊδεσ, γενικι ανάπτυξθ εξιςϊςεων Navier - Stokes 
χωρίσ μακθματικζσ αποδείξεισ. 

4. Εξίςωςθ Bernoulli: Σλοκλιρωςθ εξιςϊςεωσ Euler ςε μία γραμμι ροισ, απλι μορφι εξίςωςθσ Bernoulli, ςτρόβιλοσ και 
αςτρόβιλοσ ροι (οριςμοί), γενικευμζνθ μορφι εξίςωςθσ Bernoulli και 1οσ νόμοσ τθσ Κερμοδυναμικισ. Εφαρμογι 
Bernoulli επεξεργαςία και επίλυςθ υπολογιςτικοφ κζματοσ. 

 5. Σμοιότθτα: Βαςικζσ αρχζσ γεωμετρικισ και δυναμικισ ομοιότθτασ, αδιάςτατεσ παράμετροι, κεϊρθμα Buckingham (π), 
αρικμοί Reynolds, Froude, Mach. εφαρμογι ςε μελζτθ μοντζλων: ζλικεσ, αντλίεσ, αεροδυναμικζσ επιφάνειεσ, ροι ςε 
ςωλινεσ. 

 6. Εκροι Ωγρϊν – Αγωγοί υπό Υίεςθ: Εφαρμογι γενικευμζνθσ εξίςωςθσ Bernoulli, εκροι από οπζσ δοχείων, κεϊρθμα 
Torricelli. 

 7. Κεϊρθμα Σρμισ – Δυναμικι Ενζργεια Φευςτϊν: Κεϊρθμα ορμισ, κεϊρθμα τθσ ροπισ ορμισ. Εφαρμογζσ ςε απλζσ 
περιπτϊςεισ (πτερφγωςθ ςτροβίλων – προϊκθςθ πυραφλων – ζλικασ πλοίου). 

 8. Πετριςεισ Φευςτομθχανικϊν Πεγεκϊν, Θλεκτρομθχανικοί μετατροπείσ πίεςθσ, μανόμετρο ςτιλθσ υγροφ, μετρθτικά 
ςτατικισ και ολικισ πίεςθσ, Ψρόποι μζτρθςθσ ταχφτθτασ (LDA, κερμό νιμα, με τθ διαφορά πίεςθσ). Πζτρθςθ παροχισ 
μάηασ ι όγκου (με τθ διαφορά πίεςθσ, με υπεριχουσ, θλεκτρομαγνθτικά ι επαγωγικά). Πζτρθςθ Υαροχισ Αζρα με 
Ανεμόμετρο. Εφαρμογι του Εικονικοφ Εργαςτθρίου Αεροςτροβίλων - Βακμονόμθςθ ςωλινα τριϊν οπϊν (μζτρθςθσ 
ταχφτθτασ, πίεςθσ και κατεφκυνςθσ ροισ). Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με επεξεργαςία και ανάλυςθ των 
πειραματικϊν αποτελεςμάτων. 

 9. Χτοιχεία Φοισ Υραγματικϊν Φευςτϊν Γφρω από τα Χϊματα: Ζννοια του οριακοφ ςτρϊματοσ, ςτρωτό και τυρβϊδεσ 
οριακό ςτρϊμα, αποκόλλθςθ, αντίςταςθ ςϊματοσ. 
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Κατεφκυνςθ :    ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                 ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΛΛ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΛΛ       
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ    Βϋ       Χειμερινό  Εξάμθνο                                                   ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  15 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Ξφριοσ ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ βαςικϊν γνϊςεων επί κεμάτων του τομζα πλθροφορικισ, που 
κα ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων τουσ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ των 
εκπαιδευόμενων με βαςικζσ ζννοιεσ, τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ του διαδικτφου, των βάςεων δεδομζνων και τθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και θ πρακτικι εκπαίδευςι τουσ ςε ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εφαρμογζσ 
επεξεργαςίασ κειμζνου και υπολογιςτικϊν φφλλων. Ψζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν πρακτικά με τθ χριςθ 
εςωτερικϊν εφαρμογϊν του Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1.«Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Ωπολογιςτϊν», Behrouz Forouzan, 3θ Ζκδοςθ 2015, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ 
2.«Δίκτυα Ωπολογιςτϊν», Andrew S. Tanenbaum, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ 
3.«Ψεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Φφκμιςθσ και Χριςθσ Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι», ΓΕΕΚΑ/ΔΛΞΩΒ, Ζκδοςθ 1.0 2013 
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/texniko-egxeiridio.pdf) 
4.«Ψεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Φφκμιςθσ και Χριςθσ Windows 10 Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι», ΓΕΕΚΑ/ΔΛΞΩΒ, 2017 
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/egxeiridio-rythmishs-ypologisth-windows-10.pdf) 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Επεξεργαςία κειμζνου. 

- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ κειμζνου και ςελίδασ, πίνακεσ, εικόνεσ, αυτοματοποιθμζνο 
κείμενο, περιεχόμενα, παρακολοφκθςθ αλλαγϊν κ.ά). 

 
2. Υπολογιςτικά φφλλα. 

- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ πινάκων, ςυναρτιςεισ, διαγράμματα, φίλτρα κ.ά). 
 
3. Βάςεισ δεδομζνων. 

- Σριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ. 
- Ερωτιματα (queries). 

 
4. Διαδίκτυο. 

- Δίκτυα Θ/Ω (μζςα μετάδοςθσ, IP δίκτυα, δίκτυα δεδομζνων Ωπθρεςιϊν ΩΡΑΡΥ, δίκτυο «ΧΩΗΕΩΛΧ»). 
- Υαγκόςμιοσ Λςτόσ (World Wide Web). 
- Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (λειτουργία, πρωτόκολλα SMTP, POP, IMAP, υπθρεςία e-mail Ω.ΡΑ.Ρ.Υ.). 

 
5. Εςωτερικζσ εφαρμογζσ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
6. Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. 

- Σριςμοί, βαςικζσ ζννοιεσ και παραδείγματα εφαρμογισ. 
-  Ψθφιακζσ υπογραφζσ και θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων. 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ  Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                                  Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                              ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ, μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθ Χχολι να είναι ςε κζςθ να (α) 
ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και 
αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, 
(γ) να ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 
ςτο εξωτερικό και δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν 
απόψεισ, να εκφράηουν , υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν 
ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1)ΟΕΛΞΑ  
 DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe 
 COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins 
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, Ed. MICHIGAN PRESS 
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων, ed. Michigan Press 
 
2) ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Γιαννοφτςου, Κεόδωρου, Χυνταγματάρχθ ε.α., Ξακθγθτι Αγγλικισ ΧΧΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ 
Ορολογίασ (Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Ξωνςταντίνου Ψουρίκθ, Ακινα 2002. 
Πακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ). 
Οεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 1980. 
 
3) ΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Ρομικι 
Βιβλιοκικθ. 
Ρομικό Οεξικό, εκδόςεισ Χταφυλίδθ. 
Χιωτάκθ, Πιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Υλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν, 
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Χάκκουλασ Αντ. Ρ., 2011. 
Ψςιζπα, Χταφρου, Υλθρεξουςίου Ωπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Ωποκζςεων – Schengen, ΩΥΕ, 
«Εννοιολογικό Οεξικό Ρομικισ-Διπλωματικισ Σρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Σργανιςμϊν – Διεκνοφσ 
Υολιτικοφ και Σικονομικοφ Χυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013. 
 
4) ΡΑΩΨΛΞΘΧ-ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χερδίτςα, Υαναγιϊτθ, Πεντάγλωςςο Λεξικό Ναυτικϊν Όρων, ‘Λδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1θ εκδ. 1971. 
Δοφναβθ, Γεωργίου (2005) ΙΜΟ Τυποποιθμζνεσ Ναυτικζσ Φράςεισ Επικοινωνίασ. ‘Λδρυμα Ευγενίδου (http://e-
nautilia.googlecode.com/svn/trunk/pdf/IMO_typopoihmenes_nautikes_fraseis_epikoinwnias.pdf) 
Ξαλπαξίδθ, Υ.Γ., Ξαρυοφφλλθ, Α.Α., Φάμφου Α.Δ. & Ψςαοφςθ Ξ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Πιχελι, Λεξικό Ναυτικϊν & 
Ναυτιλιακϊν ‘Όρων (αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό), εκδόςεισ Χταφυλίδθ, Ακινα 2008. 
Ξαμαρινοφ, Ξωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελλθνικό & ελλθνοαγγλικό λεξικό ναυτικϊν, ναυτιλιακϊν και τεχνικϊν όρων, 
εκδόςεισ Εμμ. Ρ. Χταυριδάκθ, Υειραιάσ 1992. 
Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικϊν-οικονομικϊν-τεχνικϊν κ.λπ. όρων (ελλθνοαγγλικό-αγγλοελλθνικό 
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977. 
 
5) ΒΛΒΟΛΑ-ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
Captain Stuart T. Sheppard, Virginia Evans – Jenny Dooley, Career paths: Merchant Navy (Books 1-2-3), Express Publishing 
2013. 
Virginia Evans, Jenny Dooley and Mark Giendale, Career paths: Fishing and seafood industry (Books 1-2-3), Express 
Publishing. 
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Δευτερευόντωσ: 
John Taylor and James Goodwell (CPO, USN-Ret), Career paths: Navy (Books 1-2-3), Express Publishing. 
Robert G. Samson, English for Careers :The language of the Navy in English 
 
6) ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ & ΞΕΛΠΕΡΑ ΕΥΛ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ Α.ΟΧ.-ΕΟ.ΑΞΨ 
-SOLAS 
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει 
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων 
-MLC 2006 
http://www.emsa.europa.eu/emcip.html (ευρωπαϊκι πλατφόρμα ναυτικϊν ατυχθμάτων - ςυμβάντων) 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  Σι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
του Βϋ εαρινοφ εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ Χτόχοσ του 3ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των  Δοκίμων 
Οιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά 
αντικείμενα ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ - 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Τλοι οι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι 
χωρίσ πιςτοποίθςθ διδάςκονται αναλυτικά ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ 
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ξατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι 
Δόκιμοι αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, 
χρόνοι, ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ 
για όλουσ τουσ Δόκιμουσ του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν 
διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. 
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ : 
 
 Listening: 10 μονάδεσ.  

 Reading: 20 μονάδεσ. 

 Writing: 20 μονάδεσ. 

 Speaking:10 μονάδεσ. 

 Use of English: 10 μονάδεσ. 

                             Ραυτιλιακι- ορολογία:30.  

 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

 
ΑΓΓΛΛΚΑ ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ   
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO 
Vocabulary,Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Οιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ, 
ζρευνασ- διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.). 
Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, δελτίου 
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ 
περιεχομζνου. 
Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150-200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ - 
προτάςεων.   
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Οιμενικισ Αρχισ με κινδυνευόν πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ διάςωςθσ, διάλογοσ 
με μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων   
Use of English: Ροείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ 
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (νοείται ωσ κατακτθκείςα θ 
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs, Word building etc). 
 
ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ 
1) Πζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά. 
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ,  Δ/, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships). 
3) Ψα μζρθ-εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου. 
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.  
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5) Ψα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου. 
6) Ψθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ - Φωνθτικό Αλφάβθτο – Λ.Π.Σ. Standard Vocabulary Ραυτιλιακζσ 
οδθγίεσ.  
7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα. 
8) Χθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων). 
9) Ραυτιλιακζσ μετριςεισ.  
10) Ψα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Κζματα ναυτολόγθςθσ. 
11) Λεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.  
12) Ραυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ  ναυτικϊν κόμπων – Φυμοφλκθςθ. 
13) Ωφαλοχρωματιςμόσ-Χυντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου. 
14) Υθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων. 
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων  - Φόρτωςθ πλοίου και  ςχετικόσ εξοπλιςμόσ. 
16) Πζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ. 
17) Φυμοφλκθςθ. 
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Ραυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.  
19) Ραυτικι μετεωρολογία – καιρόσ – άνεμοι - κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ 
κλίμακα Douglas.  
20) Ραυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων. 
21)Ξανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Πζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.  
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.  
23) Ψα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ). 
24) Πζκοδοι ναυςιπλοΐασ.  
25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ. 
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων Δ.Ξ.Α.Χ. 
27) Κζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Καλάςςια αλιεία. 
28) Ξομβικζσ Διεκνείσ Χυμβάςεισ - Ξϊδικεσ  (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006). 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                       ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛII 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IΛΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                  Ζτοσ    Β     Χειμερινό Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                     Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εκτελοφν αφοπλιςμό ατόμου που τουσ απειλεί με πυροβόλο όπλο κακϊσ και να 
εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ κατά τισ εξαγωγζσ φποπτων οδθγϊν από τα οχιματά τουσ.    
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν αςτυνομικζσ περιπολίεσ και να χρθςιμοποιοφν τισ ςωςτζσ μεκόδουσ 
αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ 
ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β) να εκτελοφν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ ελζγχου οχθμάτων κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α.2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο καί οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.  
ΑΦΣΥΟΛΧΠΣΧ ΑΨΣΠΣΩ ΥΣΩ ΧΕ ΑΥΕΛΟΕΛ ΠΕ ΥΩΦΣΒΣΟΣ ΣΥΟΣ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Ψεχνικζσ αφοπλιςμοφ:                      
Α) Τταν απειλείςαι από μπροςτά Β) Τταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Ψεχνικζσ 
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΑΓΩΓΕΧ ΩΥΣΥΨΩΡ ΣΔΘΓΩΡ ΑΥΣ ΨΑ ΣΧΘΠΑΨΑ ΨΣΩΧ - Βαςικζσ αρχζσ 
προςταςίασ κατά τθ εξαγωγι - Ψεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.  
ΑΡΑΥΨΩΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΘΡ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘ ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ 
ΥΨΩΧΕΛΧ - Ψεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Υτϊςθ προσ τα εμπρόσ - Υτϊςθ προσ τα πίςω - Υλαϊνι πτϊςθ - Υτϊςθ προσ τα 
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.  
ΑΥΣΞΦΣΩΧΕΛΧ ΧΨΩΥΘΠΑΨΩΡ - Ψεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Πζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ. 
ΑΥΣΦΩΓΕΧ - Πεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο 
πλιγμα ςτον αντίπαλο. 
ΧΦΘΧΘ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΘΧ ΔΩΡΑΠΘΧ - Ξλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Υρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ 
τθσ δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των 
μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Ξϊδικασ χρωμάτων - Ψακτικι τοποκζτθςθ του Οιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Ψεχνικι «ορκισ 
γωνίασ» - Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο. 
ΕΟΕΓΧΣΧ ΩΥΣΥΨΣΩ ΞΑΛ ΠΕΧΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΟΕΓΧΣΩ - Υαρουςία - Διάλογοσ - Ψο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ 
κινδφνου - Χυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Υροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.  
 
Β. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ. 
ΥΕΦΛΥΣΟΛΕΧ 
1. Υεριπολίεσ - Πορφζσ, 2. Υεηι περιπολία, 3. Ζλεγχοσ υπόπτου (αγνϊςτου, αυξθμζνα μζτρα, υψθλοφ κινδφνου),                      
4. Ψακτικζσ προςζγγιςθσ υπόπτου, 5. Υεηι καταδίωξθ, 6. Αντιδράςεισ ζνοπλου υπόπτου, 7. Ζλεγχοσ ατόμων που 
οπλοφοροφν νόμιμα, 8. Εξαγωγι όπλου από τθ κικθ. Υρόταξθ του όπλου, 9. Χθμαςία του αιφνιδιαςμοφ ςε μια ζνοπλθ 
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ςυμπλοκι, 10. Υικανζσ ςυνζπειεσ ενεργειϊν του Οιμενικοφ, 11. Υριν και μετά τθν εξζλιξθ τθσ αντιπαράκεςθσ: Ξίνθςθ μζςα 
ςτθν φονικι ηϊνθ, Αφοπλιςμόσ υπόπτου, Ψελικι προςζγγιςθ, Ζρευνα για όπλα, Υροςτάτευςε το όπλο ςου, 12. Πνθμόνιο 
ενεργειϊν Οιμενικοφ προςωπικοφ για τθ φφλαξθ ςτόχων (Οιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, Οιμενικζσ Αρχζσ, ελλιμενιηόμενα πλοία 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και άλλων αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ ςτόχων), 13. Ζλεγχοσ Σχθμάτων *Εποχοφμενθ περιπολία, 
Αυτοπεικαρχία, Υαρουςία υπεροχισ, Αξιολόγθςθ επειςοδίων, Ενδείξεισ κίνδυνου, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων 
αγνϊςτου κίνδυνου (βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, Υροςζγγιςθ υπόπτου οχιματοσ, ζξοδοσ επιβατϊν από το 
φποπτο όχθμα, εκδιλωςθ επίκεςθσ, ζλεγχοσ οχθμάτων με ιδιαίτερα προβλιματα, ζρευνα οχιματοσ), Πνθμόνιο ενεργειϊν 
Οιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων αγνϊςτου κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου (διαδοχικζσ ενζργειεσ ζλεγχου 
υψθλοφ κινδφνου, βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ επειςοδίων υψθλοφ κινδφνου, ζξοδοσ επιβατϊν από το όχθμα), 
Πνθμόνιο ενεργειϊν Οιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου, Ζλεγχοσ δικφκλων, Ξαταδιϊξεισ οχθμάτων / 
κανόνεσ αςφάλειασ χριςθ όπλων, 14. Πονάδεσ ελζγχου (Γενικά, Ξατθγορίεσ, Αρικμθτικι ςφνκεςθ / ρόλοι / μζςα, Επιλογι 
του χϊρου, Εγκατάςταςθ μονάδοσ, Διαδοχικζσ ενζργειεσ ελζγχου). 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                 ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  IΛΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  IΛΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό Εξάμθνο                                           ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                 Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να εκτελοφν βολζσ με οπλιςμό του Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. εφαρμόηοντασ τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ 
αςφαλείασ και  να αναγνωρίηουν τισ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.  
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ – ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ  Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τθσ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                           ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ  
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ  
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                       ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 4      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν και κατονομάηουν γραφικζσ παραςτάςεισ τθσ εξωτερικισ μορφισ του πλοίου, 
χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχετικι ονοματολογία, (β) υπολογίηουν τισ γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ τθσ γάςτρασ και τα υδροςτατικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ πλοίου από τα ναυπθγικά ςχζδιά του µε χριςθ αρικμθτικϊν μεκόδων, (γ) υπολογίηουν τθν 
κατάςταςθ ιςορροπίασ και τθν ευςτάκεια ενόσ πλοίου ςτθν άκικτθ κατάςταςθ µε βάςθ τισ γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ τθσ 
γάςτρασ του και τθν κατανομι του βάρουσ του, (δ) υπολογίηουν τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ και τθν ευςτάκεια ενόσ πλοίου 
μετά από πλιγµα ςτθ γάςτρα του µε βάςθ τουσ προθγοφμενουσ υπολογιςμοφσ και τα δεδομζνα τθσ κατάκλιςθσ, (ε) 
χρθςιμοποιοφν μακθματικζσ εκφράςεισ (ντετερμινιςτικζσ ι ςτοχαςτικζσ) για τθν περιγραφι του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ, (ςτ) προβλζπουν τισ κινιςεισ του roll, pitch και heave ενόσ πλοίου που πλζει ςε αρμονικά ι ςε πραγματικά 
κφματα, ςε ςχζςθ με κριτιρια seakeeping, και (η) να περιγράφουν τθ λειτουργία των αντιδιατοιχιςτικϊν ςυςκευϊν, τθν 
πρόςκετθ αντίςταςθ κυματιςμοφ και τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ ναυτίασ. 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Χτα ελλθνικά: 
1. «Εγχειρίδιο ναυπθγίασ: αρχζσ υδροςτατικισ και ευςτακείασ πλοίων», Ανδριτςόπουλοσ, Υ. Αλοφρδασ, Ξ. Γαλάνθσ, Χ.Ρ.Δ., 
2010. 
2. «Βαςικι κεωρία πλοίου Λ και ΛΛ» (μεταφραςθ), K.Rawson, E. Tupper, Ε.Π.Υ., 2007/2004. 
3. «Ευςτάκεια – Φορτωςεισ», Λ. Ξολλινιατθσ, Μδρυμα Ευγενίδου, 2010. 
 
Χτα αγγλικά: 
4. «Principles of naval architecture: the geometry of ships», J. Letcher, Sname, 2009. 
5. «Principles of naval architecture: intact stability», C. Moore, Sname, 2010. 
6. «Ship hydrostatics and stability (2nd edition)», A. Biran, R. LOPEZ, Butterworth - Heinemann, 2013. 
7. «Introduction in ship hydromechanics», J. Journee, J. Pinkster, Delft University, 2002. 
8. «Seakeeping: ship behaviour in rough weather», A. Lloyd, Ellis Horwoodlimited, 1989. 
 
Ρροαπαιτοφμενα  
 
Ραρατθριςεισ Σι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 10% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται 
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. ΛΧΣΦΦΣΥΛΑ ΞΑΛ ΥΟΕΩΧΨΣΨΘΨΑ: Λςορροπία πλοίου (περιγραφι του βάρουσ και τθσ άνωςθσ ενόσ πλοίου ωσ ςθμειακζσ 

φορτίςεισ). Βάροσ – Ξζντρο βάρουσ – μετακινιςεισ βαρϊν. 
2. Άνωςθ – κζντρο άνωςθσ – θ αρχι του Αρχιμιδθ – Υλευςτότθτα – Πετάκεντρο – Πετακεντρικι ακτίνα – Βυκίςματα 

πλοίου – Γραμμζσ φόρτωςθσ. 
3. ΓΕΩΠΕΨΦΛΑ ΓΑΧΨΦΑΧ: Ψφποι πλοίων με βάςθ τθ χριςθ τουσ και με βάςθ τθ μζκοδο ςτιριξισ τουσ ςτθ κάλαςςα 

Υεριγραφι τθσ γάςτρασ του πλοίου: α. ςε μία διάςταςθ (ονοματολογία βαςικϊν διαςτάςεων), β. ςε καμία διάςταςθ 
(αδιάςτατοι αρικμοί), γ. ςε δφο διαςτάςεισ (ναυπθγικά ςχζδια – table of offsets). Εφαρμογι μεκόδων αρικμθτικισ 
ανάλυςθσ ςτον υπολογιςμό εμβαδοφ και όγκου (τφποσ του τραπεηίου, κανόνεσ του Simpson). Ωδροςτατικά 
διαγράμματα – υπολογιςμόσ υδροςτατικϊν ςτοιχειϊν με χριςθ αρικμθτικϊν μεκόδων. Αςκιςεισ. 

4. ΕΩΧΨΑΚΕΛΑ ΑΚΛΞΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ: Εγκάρςια ευςτάκεια ςε μικρζσ γωνίεσ κλίςθσ (αρχικι ευςτάκεια) – τρίγωνο ευςτάκειασ. 
Υερίοδοσ διατοιχιςμοφ και GM. Επίδραςθ τθσ μετακίνθςθσ και τθσ προςκαφαίρεςθσ βαρϊν ςτθν αρχικι ευςτάκεια. 

5. Ψο πείραμα ευςτάκειασ. Δεξαμενιςμόσ. Ελεφκερεσ επιφάνειεσ υγρϊν. Εγκάρςια ευςτάκεια ςε μεγάλεσ γωνίεσ κλίςθσ: 
cross curves of stability. Ξαμπφλθ ςτατικισ ευςτάκειασ. Διόρκωςθ καμπφλθσ ςτατικισ ευςτάκειασ. Ξανονιςμοί/Ξριτιρια 
ευςτάκειασ άκικτου πλοίου (εγκάρςιοσ άνεμοσ, ςτροφι πθδαλίου, κλπ). Διαμικθσ αρχικι ευςτάκεια. Αςκιςεισ. 

6. ΕΩΧΨΑΚΕΛΑ ΥΟΣΛΣΩ ΠΕΨΑ ΑΥΣ ΒΟΑΒΘ: Διαχωρθτότθτα διαμεριςμάτων – καμπφλεσ κατακλφςιμου μικουσ. Ωπολογιςμοί 
ευςτάκειασ με τθ μζκοδο του πρόςκετου βάρουσ και τθσ χαμζνθσ άντωςθσ. Ξανόνεσ ευςτάκειασ πλοίων μετά από 
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βλάβθ. Αςκιςεισ. 
7. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΩΔΦΣΔΩΡΑΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ: Πακθματικι μοντελοποίθςθ υγροφ χωρίσ τριβζσ (αρχι 

διατιρθςθσ τθσ μάηασ, ο 2οσ νόμοσ του Ρεφτωνα, οι εξιςϊςεισ του Euler, ςτροβιλότθτα, εξιςϊςεισ Navier-Stokes). 
8. Αρμονικοί κυματιςμοί (περιγραφι πεδίου, phase και groupvelocities, περιγραφι πεδίου πιζςεων, ενζργεια από 

κφματα). 
9. Ποντελοποίθςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ (ενεργειακό φάςμα, δθμιουργία κυμάτων από τον άνεμο και swell, 

ςτατιςτικι μοντελοποίθςθ κυματιςμϊν). 
10. Θ ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ ΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ ΥΑΦΣΩΧΛΑ ΞΩΠΑΨΛΧΠΣΩ: Ψο πλοίο ωσ δυναμικό ςφςτθμα ελατιριο – μάηα -

αποςβεςτιρασ. Άξονεσ αναφοράσ – ςυχνότθτα πρόςπτωςθσ. Ωδροδυναμικζσ φορτίςεισ. 
11. Κεωρία λωρίδων. Δυναμικζσ αποκρίςεισ (RAO) ςε αρμονικοφσ κυματιςμοφσ. Δυναμικζσ αποκρίςεισ (RAO) ςε 

πραγματικοφσ κυματιςμοφσ. 
12 Απόςβεςθ διατοιχιςμοφ (αντιςτακμιςτικά πτερφγια, παρατροπίδια). Υρόςκετθ αντίςταςθ. 
13. Ψυχαία ςυμβάντα. Επίδραςθ αποκρίςεων του πλοίου ςτον άνκρωπο. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ   Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΠΘΧΑΡΩΡ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΠΘΧΑΡΩΡ  
                                                ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
                                                 Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                       ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     9 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων ςχεδιαςμοφ και υπολογιςμοφ των ςτοιχείων 
μθχανϊν. Επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ με ςυρματόςχοινα, τροχαλίεσ, κοχλίεσ, ςφινεσ, άξονεσ, ατράκτουσ, τροχοφσ 
τριβισ, οδοντωτοφσ τροχοφσ και ιμάντεσ. Ψο μάκθμα υποςτθρίηεται από ςειρά εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ 
1. «Χτοιχεία Πθχανϊν» Ψόμοι Λ, ΛΛ, Γ.Ρ. Παλαχία, Ζκδοςθ Χ.Ρ.Δ., Υειραιάσ.  
2. «Χτοιχεία Πθχανϊν» Ψόμοι Α,Β,Γ,Δ, Ρ. Κεοφανόπουλοσ, Ακινα. 
3. «Χτοιχεία Πθχανϊν» Ψόμοι Λ, ΛΛ, ΛΛΛ , Φ. Γραικοφςθσ, Εκδόςεισ Γιαχοφδθ, Κεσ/νικθ, 2003. 
 
Ρροαπαιτοφμενα Πθχανολογικό Χχζδιο 
Ραρατθριςεισ Σι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 23% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται 
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι ναυτικοί δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Γενικά περί εκπόνθςθσ ςχεδίων μθχανϊν. Πζκοδοσ εκπόνθςθσ ςχεδίων. 

2. Ωπολογιςμόσ των αναπτυςςομζνων τάςεων ςε ςτοιχεία μθχανϊν: Χτατικι αντοχι. Αντοχι διαρκείασ ι δυναμικι 
αντοχι. Επιτρεπόμενθ τάςθ & ςυντελεςτισ αςφαλείασ. Εργαςτιρια: Άςκθςθ ςτρζψθσ, άςκθςθ ςφνκετθσ καταπόνθςθσ, 
άςκθςθ φωτοελαςτικότθτασ, άςκθςθ τριβομζτρου (υγρά τριβι) ςε ςτοιχεία μθχανϊν. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν 
εκκζςεισ με τθν επεξεργαςία των μετριςεων. 

3. Ωπολογιςμόσ αξόνων – ατράκτων. Ξρίςιμοσ αρικμόσ ςτροφϊν. 

4. Λμάντεσ: Γενικι κεωρία των ιμάντων. Βαςικοί τφποι. Υαραγωγι τθσ προτάςεωσ. Είδθ επιπζδων ιμάντων. Ωπολογιςμόσ 
των επιπζδων ιμάντων. Ψραπεηοειδείσ ιμάντεσ. 

5. Χφινεσ. Γενικά. Επιμικεισ ςφινεσ. Εγκάρςιοι ςφινεσ. Υαραδείγματα υπολογιςμοφ. 

6. Χπειρϊματα: Γενικά. Διαμόρφωςθ των κοχλιϊςεων. Αςφάλιςθ κοχλιοςυνδζςεων. Τργανα ςφςφιγξθσ (κλείδεσ). 
Εφαρμογζσ των κοχλιϊςεων. Ξαταςκευι των ςπειρωμάτων. Ωπολογιςμόσ δυνάμεων ςε κοχλία. Ωπολογιςμόσ των 
κοχλιϊςεων - Υαραδείγματα υπολογιςμοφ.  

7. Ψροχοί τριβισ: Γενικά. Υαράλλθλοι κυλινδρικοί τροχοί τριβισ. Χφθνοειδείσ τροχοί τριβισ. Ξωνικοί τροχοί τριβισ. 

8. Σδοντωτοί τροχοί: Γενικά. Ψφποι οδοντωτϊν τροχϊν. Κεωρία των οδοντωτϊν τροχϊν. Ξαταςκευι και επεξεργαςία των 
οδοντωτϊν τροχϊν. Πετωπικοί οδοντωτοί τροχοί με ευκυγράμμουσ οδόντεσ. Ελικοειδείσ οδοντωτοί τροχοί. Ξωνικοί 
οδοντωτοί τροχοί. Χυςτιματα ατζρμονα κοχλία – τροχοφ. Εργαςτιρια: Άςκθςθ οδοντωτϊν τροχϊν Λ, άςκθςθ 
οδοντωτϊν τροχϊν ΛΛ, άςκθςθ κιβωτίου ταχυτιτων. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν εκκζςεισ με τθν επεξεργαςία και 
ανάλυςθ των πειραματικϊν μετριςεων. 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                      ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ IΛ  
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ IΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     12 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων /ςτοιχείων (ςχεδίαςθ και ανάλυςθ), 
όπωσ ςτοιχεία ελζγχου ιςχφοσ και ενιςχυτζσ με BJT και με FET κακϊσ και να κατανοιςουν τα ιςοδφναμα κυκλϊματα  
αυτϊν, (β) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ πάνω ςε βαςικά κυκλϊματα τθλεπικοινωνιακισ θλεκτρονικισ (π.χ. 
ταλαντωτζσ, διαμορφωτζσ, αποδιαμορφωτζσ), (γ) εξθγοφν και διορκϊνουν τα μθ επικυμθτά φαινόμενα κατά τθν 
επεξεργαςία ςθμάτων, κακϊσ και (δ) να αποκτιςουν εκτεταμζνθ γνϊςθ πάνω ςτα ψθφιακά κυκλϊματα (ςυνδυαςτικά και 
ακολουκιακά) και ςτα κυκλϊματα επεξεργαςίασ ςιματοσ. Χτον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που αποςκοποφν ςτο να αποκτιςουν οι Δόκιμοι τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθν 
καταςκευι και ςυμπεριφορά - λειτουργία των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, κακϊσ και ςτθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και 
πειραματικϊν αποτελεςμάτων και αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ. 
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ’ ζτουσ», Ε. Ξαραγιάννθ, Π. Χκλαβοφνου, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου, 

Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
2. «Χτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Ξαραγιάννθ, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου,  Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
3. «Αναλογικά Ξυκλϊματα Ψθλεπικοινωνιϊν», Ε. Ξαραγιάννθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
4.  «Ψθφιακά Ξυκλϊματα», Α. Ψςιγκόπουλου, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2014. 

Ρροαπαιτοφμενα:  ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ Λ 

 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 

1.Ενιςχυτζσ BJT. 
 Γενικζσ αρχζσ ενίςχυςθσ, Ανάλυςθ λειτουργίασ ενιςχυτι με τρανηίςτορ, ενιςχυτζσ Ξ.Β.,Ξ.Ε., Επίδραςθ  
   κερμοκραςίασ, Ξυκλϊματα αντιςτάκμιςθσ και πόλωςθσ, Λςοηφγιο ιςχφοσ, Ψάξεισ Ενιςχυτϊν. 

 Εργαςτιριο 1ο : Ενιςχυτισ Κοινοφ Εκπομποφ. 

 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ πειραματικι μελζτθ του κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ ςιματοσ με χριςθ διπολικοφ  

   transistor ςυνδεςμολογίασ Κ.Ε. Χάραξθ τθσ ευκείασ φορτίου και γραφικόσ προςδιοριςμόσ ςθμείου θρεμίασ 

 Q του transistor. Απόκριςθ ςυχνότθτασ του ενιςχυτι Κοινοφ Εκπομποφ. 

2.Ψρανηίςτορ Εγκάρςιου Υεδίου (FET). 
Ψρανηίςτορ JFET - Αρχι λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ, ιςοδφναμα κυκλϊματα. Tρανηίςτορ ΠOSFET – κατθγορίεσ 

MOSFET, αρχι λειτουργίασ, εφαρμογζσ και ευαίςκθτα ςθμεία λειτουργίασ τουσ. 
Εργαςτιριο 2ο : Τρανηίςτορ εγκάρςιου πεδίου (FET). Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ μζτρθςθ και χάραξθ των 

χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν ρεφματοσ - τάςθσ του τρανηίςτορ JFET. Η πειραματικι μελζτθ κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ 
ςιματοσ με χριςθ τρανηίςτορ JFET. 

3.Λςοδφναμα Ξυκλϊματα. 
   Δίκυρα. Ωβριδικά Λςοδφναμα Ξυκλϊματα ςε χαμθλζσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ, Απόκριςθ Χυχνότθτασ.  

4.Υαραμόρφωςθ. 
 Πθ γραμμικά φαινόμενα, Υαραμόρφωςθ ςτουσ Ενιςχυτζσ (Αρμονικι παραμόρφωςθ, παραμόρφωςθ ςυχνότθτασ και 
φάςθσ). 
Εργαςτιριο 3ο : Απόκριςθ ενιςχυτι και μελζτθ φαινομζνων παραμόρφωςθσ ςε εργαςτθριακό επίπεδο και ςε επίπεδο 
προςομοίωςθσ.  

5. Ανάδραςθ και Εφαρμογζσ. 
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 Αρνθτικι Ανάδραςθ και εφαρμογζσ ςτα θλεκτρονικά κυκλϊματα. Ψαλαντωτζσ. Πίκτεσ. 
 Εργαςτιριο 4ο : Το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα χρονιςμοφ 555  Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ 
του κυκλϊματοσ του ολοκλθρωμζνου 555. Η ςυνδεςμολογία του ςε κυκλϊματα μονοςτακοφσ και αςτακοφσ πολυδονθτι 
και θ επαλικευςθ τθσ λειτουργίασ του. 

 6.Διαμορφωτζσ – Αποδιαμορφωτζσ. 
 Θ ανάγκθ και θ ιδζα τθσ διαμόρφωςθσ. Ξυκλϊματα Διαμορφωτϊν, Αποδιαμορφωτϊν (Γραμμικόσ φωρατισ και φωρατισ 

κλίςεωσ). 

 7.Ειςαγωγι ςτθν Ψθφιακι Οογικι. 
 Υφλεσ, δυαδικοί αρικμοί, άλγεβρα Boole. 
 Χυνάρτθςθ Boole, πίνακασ αλικειασ, μζκοδοι γραφισ και απλοποίθςθσ ςυνάρτθςθσ Boole, παραδείγματα ςυνδυαςτικϊν 

κυκλωμάτων 
 Εργαςτιριο 5ο : Πφλεσ ψθφιακισ λογικισ με διακριτά ςτοιχεία και ολοκλθρωμζνα. 

 8.Χυνδυαςτικά ψθφιακά κυκλϊματα.  
 Ακροιςτζσ, Αφαιρζτεσ, Ξωδικοποιθτζσ, Αποκωδικοποιθτζσ, Υολυπλζκτεσ, Ξαταχωρθτζσ, ROM, RAM. 
 Εργαςτιριο 6ο : Αρικμθτικά κυκλϊματα. 
 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ με διακριτζσ πφλεσ των κυκλωμάτων του θμιακροιςτι, του πλιρουσ ακροιςτι. 

Με τθ χριςθ του ολοκλθρωμζνου DM74LS83 να υλοποιθκεί το κφκλωμα ενόσ 4 bits παράλλθλου ακροιςτι / αφαιρζτθ. 

 9.Ακολουκιακά Ψθφιακά Ξυκλϊματα. 
 Flip-flop: Ψ, D, JK, Διάγραμμα καταςτάςεων, πίνακασ καταςτάςεων, εξιςϊςεισ καταςτάςεων. 
 Χφγχρονοι και αςφγχρονοι μετρθτζσ, παραδείγματα ακολουκιακϊν κυκλωμάτων. 
 Εργαςτιριο 7ο : Δεκαδικόσ απαρικμθτισ.  
 Χκοπόσ του πειράματοσ είναι θ καταγραφι ςε δεκαδικι μορφι του αρικμοφ των παλμϊν που προζρχονται από μια 

γεννιτρια. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                  ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                             ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3      Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)  39                 Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ:  13 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 

Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τισ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ και τισ διάφορεσ 
Θλεκτροτεχνικζσ Εφαρμογζσ με ζμφαςθ ςτα Θλεκτρικά Χυςτιματα Υλοίων (αρχζσ λειτουργίασ και εφαρμογζσ διαφόρων 
διατάξεων και ςυςτθμάτων, υλικά, Ξανονιςμοί), (β) κατανοοφν  τθ λειτουργία των Χυςτθμάτων Θλεκτρικισ Ενζργειασ, και 
να (γ) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν 
των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ και των λοιπϊν διατάξεων των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ.  
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1.  «Θλεκτρικοί Χυςςωρευτζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Ε. Γ.  Ππίντηιοσ, Χ.Ρ.Δ. 2012-13. 
2. «Πζκοδοι Πετατροπισ Διαφόρων Πορφϊν Ενζργειασ ςε θλεκτρικι» Λ. Ξ.  Χατηθλάου. 
3. «Εγχειρίδιο θλεκτροτεχνικϊν  εφαρμογϊν», Χ.Ρ.Δ.,  Ζκδοςθ 2010-2011. 
4. «Εξελίξεισ  ςτθν θλεκτροπρόωςθ πλοίων και αναςκόπθςθ ηθτθμάτων ςχεδιαςμοφ ςτο πλιρεσ εξθλεκτριςμζνο πλοίο», 

Λ.Ξ. Χατηθλάου, Λ.Π. Υρουςαλίδθσ. 
5.  «Πετατροπείσ ενζργειασ και ςε θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων με θλεκτρονικά ιςχφοσ», Λ.Ξ. Χατηθλάου, Χ. Υζρροσ, Χ.Ρ.Δ. 

2003. 
6. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» (2 τόμοι), Χτ. Ψοφλογλου, Β. Χτεργίου, 1990, Εκδόςεισ «ΛΩΡ». 
7. «Θλεκτροτεχνικζσ  εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευισ», Λ. Υρουςαλιδθσ, εκδ. Χυμμετρία, 2012. 
8. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» επίτομο, Χτ. Ψοφλογλου, Β. Χτεργίου, 5Θ εκδ. 1998, Εκδόςεισ «ΛΩΡ». 
9.   Χθμειϊςεισ διδαςκόντων. 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 

1. ΧΩΓΧΦΣΡΣΠΕΨΑΔΣΧΘ 
- Ξαταςκευαςτικι δομι, ςυνδεςμολογίεσ, αρχζσ λειτουργίασ - επίδειξθ βαςικϊν διατάξεων.  
- Ψεχνικά χαρακτθριςτικά, εφαρμογζσ διατάξεων ΧΩΓΧΦΣ.   
- Διατάξεισ synchro-servo.  
- Ωλοποίθςθ ςυγχρονομεταδότθ – μελζτθ ςυμπεριφοράσ. 
 

2. ΠΕΚΣΔΣΛ ΠΕΨΑΨΦΣΥΘΧ ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ ΘΟ. ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
 -  Θλεκτροχθμικι αποκικευςθ (Θλ. Χτοιχεία, Θλ. Χυςςωρευτζσ). 
 -  Χυςςωρευτζσ μολφβδου, Φόρτιςθ και εκφόρτιςθ αυτϊν, Χυντιρθςθ, βλάβεσ, Χυςςωρευτζσ μολφβδου, χαρακτθριςτικά,    
    περιγραφι, καταςκευαςτικά και δομικά ςτοιχεία, κλπ. 
 -  Αλκαλικοί ςυςςωρευτζσ (Ni-MH), Λόντων Οικίου, Αργφρου. 
 -  Θλεκτροχθμικι Υαραγωγι (Fuel cells).  
 
  

3. ΘΟΕΞΨΦΣΥΦΣΩΧΘ ΥΟΣΛΩΡ  
- Υλεονεκτιματα/μειονεκτιματα Θλεκτροπρόωςθσ. 
- Ψο «Υλιρωσ Εξθλεκτριςμζνο Υλοίο» (All electric ship). 
- Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ/επιλογισ. 
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- Ρζοι τφποι θλεκτροκινθτιρων πρόωςθσ. 
- Χυςτιματα πλοίων με θλεκτροπρόωςθ.  
 

4. ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ & ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΘΦΑΧ & ΥΟΣΛΩΡ 
- Ξίνδυνοι για τον άνκρωπο από το Θλ. Φεφμα, Πζτρα Υροςταςίασ. 
- Διατάξεισ προςταςίασ (Διακόπτεσ Διαφυγισ Ζνταςθσ). 
- Πονϊςεισ: Ξατθγορίεσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά και εφαρμογζσ, Πζτρθςθ / παρακολοφκθςθ τιμισ μονϊςεωσ / είδθ 

μετριςεων και παρακολοφκθςθ μόνωςθσ.  
- Αγωγοί και καλϊδια: Είδθ, καταςκευαςτικά δεδομζνα, τεχνικά χαρακτθριςτικά, υπολογιςμόσ τεχνικϊν παραμζτρων 

(επιτρεπόμενθ ζνταςθ, ρεφμα βραχυκφκλωςθσ κλπ), Ραυτικά Ξαλϊδια, Stanag.  
- Υυρκαγιζσ ςε καλϊδια / Υυροφραγμοί / Θλ. Υυρκαγιζσ υπό τάςθ. 
- Αςφάλειεσ, Διακόπτεσ (τφποι, αρχζσ λειτουργίασ, χαρακτθριςτικά, μεγζκθ καμπφλεσ). 
- Θλ. Δίκτυα, Ωποςτακμοί, Θλ. Υίνακεσ. 
- Γειϊςεισ, μζτρθςθ γειϊςεωσ. 
- Επιλεκτικι απόηευξθ, Απόρριψθ φορτίων, Επιβιωςιμότθτα. 
- Ξεραυνοί, αντικεραυνικι προςταςία. 
- Ειδικά θλ. ςυςτιματα (απομαγνιτιςθ, κακοδικι προςταςία). 
- Χυςτιματα παραμετρικισ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εγκατάςταςθσ πρόωςθσ κ ενζργειασ ςτα πλοία. 
  

5. ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΛΧΧΩΣΧ & ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΛΧΧΩΣΧ 
- Χυμπεριφορά θμιαγωγϊν ςτοιχείων ςε διατάξεισ «θλεκτρονικϊν ιςχφοσ» και διαφορζσ με τισ διατάξεισ τθσ κλαςικισ 

θλεκτρονικισ. 
- Οειτουργία, κυκλϊματα και κυματομορφζσ βαςικϊν μετατροπζων θλεκτρικισ ενζργειασ (DC – DC / AC – AC/ AC – DC / 

DC- AC). 
- Εφαρμογζσ: Ψροφοδοτικά αδιάλειπτθσ λειτουργίασ. Χφγκριςθ με τα γραμμικά τροφοδοτικά. 
- Σριςμοί και αίτια διαταραχϊν / αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, STANAG 1008. 
- Εφαρμογζσ:  

. Πετατροπζασ AC-AC 60 Hz ςε 400 Hz για ςυςτιματα πλοίου. 

. Οειτουργία ςφγχρονων γεννθτριϊν χωρίσ ψικτρεσ (brushless generators). 

. Χριςθ θλεκτρονικϊν (converters/inverters) για εκκίνθςθ και ζλεγχο ταχφτθτασ περιςτροφισ επαγωγικοφ κινθτιρα με 
δακτυλίουσ.    

 

6. ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ (PSQ) – STANAG 1008 
- Ξανονιςμοί, τυποποιιςεισ. 
- Σριςμοί και αίτια διαταραχϊν/αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, επιπτϊςεισ και μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ, STANAG 1008. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                       ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ 

 

Διδαςκόμενο Μάκθμα ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ 
 ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
  Ζτοσ Β Εαρινό Εξάμθνο                                          ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) : 26                                  Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  5 

 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ δομισ και λειτουργίασ των Χυςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου. Ψο μάκθμα 
ςυνοδεφεται από εργαςτθριακά πειράματα κακϊσ και ςφντομεσ ενθμερωτικζσ διαλζξεισ ςε κζματα τεχνολογίασ αιχμισ 
ςχετικά με το αντικείμενο του μακιματοσ. 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
 1.  «Ειςαγωγι ςτα Χ.Α.Ε.», Λ.Ξ. Χατηθλάου Ζκδοςθ Χ.Ρ.Δ. 
 2.  «Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο», Υ.Ρ. Υαραςκευόπουλοσ: 1991. 
 3.  «Αυτοματιςμοί», Π. Ξοντηάμπαςθσ, Ζκδοςθ ΛΩΡ,1998, ISBN:960-405-846-0. 
 4.  «Αυτοματιςμοί & Χυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου – Ψεφχοσ Β»  ΣΕΔΒ,  Λ. Οιγνόσ, Υ. Πποφλθσ, Γ. Υολίτθσ, Γ. 
Χαμθλοκϊρθσ 2006. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 

Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 

Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Θλεκτρονόμοι – Φελζ.  
1.1 Γενικά - Φελζ επιτιρθςθσ τάςθσ. 
1.2 Φελζ επιτιρθςθσ ζνταςθσ – κερμικά ρελζ υπερφόρτωςθσ – μαγνθτικά ρελζ υπερφόρτωςθσ. 
1.3 Θλεκτρονικά ρελζ – ρελζ απόςταςθσ (φάςεων). 
2. Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα. 
2.1 Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα - Γενικά. 
2.2 Φωτοκφτταρα – Χυνδεςμολογία. 
3. Ππουτόν – Διακόπτεσ. 
3.1 Ππουτόν επαφισ – διακόπτεσ επιλογισ – πινακίδεσ ελζγχου – μπουτόν push-pull. 
3.2 Βθματιςμόσ start – Φρενοδιακόπτεσ. 
4. Σργανα με εντολθ. 
4.1 Υιεηοςτάτεσ. 
4.2 Κερμοςτάτεσ – Ωγροςτάτεσ. 
5. Φελζ χρονικισ κακυςτζρθςθσ. 
6. Βαλβίδεσ. 
6.1 Αυτόματεσ βαλβίδεσ ελζγχου. 
7. Υαραδείγματα εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ. 
7.1 Ξφκλωμα εκκίνθςθσ με μπουτόν – με εκκίνθςθ μζςω κερμοςτάτθ και πιεςοςτάτθ – εκκίνθςθ με διακόπτθ αναςτροφισ 

– εκκίνθςθ με αυτόματο αςτζρα – τριγϊνου – εκκίνθςθ με δυο ταχφτθτεσ-αυτόματθ εκκίνθςθ 3Φ κινθτιρα με 
δακτυλίουσ - εκκίνθςθ με αντιςτάςεισ ςτο ςτάτθ. Πεταφορά από κφκλωμα ιςχφοσ ςε κφκλωμα ελζγχου - Αυτόματοσ 
ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγροφ - Αυτόματοσ ζλεγχοσ κερμοκραςίασ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ - Αυτόματθ εκκίνθςθ Θ/Η 
ανάγκθσ.  

8. Υρογραμματιςμόσ PLC. 
8.1 Βαςικά μζρθ PLS. Υρογραμματιςμόσ ενόσ PLC - Διάγραμμα Ladder. 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                               ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΠΘΑΡΛΞΘΧ ΦΕΩΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β       Εαρινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  4    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  52                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     8 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοιςουν τισ εφαρμογζσ τθσ κερμοδυναμικισ ςτθ μελζτθ μθχανολογικϊν ςυςτθμάτων, να 
εξοικειωκοφν με τθ κερμοδυναμικι δυο φάςεων, τουσ κφκλουσ παραγωγισ ιςχφοσ με ατμό και αζριο, τουσ κφκλουσ 
παραγωγισ ψφξθσ, τθν καφςθ, τθν ψυχρομετρία του αζρα και τθ μονοδιάςτατθ ροι αερίων ςε αγωγοφσ και ακροφφςια. Σι 
κεωρθτικζσ γνϊςεισ εμπεδϊνονται με τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν κεμάτων και τθν επεξεργαςία εργαςτθριακϊν 
δεδομζνων. Σι εκπαιδευόμενοι  χρθςιμοποιοφν τισ εργαςτθριακζσ μετρθτικζσ διατάξεισ (εξοικειϊνονται με τισ μετρθτικζσ 
τεχνικζσ) και ειδικό λογιςμικό (εξοικειϊνονται με τθ χριςθ Θ/Ω για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων). 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Κερμοδυναμικι Λ», Δ. Α. Ξουρεμζνου, Εκδόςεισ Χυμεϊν, 1988. 
2. «Κερμοδυναμικι», Γ. Παλαχία, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ. 
3. «Κερμοδυναμικι για μθχανικοφσ», Y.A. Cengel and M. Boles, 3θ Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Ψηιόλα, 1998. 
4.  Χθμειϊςεισ διδάςκοντα. 
 
Ρροαπαιτοφμενα Κερμοδυναμικι 
 
Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Σι 
εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15.5% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται παράλλθλα με 
τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Κερμοδυναμικι Δυο Φάςεων: Ατμοποίθςθ. Διάγραμμα T-s ατμοφ – υγροφ. Χχζςθ Clausius – Clapeyron. Διάγραμμα T-s 

νεροφ. Ψριπλό ςθμείο νεροφ. Διάγραμμα h-s νεροφ. Υίνακεσ κορεςμζνου & υπερκζρμου ατμοφ. Αναςτρζψιμεσ 
μεταβολζσ επί των διαγραμμάτων p-v, T-s και h-s (Λςόκλιπτθ, ιςοκερμοκραςιακι, ιςόογκθ και ιςεντροπικι μεταβολι). 

2. Κερμοδυναμικοί Ξφκλοι Λςχφοσ με Ατμό: Ξφκλοσ ατμοφ του Carnot. Ξφκλοσ κορεςμζνου ατμοφ. Ξφκλοσ υπερκζρμου 
ατμοφ. Ξφκλοσ με απομαςτεφςεισ και ανακερμάνςεισ. 

3. Ωπολογιςτικζσ εφαρμογζσ. Ωπολογιςτικό κζμα: Ενεργειακι ανάλυςθ κφκλων υδρατμοφ με λογιςμικό. Σι ςπουδαςτζσ 
παραδίδουν εργαςία. 

4. Κερμοδυναμικοί Ξφκλοι Λςχφοσ με Αζριο:  Βαςικζσ κεωριςεισ κατά τθν ανάλυςθ των κφκλων παραγωγισ ιςχφοσ. 
Υαραδοχζσ προτφπου αζρα (αζρασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ). Κεωρθτικοί κφκλοι παραγωγισ ιςχφοσ με αζριο/αζρα ςε 
παλινδρομικζσ και περιςτροφικζσ μθχανζσ. Λδανικοί Ξφκλοι. 

5. Ανάλυςθ των κφκλων παραγωγισ ιςχφοσ με αζριο ςφμφωνα με το 2ο κερμοδυναμικό νόμο. Ωπολογιςτικό Κζμα: 
Ενεργειακι ανάλυςθ εργοπαραγωγικϊν κφκλων ιςχφοσ με αζριο – Γραφικι απεικόνιςθ κφκλων ςε διαγράμματα p-V, T-s 
και h-s με χριςθ λογιςμικοφ. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν εργαςία. 

6. Αεροςυμπιεςτζσ. Υεριγραφι λειτουργίασ και κερμοδυναμικι ανάλυςθ αεροςυμπιεςτϊν. 
7. Κερμοδυναμικοί Ξφκλοι Υαραγωγισ Ψφξθσ: Ψυκτικζσ διατάξεισ και αντλίεσ κερμότθτασ. Ψφξθ με μθχανικι ςυμπίεςθ 

ατμοφ. Χτοιχειϊδθσ ψυκτικόσ κφκλοσ. Ψυκτικόσ κφκλοσ με υπόψυξθ και υπερκζρμανςθ. Χυςτιματα πολυβάκμιασ 
ςυμπίεςθσ ατμοφ. Ψυκτικά μζςα. Επιλογι ψυκτικοφ μζςου. Εργαςτιριο: Ψυκτικι μονάδα. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν 
εργαςία. 

8. Ξλιματιςμόσ – Ψυχρομετρία: Διάρκρωςθ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ. Χτοιχεία υγρομετρίασ, κερμοκραςία ξθροφ και 
υγροφ βολβοφ, ενκαλπία μίγματοσ αζρα – υδρατμοφ. Ψυχρομετρικό διάγραμμα του αζρα, ςυντελεςτισ αιςκθτισ 
κερμότθτασ, μεταβολζσ κατάςταςθσ του αζρα, κφκλοσ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ. Εργαςτιριο: Ξλιματιςτικι μονάδα. 
Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με επεξεργαςία και ανάλυςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων. 

9. Χυνδυαςμζνοι Ξφκλοι: Χυνδυαςμζνοι κφκλοι αερίου και ατμοφ για τθν παραγωγι ιςχφοσ. Υρωτεφων κφκλοσ μθχανισ 
diesel και κφκλοσ Rankine ατμοφ. Υρωτεφων κφκλοσ Joule – Brayton και δευτερεφων κφκλοσ Rankine. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                             ΠΕΨΑΔΣΧΘ  ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΠΕΨΑΔΣΧΘ  ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΦΕΩΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                  Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    6 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ μετάδοςθσ κερμότθτασ με αγωγι, ςυναγωγι και ακτινοβολία και να 
εξοικειωκοφν  με τουσ κφριουσ κερμοτεχνικοφσ υπολογιςμοφσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ 
1. «Αρχζσ μεταφοράσ κερμότθτασ και μάηασ», . Ξακατςιου, Εκδόςεισ Χυμεϊν, Ακινα, 2006. 
2. «Πεταφορά Κερμότθτασ - μια πρακτικι προςζγγιςθ», Y.C. Cengel, Εκδόςεισ Ψηιολα, 2005.  
3. «Fundamentals of heat and mass transfer», F.P. Incropera And D. Dewitt, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2002. 
4. «A heat transfer textbook», John H. Lienhard Iv and John H. Lienhard V., 3rd Edition. 
5.   Χθμειϊςεισ κεωρίασ διδάςκοντα. 
 
Ρροαπαιτοφμενα Κερμοδυναμικι 
 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Σι 
εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια και τα υπολογιςτικά κζματα 
πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Ειςαγωγι  - Γενικά ςτοιχεία από τθν Κερμοδυναμικι: Κερμοδυναμικό ςφςτθμα και περιβάλλον. Κερμοδυναμικζσ 

ιδιότθτεσ ςυμπιεςτισ και αςυμπίεςτθσ ουςίασ. Λδανικό αζριο. Ψρόποι μεταφοράσ ενζργειασ. Αρχζσ διατιρθςθσ 
ενζργειασ και μάηασ ςε κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Θ κερμότθτα ωσ μορφι μεταφερόμενθσ ενζργειασ. Ψρόποι 
μεταφοράσ κερμότθτασ. 

2. ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ ΠΕΧΩ ΑΓΩΓΘΧ: Βαςικζσ αρχζσ. Κερμικζσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ. Κερμικι αγωγιμότθτα. 
Χυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ υλικοφ. Θ εξίςωςθ διάχυςθσ κερμότθτασ. Σριακζσ και αρχικζσ ςυνκικεσ. 
Πονοδιάςτατθ μόνιμθ αγωγι κερμότθτασ. Ψο επίπεδο τοίχωμα. Κερμοκραςιακι κατανομι. Κερμικι αντίςταςθ. 

3. ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ ΠΕΧΩ ΑΓΩΓΘΧ: Χφνκετο τοίχωμα. Αντίςταςθ επαφισ. Άλλα ςυςτιματα ςυντεταγμζνων. Σ 
κφλινδροσ. Θ ςφαίρα. Αγωγι με πθγζσ κερμότθτασ. Πετάδοςθ κερμότθτασ ςε πτερφγια. Απόδοςθ. 

4. Κεωρία Κερμομόνωςθσ και Πονωτικά Ωλικά: Κερμικζσ ιδιότθτεσ μονωτικϊν υλικϊν. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν το 
ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ μονωτικοφ υλικοφ. 

5. ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ ΠΕΧΩ ΧΩΡΑΓΩΓΘΧ: Γενικζσ Αρχζσ. Ψο οριακό ςτρϊμα ροισ. Ψο κερμικό οριακό ςτρϊμα. 
Χτρωτι και τυρβϊδθσ ροι. Εξιςϊςεισ ςυναγωγισ. Αδιάςτατα μεγζκθ. Θ εξίςωςθ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ ςε 
αδιάςτατθ μορφι. Φυςικι ςθμαςία των αδιάςτατων μεγεκϊν. Φαινόμενα τφρβθσ. Χυντελεςτισ κερμικισ 
ςυναγωγιμότθτασ. 

6. α) Ωπολογιςμόσ βζλτιςτου πάχουσ μόνωςθσ ςε επίπεδο και κυλινδρικό τοίχωμα. Ωπολογιςτικό Κζμα: Ωπολογιςμόσ 
βζλτιςτου πάχουσ μόνωςθσ ςε διάφορεσ γεωμετρίεσ με τθ χριςθ λογιςμικοφ, β) Ωπολογιςμόσ απωλειϊν κερμότθτασ 
χϊρου. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ. 

7. Εξαναγκαςμζνθ Χυναγωγι ςε Εξωτερικζσ Φοζσ:  Θ επίπεδθ πλάκα ςε παράλλθλθ ροι. Σ κφλινδροσ ςε εγκάρςια ροι. Θ 
ςφαίρα. 

8. Εξαναγκαςμζνθ Χυναγωγι ςε Εςωτερικζσ Φοζσ: Σριακό ςτρϊμα ροισ. Κερμικό οριακό ςτρϊμα. Ενεργειακό ιςοηφγιο. 
Χυντελεςτζσ ςυναγωγισ ςε εςωτερικζσ ροζσ. Χτρωτι ροι ςε κυκλικό ςωλινα. Ψυρβϊδθσ ροι ςε κυκλικό ςωλινα. 

9. Εξαναγκαςμζνθ Χυναγωγι ςε Εςωτερικζσ Φοζσ: Ελεφκερθ ςυναγωγι. Χτρωτι ελεφκερθ ςυναγωγι ςε κάκετθ 
επιφάνεια. Επιδράςεισ τφρβθσ. Εμπειρικζσ ςυςχετίςεισ (Επίπεδθ πλάκα, κφλινδροσ απείρου μικουσ, ςφαίρα). 
Χυνδυαςμζνθ ελεφκερθ και εξαναγκαςμζνθ ροι. 

10. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ: Είδθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Σλικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ. 
11. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ: Ωπολογιςμοί με τθ μζςθ λογαρικμικι διαφορά. Ωπολογιςμοί με τθ μζκοδο του βακμοφ 

αποτελεςματικότθτασ. Ωπολογιςτικό Κζμα: Κερμοροϊκι ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ και 
εργαςτθριακζσ μετριςεισ. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ. 
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12. ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ ΔΛ’ ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑΧ: Γενικζσ αρχζσ. Κεμελιϊδεισ αρχζσ. Ζνταςθ ακτινοβολίασ. Λςχφσ 
ακτινοβολίασ. Ζκκεςθ ςε ακτινοβολία. Ακτινοβόλθςθ. Ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ. Θ κατανομι του Planck. Ρόμοσ 
μετατόπιςθσ του Wien. Ρόμοσ των Stefan – Boltzmann. Ακτινοβολία πραγματικϊν επιφανειϊν. Απορροφθτικότθτα, 
Ανακλαςτικότθτα και διαπερατότθτα. Σ νόμοσ του Kirchhoff. Ψο φαιό ςϊμα. Ανταλλαγι ακτινοβολίασ μεταξφ 
επιφανειϊν. Σ ςυντελεςτισ όψθσ. Ανταλλαγι ακτινοβολίασ ςε μζλανα ςϊματα. Ανταλλαγι ακτινοβολίασ μεταξφ φαιϊν 
επιφανειϊν. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                             ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΩΧΛΠΩΡ ΞΑΛ ΟΛΥΑΡΨΛΞΩΡ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΩΧΛΠΩΡ ΞΑΛ ΟΛΥΑΡΨΛΞΩΡ 
                                                ΨΣΠΕΑΧ  ΚΕΦΠΣΔΩΡΑΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΦΕΩΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                               ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τα καφςιμα ωσ ενεργειακοφσ πόρουσ, (β) εξοικειωκοφν ςε κζματα παραγωγισ, 
διαχείριςθσ, αποκικευςθσ και εξοικονόμθςθσ ενεργειακϊν πόρων (ςυμβατικϊν, ανανεϊςιμων ι/και εναλλακτικϊν), (γ) 
περιγράφουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ ιδιότθτεσ των καυςίμων (ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων) και των λιπαντικϊν, 
κακϊσ και τθν επίδραςι τουσ ςτθ λειτουργία των ναυτικϊν μθχανϊν και όλων των μθχανϊν, (δ) αναλφουν τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά των καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτθν απόδοςθ των μθχανϊν και όλων των μθχανικϊν μζςων, (ε) 
κατανοοφν τθν αλλθλεπίδραςθ των καυςίμων και των λιπαντικϊν με τα υλικά καταςκευισ των μθχανϊν και τθ 
διαγνωςτικι ςθμαςία των καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτθν εκτίμθςθ βλαβϊν και αςτοχιϊν ςτα μθχανικά μζρθ των 
ςυςτθμάτων και (ςτ) να εξοικειωκοφν με τισ μεκοδολογίεσ ελζγχου ποιότθτασ καυςίμων και λιπαντικϊν και με τον 
πειραματικό προςδιοριςμό ςθμαντικϊν ιδιοτιτων τουσ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1.  «Ψεχνολογία Ξαυςίμων και Οιπαντικϊν», Χθμειϊςεισ Πελανίτθ, Ζκδοςθ Χ.Ρ.Δ. 2009.  
2.  «Ψεχνολογία Ξαυςίμων και Οιπαντικϊν», Χτοφρνα, Οόθ, Ηαννίκου, Ζκδοςθ Ε.Π.Υ. 2007.  
3.  «Ξαφςιμα – Οιπαντικά», Υαπαευαγγζλου, Ζκδοςθ Ευγενίδου Λδρφματοσ 2002.  
 
Ρροαπαιτοφμενα:   1. Πακθματικά  (Σλοκλθρωτικόσ Οογιςμόσ, Οογάρικμοι). 
                                     2. Κερμοδυναμικι. (Κερμοδυναμικζσ Πεταβολζσ, Ρόμοι των αερίων). 
 
Ραρατθριςεισ  Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε  πλοία /μονάδεσ, κ.α. 1. Επίςκεψθ ςε 
διυλιςτιριο αργοφ πετρελαίου. 2. Επίςκεψθ ςε μονάδα παραγωγισ και αναγζννθςθσ ορυκτελαίων. 3. Επίςκεψθ ςε 
εγκατάςταςθ αποκικευςθσ αερίων καυςίμων. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1. Ειςαγωγι ςτθν Ψεχνολογία Ξαυςίμων και Οιπαντικϊν. Χθμαςία των καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτθν κακθμερινότθτα.  

2. Χτοιχεία Χθμείασ. Χθμικι ςφςταςθ καυςίμων.  

3. Αργό Υετρζλαιο – Από τθν εξόρυξθ ςτθν διφλιςθ. Υροζλευςθ και παραγωγι αργοφ πετρελαίου.  

4. Βενηίνθ. Ξφκλοσ Otto. Ξαφςθ ςε βενηινοκινθτιρεσ. Λδιότθτεσ. Υυκνότθτα και ειδικό βάροσ.  

5. Υετρζλαιο Ξαφςθσ Ξαφςθ ςε κινθτιρεσ Diesel. Λδιότθτεσ. Χθμείο ανάφλεξθσ.  

6. Ραυτιλιακά Ξαφςιμα. Παηοφτ. Αποςταγμζνα και Ωπολειμματικά. Υροδιαγραφζσ και ςθμαςία τουσ. Ξακαρι ειδικι 
Ενζργεια. Σδθγίεσ Δειγματολθψίασ. Διαδικαςίεσ Ελζγχου. Αςφάλεια.  
7. Αζρια καφςιμα. Ψο φυςικό αζριο ωσ καφςιμο των Π.Ε.Ξ. και αεροςτροβίλων. Ωγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο (LNG) ωσ 
μεταφερόμενο προϊόν. Διαδικαςίεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ. Βιοαζριο ωσ καφςιμο Π.Ε.Ξ. Ωγραζριο.  

8.  Ξαφςιμα Αεροςτροβίλων. Ξαφςιμα Αεροςκαφϊν & Ελικοπτζρων.  

9.  Χτερεά Ξαφςιμα. Οιγνίτθσ, Οικάνκρακασ. Κερμικζσ Πονάδεσ.  
10. Οιπαντικά - Ωδραυλικά Ωγρά. 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ   Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                          ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ)  IΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ)  IΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β       Εαρινό  Εξάμθνο                                                      ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  26                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) 
κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά 
άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (β) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να 
παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (γ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν 
αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν 
επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ 
Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1)ΟΕΛΞΑ  
 DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe. 
 COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins. 
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, EDIT. MICHIGAN PRESS. 
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων“, ed. Michigan Press. 
 
2) ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Γιαννοφτςου, Κεόδωρου, Χυνταγματάρχθ ε.α., Ξακθγθτι Αγγλικισ ΧΧΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ 
Ορολογίασ (Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Ξωνςταντίνου Ψουρίκθ, Ακινα 2002. 
Πακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ). 
Οεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 1980. 
 
3) ΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό - ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Ρομικι 
Βιβλιοκικθ. 
Ρομικό Οεξικό, εκδόςεισ Χταφυλίδθ. 
Χιωτάκθ, Πιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Υλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν, 
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Χάκκουλασ Αντ. Ρ., 2011. 
Ψςιζπα, Χταφρου, Υλθρεξουςίου Ωπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Ωποκζςεων – Schengen, ΩΥΕ, 
«Εννοιολογικό Οεξικό Ρομικισ - Διπλωματικισ Σρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Σργανιςμϊν – Διεκνοφσ 
Υολιτικοφ και Σικονομικοφ Χυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013. 
 
4) ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Υανοφςθ, Λωάννθ, Αςτυνομικόσ κθςαυρόσ: αγγλοελλθνικό και ελλθνοαγγλικό αλφαβθτικό λεξικό αςτυνομικισ και νομικισ 
ορολογίασ, εκδόςεισ: Πετζωρο. 
Διεκνισ Σργανιςμόσ Πεταναςτεφςεωσ (ΔΣΠ), Γλωςςάριο για τθν Μετανάςτευςθ, Ακινα/Ψίρανα 2009.      
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf 
 
5) ΒΛΒΟΛΑ-ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
John Taylor - Jenny Dooley, Career paths: Police (Books 1-2-3), Express Publishing 2011 (first published). 
Δευτερευόντωσ: 
John Taylor and Jeff Zeter, Career paths: Command & control (Books 1-2-3), Express Publishing. 
 
6) ΞΣΛΡΑ ΑΡΑΟΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΞΣΦΠΣΩ ΨΣΩ FRONTEX 
Ελλθνικό μετάφραςμα του Ξλαδικοφ Υλαιςίου Υροςόντων για τθ Φφλαξθ των Χυνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το 
εκνικό γλωςςάριο αυτοφ. 
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2012. 
Common Core Curriculum for Mid-level Management Education. 

http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf
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Αγγλοελλθνικό γλωςςάριο όρων που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μετάφραςθσ του Common Core Curriculum – 
Interoperability Assessment Programme. 
 
7) ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ FRONTEX (CDs) 
The Basic English language tool for border guards at airports. 
The Mid-level English language tool for border guards at airports. 
The Βasic English language tool for air and maritime crew members. 
 
8) ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ&ΞΕΛΠΕΡΑ ΕΥΛ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
-UNCLOS 1982. 
-SOLAS. 
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει. 
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων. 
-MLC 2006. 
-Schengen Convention. 
-Schnegen Border Code. 
-Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  Σι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
του 3ου  χειμερινοφ εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ  
Χτόχοσ του 4ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων Οιμενοφυλάκων ςε 
κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα αςτυνομικοφ/ 
επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, νομικϊν όρων ςχετικά με το εφροσ των ποινικϊν αδικθμάτων, τθν παράνομθ διακίνθςθ 
προςϊπων κι αγακϊν που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ - Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ. Τλοι οι Δόκιμοι, ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ πιςτοποίθςθ, 
διδάςκονται αναλυτικά ορολογία νομικι, αςτυνομικι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ 
δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ξατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι Δόκιμοι 
αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, 
ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ 
τουσ Δοκίμουσ του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί 
εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. 
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ : 
 
 Listening:  10 μονάδεσ. 

 Reading: 20 μονάδεσ. 

 Writing: 20 μονάδεσ. 

 Speaking: 10 μονάδεσ. 

 Use of English: 10 μονάδεσ. 

                              Ρομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.  

 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
ΑΓΓΛΛΚΑ ΟΟΛΟΓΛΑ   
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, περιγραφι υπόπτου, διάλογοσ με κζντρο 
επιχειριςεων, περιγραφι ςφλλθψθσ υπόπτου, διαχείριςθ πλικουσ – επιβατϊν, διάςωςθ μεταναςτϊν, ςφλλθψθ 
διακινθτϊν, ανάκριςθ κ.λπ.). 
Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και 
επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.    
Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ -
προτάςεων. 
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Οιμενικισ Αρχισ με κζντρο επιχειριςεων, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ ςφλλθψθσ 
υπόπτων, διάλογοσ - περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, φποπτου χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων επί νομικοφ 
κειμζνου.   
Use of English: Ροείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ 
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ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (ωσ κατακτθκείςα νοείται  
θ χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs,Word Building etc.).  
  
ΑΣΤΥΝΟΜΛΚΘ-ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΘ – ΝΟΜΛΚΘ  ΟΟΛΟΓΛΑ 
1) Υεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων. 
2) Χωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων. 
3) Ξλιςθ αμζςου δράςεωσ. 
4) Αςτυνομικι εξάρτθςθ.  
5) Κζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).  
6) Σχιματα Υεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων. 
7) Υαρακολοφκθςθ - Ξαταδίωξθ – Χυλλιψεισ. 
8) Ξράτθςθ – Ανάκριςθ.  
9)  Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ. 
10) Ξζντρα κράτθςθσ. 
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ. 
12) Είδθ Εγκλθμάτων : Αντιτρομοκρατία. 
13) Ξλοπι είδθ κλοπισ.  
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.  
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α. 
16) Ξεκτθμζνο Χζνγκεν – Άρκρα τθσ Χυνκικθσ Χζνγκεν και του Ξϊδικα Χυνόρων Χζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ   
       κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Χζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Χυνοριακοί ζλεγχοι. 
17) Κεμελιϊδθ δικαιϊματα.  
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.  
19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία. 
20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Πετανάςτευςθ – Πελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν. 
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS. 
22) Ψο κακεςτϊσ του Αιγαίου – Ωφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



104 

 

Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                  ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛV 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛV 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                  Ζτοσ    Β       Εαρινό Εξάμθνο                                                ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                 Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) χρθςιμοποιοφν χειροπζδεσ κακϊσ και να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν 
αςτυνομικισ αυτοάμυνασ ϊςτε να αντιδροφν ςε επικζςεισ υπόπτων – κακοποιϊν και (β) να χρθςιμοποιοφν τθν 
αςτυνομικι ράβδο και μθ ςυμβατικϊν όπλων για να ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.    
ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ (α) φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και  
(β) αςτυνομικισ ζρευνασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι 
ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ  Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρoυσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο καί οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ. 
ΑΡΑΨΦΣΥΕΧ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε 
αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, 
ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ - ΑΠΩΡΑ ΧΨΣ ΕΔΑΦΣΧ - ΨΕΧΡΛΞΕΧ - Ψεχνικζσ 
αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - 
ΧΦΘΧΘ ΧΕΛΦΣΥΕΔΩΡ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Ψρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - 
Διπλό κλείδωμα (αςφάλεια) χειροπεδϊν - Ξλειδιά χειροπεδϊν - Χυντιρθςθ χειροπεδϊν - Υικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ 
ςυλλαμβανομζνου από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Ψεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ 
χειροπεδϊν από τον κρατοφμενο - ΧΦΘΧΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΑΒΔΣΩ-ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο 
ςκοπόσ τουσ - Ψρόποσ και κζςθ μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Χτάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ 
αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ χριςθ τθσ - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι 
ράβδο - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ κτυπθμάτων με 
τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ 
με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - ΧΦΘΧΘ ΠΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΩΡ ΣΥΟΩΡ.  
 
B. ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ 
1. Φροφρθςθ - Πεταγωγζσ Ξρατουμζνων, 2. Αςκιςεισ Υροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου - 
υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου, 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ - 
Σικογενειακά επειςόδια, 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Σμόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων - 
ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Υρακτικι άςκθςθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων 
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φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων, 5. Ζρευνεσ κτιρίων / πλοίων - Βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ - Ανίχνευςθ - ςχεδιαςμόσ - 
αναμονι - κάλυψθ - προβλθματικζσ περιοχζσ - Κζςθ όπλου - Ζρευνα και προςζγγιςθ - Χτάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - 
Διαδοχι τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ - Υροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - 
Υροςζγγιςθ ςτο κτίριο / πλοίο - Χθμείο ειςόδου - Αρχζσ κίνθςθσ - Υλθρότθτα ζρευνασ - Ξίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Ξίνθςθ ςε 
διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλθψθ - Χριςθ 
φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων - Ψακτικζσ κίνθςθσ μζςα από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Ψακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι 
- Ψακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν ζρευνα για φποπτο άτομο, 6. Υρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια 
ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ - ομθρίασ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ     Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                 ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛV 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  ΛV 
                                                ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                 ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   36 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Κατεφκυνςθ: ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΟΛ   Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                              ΕΥΛΨΕΟΛΞΘ ΠΕΟΕΨΘ 
 

ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ  ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

   Ζτοσ    Β    Χειμερινό και Εαρινό  Εξάμθνο                                                       
   Ϊρεσ  που διατίκενται ανά  εβδομάδα ςτο Χειμερινό Εξάμθνο :  4  Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ)       52                
   Ϊρεσ  που διατίκενται ανά  εβδομάδα ςτο Εαρινό Εξάμθνο :  4  Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :       52            
               
   Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Χειμερινοφ Εξαμινου: 4. 
   Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Εαρινοφ Εξαμινου: 4. 
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ΣΧΟΛΘ  ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 Βϋ ΕΤΟΥΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘ ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ 
 

 Β Ζτοσ    

Χειμερινό Εξάμθνο Ϊρεσ/
εβδ. 

Εαρινό Εξάμθνο Ϊρεσ 
/εβδ. 

1. 
ΑΞΨΣΥΟΣΝΑ 3 

ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ ΠΕ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ 
ΧΑΦΨΘ 

5 

2. 
ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ 4 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

5 

3. ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΣΩ ΡΑΩΨΛΞΣΩ 
ΦΑΡΨΑΦ  

5 
ΥΑΓΞΣΧΠΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΛΡΔΩΡΣΩ 
ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ - ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ ΞΛΡΔΩΡΣΩ   

5 

4. ΡΑΩΨΛΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΘ 
ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ 

5 
ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ ΑΥΣΦΩΓΘΧ 
ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΑ (Δ.Ξ.Α.Χ.) 

6 

5. ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΧΘ 6 ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) ΛΛ 2 

6. 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΛΛ 2 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΑΩΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΩΡ – ΒΣΘΚΘΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ 

3 

7. ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 2 ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IV 3 

8. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ III 3 ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ IV 3 

9. ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ III 3   

 Σφνολο  33 Σφνολο 32 
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Κατεφκυνςθ :    ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                                   ΑΞΨΣΥΟΣΝΑ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΑΞΨΣΥΟΣΝΑ  
                                                 ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ                                                            
                                                 Ζτοσ     Β      Χειμερινό Εξάμθνο                                                     ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  18  
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) χρθςιμοποιοφν (ςτον προφορικό και γραπτό λόγο) τουσ όρουσ που αφοροφν ςτθ γιινθ ςφαίρα 
και χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία, (β) εξθγοφν τθν χρθςιμότθτα των οπτικϊν και θχθτικϊν βοθκθμάτων που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία, (γ) χρθςιμοποιοφν τα ναυτικά όργανα και τισ ναυτιλιακζσ εκδόςεισ που χρθςιμοποιοφνται 
ςτο πλοίο, (δ) εξθγοφν τθν επιρεια του καλαςςίου ρεφματοσ ςτθ ναυςιπλοΐα και (ε) να εκτελοφν ναυτικοφσ υπολογιςμοφσ 
ακτοπλοΐασ εφαρμόηοντασ, κατά περίπτωςθ, διάφορεσ μεκόδουσ.  
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Ραυτιλία» Ψόμοσ Α, Χρ. Ρτοφνθ - Αν. Δθμαράκθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
Ραρατθριςεισ: Ρα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται. 
 
 Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ / ΒΑΧΛΞΣΛ ΣΦΛΧΠΣΛ  - Ραυςιπλοΐα  - Σριςμοί ςτθ γθ (Γεωγραφικοί πόλοι, ιςθμερινόσ, μεςθμβρινοί, 
Υλάτοσ, παράλλθλοι πλάτουσ, Υρϊτοσ μεςθμβρινόσ, μικοσ, Διαφορά πλάτουσ και διαφορά μικουσ, Γιινο ελλειψοειδζσ, 
Σριςμοί τθσ επιπλάτυνςθσ και τιμι τθσ) - Καλάςςιο μίλι (sea mile), Διεκνζσ ναυτικό μίλι, ςτάδιο και κόμβοσ.  
2. ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΘ - Απόκλιςθ - Υαρεκτροπι - Υαραλλαγι - Ωπολογιςμόσ Απόκλιςθσ, Υαρεκτροπισ, Υαραλλαγισ - Υορεία - 
Διόπτευςθ (Απόλυτεσ και ςχετικζσ διοπτεφςεισ) - Πετατροπζσ πορειϊν - διοπτεφςεων.   
3. ΣΥΨΛΞΑ ΞΑΛ ΘΧΘΨΛΞΑ ΒΣΘΚΘΠΑΨΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ - Φάροι (είδθ, χαρακτθριςτικά, τομείσ) - Φωτοβολία - Απόςταςθ 
εμφανίςεωσ φάρου - Χυςτιματα καλάςςιασ ςθμάνςεωσ. 
4. ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ - Αναμζτρθςθ - Ωποτφπωςθ - Ωπολογιςμόσ γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων με διάφορεσ 
μεκόδουσ. 
5. ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΦΕΩΠΑΨΑ - Επιρεια ρεφματοσ και άλλων παραγόντων.  
6. ΑΞΨΣΥΟΣΝΑ - Ακτοπλοΐα - Αναγνϊριςθ - Γραμμζσ κζςεωσ - Αντιςτοιχία - Ευκυγράμμιςθ - Απόςταςθ -  Λςοβακισ 
καμπφλθ - Σριηόντια γωνία - Χτίγματα - Χτίγμα ςυγχρόνων διοπτεφςεων - Χτίγμα ςυγχρόνων ευκυγραμμίςεων - 
Χτίγμα ςυγχρόνων αποςτάςεων - Χτίγμα ςυγχρόνων οριηοντίων γωνιϊν - Χτίγματα ςυγχρόνων διαφόρων ΓΚ - Χτίγματα 
μεταφοράσ - Υαράλλαξθ - Αςφάλεια πλου - Υλοθγία - Αγκυροβολία - Ζλεγχοσ πυξίδων - Υλουσ με ρεφμα - Υλουσ με ομίχλθ 
- Πελζτθ ακτοπλοϊκοφ ταξιδιοφ. 
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Κατεφκυνςθ :    ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                 ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΑΧ 
                                                ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
                                                   Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                               ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  4    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτικι μετεωρολογία, (β) 
υπολογίηουν τον άνεμο και τα κφματα με χριςθ τθσ Ξλίμακασ Beaufort, (γ) αναγνωρίηουν τα είδθ των νεφϊν και να 
διακρίνουν το ποςοςτό νζφωςθσ ςε μια περιοχι, (δ) υπολογίηουν τθν ορατότθτα ςε μια περιοχι και (ε) να χρθςιμοποιοφν 
τα δελτία μετεωρολογικϊν προγνϊςεων προκειμζνου εξαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του ςκάφουσ, εν πλω και εν όρμω. 
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Πετεωρολογία», Ο. Ρ. Ξαραπιπζρθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 1997. 
2. «Ραυτικι Πετεωρολογία», Α. Γ. Ψυχα - Π. Υ. Πθνογιάννθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
3. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ: 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Θ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑ, Θ ΧΩΡΚΕΧΘ ΨΘΧ ΞΑΛ ΣΛ ΦΩΧΛΞΕΧ ΨΘΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ - Χφνκεςθ τθσ γιινθσ ατμόςφαιρασ, ςυςτατικά ξθροφ 
αζρα, υδρατμοί και αιωροφμενα ςωματίδια - Ξατακόρυφθ τομι των πρϊτων 100 km τθσ ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ και 
κατακόρυφεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ - Ψροπόςφαιρα, τροπόπαυςθ, ςτρατόςφαιρα, ςτρατόπαυςθ, μεςόςφαιρα, 
μεςόποπαυςθ, κερμόςφαιρα και εξϊςφαιρα - Ξφρια χαρακτθριςτικά τθσ τροπόςφαιρασ - Χθμαςία του Θλίου ωσ κφρια 
πθγι ενζργειασ για τισ ατμοςφαιρικζσ διαδικαςίεσ - Φφςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Θλιακό φάςμα, διάχυςθ, ανάκλαςθ, 
απορρόφθςθ - Επίδραςθ τθσ μεταβολισ του πλάτουσ ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ - Επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ κλίςεωσ 
του  Θλίου ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ - Επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ διάρκειασ τθσ θμζρασ ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ 
- Αναςτροφι κερμοκραςίασ, φψουσ και επιφανείασ - Κερμοβακμίδα - Λδιότθτεσ των υδρατμϊν ςτθν ατμόςφαιρα - 
Εξάτμιςθ, ςυμπφκνωςθ, λανκάνουςα κερμότθτα εξατμίςεωσ - Ξορεςμζνοσ αζρασ - Διαδικαςία αναμείξεωσ, ψφξεωσ και 
εξατμίςεωσ των υδρατμϊν, με τισ οποίεσ ζνα δείγμα αζρα μπορεί να ζλκει ςε κορεςμό - Χθμείο δρόςου, απόλυτθ υγραςία, 
ςχετικι υγραςία, τάςθ των υδρατμϊν - Τργανα προςδιοριςμοφ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα (ακροβάκμια κερμόμετρα, 
αυτογραφικά κερμόμετρα, περίςτρεπτο και αναρροφθτικό κερμόμετρο) - Τργανα προςδιοριςμοφ τθσ κερμοκραςίασ τθσ 
κάλαςςασ (υδροκερμόμετρα, αναςτρζψιμα κερμόμετρα και κερμόμετρα βάκουσ) - Τργανα προςδιοριςμοφ τθσ απόλυτθσ 
και ςχετικισ υγραςίασ του αζρα (ψυχρόμετρα, υγρόμετρα, υγρογράφοι) - Πετεωρολογικόσ κλωβόσ.  
2. ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΛΞΘ ΥΛΕΧΘ - Χχζςθ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ ς’ ζνα ςθμείο με το βάροσ τθσ ςτιλθσ αζρα που εκτείνεται 
από το ςθμείο αυτό μζχρι τα εξωτερικά κράςπεδα - Πονάδεσ μετριςεωσ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ. Πετατροπζσ 
μονάδων - Πεταβολζσ τθσ τιμισ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ με ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ - 
Πζςθ ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ - Λςοβαρείσ, ιςαλοβαρείσ, βαροβακμίδα, βαρομετρικι τάςθ - 
Υοιοτικι ερμθνεία τθσ θμεριςιασ μεταβολισ τθσ πιζςεωσ - Γράφθμα τθσ θμεριςιασ μεταβολισ τθσ πιζςεωσ - Τργανα 
προςδιοριςμοφ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ (υδραργυρικά και μεταλλικά βαρόμετρα, βαρογράφοσ). 
3. ΑΡΕΠΣΧ/ΞΩΠΑΨΑ - Άνεμοσ - Ξλίμακα Beaufort - Δφναμθ τθσ βαροβακμίδασ - Δφναμθ Coriolis (γεωςτροφικι) - 
Ξυκλοφορία του ανζμου επιφάνειασ γφρω από υψθλά και χαμθλά κζντρα πιζςεωσ - Υροςδιοριςμόσ κατευκφνςεωσ και 
εντάςεωσ του ανζμου επιφάνειασ ςε διάφορα ςθμεία ενόσ χάρτθ, ςτον οποίο απεικονίηεται θ κατανομι τθσ βαρομετρικισ 
πιζςεωσ - Είδθ ανζμων - Ρόμοσ του Buys-Ballot - Εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ οριηόντιασ διαφοράσ κερμοκραςίασ ςτθν 
ποιοτικι εξιγθςθ ςχθματιςμοφ απόγειασ και καλάςςιασ αφρασ - Δθμιουργία αναβατικοφ και καταβατικοφ ανζμου - 
Υεριοχζσ όπου παρατθροφνται καταβατικοί άνεμοι - Ψοπικοί άνεμοι τθσ Πεςογείου - Ψοπικι τροποποίθςθ του καιροφ 
κοντά ςε ακτζσ - Τργανα προςδιοριςμοφ τθσ διευκφνςεωσ και ταχφτθτασ του ανζμου (ανεμοδείκτεσ, ανεμόμετρα, 
ανεμογράφοι) - Αίτια δθμιουργίασ κυμάτων - Χαρακτθριςτικά του κφματοσ. Υαράγοντεσ απ’ τουσ οποίουσ εξαρτϊνται - 
Ξίνθςθ των μορίων ς’ ζνα κφμα - Επίδραςθ που ζχουν ςτα κφματα, το ρεφμα, θ φπαρξθ πάγου ςτθ κάλαςςα και το βάκοσ 
τθσ κάλαςςασ. Ενζργεια των κυμάτων - Ψςουνάμι (tsunamis) - Χτάςιμα κφματα και κφματα seiches - Ξφματα που κραφονται 
και κυματωγι - Πζτρθςθ κυμάτων από το πλοίο. 
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4. ΡΕΦΘ ΞΑΛ ΩΕΨΣΧ - Χχθματιςμόσ νεφϊν όταν αζρασ που περιζχει υδρατμοφσ ανυψϊνεται, ψφχεται αδιαβατικά και 
γίνεται κορεςμζνοσ - Ανάγκθ υπάρξεωσ και οριςμόσ πυρινων ςυμπυκνϊςεωσ - Ρζφθ από παγοκρυςτάλλουσ, ςταγονίδια 
νεροφ ι ςυνδυαςμό αυτϊν - Σνομαςία και περιγραφι των δζκα βαςικϊν τφπων νεφϊν - Υικανό φψοσ βάςεωσ των δζκα 
βαςικϊν τφπων νεφϊν - Ωετόσ - Βροχι, ψεκάδεσ, χαλάηι, χιόνι, χιονόνερο.  
5. ΣΦΑΨΣΨΘΨΑ - Πείωςθ τθσ ορατότθτασ από τθν παρουςία ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα κοντά ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ - 
Σμίχλθ, υγρι και ξθρι αχλφσ - Εφαρμογι των εννοιϊν των διαδικαςιϊν που καταλιγουν ςε υπερκορεςμό τθσ 
ατμόςφαιρασ και ςτθ διαίρεςθ των ομιχλϊν - Υοιοτικι ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ομίχλθσ ακτινοβολίασ. Υεριοχζσ και 
εποχζσ κατά τισ οποίεσ ςχθματίηεται και λόγοι που οδθγοφν ςτθ διάλυςι τθσ - Υοιοτικι ερμθνεία του ςχθματιςμοφ 
ομίχλθσ οριηόντιασ μεταφοράσ. Υεριοχζσ και εποχζσ κατά τισ οποίεσ ςχθματίηεται και λόγοι που οδθγοφν ςτθ διάλυςι τθσ - 
Υοιοτικι ερμθνεία των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό καλάςςιου καπνοφ ι ομίχλθ εξατμίςεωσ και τυπικζσ 
περιοχζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να απαντθκεί - Υοιοτικι ερμθνεία των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό ομίχλθσ 
αναμείξεωσ. 
6. ΥΑΓΞΣΧΠΛΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΨΑΡΣΠΘΧ ΑΡΕΠΩΡ ΞΑΛ ΥΛΕΧΕΩΧ - Ηϊνεσ κυκλοφορίασ που κα υπιρχαν ςτθ Γθ αν θ επιφάνειά 
τθσ ιταν ομογενισ και αν ο άξονασ τθσ περιςτροφισ δεν είχε κλίςθ ωσ προσ το επίπεδο τθσ εκλειπτικισ - Ποντζλο μονοφ 
κυττάρου κυκλοφορίασ - Ποντζλο τριπλοφ κυττάρου κυκλοφορίασ - Πζςθ κατανομι ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ τουσ μινεσ Λανουάριο και Λοφλιο - Χαρακτθριςτικά και κζςθ τθσ ηϊνθσ ιςθμερινϊν νθνεμιϊν τθσ 
υποτροπικισ ηϊνθσ ςυγκλίςεωσ, των αλθγϊν ανζμων, των υποτροπικϊν ωκεανίων υψθλϊν, των επικρατοφντων δυτικϊν 
ανζμων και των ανατολικϊν ανζμων των πολικϊν περιοχϊν - Πουςωνικά ςυςτιματα - Υεριοχζσ, ςτισ οποίεσ απαντϊνται 
αλθκι μουςωνικά ςυςτιματα - Υοιοτικι ερμθνεία των αιτιϊν των μουςωνικϊν ςυςτθμάτων 
7. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛΦΣΩ, ΔΣΠΘ ΨΩΡ ΩΦΕΧΕΩΡ - Αζριεσ μάηεσ και ςχθματιςμόσ αυτϊν - Υεριοχι προελεφςεωσ αζριασ μάηασ 
και χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται να ζχει μια περιοχι προελεφςεωσ - Χαρακτθριςτικζσ περιοχζσ προελεφςεωσ 
αρκτικοφ, πολικοφ, τροπικοφ και ιςθμερινοφ τφπου αερίων μαηϊν - Κερμά και ψυχρά μζτωπα - Απεικόνιςθ κερμοφ και 
ψυχροφ μετϊπου ςε χάρτθ καιροφ - Υεριγραφι με τθ βοικεια διαγράμματοσ του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ 
διζλευςθ ενόσ εξιδανικευμζνου κερμοφ μετϊπου - Υεριγραφι με τθ βοικεια διαγράμματοσ του καιροφ που παρατθρείται 
κατά τθ διζλευςθ ενόσ εξιδανικευμζνου ψυχροφ μετϊπου - Ϊφεςθ (οριςμόσ) - Απεικόνιςθ υφζςεωσ ςε ςυνοπτικό χάρτθ 
επιφανείασ ι ςε χάρτθ προγνϊςεωσ - Ψα ςτάδια του κφκλου ηωισ μίασ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου - Υεριγραφι 
οικογζνειασ υφζςεων - Οεπτομερι διαγράμματα υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου για το Β και το Ρ θμιςφαίριο - Οεπτομερι 
διαγράμματα τομϊν υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου (μία ςτθν πλευρά που βρίςκεται προσ τον πόλο από το κζντρο και μία 
ςτθν πλευρά που βρίςκεται προσ τον Λςθμερινό) - Υεριγραφι τθσ ςυνικουσ κινιςεωσ μιασ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου - 
Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν ερμθνεία των μεταβολϊν του καιροφ που παρατθροφνται κατά τθ διζλευςθ μιασ 
μετωπικισ υφζςεωσ που το κζντρο τθσ βρίςκεται προσ τθν πλευρά του πόλου από τον παρατθρθτι (ςτο Β και ςτο Ρ 
θμιςφαίριο) - Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν ερμθνεία των μεταβολϊν του καιροφ που παρατθροφνται κατά τθ 
διζλευςθ μίασ μετωπικισ υφζςεωσ με το κζντρο τθσ προσ τθν πλευρά του Λςθμερινοφ από τον παρατθρθτι (ςτο Β και ςτο 
Ρ θμιςφαίριο) - Υεριγραφι τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφςφιξθ μιασ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου - Απεικόνιςθ ςε 
ςυνοπτικό χάρτθ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου με ςυνεςφιγμζνο μζτωπο - Ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ψυχρϊν ι κερμϊν 
ςυςφίξεων - Οεπτομερι διαγράμματα τομϊν που διζρχονται από κερμι και ψυχρι ςφςφιξθ - Υεριγραφι του καιροφ που 
παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ ψυχρισ ι κερμισ ςυςφίξεωσ ςτο Β και ςτο Ρ θμιςφαίριο - Πετωπικι και μθ μετωπικι 
ςφινα υφζςεωσ - Απεικόνιςθ μετωπικϊν και μθ μετωπικϊν ςφθνϊν υφζςεων ςε ςυνοπτικό χάρτθ (Β θμιςφαίριο) - 
Ερμθνεία και περιγραφι του καιροφ που ςχετίηεται με τθ διζλευςθ μίασ ςφινασ υφζςεωσ. 
8. ΑΡΨΛΞΩΞΟΩΡΕΧ - Αντικυκλϊνασ - Διάκριςθ αντικυκλϊνων ςε μόνιμουσ, εποχικοφσ, κινθτοφσ, κερμοφσ και ψυχροφσ και 
απεικόνιςθ αντικυκλϊνα ςε ςυνοπτικό χάρτθ (Β και Ρ θμιςφαίριο) - Υεριγραφι των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ 
αντικυκλϊνα. 
9. ΨΦΣΥΛΞΣΛ ΞΩΞΟΩΡΕΧ - Γενικά - Θ καιρικι κατάςταςθ ςτουσ τροπικοφσ κυκλϊνεσ - Δθμιουργία και εξζλιξθ τροπικϊν 
κυκλϊνων - Επικίνδυνο θμικφκλιο, τεταρτοκφκλιο και χειριςτό θμικφκλιο - Αίτια ςχθματιςμοφ τροπικϊν κυκλϊνων - 
Υεριοχζσ και εποχζσ, ςτισ οποίεσ εμφανίηονται οι τροπικοί κυκλϊνεσ - Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των τροπικϊν 
κυκλϊνων των διαφόρων περιοχϊν - Υρογνωςτικά για τθν προςζγγιςθ των τροπικϊν κυκλϊνων - Χειριςμοί πλοίου που 
βρίςκεται κοντά ι μζςα ςε τροπικό κυκλϊνα - Υρακτικοί κανόνεσ αποφυγισ του κζντρου του τροπικοφ κυκλϊνα. 
10. ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘ ΡΑΩΨΛΟΛΑ - Σργάνωςθ, λειτουργία και ςτόχοι του Υαγκόςμιου Πετεωρολογικοφ 
Σργανιςμοφ - Υθγζσ πλθροφοριϊν που φκάνουν ςτθ μετεωρολογικι υπθρεςία - Φοι πλθροφοριϊν μεταξφ εμπορικϊν 
πλοίων και μετεωρολογικισ υπθρεςίασ - Ωπθρεςίεσ που παρζχουν ςτθ ναυτιλία οι μετεωρολογικζσ υπθρεςίεσ - Υεριγραφι 
του δελτίου καιροφ και των περιεχομζνων κακενόσ από τα τμιματά του - Υλθροφορίεσ που λαμβάνονται με το 
τθλεομοιότυπο - Ωπθρεςίεσ παροχισ αγγελιϊν κφελλασ. 
11. ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞOΛ ΞΩΔΛΞΕΧ - Ανάγκθ χριςεωσ των κωδικϊν - Υεριγραφι των τφπων ςθμάτων καιροφ που ζχουν 
υιοκετθκεί από τον WHO και είναι διακζςιμοι για χριςθ από τουσ ναυτιλλόμενουσ - Υεριγραφι τθσ μεκόδου 
αναπαραςτάςεωσ μετεωρολογικϊν ςτοιχείων με ςυμβολικά γράμματα - Χρθςιμοποίθςθ των βιβλίων κωδικοποιιςεωσ και 
αποκωδικοποιιςεωσ που προορίηονται για τα πλοία. 
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12. ΥΦΣΓΡΩΧΘ ΞΑΛΦΣΩ - Εφαρμογι των προθγουμζνων γνϊςεων ςτθν ερμθνεία των ςυμβόλων και των ιςοβαρικϊν τφπων 
ςε χάρτεσ καιροφ που εκδίδονται απ’ τθ μετεωρολογικι υπθρεςία ι λαμβάνονται με τθλεομοιότυπο, δζκτθ NAVTEX, δζκτθ 
EGC και ραδιοτθλζτυπο (NBDP) - Εφαρμογι των προθγουμζνων γνϊςεων ςτθν ερμθνεία ςυνοπτικϊν χαρτϊν και χαρτϊν 
προγνϊςεωσ για τθν εξακρίβωςθ τθσ κατευκφνςεωσ του ανζμου, περιοχϊν νεφϊςεωσ και υετοφ, περιοχϊν ομίχλθσ, πάγου 
και περιοχϊν με καλό καιρό. 
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Κατεφκυνςθ :    ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                 ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΡΑΩΨΛΞΣΩ ΦΑΡΨΑΦ 
                                                                                                                                                            
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΡΑΩΨΛΞΣΩ ΦΑΡΨΑΦ 
                               ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                  Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                             ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                       
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  5    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 65                                    Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  30   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 5 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ του radar, (β) κατανοοφν τθν λειτουργία των κυκλωμάτων 
τθσ ςυςκευισ του radar, (γ) χρθςιμοποιοφν του διακόπτεσ και τουσ ρυκμιςτζσ τθσ ςυςκευισ του radar, (δ) διακρίνουν τισ 
διαφορζσ μεταξφ τθσ ςυςκευισ Radar 3 cm και τθσ ςυςκευισ Radar 10 cm, (ε) αναγνωρίηουν τθν θχϊ και τθν ςθμαςία τθσ 
ςτθ ναυςιπλοΐα και (ςτ) να χρθςιμοποιοφν το radar για τον υπολογιςμό ςτίγματοσ και για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων ςτθ 
κάλαςςα ςφμφωνα με τουσ Δ.Ξ.Α.Χ.   
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Φαντάρ», Γ.Χ. Οιναρδάτου - Δ.Χ. Οιναρδάτου, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
3. «Διεκνείσ Ξανονιςμοί αποφυγισ Χυγκροφςεων ςτθ Κάλαςςα - Ψιρθςθ Φυλακισ/ARPA», Λ. Χ. Οιοφλθ, Εκδόςεισ 
Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2013. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ: Σι περιγραφζσ και επιδείξεισ των λειτουργιϊν όλων των ςυςκευϊν/ςυςτθμάτων κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από πρακτικζσ εφαρμογζσ με οδθγίεσ και επίβλεψθ από τουσ διδάςκοντεσ ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ ι 
ςε άλλο αντίςτοιχο. Ρα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΑΦΧΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ RADAR - Ειςαγωγι - Πονάδεσ μετριςεωσ - Υλθροφορίεσ που παρζχει θ ςυςκευι radar - Θ ζννοια 
τθσ θχοφσ - Πζτρθςθ αποςτάςεωσ - Υροςδιοριςμόσ τθσ διοπτεφςεωσ - Άλλεσ πλθροφορίεσ - Θ ςυςκευι radar ναυςιπλοΐασ 
- Βαςικά μζρθ του radar - Υεριγραφι τθσ λειτουργίασ του radar - Χυχνότθτα λειτουργίασ, ςυχνότθτα επαναλιψεωσ παλμϊν 
και διάρκεια παλμοφ εκπομπισ - Ενδείκτθσ Υλάνου Κζςεων - Δζςμεσ ακτινοβολίασ - Ωπολογιςμοί/Αςκιςεισ. 
2. ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΧΩΧΞΕΩΘΧ RADAR - Ψο γενικό διάγραμμα του radar - Πονάδεσ εκπομπισ - λιψθσ 
(ςυνοπτικι περιγραφι, λειτουργία) - Υεριγραφι λειτουργίασ βαςικϊν κυκλωμάτων ςυςκευισ Radar - Ξεραίεσ Radar - 
Ξφριοσ και πλευρικοί λοβοί - Ξίνδυνοι από τθν ακτινοβολία Radar. 
3. ΔΛΑΞΣΥΨΕΧ ΞΑΛ ΦΩΚΠΛΧΨΕΧ ΨΘΧ ΧΩΧΞΕΩΘΧ RADAR - Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ τθσ ςυςκευισ Radar - Καλάςςιεσ 
επιςτροφζσ και περιοριςμόσ τουσ - Επιςτροφζσ βροχισ και περιοριςμόσ τουσ – Εκκίνθςθ – Ξράτθςθ ςυςκευισ - Αλλαγι 
κλίμακασ. 
4. ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΧΩΧΞΕΩΘΧ RADAR - Χυςκευι Radar 3 cm και 10 cm - Χφγκριςθ τθσ ςυςκευισ Radar 3 cm με τθ ςυςκευι 
Radar 10 cm - Επιλογι ςυςκευισ radar - Ελάχιςτθ απόςταςθ ανιχνεφςεωσ και οι παράμετροι που τθν επθρεάηουν - 
Πζγιςτθ απόςταςθ ανιχνεφςεωσ και οι παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν - Διάκριςθ κατά απόςταςθ και οι παράμετροι που 
τθν επθρεάηουν - Διάκριςθ κατά διόπτευςθ και οι παράμετροι που τθν επθρεάηουν - Υαραμόρφωςθ τθσ εικόνασ radar και 
οι παράμετροι που τθν επθρεάηουν. 
5. ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ ΨΘΧ ΘΧΣΩΧ ΞΑΛ Θ ΧΘΠΑΧΛΑ ΨΘΧ ΧΨΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ - Χαφινεια τθσ εικόνασ radar - Σμοιότθτα θχοφσ - ςτόχου 
- Θχϊ των ακτϊν - Χαρακτθριςτικά και ανακλαςτικζσ αρετζσ ςτόχων - Ανακλαςτιρεσ Radar - Φαδιοςθμαντιρεσ Radar 
Ramarks και Racons. Χφγκριςθ - Εντοπιςμόσ ςτόχων - Υλθροφορίεσ χαρτϊν ςχετικά με το radar. 
6. ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΧ ΧΨΛΓΠΑΨΣΧ - Υροβλιματα ανιχνεφςεωσ και μζκοδοι αναγνωρίςεωσ των ςτόχων - Υαράπλουσ ακτισ - 
Υλοιγθςθ με το radar, κίνδυνοι και αντιμετϊπιςι τουσ - Θ τεχνικι χρθςιμοποιιςεωσ των παράλλθλων γραμμϊν - Πζτρθςθ 
διοπτεφςεωσ με τθν εικόνα αποκεντρωμζνθ - Αναγνϊριςθ τθσ θχοφσ μικροφ απομονωμζνου ςτόχου - Ακριβισ πλεφςθ και 
αλλαγι πορείασ - Ζλεγχοσ ξεςζρματοσ άγκυρασ. 
7. TO RADAR ΩΧ ΒΣΘΚΘΠΑ ΑΥΣΦΩΓΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΧ - To radar ωσ βοικθμα αποφυγισ ςυγκροφςεωσ - Σι πλθροφορίεσ 
Radar και θ επάρκειά τουσ - Διόπτευςθ και μεταβολι τθσ διοπτεφςεωσ - Απόςταςθ και μεταβολι τθσ αποςτάςεωσ - Χχετικι 
κίνθςθ - Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ςχετικισ κινιςεωσ - Αλλαγι τθσ αναπρωριςεωσ του πλοίου. Υροςανατολιςμοί τθσ 
εικόνασ του ραντάρ - Ελάχιςτθ απόςταςθ προςεγγίςεωσ και χρόνοσ τθσ ελάχιςτθσ αποςτάςεωσ προςεγγίςεωσ - Αλθκισ 
κίνθςθ του πλοίου/Χτακεροποίθςθ ωσ προσ το νερό και ωσ προσ το βυκό - Αλθκισ κίνθςθ του πλοίου και ςτόχου ωσ προσ 
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το νερό/Αναπρϊρθςθ και ταχφτθτα διά μζςου του νεροφ - Αλθκισ κίνθςθ με ςτακεροποίθςθ ωσ προσ το βυκό/Υορεία και 
ταχφτθτα ωσ προσ το βυκό - Χφγκριςθ μεταξφ αλθκοφσ κινιςεωσ με ςτακεροποίθςθ, ωσ προσ το βυκό και ωσ προσ το νερό 
- Χφγκριςθ όλων των δυνατϊν παρουςιάςεων εικόνασ ραντάρ - Ακρίβεια παρουςιάςεων αλθκοφσ κινιςεωσ. 
8. ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΘ TOY RADAR ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΨΣΩΧ Δ.Ξ.Α.Χ. - Θ υποχρζωςθ χρθςιμοποιιςεωσ του Radar (κανόνασ 5) - 
Radar και αςφαλισ ταχφτθτα (κανόνασ 6) - Θ ςωςτι χρθςιμοποίθςθ του Radar (κανόνασ 7) - Εκτίμθςθ του κινδφνου 
ςυγκροφςεωσ με το Radar (κανόνασ 19 δ και ε) - Χειριςμόσ για τθν αποφυγι ςυγκροφςεωσ (κανόνασ 8 α και β) - Χειριςμοί 
ςε ςτενοφσ διαφλουσ (κανόνασ 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



115 

 

Κατεφκυνςθ :    ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                      ΡΑΩΨΛΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ 
                                                                                                                                                              
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΡΑΩΨΛΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ 
                                 ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                    Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                              ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  5    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 65                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 5 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τα θλεκτρονικά ναυτιλιακά όργανα των πλοίων, (β) χρθςιμοποιοφν το 
δρομόμετρο, βυκόμετρο και τθ ναυτιλιακι πυξίδα του ςκάφουσ, (γ) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ 
ναυςιπλοΐασ, (δ) αναγνωρίηουν τα ςυςτιματα δορυφορικισ ναυτιλίασ και (ε) να χρθςιμοποιοφν το GPS του ςκάφουσ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Ραυτικά Θλεκτρονικά Τργανα και Χυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Υαλλθκάρθ - Γ. Κ. Ξατςοφλθ - Δ. Α. 
Δαλακλι, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Ω.ΡΑ.Ρ.Υ./Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
Ραρατθριςεισ: 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΥΩΛΔΕΧ - Γυροςκοπικζσ πυξίδεσ - Υεριγραφι του γυροςκοπίου. Ελεφκερο γυροςκόπιο - Λδιότθτεσ του γυροςκοπίου - 
Χυμπεριφορά του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε ςχζςθ με επίπεδο του ορίηοντα ςτα διάφορα πλάτθ τθσ Γθσ - Επίδραςθ του 
πλάτουσ και τθσ κατεφκυνςθσ του άξονα ςτθ φαινόμενθ κακ’ φψοσ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Επίδραςθ του 
πλάτουσ ςτθ φαινόμενθ κακ’ αηιμοφκ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Πετατροπι του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε 
ελεγχόμενο και ςτακεροποίθςθ του άξονά του ςτον μεςθμβρινό - Χφάλμα πλάτουσ - Χφάλμα πλάτουσ, πορείασ και 
ταχφτθτασ - Υαράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται το μζγεκοσ και το πρόςθμό του - Ωπολογιςμόσ τθσ τιμισ του 
ςφάλματοσ και του πρόςθμοφ του με χριςθ του μακθματικοφ τφπου και των ειδικϊν πινακιδίων - Αντιςτάκμιςθ ι 
διόρκωςθ ςτουσ διαφόρουσ τφπουσ γυροπυξίδων - Χφάλματα που δθμιουργεί θ αλλαγι πορείασ ι ταχφτθτασ - Χφάλματα 
που δθμιουργεί ο διατοιχιςμόσ και ο προνευςταςμόσ του πλοίου - Διαδικαςίεσ εκκίνθςθσ και κράτθςθσ γυροπυξίδων - 
Αναγνϊριςθ τυχόν ανωμαλιϊν και αντιμετϊπιςι τουσ - Αναφορά ςτον απαιτοφμενο χρόνο ςτακεροποίθςθσ των πυξίδων 
ςτον Βορρά από τθν αποκατάςταςθ λειτουργίασ τουσ - Υεριγραφι των επαναλθπτϊν - Φφκμιςθ των επαναλθπτϊν - Ψρόποι 
μεταβίβαςθσ των πλθροφοριϊν πορείασ ςε άλλα όργανα (RADAR, GPS κ.λπ.) - Υεριγραφι του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ 
βλάβθσ - Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ βλάβθσ - Υυξίδεσ laser - Αρχζσ λειτουργίασ - 
Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ - Χφάλματα - Χειριςμόσ - Χυντιρθςθ - Υυξίδεσ οπτικισ ίνασ - Αρχζσ λειτουργίασ - 
Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ - Χφάλματα - Χειριςμόσ - Χυντιρθςθ - Δορυφορικζσ πυξίδεσ - Αρχζσ λειτουργίασ - 
Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ - Χφάλματα  - Χειριςμόσ - Χυντιρθςθ. 
2. AYTOMATA ΥΘΔΑΟΛΑ - Θ τιρθςθ τθσ πορείασ του πλοίου και οι τρόποι διαπιςτϊςεωσ εκτροπισ από τθν πορεία του και 
επαναφορά του ςε αυτιν - Χυγκρότθςθ ςφγχρονθσ εγκαταςτάςεωσ πθδαλουχίασ. Οειτουργία των μονάδων τθσ - 
Θλεκτρικόσ ζλεγχοσ ςτροφισ του πθδαλίου - Χειροκίνθτθ λειτουργία του πθδαλίου - Αυτόματθ λειτουργία του πθδαλίου - 
Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των αυτόματων πθδαλίων - Επίδραςθ και αποτζλεςμα κάκε ρυκμιςτι και παράμετροι που 
επθρεάηουν τθ ρφκμιςι του ι τθ ςυνδυαςμζνθ ρφκμιςθ περιςςότερων ρυκμιςτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προρυκμιηομζνων ρυκμιςτϊν) - Χρθςιμοποίθςθ των καταγραφϊν του πορειογράφου για τθ διαπίςτωςθ των κατάλλθλων 
ρυκμίςεων - Διαδικαςία εκκίνθςθσ - κράτθςθσ, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεωσ 
πθδαλίου - Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ του πθδαλίου και δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι - Διαδικαςία 
αλλαγισ τρόπου πθδαλιοφχθςθσ χειροκίνθτο - αυτόματο ανάγκθσ και αντίςτροφα - Οόγοι που επιβάλλουν τθν ζγκαιρθ 
αλλαγι από αυτόματο ςε χειροκίνθτο - Θ υπερκάλυψθ λειτουργιϊν (override) τθσ λειτουργίασ ανάγκθσ (emergency 
operation) - H αναγκαιότθτα υπάρξεωσ χειριςμοφ ανάγκθσ τθσ πρφμθσ - Υεριγραφι λειτουργίασ χειριςτθρίου Non - Follow 
Up (NFU) - Υεριγραφι των θλεκτρονικϊν πθδαλίων (Adaptive auto - pilot and steering control systems) - Υροδιαγραφζσ 
λειτουργίασ πθδαλίων (performance standards/imo) - Δοκιμζσ και γυμνάςια του πθδαλίου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 
- Ενδείκτεσ ταχφτθτασ ςτροφισ πθδαλίου (Rate of turn indicators). 
3. ΔΦΣΠΣΠΕΨΦΑ - Ψαχφτθτα και δίαρμα - Ψαχφτθτα ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό - Ανάλυςθ τθσ 
ταχφτθτασ ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό, ςε εγκάρςια και διαμικθ ςυνιςτϊςα και επίδραςθ των 
ςυνιςτωςϊν αυτϊν ςτισ ενδείξεισ των δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ θλεκτρονικϊν δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ 
δρομόμετρων ακουςτικοφ ςυςχετιςμοφ - Αρχι λειτουργίασ δρομόμετρων τφπου Doppler - Υικανά ςφάλματα και αιτίεσ 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



116 

 

που τα προκαλοφν ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Υεριγραφι δρομόμετρων δφο αξόνων και χριςθ τουσ κατά 
τουσ χειριςμοφσ πρόςδεςθσ του πλοίου - Ξυριότερεσ πθγζσ ςφαλμάτων ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Ακρίβεια 
μετριςεων δρομόμετρων - Διακρίβωςθ δρομόμετρων -  Ψρόποσ μεταβίβαςθσ τθσ πλθροφορίασ τθσ ταχφτθτασ του πλοίου 
ςε βοθκθτικοφσ ενδείκτεσ. 
4. ΒΩΚΣΠΕΨΦΑ - Αρχι λειτουργίασ των βυκομζτρων - Χαρακτθριςτικά λειτουργίασ βυκομζτρων, ςυχνότθτα εκπομπισ - 
λιψεωσ, ςυχνότθτα επαναλιψεωσ εκπομπισ και διάρκεια παλμοφ εκπομπισ - Ενδείκτεσ βάκουσ (αναλογικοί, ψθφιακοί 
κ.λπ.) - Ξαταγραφζασ βάκουσ -  Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των θχοβολιςτϊν ςυςκευϊν -  Διαδικαςία εκκίνθςθσ - κράτθςθσ 
ςυςκευϊν βυκομζτρων - Υεριγραφι ψευδοθχοφσ - Χφάλματα ςτισ ενδείξεισ των βυκομζτρων. 
5. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΟΕΩΦΛΧΕΩΧ - Ψο δρομόμετρο Doppler ωσ όργανο πλευρίςεωσ - Χυςτιματα πλευρίςεωσ που εγκακίςτανται 
ςτον προβλιτα με υπεριχουσ και με θλεκτρομαγνθτικά κφματα - Χυςτιματα που θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτο κλαςικό 
Radar και ςτο Radar διαμορφϊςεωσ ςυχνότθτασ. 
6. LRIT (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING RECEIVER) - Χκοπόσ ανάπτυξθσ του LRIT -  Υεριγραφι των μερϊν του 
ςυςτιματοσ - Εκπεμπόμενεσ πλθροφορίεσ - Υλοία που είναι υποχρεωμζνα να εκπζμπουν LRIT μθνφματα - Διαδικαςία και 
τρόποσ εκπομπισ - Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ρφκμιςισ του, ϊςτε να μπορεί να εκπζμπει τισ πλθροφορίεσ LRIT ςε 
μεταβλθτά διαςτιματα. 
7. ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ - Βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ ναυςιπλοΐασ - Δορυφορικζσ τροχιζσ (Σι Ρόμοι του Ξζπλερ) - 
Γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ - Ξακοριςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων - Ψα κυριότερα ςυςτιματα 
γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων. 
8. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ - Ξατθγορίεσ ςυςτθμάτων Δορυφορικισ Ραυτιλίασ - Υαγκόςμια και Υεριφερειακά 
Χυςτιματα Δορυφορικισ Ραυτιλίασ - Δορυφορικά και επίγεια ςυςτιματα επαυξιςεων - Γενικι περιγραφι ςυςτθμάτων 
Glonass, Galileo, BeiDou, EGNOS, WAAS, QZSS, GAGAN, IRNSS - Υεριγραφι του ςυςτιματοσ GPS - Δορυφόροι του 
ςυςτιματοσ - Ψομείσ του ςυςτιματοσ. Επίγειοι ςτακμοί ελζγχου - Αρχι λειτουργίασ και τρόποσ κακοριςμοφ του ςτίγματοσ 
- Ξωδικοποίθςθ των ςθμάτων - Υεριγραφι του ναυτιλιακοφ μθνφματοσ - Ακρίβεια του ςτίγματοσ - Χφάλματα του 
δορυφορικοφ ςυςτιματοσ - Ξατθγορίεσ δεκτϊν - Υεριγραφι τυπικοφ δζκτθ και αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που παρζχει 
- Διαφορικό GPS - Διαφορζσ μεταξφ του GPS και των άλλων ςυςτθμάτων κακοριςμοφ του ςτίγματοσ. 
9. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΕΩΧ ΥΟΣΛΩΡ - Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ AIS - Ψο τθλεπικοινωνιακό μοντζλο του AIS - 
Ψφποι πομποδεκτϊν AIS - Χφνκεςθ τθσ πλθροφορίασ AIS - Διαςυνδεόμενοσ εξοπλιςμόσ με το ςφςτθμα AIS - Χφμβολα του 
ςυςτιματοσ AIS - Ψα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ AIS - Γενικι αποτίμθςθ του ςυςτιματοσ AIS - Εξελίξεισ του 
ςυςτιματοσ AIS. Ψο ςφςτθμα Αναγνωρίςεωσ και Υαρακολουκιςεωσ Υλοίων Πεγάλθσ Εμβζλειασ (LRIT). 
10. ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΨΑΛΔΛΣΩ ΞΑΛ ΥΣΦΕΛΣΓΦΑΦΣΛ - Ραυτικά ατυχιματα και θ ανάγκθ καταγραφισ των 
δεδομζνων ταξιδίου - Ξαταγραφι των ςτοιχείων ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ με ςφςτθμα VDR και ενδεικτικι καταςκευι του 
- Ξαταγραφόμενα ςτοιχεία ςυςτιματοσ VDR - Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ - Ψα απλοποιθμζνα ςυςτιματα καταγραφισ 
δεδομζνων ταξιδίου SVDR - Ξανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων VDR / SVDR - Ξαταγραφι 
δεδομζνων ταξιδίου με πορειογράφο - Υορειογράφοσ με καταγραφικό χαρτί - Υορειογράφοσ με θλεκτρονικό χάρτθ - 
Υεριγραφι ςυςκευισ - Εκκίνθςθ, κράτθςθ και ρφκμιςθ ςυςκευισ - Οειτουργία ςυςκευισ - Χυναγερμοί και ςφάλματα - 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πορειογράφου. 
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Κατεφκυνςθ :    ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                        ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΧΘ                            
             
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΕΦΕΩΡΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΧΘ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
                                                Ζτοσ     Β      Χειμερινό Εξάμθνο                                            ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.  
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  6    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 78                                    Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 6 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ του ςυςτιματοσ ζρευνασ και διάςωςθσ, (β) περιγράφουν τα ςτάδια 
και τισ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, (γ) εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ 
ζρευνασ ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία, υπό το 
ςυντονιςμό και τισ εντολζσ του ΕΞΧΕΔ, και (δ) να ςυνεργάηεται με εναζρια, πλωτά και χερςαία μζςα που ςυμμετζχουν ςε 
επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, υπό το ςυντονιςμό και τισ εντολζσ του ΕΞΧΕΔ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Ραυςιπλοΐασ (Ε.Α.Ρ.) Αρικ. 10/24. 
2. Εγχειρίδιο τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και διεξαγωγισ υπθρεςιακϊν επικοινωνιϊν Α.Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ.  
3. Ρόμοσ 211/1947 (Aϋ35) «Υερί τθσ εν Χικάγο τθ 7 Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείςασ Χυμβάςεωσ Διεκνοφσ Υολιτικισ 
Αεροπορίασ». 
4. Ρόμοσ 1844/1989 (Αϋ100) «Ξφρωςθ ςφμβαςθσ  για τθν ναυτικι ζρευνα και διάςωςθ». 
5. Ρόμοσ 1045/1980 (Α’95) «Υερί κυρϊςεωσ τθσ υπογραφείςθσ εισ Οονδίνον Διεκνοφσ Χυμβάςεωσ περί αςφάλειασ τθσ 
ανκρϊπινθσ ηωισ εν καλάςςθ 1974». 
6. ΞΩΑ Αρικ. 1432.52/93/26.7.93 (Βϋ647) «Ξανονιςμόσ Σργάνωςθσ και Οειτουργίασ Ενιαίου Ξζντρου Χυντονιςμοφ Ζρευνασ 
και Διάςωςθσ». 
7. Ρόμοσ 2975/2001 (Αϋ294) «Ξφρωςθ του Πνθμονίου Χυνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ξυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 
και τθσ Ξυβζρνθςθσ τθσ Λταλικισ Δθμοκρατίασ για τθ ςυνεργαςία ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτο Λόνιο 
Υζλαγοσ». 
8. Ρόμοσ 4004/2011 (Αϋ189) «Ξφρωςθ τθσ Χυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ξυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ 
Ξυβζρνθςθσ τθσ Πάλτασ για ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και διάςωςθσ». 
9. Ρόμοσ 4431/2016 (Αϋ207) «Ξφρωςθ τθσ Χυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ξυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ 
Ξυβζρνθςθσ τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ για τθ ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ Ζρευνασ και Διάςωςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
10. Ξανονιςμόσ (Ε.Ε.) 656/2014 «περί κανόνων επιτθριςεωσ των εξωτερικϊν καλάςςιων ςυνόρων ςτο πλαίςιο τθσ 
επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ που ςυντονίηεται από τον Ευρωπαϊκό Σργανιςμό για τθ Διαχείριςθ τθσ Επιχειρθςιακισ 
Χυνεργαςίασ ςτα Εξωτερικά Χφνορα των Ξρατϊν Πελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 
11. International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR Convention). 
12. International Convention for the safety of life at sea, 1974 (SOLAS). 
13. International Convention on international civil aviation, 1944. 
14. IAMSAR MANUAL Vol. 1 - 2 – 3. 
15. GMDSS Manual (ISBN: 978-92-801-1575-8). 
16. NP285 Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Volume 5 (GMDSS). 
17. Resolution 155 (78) Adoption of Amendments to the International Convention on Maritime Search and Rescue (20 
Παΐου 2004). 
18. Resolution 167 (78) Guidelines on the treatment of persons rescued at sea (20 Παΐου 2004). 
19. Large scale rescue operations at sea - Guidance on insuring the safety and security of seafarers and rescued persons. 
20. Rescue at Sea - A guide to principles and practices as applied to refugees and migrants. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ:  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΧΘΧ (Search and Rescue, SAR) - Σργάνωςθ - Χυντονιςμόσ - Υόροι - Λατρικι βοικεια ςτα 
πλοία/ςκάφθ (MEDICO) - Χχζδια επιχειριςεων - Χτάδια επιχειριςεων SAR - Ζγγραφα επιχείρθςθσ - Εκπαίδευςθ και 
αςκιςεισ.  
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2. ΟΘΨΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ ΞΑΛ ΑΦΧΛΞΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΕΧ - Γενικά - Χτάδια SAR - Σριςμόσ του RCC ι του RSC υπεφκυνου για τθν 
ανάλθψθ διαχείριςθσ περιςτατικοφ SAR - Διαδικαςίεσ αίτθςθσ ςυνδρομισ από ξζνο RCC - Γενικζσ εκτιμιςεισ του 
ςυντονιςτι SAR. 
3. ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΑΡΑΗΘΨΘΧΘΧ - Γενικά - Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ - Εκτίμθςθ τθσ τοποκεςίασ του 
περιςτατικοφ κινδφνου - Ξίνθςθ επιηϊντων μετά το περιςτατικό κινδφνου - Αναφορά παραγόντων που επθρεάηουν τθν 
ζρευνα - Βοθκιματα προγραμματιςμοφ αναηιτθςθσ βαςιςμζνα ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 
4. ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΕΦΕΩΡΑΧ - Γενικά - Επιλογι επιχειρθςιακϊν πόρων - Αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν ζρευνασ - 
Επιλογι μεκόδων αναηιτθςθσ - Πζκοδοι οπτικισ ζρευνασ - Πζκοδοι θλεκτρονικισ ζρευνασ - Πζκοδοι νυχτερινισ ζρευνασ 
- Πζκοδοι ζρευνασ από τθν ςτεριά - Ξίνθςθ αντικειμζνου ζρευνασ - Σριςμόσ και περιγραφι των υποπεριοχϊν ζρευνασ - 
ςχεδιαςμόσ του επί ςκθνισ ςυντονιςμοφ - Χχζδια επιχείρθςθσ ζρευνασ - Εκτζλεςθ τθσ ζρευνασ -  Ενθμερϊςεισ - 
Διαδικαςίεσ ζρευνασ από εναζρια μζςα, μονάδεσ επιφανείασ ςτθ κάλαςςα και επιχειρθςιακοφσ πόρουσ ςτθν ξθρά - 
Απενθμερϊςεισ προςωπικοφ ζρευνασ -  Χυνζχιςθ τθσ ζρευνασ. 
5. ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΔΛΑΧΩΧΘΧ - Γενικά - Εντοπιςμόσ και επακόλουκεσ διαδικαςίεσ - Υαράδοςθ προςωπικοφ 
και εξοπλιςμοφ διάςωςθσ - Υρομικειεσ και εξοπλιςμόσ επιβίωςθσ - Φίψθ προμθκειϊν - Λατρικό προςωπικό - Διάςωςθ από 
αεροπορικι μονάδα, από ναυτικι μονάδα ι από μονάδα τθσ ςτεριάσ - Ειδικζσ απαιτιςεισ ςε τοποκεςίεσ που ζχουν 
ςυντριβεί αεροςκάφθ - Χυνδρομι ςε περιςτατικά προςκαλάςςωςθσ - Διάςωςθ ατόμων από ςκάφθ που ζχουν εςωτερικι 
ηθμιά, ζχουν ανατραπεί ι προςκαλαςςωκεί - Ωποκαλάςςια ζρευνα και διάςωςθ - Επιχειριςεισ μαηικϊν διαςϊςεων - 
Φροντίδα επιηϊντων - Ενθμζρωςθ επιηϊντων - Χειριςμόσ αποκανόντων - Υίεςθ από κρίςιμα ςυμβάντα - Υεράτωςθ τθσ 
διάςωςθσ. 
6. ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ SAR - Γενικά - Ξλείςιμο μιασ υπόκεςθσ SAR - Αναςτολι και επανζναρξθ επιχείρθςθσ ζρευνασ - 
Ψελικζσ αναφορζσ - Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ - Case Studies - Αρχειοκζτθςθ υποκζςεων - Απενθμζρωςθ.  
7. Ανάκτθςθ και φροντίδα των διαςωκζντων επί ςκθνισ. 
8. Επί ςκθνισ διαχείριςθ. (Ξακικοντα διοικθτι επί ςκθνισ). 
9. Αςκιςεισ διαχείριςθσ εικονικϊν περιςτατικϊν ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα κεωρία και τα μνθμόνια ενεργειϊν.  
10. Πνθμόνια ενεργειϊν και κατθγοριοποίθςθ περιςτατικϊν Ε-Δ, check lists. 
11. CASE STUDY (Πελζτθ περιςτατικϊν Ε-Δ αξιολόγθςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων). 
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Κατεφκυνςθ :    ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                             ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΛΛ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΛΛ       
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ    Βϋ       Χειμερινό  Εξάμθνο                                            ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :     26                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  15 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Ξφριοσ ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ βαςικϊν γνϊςεων επί κεμάτων του τομζα πλθροφορικισ, που 
κα ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων τουσ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ των 
εκπαιδευόμενων με βαςικζσ ζννοιεσ, τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ του διαδικτφου, των βάςεων δεδομζνων και τθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και θ πρακτικι εκπαίδευςι τουσ ςε ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εφαρμογζσ 
επεξεργαςίασ κειμζνου και υπολογιςτικϊν φφλλων. Ψζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν πρακτικά με τθ χριςθ 
εςωτερικϊν εφαρμογϊν του Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ 
1. «Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Ωπολογιςτϊν», Behrouz Forouzan, 3θ Ζκδοςθ 2015, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ. 
2.«Δίκτυα Ωπολογιςτϊν», Andrew S. Tanenbaum, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ. 
3.«Ψεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Φφκμιςθσ και Χριςθσ Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι», ΓΕΕΚΑ/ΔΛΞΩΒ, Ζκδοςθ 1.0, 2013 

(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/texniko-egxeiridio.pdf). 
4.«Ψεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Φφκμιςθσ και Χριςθσ Windows 10 Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι», ΓΕΕΚΑ/ΔΛΞΩΒ, 2017 

(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/egxeiridio-rythmishs-ypologisth-windows-10.pdf). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Επεξεργαςία κειμζνου. 

- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ κειμζνου και ςελίδασ, πίνακεσ, εικόνεσ, αυτοματοποιθμζνο 
κείμενο, περιεχόμενα, παρακολοφκθςθ αλλαγϊν κ.ά). 

 
2. Υπολογιςτικά φφλλα. 

- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ πινάκων, ςυναρτιςεισ, διαγράμματα, φίλτρα κ.ά). 
 
3. Βάςεισ δεδομζνων. 

- Σριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ. 
- Ερωτιματα (queries). 

 
4. Διαδίκτυο. 

- Δίκτυα Θ/Ω (μζςα μετάδοςθσ, IP δίκτυα, δίκτυα δεδομζνων Ωπθρεςιϊν Ω.ΡΑ.Ρ.Υ., δίκτυο «ΧΩΗΕΩΛΧ»). 
- Υαγκόςμιοσ Λςτόσ (World Wide Web). 
- Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (λειτουργία, πρωτόκολλα SMTP, POP, IMAP, υπθρεςία e-mail Ω.ΡΑ.Ρ.Υ.). 

 
5. Εςωτερικζσ εφαρμογζσ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
6. Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. 

- Σριςμοί, βαςικζσ ζννοιεσ και παραδείγματα εφαρμογισ. 
- Ψθφιακζσ υπογραφζσ και θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                    ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                                         ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2   Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :   26                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ, μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθ Χχολι να είναι ςε κζςθ να (α) 
ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και 
αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, 
(γ) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό και (δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν 
απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν 
ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1)ΟΕΛΞΑ  
 DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe 
 COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins 
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, Ed. MICHIGAN PRESS 
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων, ed. Michigan Press 
 
2) ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Γιαννοφτςου, Κεόδωρου, Χυνταγματάρχθ ε.α., Ξακθγθτι Αγγλικισ ΧΧΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ 
Ορολογίασ (Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Ξωνςταντίνου Ψουρίκθ, Ακινα 2002. 
Πακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ). 
Οεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 1980. 
 
3) ΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό - ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Ρομικι 
Βιβλιοκικθ. 
Ρομικό Οεξικό, εκδόςεισ Χταφυλίδθ. 
Χιωτάκθ, Πιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Υλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν, 
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Χάκκουλασ Αντ. Ρ., 2011. 
Ψςιζπα, Χταφρου, Υλθρεξουςίου Ωπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Ωποκζςεων – Schengen, ΩΥΕ, 
«Εννοιολογικό Οεξικό Ρομικισ-Διπλωματικισ Σρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Σργανιςμϊν – Διεκνοφσ 
Υολιτικοφ και Σικονομικοφ Χυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013. 
 
4) ΡΑΩΨΛΞΘΧ-ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χερδίτςα, Υαναγιϊτθ, Πεντάγλωςςο Λεξικό Ναυτικϊν Όρων, ‘Λδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1θ εκδ. 1971. 
Δοφναβθ, Γεωργίου (2005) ΙΜΟ Τυποποιθμζνεσ Ναυτικζσ Φράςεισ Επικοινωνίασ. ‘Λδρυμα Ευγενίδου (http://e-
nautilia.googlecode.com/svn/trunk/pdf/IMO_typopoihmenes_nautikes_fraseis_epikoinwnias.pdf). 
Ξαλπαξίδθ, Υ.Γ., Ξαρυοφφλλθ, Α.Α., Φάμφου Α.Δ. & Ψςαοφςθ Ξ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Πιχελι, Λεξικό Ναυτικϊν & 
Ναυτιλιακϊν ‘Όρων (αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό), εκδόςεισ Χταφυλίδθ, Ακινα 2008. 
Ξαμαρινοφ, Ξωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελλθνικό & ελλθνοαγγλικό λεξικό ναυτικϊν, ναυτιλιακϊν και τεχνικϊν όρων, 
εκδόςεισ Εμμ. Ρ. Χταυριδάκθ, Υειραιάσ 1992. 
Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικϊν-οικονομικϊν-τεχνικϊν κ.λπ. όρων (ελλθνοαγγλικό-αγγλοελλθνικό 
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977. 
 
5) ΒΛΒΟΛΑ-ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
Captain Stuart T. Sheppard, Virginia Evans – Jenny Dooley, Career paths: Merchant Navy (Books 1-2-3), Express Publishing 
2013. 
Virginia Evans, Jenny Dooley and Mark Giendale, Career paths: Fishing and seafood industry (Books 1-2-3), Express 
Publishing. 
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Δευτερευόντωσ: 
John Taylor and James Goodwell (CPO, USN-Ret), Career paths: Navy (Books 1-2-3), Express Publishing. 
Robert G. Samson, English for Careers :The language of the Navy in English. 
 
6) ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ & ΞΕΛΠΕΡΑ ΕΥΛ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
-SOLAS. 
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει. 
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων. 
-MLC 2006. 
http://www.emsa.europa.eu/emcip.html (ευρωπαϊκι πλατφόρμα ναυτικϊν ατυχθμάτων - ςυμβάντων). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  Σι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
του Βϋ εαρινοφ εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ Χτόχοσ του 3ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων 
Οιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά 
αντικείμενα ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ - 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Τλοι οι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι 
χωρίσ πιςτοποίθςθ διδάςκονται αναλυτικά ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ 
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ξατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι 
Δόκιμοι αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, 
χρόνοι, ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ 
για όλουσ τουσ Δόκιμουσ του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν 
διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. 
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ : 
 Listening: 10 μονάδεσ.  
 Reading: 20 μονάδεσ. 
 Writing: 20 μονάδεσ. 
 Speaking:10 μονάδεσ. 
 Use of English: 10 μονάδεσ. 
                            Ραυτιλιακι- ορολογία:30.  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

 
ΑΓΓΛΛΚΑ ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ   
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO 
Vocabulary, Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Οιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ, 
ζρευνασ - διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.) 
Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, δελτίου 
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ 
περιεχομζνου. 
Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ - 
προτάςεων.   
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Οιμενικισ Αρχισ με κινδυνεφον  πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ διάςωςθσ, διάλογοσ 
με μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου, ζκφραςθ απόψεων.   
Use of English: Ροείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικζσ δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ 
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (νοείται ωσ κατακτθκείςα θ 
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs, Word building etc). 
ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ 
1) Πζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά. 
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ,  Δ/, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships). 
3) Ψα μζρθ - εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου. 
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.  
5) Ψα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου. 
6) Ψθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ - Φωνθτικό Αλφάβθτο - ΛΠΣ Standard Vocabulary Ραυτιλιακζσ 
οδθγίεσ.  
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7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα. 
8) Χθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων). 
9) Ραυτιλιακζσ μετριςεισ.  
10) Ψα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Κζματα ναυτολόγθςθσ. 
11) Λεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.  
12) Ραυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ  ναυτικϊν κόμπων – Φυμοφλκθςθ. 
13) Ωφαλοχρωματιςμόσ - Χυντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου. 
14) Υθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων. 
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων - Φόρτωςθ πλοίου και  ςχετικόσ εξοπλιςμόσ. 
16) Πζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ. 
17) Φυμοφλκθςθ. 
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Ραυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.  
19) Ραυτικι μετεωρολογία – καιρόσ - άνεμοι - κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ 
κλίμακα Douglas.  
20) Ραυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων. 
21)Ξανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Πζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.  
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.  
23) Ψα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ). 
24) Πζκοδοι ναυςιπλοΐασ.  
25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ. 
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων Δ.Ξ.Α.Χ. 
27) Κζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Καλάςςια αλιεία. 
28) Ξομβικζσ Διεκνείσ Χυμβάςεισ - Ξϊδικεσ  (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006). 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                              ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛII 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IΛΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                               Ζτοσ    Β     Χειμερινό Εξάμθνο                                                         ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3   Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εκτελοφν αφοπλιςμό ατόμου που τουσ απειλεί με πυροβόλο όπλο κακϊσ και να 
εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ κατά τισ εξαγωγζσ φποπτων οδθγϊν από τα οχιματά τουσ.    
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν αςτυνομικζσ περιπολίεσ και να χρθςιμοποιοφν τισ ςωςτζσ μεκόδουσ 
αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ 
ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β) να εκτελοφν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ ελζγχου οχθμάτων κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α.2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.  
ΑΦΣΥΟΛΧΠΣΧ ΑΨΣΠΣΩ ΥΣΩ ΧΕ ΑΥΕΛΟΕΛ ΠΕ ΥΩΦΣΒΣΟΣ ΣΥΟΣ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Ψεχνικζσ αφοπλιςμοφ:                      
Α) Τταν απειλείςαι από μπροςτά Β) Τταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Ψεχνικζσ 
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΑΓΩΓΕΧ ΩΥΣΥΨΩΡ ΣΔΘΓΩΡ ΑΥΣ ΨΑ ΣΧΘΠΑΨΑ ΨΣΩΧ - Βαςικζσ αρχζσ 
προςταςίασ κατά τθ εξαγωγι - Ψεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.  
ΑΡΑΥΨΩΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΘΡ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘ ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ 
ΥΨΩΧΕΛΧ - Ψεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Υτϊςθ προσ τα εμπρόσ - Υτϊςθ προσ τα πίςω - Υλαϊνι πτϊςθ - Υτϊςθ προσ τα 
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.  
ΑΥΣΞΦΣΩΧΕΛΧ ΧΨΩΥΘΠΑΨΩΡ - Ψεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Πζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ. 
ΑΥΣΦΩΓΕΧ - Πεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο 
πλιγμα ςτον αντίπαλο. 
ΧΦΘΧΘ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΘΧ ΔΩΡΑΠΘΧ - Ξλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Υρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ 
τθσ δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των 
μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Ξϊδικασ χρωμάτων - Ψακτικι τοποκζτθςθ του Οιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Ψεχνικι «ορκισ 
γωνίασ» - Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο. 
ΕΟΕΓΧΣΧ ΩΥΣΥΨΣΩ ΞΑΛ ΠΕΧΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΟΕΓΧΣΩ - Υαρουςία - Διάλογοσ - Ψο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ 
κινδφνου - Χυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Υροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.  
 
Β. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ. 
ΥΕΦΛΥΣΟΛΕΧ 
1. Υεριπολίεσ - Πορφζσ, 2. Υεηι περιπολία, 3. Ζλεγχοσ υπόπτου (αγνϊςτου, αυξθμζνα μζτρα, υψθλοφ κινδφνου),                      
4. Ψακτικζσ προςζγγιςθσ υπόπτου, 5. Υεηι καταδίωξθ, 6. Αντιδράςεισ ζνοπλου υπόπτου, 7.  Ζλεγχοσ ατόμων που 
οπλοφοροφν νόμιμα, 8. Εξαγωγι όπλου από τθ κικθ. Υρόταξθ του όπλου, 9. Χθμαςία του αιφνιδιαςμοφ ςε μια ζνοπλθ 
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ςυμπλοκι, 10. Υικανζσ ςυνζπειεσ ενεργειϊν του Οιμενικοφ, 11. Υριν και μετά τθν εξζλιξθ τθσ αντιπαράκεςθσ: Ξίνθςθ μζςα 
ςτθν φονικι ηϊνθ, Αφοπλιςμόσ υπόπτου, Ψελικι προςζγγιςθ,  Ζρευνα για όπλα, Υροςτάτευςε το όπλο ςου, 12. Πνθμόνιο 
ενεργειϊν Οιμενικοφ προςωπικοφ για τθ φφλαξθ ςτόχων (Οιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, Οιμενικζσ Αρχζσ, ελλιμενιηόμενα πλοία 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και άλλων αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ ςτόχων), 13. Ζλεγχοσ Σχθμάτων *Εποχοφμενθ περιπολία, 
Αυτοπεικαρχία, Υαρουςία υπεροχισ, Αξιολόγθςθ επειςοδίων, Ενδείξεισ κίνδυνου, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων 
αγνϊςτου κίνδυνου (βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, Υροςζγγιςθ υπόπτου οχιματοσ, ζξοδοσ επιβατϊν από το 
φποπτο όχθμα, εκδιλωςθ επίκεςθσ, ζλεγχοσ οχθμάτων με ιδιαίτερα προβλιματα, ζρευνα οχιματοσ), Πνθμόνιο ενεργειϊν 
Οιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων αγνϊςτου κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου (διαδοχικζσ ενζργειεσ ζλεγχου 
υψθλοφ κινδφνου, βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ επειςοδίων υψθλοφ κινδφνου, ζξοδοσ επιβατϊν από το όχθμα), 
Πνθμόνιο ενεργειϊν Οιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου, Ζλεγχοσ δικφκλων, Ξαταδιϊξεισ οχθμάτων / 
κανόνεσ αςφάλειασ χριςθ όπλων, 14. Πονάδεσ ελζγχου (Γενικά, Ξατθγορίεσ, Αρικμθτικι ςφνκεςθ / ρόλοι / μζςα, Επιλογι 
του χϊρου, Εγκατάςταςθ μονάδοσ, Διαδοχικζσ ενζργειεσ ελζγχου). 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                               ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  IΛΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  IΛΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό Εξάμθνο                                                     ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3      Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                     Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν βολζσ με τον οπλιςμό του Ο.Χ. – ΕΟ.ΑΞΨ. εφαρμόηοντασ τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ 
κανόνεσ αςφαλείασ και (β) να αναγνωρίηουν τθσ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.  
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ – ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ  Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τθσ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
  Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                                                   ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ ΠΕ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΧΑΦΨΘ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ ΠΕ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΧΑΦΨΘ 
                                                ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
                                                    Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                  ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  5    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ): 65                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  20   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 5 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ ναυςιπλοΐασ με θλεκτρονικοφσ χάρτεσ, (β) κατανοοφν τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ, τα δομικά ςτοιχεία και το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν ναυτικϊν χαρτϊν, (γ) αναλφουν τα γενικά 
χαρακτθριςτικά και βαςικζσ λειτουργιζσ ςυςτθμάτων ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) και (δ) να 
υποτυπϊνουν πλου με το ECDIS. 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Ραυτικά Θλεκτρονικά Τργανα και Χυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Υαλλθκάρθ – Γ. Κ. Ξατςοφλθ – Δ. Α. 
Δαλακλι, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Ω.ΡΑ.Ρ.Υ./Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ: 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑΧ ΠΕ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΧΑΦΨΕΧ – Λςτορικι εξζλιξθ μεκόδων ναυςιπλοΐασ με θλεκτρονικοφσ 
χάρτεσ – Βαςικζσ μονάδεσ του ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ χάρτθ – Ξατθγορίεσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ χάρτθ – 
Ξατθγορίεσ θλεκτρονικϊν χαρτϊν – Γενικά χαρακτθριςτικά, κατθγορίεσ και παραδείγματα χαρτϊν ψθφιδωτισ μορφισ – 
Γενικά χαρακτθριςτικά, κατθγορίεσ και παραδείγματα θλεκτρονικϊν ναυτικϊν χαρτϊν διανυςματικισ μορφισ – Χφγκριςθ 
χαρτϊν ψθφιδωτισ και διανυςματικισ μορφισ. 
2. ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣΛ ΧΑΦΨΕΧ (ENC) – Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί – Ξατθγορίεσ χριςεωσ Θλεκτρονικϊν 
Ραυτιλιακϊν Χαρτϊν – Δομι και περιεχόμενο των Θλεκτρονικϊν Ραυτιλιακϊν Χαρτϊν – Χωρικά και περιγραφικά 
αντικείμενα.  
3. ΓΕΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ECDIS – Βαςικζσ αποφάςεισ του Λ.Π.Σ. για το ECDIS – 
Απαιτιςεισ εκπαιδεφςεωσ τθσ μεκόδου ναυςιπλοΐασ με το ECDIS – Βαςικοί οριςμοί των προδιαγραφϊν ECDIS του Λ.Π.Σ. – 
Βαςικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ ECDIS – Οειτουργία ECDIS για απεικόνιςθ RNC και άλλων θλεκτρονικϊν 
χαρτϊν (ςφςτθμα RCDS) – Οειτουργικζσ και ναυτιλιακζσ δυνατότθτεσ ECDIS – Ξαταςτάςεισ λειτουργίασ του ECDIS – Βάςθ 
Δεδομζνων Θλεκτρονικοφ Ραυτιλιακοφ Χάρτθ Χυςτιματοσ SENC και Ραυτικϊν Χαρτϊν Ψθφιδωτισ μορφισ SRNC – 
Βιβλιοκικθ χαρτογραφικϊν ςυμβόλων του ECDIS – Ξλίμακα απεικονιηόμενων Θλεκτρονικϊν Χαρτϊν. Υαράμετροσ 
ελάχιςτθσ κλίμακασ SCAMIN – Απεικόνιςθ αβακϊν περιοχϊν – Επιλογι πυκνότθτασ απεικονιηόμενων χαρτογραφικϊν 
πλθροφοριϊν – Χυνικθσ απεικόνιςθ – Βαςικι απεικόνιςθ – Απεικόνιςθ άλλων πλθροφοριϊν – Φφκμιςθ οκόνθσ τθσ 
ςυνκικθσ περιβάλλοντοσ φωτιςμοφ – Απεικόνιςθ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν τθσ βάςεωσ δεδομζνων SENC – 
Χυμβολιςμόσ περιοχϊν ειδικϊν ςυνκθκϊν – Εκτζλεςθ διαδικαςιϊν κλαςικισ ναυτιλίασ με το ECDIS – Χχεδίαςθ γραμμϊν 
κζςεωσ και χειρωνακτικι υποτφπωςθ ςτίγματοσ ςτο ECDIS – Χχεδίαςθ διοπτεφςεων αςφαλείασ και οριοκζτθςθ 
επικινδφνων περιοχϊν ςτο ECDIS –Αναγραφι ιδιοχείρων ςθμειϊςεων ςτον θλεκτρονικό χάρτθ του ECDIS – Ενδείξεισ 
καταςτάςεωσ και ςιματα κινδφνου. 
4. ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΥΟΣΩ ΠΕ ΨΣ ECDIS – Βαςικζσ διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ πλου με το ECDIS – Ξαταχϊρθςθ 
ςτοιχείων ςκάφουσ ςτο ECDIS – Ζλεγχοσ και ςυμπλιρωςθ τθσ βάςεωσ δεδομζνων Θλεκτρονικοφ Χάρτθ SENC – Υρομικεια, 
εγκατάςταςθ και διόρκωςθ Θλεκτρονικϊν Χαρτϊν ςτο ECDIS – Ενθμζρωςθ των θλεκτρονικϊν ναυτιλιακϊν χαρτϊν (ENC) 
ςτο ECDIS – Εγκατάςταςθ και διόρκωςθ ναυτικϊν χαρτϊν ψθφιδωτισ μορφισ RNC – Χχεδίαςθ δρομολογίου πλου με το 
ECDIS – Ζλεγχοσ και επικφρωςθ ςχεδιαςκζντοσ δρομολογίου – Ξακοριςμόσ ςθμείων ςτροφισ πθδαλίου. 
5. ΕΞΨΕΟΕΧΘ ΞΑΛ ΩΥΣΨΩΥΩΧΘ ΥΟΣΩ ΠΕ ΨΣ ECDIS – Δυνατότθτεσ του ECDIS ςτθν κατάςταςθ λειτουργίασ «Υαρακολοφκθςθ 
Υλου» - Υροςανατολιςμόσ θλεκτρονικοφ χάρτθ – Απεικόνιςθ κζςεωσ και πορείασ ςκάφουσ – Απεικόνιςθ αλθκοφσ ι 
ςχετικισ κινιςεωσ – Απεικόνιςθ δρομολογίου πλου και κζςεων (ςτιγμάτων) του πλοίου – Υρόβλεψθ μελλοντικισ κζςεωσ 
πλοίου και προςομοίωςθ χειριςμοφ – Διαςφνδεςθ του ECDIS με το ςφςτθμα προςδιοριςμοφ κζςεωσ – Διαςφνδεςθ του 
ECDIS με τθ γυροπυξίδα και το δρομόμετρο – Διαςφνδεςθ του ECDIS με το ναυτιλιακό Radar και το ςφςτθμα αυτόματθσ 
υποτυπϊςεωσ ςτόχων (ARPA) – Διαςφνδεςθ ECDIS με το AIS – Απεικόνιςθ πλθροφοριϊν μεταβλθτοφ ι και προςωρινοφ 
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χαρακτιρα – Εκτζλεςθ ναυτιλίασ αναμετριςεωσ ςτο ECDΛS – Υροειδοποιιςεισ και ςιματα κινδφνου – Ξαταγραφι και 
ανάκτθςθ ςτοιχείων πλου ςτο ECDIS – Εφεδρικό ςφςτθμα αςφαλείασ ECDIS. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                                     ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ                                              
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ                                              
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β      Εαρινό Εξάμθνο                                                             ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  5    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ): 65                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  40   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 5 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) οργανϊνουν και εκτελοφν πλου του ςκάφουσ με τθ χριςθ ναυτικϊν χαρτϊν, ναυτιλιακϊν 
εκδόςεων και με το ςφςτθμα ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), (β) οργανϊνουν και εκτελοφν πλου 
του ςκάφουσ με τθν ςυνδυαςμζνθ επιχειρθςιακι χρθςιμοποίθςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ECDIS, ARPA (Automatic 
Radar Plotting Aid) και AIS (Automatic Identification System), (γ) προβλζπουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
αςφάλεια του ςκάφουσ κατά τον πλου του και (δ) να εφαρμόηουν ςτο ςκάφοσ τισ διατάξεισ του Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ 
των πλοίων / ςκαφϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Ραυτικά Θλεκτρονικά Τργανα και Χυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Υαλλθκάρθ - Γ. Κ. Ξατςοφλθ - Δ. Α. 
Δαλακλι, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Ω.ΡΑ.Ρ.Υ./Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
3. «Ξανονιςμόσ Οειτουργίασ Υλοίων / Χκαφϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.». 
4. «Ραυτιλία», Ψόμοσ Α, Χρ. Ρτοφνθ - Αν. Δθμαράκθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006. 
5. «Ραυτικι Ψζχνθ και ζκτακτεσ ανάγκεσ», Ξ. Ψροπολίτθσ - Γ. Ψριάντθσ, Σργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων.  
6. «Ραυτικι Ψζχνθ», Γ. Λ. Φαμθλωνίδθ, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006. 
7. «Υρόλθψθ ατυχθμάτων επί του πλοίου εν πλω και εν όρμω», Εγχειρίδιο του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ - International 
Labour Office - Λ.L.O., όπωσ μεταφράςτθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ:  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Υροετοιμαςία, ςχεδίαςθ, εκτζλεςθ και υποτφπωςθ πλου ακτοπλοΐασ με ζντυπουσ ναυτικοφσ χάρτεσ, ναυτιλιακζσ 
εκδόςεισ και με το ςφςτθμα ECDIS. Χυνδυαςμζνθ επιχειρθςιακι χρθςιμοποίθςθ των ςυςτθμάτων ECDIS, ARPA και AIS. 
2. Αςκιςεισ και μελζτθ περιπτϊςεων επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ.  
3. ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ - Ειςαγωγι - Χτελζχωςθ πλοίων / ςκαφϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. - Εκτζλεςθ βαρδιϊν - 
Είδθ αποςτολϊν - Ετοιμότθτα πλθρϊματοσ - Ενζργειεσ εκτάκτου ανάγκθσ - Πζςα πρόςδεςθσ - Εξοπλιςμόσ ςκάφουσ - 
Αςφάλεια εργαςίασ - Βαςικζσ μθχανικζσ βλάβεσ - Ξαφςιμα - Απϊλεια ευςτάκειασ - Χειριςμοί ςκάφουσ - Αγκυροβολία 
ςκάφουσ - Πετεωρολογία / Ξαιρικζσ ςυνκικεσ - Διάςωςθ ναυαγοφ - Φυμοφλκθςθ - Αςφάλεια πυρκαγιάσ - Ενζργειεσ κατά 
τθσ διαρροισ - Υλεφςθ με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
4. Πελζτθ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ Υλοίων / Χκαφϊν Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
5. Ραυτικοί υπολογιςμοί ακτοπλοΐασ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                ΥΑΓΞΣΧΠΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΞΑΛ   
                                                     ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ - ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ ΞΛΡΔΩΡΣΩ   
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΥΑΓΞΣΧΠΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ  - 
                                               ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ ΞΛΡΔΩΡΣΩ 
                                ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                  Ζτοσ     Β      Εαρινό Εξάμθνο                                                ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                                                                             
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  5     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 65                             Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 20   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 5 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Διεκνοφσ Χυμβάςεωσ SOLAS για τισ επικοινωνίεσ κινδφνου, (β) 
εφαρμόηουν τισ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται για τισ επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ 
ςτο Υαγκόςμιο Ραυτιλιακό Χφςτθμα Ξινδφνου και Αςφάλειασ (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS), (γ) 
χρθςιμοποιοφν τισ αντίςτοιχεσ, κατά περίπτωςθ, ςυςκευζσ για τισ επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ και (δ) 
να αναγνωρίηουν ςυςτιματα επικοινωνιϊν που δεν υπάγονται ςτο κακεςτϊσ του GMDSS. 
  

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Ραυτικά Θλεκτρονικά Τργανα και Χυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Υαλλθκάρθ - Γ. Κ. Ξατςοφλθ - Δ. Α. 
Δαλακλι, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ.», Ω.ΡΑ.Ρ.Υ./Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ:  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ SOLAS - Ψο νζο Υαγκόςμιο Χφςτθμα Ξινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS) - Υεριοχζσ λειτουργίασ του 

GMDSS - Υεριγραφι απαιτοφμενου ραδιοεξοπλιςμοφ πλοίων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυςτθμάτων 
τροφοδοςίασ. Οειτουργικζσ απαιτιςεισ. Διακεςιμότθτα απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. Απαιτιςεισ προςωπικοφ 
ραδιοεπικοινωνιϊν - Βαςικζσ αρχζσ για δθμιουργία αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και βελτίωςθ των ςχζςεων 
ςυνεργαςίασ μεταξφ προςωπικοφ πλοίου και προςωπικοφ τερματικοφ ςτακμοφ. 

2. ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ ΦΑΔΛΣΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΨΘΧ ΔΛΕΚΡΣΩΧ ΕΡΩΧΘΧ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ - Επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και 
αςφάλειασ για το Υαγκόςμιο Ραυτιλιακό Χφςτθμα Ξινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS). Γενικζσ διατάξεισ - Χυχνότθτεσ για 
τον κίνδυνο και τθν αςφάλεια του GMDSS - Υεριοχζσ, διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ. Υροςταςία ςυχνοτιτων για επικοινωνίεσ 
κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ του GMDSS - Ακρόαςθ ςτισ ςυχνότθτεσ επικοινωνιϊν κινδφνου και αςφάλειασ του 
GMDSS - Οειτουργικζσ διαδικαςίεσ για επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ του GMDSS. Γενικά - Πινυμα 
Ξινδφνου. Πεταβίβαςθ μθνφματοσ κινδφνου - Οιψθ και επιβεβαίωςθ λιψθσ μθνυμάτων κινδφνου - Υροετοιμαςίεσ για 
τθ διεκπεραίωςθ τθσ ανταπόκριςθσ κινδφνου - Ανταπόκριςθ κινδφνου - Επικοινωνίεσ Χυντονιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ 
- Επιτόπιεσ επικοινωνίεσ. Χιματα ραδιοεντοπιςμοφ - Οειτουργικζσ επικοινωνίεσ για επικοινωνίεσ επείγοντοσ και 
αςφάλειασ ςτο GMDSS - Επικοινωνίεσ επείγοντοσ - Ωγειονομικζσ μεταφορζσ - Επικοινωνίεσ αςφάλειασ - Εκπομπζσ 
πλθροφοριϊν Ραυτικισ Αςφάλειασ - Χιματα προειδοποίθςθσ ςυναγερμοφ κινδφνου - Εξουςία πλοιάρχου - Υτυχία για το 
προςωπικό των ςτακμϊν πλοίων και επίγειων ςτακμϊν - Ξατθγορίεσ πτυχίων - Υροχποκζςεισ απόκτθςθσ πτυχίων του 
GMDSS, δεξιότθτεσ πιςτοποιθμζνου χειριςτι - Επικεϊρθςθ ςτακμϊν πλοίων και επίγειων ςτακμϊν - Ϊρεσ εργαςίασ των 
ςτακμϊν τθσ κινθτισ ναυτικισ υπθρεςίασ και τθσ κινθτισ ναυτικισ δορυφορικισ υπθρεςίασ. Γενικά - Διαδικαςία 
ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ ςτθν κινθτι ναυτικι υπθρεςία - Εκχωροφμενεσ ςυχνότθτεσ ςτουσ ςτακμοφσ πλοίων και 
παράκτιουσ ςτακμοφσ εκτόσ των περιςτατικϊν κινδφνου και αςφάλειασ - Γενικζσ διαδικαςίεσ για ςτενι ηϊνθ άμεςθσ 
εκτφπωςθσ τθλεγραφίασ (NBDP) ςτθν κινθτι ναυτικι υπθρεςία - Γενικι ραδιοτθλεφωνικι διαδικαςία ςτθν κινθτι 
ναυτικι υπθρεςία - Γενικζσ διατάξεισ, προκαταρκτικοί χειριςμοί, κλιςεισ μζςω ραδιοτθλεφωνίασ, μζκοδοσ κλιςθσ, 
μεταβίβαςθ ραδιοτθλεγραφθμάτων, επιβεβαίωςθ λιψεωσ, διεκπεραίωςθ τθσ διακίνθςθσ, χρθςιμοποιοφμενεσ 
ςυχνότθτεσ. Διάρκεια και ζλεγχοσ τθσ εργαςίασ. Δοκιμζσ - Ξλιςεισ, επιβεβαίωςθ κλιςεων και ανταλλαγι τθσ διακίνθςθσ 
με τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ - Χρζωςθ και εκκακάριςθ λογαριαςμϊν των ναυτικϊν ραδιοεπικοινωνιϊν - 
Υροςαρτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία και τθ εκμετάλλευςθ των ςτακμϊν. 

3. ΥΑΓΞΣΧΠΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΛΡΔΩΡΣΩ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ - ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΕΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ - Γενικά: Υαρόν ςφςτθμα. 
Αναφορά περί του νζου ςυςτιματοσ. Χρθςιμοποιοφμενα ςυςτιματα ςτο GMDSS. Απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ πλοίων. Δίκτυο 
επικοινωνιϊν ξθράσ για ςυντονιςμό - SAR. International Aeronautical and Maritime Search And Rescue (IAMSAR) - 
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Δορυφορικζσ υπθρεςίεσ - Γενικά περί των δορυφορικϊν ςυςτθμάτων και επικοινωνιϊν. Δορυφορικό ςφςτθμα INMARSAT 
- EPIRB περιοχισ L (1.6GHz) - Δορυφορικό ςφςτθμα COSPAS - SARSAT. Βαςικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ. Χυςκευζσ 
ςυναγερμοφ χρθςιμοποιοφμενεσ επί πλοίων. Διαςτθμικόσ τομζασ. Ψερματικζσ μονάδεσ τοπικοφ χριςτθ. Ξζντρα Ελζγχου 
Αποςτολισ (MCCs). Οειτουργικζσ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ. EPIRB, δορυφόροι - 
Εγκατάςταςθ πομποδζκτθ. Χφςτθμα ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ (DSC) - Γενικζσ πλθροφορίεσ. Βαςικι περιγραφι του 
ςυςτιματοσ. Χφνδεςθ με GPS. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ VHF, MF, HF - Χυναγερμόσ κινδφνου, επιβεβαίωςθ λιψθσ 
και επανάλθψθ - Οιψθ DSC - Χυςκευζσ DSC επί πλοίων - Χφςτθμα διαςποράσ μθνυμάτων ναυτικισ αςφάλειασ - Γενικζσ 
πλθροφορίεσ. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ - Ωπθρεςίεσ NAVTEX, HF/MSI, SAFETYNET. Γενικι περιγραφι, αρχζσ 
λειτουργίασ, ςφνκεςθ μθνυμάτων - Ωπθρεςίεσ μεγάλθσ εμβζλειασ: α) Πζςω δορυφόρου. β) Πζςω HF - Φαδιοεξοπλιςμόσ 
ςωςτικϊν μζςων (SAR): Radar SART, AIS SART, αεροναυτικόσ πομποδζκτθσ VHF, φορθτό VHF, VHF EPIRB - Εκπομπι και 
λιψθ ςθμάτων ςυναγερμοφ και μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ - Ανταπόκριςθ κινδφνου, επείγοντοσ και 
αςφάλειασ - Οιψθ πλθροφοριϊν M.S.I. - Επιτόπιεσ επικοινωνίεσ - Χυςκευζσ EPIRB και ςυςκευζσ ραδιοεντοπιςμοφ - 
Οειτουργία των υποςυςτθμάτων του GMDSS ςαν ενιαίο ςφςτθμα - Χριςθ Διεκνοφσ Ξϊδικα Χθμάτων - Ραυτικοφ 
λεξιλογίου ΛΠΣ - Εγχειρίδιο ζρευνασ και διάςωςθσ MERSAR -  Δορυφορικό ςφςτθμα επικοινωνιϊν INMARSAT - Γενικά 
(περιγραφι του ςυςτιματοσ). Υαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Δορυφόροι. Επίγειοι παράκτιοι ςτακμοί (ΕΥΧ). Χτακμοί 
ςυντονιςτζσ δικτφων (ΧΧΔ). Επίγειοι ςτακμοί πλοίου (ΕΧΥ). Εγγραφι ςτο δορυφορικό ςφςτθμα INMARSAT. 
Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ - Ψθλεφωνικι και ραδιοτθλετυπικι υπθρεςία. (Χχθματιςμόσ διεκνοφσ αρικμοφ - 
Αυτόματεσ και χειροκίνθτεσ κλιςεισ - Ξλιςεισ υπθρεςιακϊν πλθροφοριϊν, τεχνικισ βοικειασ και αναφοράσ ςτίγματοσ - 
Ξλιςεισ προζλευςθσ πλοίου και προζλευςθσ ξθράσ - Ξλιςεισ δεδομζνων και πανομοιότυπου). Ξλιςεισ μεταξφ πλοίων - 
Ωπθρεςίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ. (Ψθλεφωνικζσ και τθλετυπικζσ κλιςεισ κινδφνου, επείγοντοσ και 
αςφάλειασ) - Ξατεφκυνςθ κεραίασ προσ τον δορυφόρο - Χυςτιματα Inmarsat - Δορυφορικό τερματικό INMARSAT - C. 
Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ. Ψφποι ΕΧΥ Inmarsat - C. Ψφποι και χαρακτθριςτικά χρθςιμοποιοφμενων καναλιϊν. 
Δοκιμζσ ζγκριςθσ δοκιμϊν. Διαδικαςίεσ LOG - IN LOG OUT. Ωπθρεςίεσ Inmarsat - C - Δορυφορικό τερματικό (INMARSAT - 
B). Γενικι περιγραφι. Δορυφορικό τερματικό (INMARSAT - M). Γενικι περιγραφι - Ωπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ (Ξλιςθ 
επιλεγμζνων πλοίων - Οιψθ ομαδικϊν κλιςεων) (EGC) - Δορυφορικό τερματικό INMARSAT - F broadband. Γενικι 
περιγραφι, ςφνδεςθ με δίκτυο Θ/Ω για αποςτολι e-mail.  

4. ΧΩΠΒΑΨΛΞΑ ΠΕΧΑ - ΦΑΟΛΣΨΘΟΕΨΩΥΣ - ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ - Χειριςμόσ πομπϊν και δεκτϊν - Φφκμιςθ, ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ 
κεραιϊν - Χυντιρθςθ ςυςςωρευτϊν ςτακμοφ - Χυναγερμοί κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ ςτθ ραδιοτθλεφωνία 
MF, HF, VHF - Αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ - Διαδικαςίεσ ανταπόκριςθσ κινδφνου, 
επείγοντοσ και αςφαλείασ. 

5. NON GMDSS ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ - Γενικι περιγραφι. 
6. ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ - Επίδειξθ πομποδζκτθ VHF. Διενζργεια ραδιοτθλεφωνικϊν κλιςεων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ - 

Χυναγερμοί κινδφνου με μζκοδο επικοινωνίασ DSC ςτο VHF ch 70 - Υομποδζκτθσ MF - HF. Φαδιοτθλεφωνικζσ και 
ραδιοτθλετυπικζσ κλιςεισ κινδφνου - Χυναγερμοί κινδφνου με μζκοδο επικοινωνίασ DSC ςτισ ςυχνότθτεσ κινδφνου 
μεςαίων MF και βραχζων HF - Υεριγραφι και χριςθ ςυςκευισ ραδιοτθλετυπίασ NBDP (Narrow Band Direct Printing) - 
Υεριγραφι, χριςθ και προγραμματιςμόσ ςυςκευισ δζκτθ NAVTEX για λιψθ μθνυμάτων MSI (Maritime Safety 
Information) - Υεριγραφι και χριςθ φορθτισ ραδιοτθλεφωνικισ ςυςκευισ VHF -  Υεριγραφι και χριςθ ραδιοφάρου 
ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRB) - Υεριγραφι και χριςθ ςυςκευισ SART - Δοκιμζσ ςυςκευϊν, αυτοδιάγνωςθ, 
δοκιμαςτικι κλιςθ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                      ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ ΑΥΣΦΩΓΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ 
                                                                                                                                                    
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ ΑΥΣΦΩΓΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ  
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
                                                  Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  6    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ): 78                                     Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 6 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) ερμθνεφουν τουσ Διεκνείσ Ξανονιςμοφσ Αποφυγισ Χυγκροφςεων, (β) εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ 
χειριςμοφ και πλεφςεωσ ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ ορατότθτασ, χειριςμοφ και πλεφςεωσ ενόψει αλλιλων και όταν θ 
ορατότθτα είναι περιοριςμζνθ, (γ) αναγνωρίηουν τουσ φανοφσ και τα ςχιματα που προβλζπονται από τουσ Διεκνείσ 
Ξανονιςμοφσ Αποφυγισ Χυγκροφςεων και (δ) να αναγνωρίηουν τα ςιματα κινδφνου που προβλζπονται από τουσ Διεκνείσ 
Ξανονιςμοφσ Αποφυγισ Χυγκροφςεων.   
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1.«Διεκνείσ Ξανονιςμοί Αποφυγισ Χυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα τιρθςθ φυλακισ/ARPA», Λωάννθ Χ. Οιοφλθ Αντιναφαρχου 
Υ.Ρ. (Ε.Α.), Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2012. 
2. « Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ.», Ω.ΡΑ.Ρ.Υ./Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ.  
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ: 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΕΦΠΘΡΕΛΑ ΨΩΡ Δ.Ξ.Α.Χ. - Ερμθνεία τθσ εφαρμογισ των κανόνων - Ευκφνεσ και ειδικζσ ςυνκικεσ - Χθμαςία των γενικϊν 
οριςμϊν.  
2. ΞΑΡΣΡΕΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΥΟΕΩΧΕΩΧ / ΔΛΑΓΩΓΘ ΥΟΣΛΩΡ ΧΕ ΣΥΣΛΑΔΘΥΣΨΕ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΣΦΑΨΣΨΘΨΑΧ - Ξανόνασ 4. 
Εφαρμογι - Ερμθνεία των Ξανόνων: 5 (Επιτιρθςθ), 6 (Αςφαλισ ταχφτθτα), 7 (Ξίνδυνοι ςυγκροφςεωσ) και 8 (Χειριςμοί 
προσ αποφυγι ςυγκροφςεωσ) - Υεριγραφι Ξανόνων 9 (Χτενοί δίαυλοι) και 10 (Χυςτιματα διαχωριςμοφ τθσ καλάςςιασ 
κυκλοφορίασ). 
3. ΞΑΡΣΡΕΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΥΟΕΩΧΕΩΧ / ΔΛΑΓΩΓΘ ΥΟΣΛΩΡ ΕΡΣΨΕΛ ΑΟΟΘΟΩΡ - Ξανόνασ 11. Εφαρμογι - Ακριβισ ςθμαςία 
τθσ φράςεωσ «πλοία ενόψει αλλιλων» - Ωποχρεϊςεισ, ευκφνεσ και απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αποφυγι 
ςυγκροφςεωσ, ςφμφωνα με τουσ Ξανόνεσ 12 ζωσ και 18 - Ψοπικοί κανόνεσ - Χφνοψθ των βαςικϊν ςταδίων προςεγγίςεωσ 
δφο πλοίων προσ το ςθμείο ςυγκροφςεωσ, χωνί αποφυγισ ςυγκροφςεωσ. 
4. ΞΑΡΣΡΕΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΥΟΕΩΧΕΩΧ / ΔΛΑΓΩΓΘ ΥΟΣΛΩΡ ΣΨΑΡ Θ ΣΦΑΨΣΨΘΨΑ ΕΛΡΑΛ ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΕΡΘ 
Διαγωγι πλοίων που βρίςκονται κοντά ι μζςα ςε περιοχι περιοριςμζνθσ ορατότθτασ (Ξανόνασ 19) - Χφνοψθ βαςικϊν 
μζτρων - ενεργειϊν που λαμβάνονται από τα πλοία όταν πλζουν ςε περιοχζσ όπου επικρατοφν ςυνκικεσ περιοριςμζνθσ 
ορατότθτασ. 
5. ΦΑΡΣΛ ΞΑΛ ΧΧΘΠΑΨΑ - Χρονικζσ περίοδοι και καιρικζσ καταςτάςεισ επιδείξεωσ των φανϊν και των ςχθμάτων, ςφμφωνα 
με τον Ξανόνα 20 - Ερμθνεία των οριςμϊν (Ξανόνασ 21) - Σρατότθτα των φανϊν (Ξανόνασ 22) - Αναγνϊριςθ των 
διαφόρων κατθγοριϊν πλοίων ανάλογα με τθν εμφάνιςι τουσ και τουσ φανοφσ και τα ςχιματα που επιδεικνφουν (Ξανόνεσ 
23 - 31). 
6. ΘΧΘΨΛΞΑ ΞΑΛ ΦΩΨΕΛΡΑ ΧΧΘΠΑΨΑ - Θχθτικά και φωτεινά ςιματα. Σριςμοί (Ξανόνασ 32) - Χυνοπτικι περιγραφι οργάνων 
παραγωγισ θχθτικϊν ςθμάτων (Ξανόνασ 33) - Χφνοψθ των θχθτικϊν και φωτεινϊν ςθμάτων τα οποία ςθμαίνονται από τα 
πλοία, όταν βρίςκονται ενόψει αλλιλων (Ξανόνασ 34) - Χφνοψθ των θχθτικϊν ςθμάτων που ςθμαίνονται ςε ςυνκικεσ 
περιοριςμζνθσ ορατότθτασ (Ξανόνασ 35) - Χιματα προςελκφςεωσ τθσ προςοχισ (Ξανόνασ 36). 
7. ΧΘΠΑΨΑ ΞΛΡΔΩΡΣΩ - Χιματα που καταδεικνφουν κίνδυνο και ανάγκθ βοικειασ, ςφμφωνα με τον Ξανόνα 37 και το 
Υαράρτθμα IV των Δ.Ξ.Α.Χ. - Χχόλια επί των ςθμάτων κινδφνου (distress signals). 
8. Επεξιγθςθ περιπτϊςεων ςυγκροφςεων, από μελζτεσ ναυτικϊν ατυχθμάτων (casualty reports) που ςυνζβθςαν με όλεσ 
τισ ςυνκικεσ ορατότθτασ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                                ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ)  IΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ)  IΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β       Εαρινό  Εξάμθνο                                                         ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :    26                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, 
επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (β) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (γ) να ζχουν 
τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, 
υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ 
αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1)ΟΕΛΞΑ  
 DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe. 
 COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins. 
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, EDIT. MICHIGAN PRESS. 
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων, ed. Michigan Press. 
 
2) ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Γιαννοφτςου, Κεόδωρου, Χυνταγματάρχθ ε.α., Ξακθγθτι Αγγλικισ ΧΧΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ 
Ορολογίασ (Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Ξωνςταντίνου Ψουρίκθ, Ακινα 2002. 
Πακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ). 
Οεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 1980. 
3) ΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό - ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Ρομικι 
Βιβλιοκικθ. 
Ρομικό Οεξικό, εκδόςεισ Χταφυλίδθ. 
Χιωτάκθ, Πιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Υλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν, 
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Χάκκουλασ Αντ. Ρ., 2011. 
Ψςιζπα, Χταφρου, Υλθρεξουςίου Ωπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Ωποκζςεων – Schengen, ΩΥΕ, 
«Εννοιολογικό Οεξικό Ρομικισ-Διπλωματικισ Σρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Σργανιςμϊν – Διεκνοφσ 
Υολιτικοφ και Σικονομικοφ Χυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013. 
4) ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Υανοφςθ, Λωάννθ, Αςτυνομικόσ κθςαυρόσ: αγγλοελλθνικό και ελλθνοαγγλικό αλφαβθτικό λεξικό αςτυνομικισ και νομικισ 
ορολογίασ, εκδόςεισ: Πετζωρο. 
Διεκνισ Σργανιςμόσ Πεταναςτεφςεωσ (ΔΣΠ), Γλωςςάριο για τθν Μετανάςτευςθ, Ακινα/Ψίρανα 2009.      
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf 
5) ΒΛΒΟΛΑ-ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
John Taylor - Jenny Dooley, Career paths: Police (Books 1-2-3), Express Publishing 2011 (first published). 
Δευτερευόντωσ: 
John Taylor and Jeff Zeter, Career paths: Command & control (Books 1-2-3), Express Publishing. 
6) ΞΣΛΡΑ ΑΡΑΟΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΞΣΦΠΣΩ ΨΣΩ FRONTEX 
Ελλθνικό μετάφραςμα του Ξλαδικοφ Υλαιςίου Υροςόντων για τθ Φφλαξθ των Χυνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το 
εκνικό γλωςςάριο αυτοφ. 
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2017. 
Common Core Curriculum for Mid-level Management Education. 
Αγγλοελλθνικό γλωςςάριο όρων που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μετάφραςθσ του Common Core Curriculum – 
Interoperability Assessment Programme. 
7) ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ FRONTEX (CDs) 
The Basic English language tool for border guards at airports. 
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The Mid-level English language tool for border guards at airports. 
The Βasic English language tool for air and maritime crew members. 
8) ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ&ΞΕΛΠΕΡΑ ΕΥΛ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ 
-UNCLOS 1982. 
-SOLAS. 
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει. 
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων. 
-MLC 2006. 
-Schengen Convention. 
-Schnegen Border Code. 
-Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  Σι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
του 3ου  χειμερινοφ εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ Χτόχοσ του 4ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων 
Οιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά 
αντικείμενα αςτυνομικοφ/ επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, νομικϊν όρων ςχετικά με το εφροσ των ποινικϊν αδικθμάτων, τθν 
παράνομθ διακίνθςθ προςϊπων κι αγακϊν που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ - 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Τλοι οι Δόκιμοι ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ πιςτοποίθςθ 
διδάςκονται αναλυτικά ορολογία νομικι, αςτυνομικι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ 
δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ξατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι Δόκιμοι 
αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, 
ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ 
τουσ Δοκίμουσ του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί 
εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. 
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ: 
 
 Listening: 10 μονάδεσ. 
 Reading: 20 μονάδεσ. 
 Writing: 20 μονάδεσ. 
 Speaking: 10 μονάδεσ. 
 Use of English: 10 μονάδεσ. 
                               Ρομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
ΑΓΓΛΛΚΑ ΟΟΛΟΓΛΑ   
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, περιγραφι υπόπτου, διάλογοσ με κζντρο 
επιχειριςεων, περιγραφι ςφλλθψθσ υπόπτου, διαχείριςθ πλικουσ – επιβατϊν, διάςωςθ μεταναςτϊν, ςφλλθψθ 
διακινθτϊν, ανάκριςθ κ.λπ.). 
Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ, αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και 
επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.    
Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ -
προτάςεων. 
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Οιμενικισ Αρχισ με κζντρο επιχειριςεων, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ ςφλλθψθσ 
υπόπτων, διάλογοσ - περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, φποπτου χϊρου, προςϊπου, ζκφραςθ απόψεων επί νομικοφ 
κειμζνου.   
Use of English: Ροείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ 
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (ωσ κατακτθκείςα νοείται  
θ χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs, Word Building etc.).
   
ΑΣΤΥΝΟΜΛΚΘ - ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΘ – ΝΟΜΛΚΘ  ΟΟΛΟΓΛΑ 
1) Υεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων. 
2) Χωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων. 
3) Ξλιςθ αμζςου δράςεωσ. 
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4) Αςτυνομικι εξάρτθςθ.  
5) Κζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).  
6) Σχιματα Υεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων. 
7) Υαρακολοφκθςθ - Ξαταδίωξθ – Χυλλιψεισ. 
8) Ξράτθςθ – Ανάκριςθ.  
9)  Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ. 
10) Ξζντρα κράτθςθσ. 
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ. 
12) Είδθ Εγκλθμάτων: Αντιτρομοκρατία. 
13) Ξλοπι είδθ κλοπισ.  
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.  
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α. 
16) Ξεκτθμζνο Χζνγκεν – Άρκρα τθσ Χυνκικθσ Χζνγκεν και του Ξϊδικα Χυνόρων Χζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ 
κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Χζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Χυνοριακοί ζλεγχοι. 
17) Κεμελιϊδθ δικαιϊματα.  
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.  
19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία. 
20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Πετανάςτευςθ – Πελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν. 
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS. 
22) Ψο κακεςτϊσ του Αιγαίου – Ωφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                     ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΑΩΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΩΡ – ΒΣΘΚΘΨΛΞΩΡ   
                                                                                                                                        ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΑΩΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΩΡ – ΒΣΘΚΘΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΑΧ 
                       ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟ. ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                              Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                   ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου 
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τον μθχανολογικό εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται ςτα διάφορα πλοία – ςκάφθ και τισ 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του, (β) προςδιορίηουν τθ χρθςιμότθτα και τα βαςικά ςτοιχεία των ναυτικϊν μθχανϊν, των 
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων, των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και των δικτφων του ςκάφουσ και (γ) να ςχεδιάηουν και να  
εκτελοφν πλόεσ ςε όρια όπου κα εξαςφαλίηεται θ καλι λειτουργία και θ μθ καταπόνθςθ του μθχανολογικοφ και 
θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά, τισ δυνατότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτζσ 
του.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1. «Χτοιχεία ναυτικϊν μθχανϊν», Γ.Φ. Δανιιλ. 
2. «Πθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ», Ψόμοι 1 & 2, Ο.Χ. Ξλιάνθ, Λ.Ξ. Ρικολοφ & Λ. Α. Χιδζρθ. 
3. «Βοθκθτικά μθχανιματα πλοίων», Γ.Φ. Δανιιλ & Ξ. Θρ. Πιμθκόπουλου. 
4. «Ειςαγωγι ςτον αυτόματο ζλεγχο – Αυτοματιςμοί πλοίων, Λ.Γ. Βλαχογιάννθσ, Δ.Α. Υαπαχριςτου και Γ.Ε. Χαμθλοκϊρθ. 
5. «Διεκνείσ Χυμβάςεισ, Ξανονιςμοί, Ξϊδικεσ», Αρ. Β. Αλεξόπουλου & Ρ.Γ. Φουρναράκθ. 
6. «Θλεκτρικζσ μθχανζσ», Χ.Ρ. Χπυρόπουλου. 
7. «Understanding Batteries», R.M. Dell, David Antony James Rand – Royal society of chemistry, 2001. 
8. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1. Σνοματολογία - μζρθ μθχανϊν. 
2.  Ξυριότερα μζρθ παλινδρομικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ. 
3.  Εκκεντροφόροσ άξονασ (camshaft). 
4.  Βαςικά είδθ ναυτικϊν μθχανϊν. 
5.  Βαςικά είδθ βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και λοιπϊν ςυςκευϊν. 
6.  Δίκτυα - ςωλθνϊςεισ πλοίων – ςκαφϊν.  
7.  Πθχανζσ, βοθκθτικά μθχανιματα και δίκτυα ανά είδοσ πλοίου – ςκάφουσ. 
8.  Επίδραςθ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ ςτο πλοίο και τον εξοπλιςμό του. 
9. Χτροφζσ - φορτίο - αντίςταςθ - κραδαςμοί - κατανάλωςθ - ςυςτιματα πρόωςθσ - αναπόδιςθσ  και πθδαλιουχίασ – 

αξονικά.  
10.  Διαγωγι, ρφκμιςθ, χρθςιμότθτα, πλανάριςμα - ςχιμα γάςτρασ ςε ςυνδυαςμό με το είδοσ του πλοίου. 
11.  Θλεκτρόλυςθ - διάβρωςθ - ςπθλαίωςθ - ανόδια - κακοδικι προςταςία γάςτρασ, δικτφων και μθχανθμάτων. 
12.  Βιβλιογραφία - ςχζδια - εγχειρίδια πλοίου. 
13.  Επικεωριςεισ – ζλεγχοι. 
14.  Διεκνείσ ςυμβάςεισ SOLAS – MARPOL.  
15.  Ζλεγχοι προ απόπλου, κατά τον πλου και μετά κατάπλου. 
16.  Ζλεγχοι εν όρμω πλοίου και μθχανθμάτων. 
17.  Χυντιρθςθ εν όρμω και εν πλω πλοίου και μθχανθμάτων. 
18.  Ξονςόλεσ γζφυρασ και μθχανοςταςίου - control room - όργανα και ενδείξεισ -  αιςκθτιρεσ - οπτικοακουςτικό ςφςτθμα 

αναγγελίασ βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν. 
19.  Χυςτιματα παρακολοφκθςθσ μθχανϊν, μθχανοςταςίου και πλοίου (monitoring systems). 
20.  Χειριςτιρια μθχανϊν - ςυςτιματα ελζγχου μθχανϊν (maneuvering systems) - emergency ζλεγχοσ μθχανϊν. 
21.  Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ μθχανϊν, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν. 
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22.  Θλεκτριςμόσ ςτα πλοία - βαςικά ρεφματα - γείωςθ - ρεφμα ξθράσ - emergency ρεφμα  (12V/24V).  
23.  Χυςςωρευτζσ, φόρτιςθ και ςυντιρθςθ. 
24.  Ψροφοδοςία μθχανϊν, μθχανθμάτων, οργάνων ναυςιπλοΐασ και τθλεπικοινωνιϊν. 
25.  Θ/Η και Θ/Η ανάγκθσ - πίνακεσ - δίκτυα - μζτρα αςφαλείασ. 
26.  Θλεκτρικά δίκτυα πλοίων – ςκαφϊν. 
27.  Υίνακεσ. 
28.  Γενικά μζτρα αςφάλειασ ςτισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 
29.  Βαςικι ςυντιρθςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛV 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛV 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β       Εαρινό Εξάμθνο                                                           ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                           Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να χρθςιμοποιοφν χειροπζδεσ κακϊσ και να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν 
αςτυνομικισ αυτοάμυνασ ϊςτε να αντιδροφν ςε επικζςεισ υπόπτων – κακοποιϊν και (β) να χρθςιμοποιοφν τθν 
αςτυνομικι ράβδο και μθ ςυμβατικά όπλα για να ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.    
ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και 
(β) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αςτυνομικισ ζρευνασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται 
ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ. 
ΑΡΑΨΦΣΥΕΧ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε 
αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, 
ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ - ΑΠΩΡΑ ΧΨΣ ΕΔΑΦΣΧ-ΨΕΧΡΛΞΕΧ - Ψεχνικζσ 
αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - 
ΧΦΘΧΘ ΧΕΛΦΣΥΕΔΩΡ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Ψρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - 
Διπλό κλείδωμα (αςφάλεια) χειροπεδϊν - Ξλειδιά χειροπεδϊν - Χυντιρθςθ χειροπεδϊν - Υικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ 
ςυλλαμβανομζνου από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Ψεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ 
χειροπεδϊν από τον κρατοφμενο - ΧΦΘΧΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΑΒΔΣΩ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο 
ςκοπόσ τουσ - Ψρόποσ και κζςθ μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Χτάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ 
αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ χριςθ τθσ - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι 
ράβδο - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ κτυπθμάτων με 
τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ 
με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Χριςθ μθ ςυμβατικϊν όπλων. 
 
B. ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ 
1. Φροφρθςθ - Πεταγωγζσ Ξρατουμζνων, 2. Αςκιςεισ Υροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου - 
υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου, 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ - 
Σικογενειακά επειςόδια, 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Σμόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων - 
ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Υρακτικι άςκθςθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων 
φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων, 5. Ζρευνεσ κτιρίων / πλοίων - Βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ - Ανίχνευςθ - ςχεδιαςμόσ - 
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αναμονι - κάλυψθ - προβλθματικζσ περιοχζσ - Κζςθ όπλου - Ζρευνα και προςζγγιςθ - Χτάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - 
Διαδοχι τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ - Υροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - 
Υροςζγγιςθ ςτο κτίριο / πλοίο - Χθμείο ειςόδου - Αρχζσ κίνθςθσ - Υλθρότθτα ζρευνασ - Ξίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Ξίνθςθ ςε 
διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλλθψθ - Χριςθ 
φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων - Ψακτικζσ κίνθςθσ μζςα από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Ψακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι 
- Ψακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν ζρευνα για φποπτο άτομο, 6. Υρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια 
ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ - ομθρίασ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                             ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛV 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  ΛV 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                 Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                                    ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   36 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου 
αυτοί να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Κατεφκυνςθ: ΑΜΕΝΛΣΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                                   ΕΥΛΨΕΟΛΞΘ ΠΕΟΕΨΘ 
 

ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ     ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

   Ζτοσ    Β    Χειμερινό και Εαρινό  Εξάμθνο                                                       
   Ϊρεσ  που διατίκενται ανά  εβδομάδα ςτο Χειμερινό Εξάμθνο :  2  Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :       26                
   Ϊρεσ  που διατίκενται ανά  εβδομάδα ςτο Εαρινό Εξάμθνο :  3  Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :       39             
               
   Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Χειμερινοφ Εξαμινου: 2. 
   Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Εαρινοφ Εξαμινου: 3. 
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ΣΧΟΛΘ  ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
 
 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 Βϋ ΕΤΟΥΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ 

 

 Β Ζτοσ    

Χειμερινό Εξάμθνο Ϊρεσ/
εβδ. 

Εαρινό Εξάμθνο Ϊρεσ/ 
εβδ. 

1. ΚΕΩΦΘΨΛΞΣΧ & ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΣΧ 
ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΧΠΣΧ / ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ 
ΚΕΩΦΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ 

3 
ΚΕΩΦΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ  

3 

2. ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑ 3 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ 2 

3. ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ I 4 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ IΛ 4 

4. ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ  3 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 3 

5. 
ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 4 

ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

3 

6. ΡΑΩΨΛΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΘ 
ΡΑΩΧΛΥΟΣΛΑ  

3 ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΥΟΣΛΣΩ  3 

7. ΔΛΞΨΩΑ Θ/Ω  3 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ H/Y 3 

8. ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ  2 ΟΣΓΛΞΘ ΧΧΕΔΛΑΧΘ 2 

9. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ III 3 ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) ΛΛ 2 

10. ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ III 3 ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IV 3 

11.   ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ IV 3 

 Σφνολο  31 Σφνολο 31 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                 ΚΕΩΦΘΨΛΞΣΧ & ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΣΧ  
                                                                                                       ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΧΠΣΧ / ΕΛΧΑΓΩΓΘ  ΧΨΘ   ΚΕΩΦΛΑ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ                                                                                                        
    
Διδαςκόμενο Μάκθμα    ΚΕΩΦΘΨΛΞΣΧ & ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΣΧ ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΧΠΣΧ/ΕΛΧΑΓΩΓΘ  
                                                       ΧΨΘ  ΚΕΩΦΛΑ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ    
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο                    ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3     Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) :39                            Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
  
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3  
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ του Θλεκτρομαγνθτιςμοφ και των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων 
(θλεκτρικι τάςθ, θλεκτρικό ρεφμα, ςφνκετθ αντίςταςθ, ιςχφσ κ.λ.π.), τα ςτοιχειϊδθ θλεκτρικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν ζνα 
θλεκτρικό κφκλωμα κακϊσ και τουσ βαςικοφσ νόμουσ και κανόνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν μελζτθ και ανάλυςθ των 
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτα κυκλϊματα εναλλαςςομζνου ρεφματοσ τα οποία είναι 
ςθμαντικότατα ςτισ εφαρμογζσ. Ψο μάκθμα αποτελεί κεμελιϊδεισ υπόβακρο για όλα τα μακιματα Θλεκτρολογίασ, 
Θλεκτρονικισ, Ψθλεπικοινωνιϊν.  

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1.  «Κεωρία  Ξυκλωμάτων ΛΛ – Χ.Α.Ε.», Α. Παγουλάσ. 
2.  «Θλεκτρομαγνθτικά πεδία και εφαρμογζσ», Α. Παγουλάσ.   
3.  «Θλεκτρικά Ξυκλϊματα», Λ.Δ.Ξανελλόπουλοσ, Χ. Ρ. Βαηοφρασ, Χ.Ρ. Οιβιεράτοσ. 
4.  «Πακιματα Ειδικισ Θλεκτροτεχνίασ – Ψόμοσ Λ», Ε.Ρ. Υρωτονοτάριοσ. 
5.  «Electric Circuits», J.A. Edminister  Schaum’s Outline Series, Mc Graw Hill. 
6.  «Engineering Circuit Analysis», W. H. Hayt and J.E. Kemmerly, Mc Graw Hill. 
7.  Χθμειϊςεισ εκάςτοτε διδάςκοντα.  
 
Ρροαπαιτοφμενα Χυναρτιςεισ μίασ μεταβλθτισ, παράγωγοι, αόριςτο και οριςμζνο ολοκλιρωμα ςτοιχειωδϊν 
ςυναρτιςεων. Γραμμικι Άλγεβρα πίνακεσ, ορίηουςεσ, γραμμικά ςυςτιματα. Πιγαδικοί αρικμοί (βαςικζσ πράξεισ, πολικι - 
εκκετικι μορφι). 

 
Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Απαιτείται 
οπωςδιποτε θ χριςθ υπολογιςτικισ αρικμομθχανισ επιςτθμονικοφ τφπου (scientific calculator) με δυνατότθτα πράξεων 
μιγαδικϊν αρικμϊν. 

Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

1.  ΚΕΠΕΟΕΛΩΔΕΛΧ  ΕΡΡΣΛΕΧ ΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΛΧΠΣΩ 

- Θλεκτρικό ρεφμα, Θλεκτρικι τάςθ, Θλεκτρεγερτικι δφναμθ.  
- Πορφζσ τάςεων και ρευμάτων. Εντάςεισ και τάςεισ τθσ φφςεωσ και τθσ τεχνικισ. 
- Αγωγοί , μονωτζσ, θμιαγωγοί. 
- Ρόμοσ Ohm ειδικι αντίςταςθ.  
- Ρόμοσ Joule θλεκτρικι ιςχφσ.   
 
2.  ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΧΨΣΛΧΕΛΣ 
- Θλεκτρικό ςτοιχείο, φορζσ αναφοράσ τάςεωσ - ρεφματοσ. Ζννοια τθσ γραμμικότθτασ θλεκτρικοφ ςτοιχείου.  
- Ενεργθτικά και πακθτικά θλ. Χτοιχεία.  
- Ψα 3 βαςικά θλεκτρικά ςτοιχεία R, L, C, ςχζςεισ τάςεωσ - ρεφματοσ. 
- Υθγζσ τάςεωσ και ρεφματοσ (ιδανικζσ και πραγματικζσ).  
 
3.  ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΞΩΞΟΩΠΑ/ΔΛΞΨΩΣ 
- Ψοπολογικζσ ζννοιεσ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων (κόμβοσ, βρόχοσ, οφκαλμόσ, ςυνδεςθ ςειράσ και παράλλθλθ).  
- Ρόμοι Kirchhof. Ξατάςτρωςθ εξιςϊςεων αναλφςεωσ  θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ / δικτφου ςτο ςυνεχζσ ρεφμα, 
παραδείγματα. 
- Λςοηφγιο ιςχφοσ θλεκτρικοφ δικτφου  παραδείγματα. 
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4. ΒΑΧΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΕΩΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ  ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ/ΔΛΞΨΩΩΡ    
- Λςοδφναμα θλεκτρικά δίκτυα, ιςοδυναμία πραγματικϊν πθγϊν τάςεωσ – ρεφματοσ. 
- Κεϊρθμα Millman και δυαδικό. 
- Κεϊρθμα επαλλθλίασ.  
- Διαιρζτθσ τάςεωσ και ρεφματοσ. Εφαρμογζσ - παραδείγματα. 
 
5.  ΘΟΕΞΨΦΛΞΑ  ΞΩΞΟΩΠΑΨΑ/ΔΛΞΨΩΑ ΧΨΘΡ ΘΠΛΨΣΡΛΞΘ ΠΣΡΛΠΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ    
- Πιγαδικοί αρικμοί, βαςικζσ πράξεισ, πολικι/εκκετικι μορφι.  
- Υαράςταςθ θμιτονοειδοφσ ςυναρτιςεωσ με χριςθ ςτρεφομζνου μιγαδικοφ αρικμοφ (phasor).  
- Ζννοια τθσ «μόνιμθσ κατάςταςθσ». 
- Χχζςεισ τάςεωσ-ρεφματοσ των τριϊν βαςικϊν θλεκτρικϊν ςτοιχείων R,L,C ςτο μιγαδικό επίπεδο. Χφνκετθ αντίςταςθ   
  Η(ω).  
- Ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων/δικτφων ςτθν Θ.Π.Ξ.  
- Λςχφσ ςτθν Θ.Π.Ξ. (ενεργόσ – άεργοσ – φαινομζνθ), ςυντελεςτισ ιςχφοσ.  
- Λςοηφγιο ιςχφοσ θλεκτρικοφ δικτφου. Εφαρμογζσ – παραδείγματα.       
 
6.  ΨΣ ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΞΣ ΥΕΔΛΣ - ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ 
Υθγζσ του θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου: Θλεκτρικό φορτίο, κατανομζσ φορτίου, πυκνότθτεσ φορτίου. Θλεκτρικό ρεφμα, 
πυκνότθτα θλεκτρικοφ ρεφματοσ (χωρικι και επιφανειακι). Χυςχζτιςθ πυκνοτιτων ρεφματοσ και φορτίου. Εξίςωςθ 
ςυνεχείασ και αρχι διατιρθςθσ του φορτίου. 

Εξίςωςθ θλεκτρομαγνθτικισ δφναμθσ Lorentz για ζνα ςθμειακό φορτίο. Σριςμόσ πεδίων  E


 και B


. 
Θλεκτρομαγνθτικι δφναμθ Lorentz ανά μονάδα μικουσ  ςε γραμμικό αγωγό. Ζννοιεσ τθσ ροισ και τθσ πυκνότθτασ ροισ. 
Χυντακτικζσ ςχζςεισ των πεδίων. Θλεκτρικό πεδίο, διθλεκτρικά υλικά. Παγνθτικό πεδίο, μαγνθτικά υλικά. Πόνιμο πεδίο 
ροισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αγϊγιμα υλικά.  
Θλεκτρικι τάςθ. Θλεκτροδιαχωριςτικζσ δυνάμεισ. Θλεκτρεγερτικι δφναμθ.  
Γενικευμζνοσ νόμοσ του Ohm, εφαρμογι του ςε αγϊγιμα υλικά και ςε θλεκτρικζσ πθγζσ.  
  
7.  ΔΛΑΨΩΥΩΧΘ ΨΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ MAXWELL ΧΕ ΣΟΣΞΟΘΦΩΨΛΞΘ ΠΣΦΦΘ 
Επιφάνειεσ και καμπφλεσ ςτον χϊρο. 
Ρόμοσ Faraday, Ρόμοσ Ampere - Maxwell, Ρόμοσ Gauss για το θλεκτρικό πεδίο, Ρόμοσ Gauss για το μαγνθτικό πεδίο. 
Εξειδίκευςθ των εξιςϊςεων για τισ περιπτϊςεισ ςτατικϊν πεδίων και μονίμου πεδίου ροισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
παραδείγματα. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



144 

 

Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                             ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                              ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                           Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί (α) να εξοικειωκοφν με τθ ςυμπεριφορά των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων τόςο ςτο ςυνεχζσ όςο και ςτο 
εναλλαςςόμενο ρεφμα και (β) να εφαρμόηουν τα κεωριματα και τισ ςυςτθματικζσ μεκόδουσ των κυκλωμάτων ςτθν 
ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ κάκε θλεκτρικοφ αλλά και θλεκτρονικοφ κυκλϊματοσ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
«Θλεκτροτεχνία», Ψόμοσ 1οσ, Υερράκθ – Βαςιλείου, Μδρυμα Ευγενίδου 2001. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από το διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ.  
1.1 Γενικά, ςφςταςθ τθσ φλθσ, Ρόμοσ του Coulomb. 
2. ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
2.1  Ζννοια, ζνταςθ πεδίου, δυναμικό πεδίου, αρχι επαλλθλίασ. 
2.2  Διαφορά δυναμικοφ, πεδίο Coulomb. 
2.3  Ξίνθςθ θλεκτρικοφ πεδίου, θλεκτρικι ροι, πυκνότθτα πεδίου.  
3. ΥΩΞΡΩΨΕΧ. 
3.1 Χωρθτικότθτα αγωγοφ, χωρθτικότθτα γραμμϊν αγωγοφ. 
3.2 Χυνδεςμολογία πυκνωτϊν (παράλλθλθ, ςε ςειρά, μικτι).  
3.3 Ενζργεια φορτιςμζνου πυκνωτι, πυκνότθτα ενζργειασ θλεκτρικοφ πεδίου. 
4.  ΔΛΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΧΕ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
4.1 Γενικά, διθλεκτρικι ςτακερά, διθλεκτρικι αντοχι. 
4.2 Σριακζσ ςυνκικεσ, διάκλαςθ δυναμικϊν γραμμϊν. 
4.3 Θλεκτρικό δίπολο, θλεκτρικι ροπι, διθλεκτρικι πόλωςθ.    
4.4 Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου μζςα ςε διθλεκτρικό. 
4.5 Ψφποι και βιομθχανικι καταςκευι πυκνωτϊν.  
4.6 Υιεηοθλεκτριςμόσ, θλεκτρικό πεδίο τθσ γθσ, αλεξικζραυνο. 
5. ΡΣΠΣΧ ΨΣΩ OHM – ΑΡΨΛΧΨΑΧΘ ΑΓΩΓΣΩ. 
5.1 Θλεκτρικό ρεφμα – θλεκτρικζσ πθγζσ – θλεκτρικά κυκλϊματα. 
5.2 Ρόμοσ του Ohm – αντίςταςθ αγωγοφ – ειδικι αντίςταςθ. 
5.3 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
5.4 Χυνδεςμολογία αντιςτάςεων (ςε ςειρά,παράλλθλθ,μικτι). 
5.5 Βιομθχανικι καταςκευι αντιςτατϊν – κϊδικασ χρωμάτων. Φοοςτάτεσ και Υοτενςιόμετρα. 
6. ΚΕΦΠΛΞΣΧ ΡΣΠΣΧ ΨΣΩ JOULE, ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ. 
6.1 Κερμικόσ νόμοσ του Joule, εφαρμογζσ. 
6.2 Ωπολογιςμόσ των αγωγϊν ςε πυκνότθτα ρεφματοσ και πτϊςθ τάςεωσ.  
7. ΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ. 
7.1 Ειςαγωγι, οριςμοί, κανόνεσ Kirchhoff. 
7.2 Υθγζσ τάςεωσ και πθγζσ ρεφματοσ, ςυνδεςμολογία. 
7.3 Πζκοδοσ βρογχικϊν εντάςεων για τθν επίλφςθ δικτφου. 
7.4 Πζκοδοσ κομβικϊν εντάςεων για τθν επίλφςθ δικτφου. 
7.5 Γζφυρεσ Χ.Φ., γζφυρα Wheatsrone.  
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7.6 Διαιρζτεσ – καταμεριςτζσ τάςεωσ.  
7.7 Ξυκλϊματα Χ.Φ. για φόρτιςθ και εκφόρτιςθ πυκνωτϊν. 
8. ΚΕΩΦΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΔΛΞΨΩΩΡ.  
8.1 Ειςαγωγι, κεϊρθμα Kenelly. 
8.2 Κεϊρθμα τθσ επαλλθλιάσ ι υπζρκεςθσ.  
8.3 Κεωριματα των ιςοδφναμων πθγϊν, κεϊρθμα Thevelin, κεϊρθμα Norton. 
8.4 Κεϊρθμα τθσ αμοιβαιότθτασ ι μετάβαςθσ.  
8.5 Κεϊρθμα μζγιςτθσ μεταφοράσ ιςχφοσ. 
9. ΘΟΕΞΨΦΛΞΑ ΦΑΛΡΣΠΕΡΑ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΕΥΑΦΘ ΔΩΣ ΠΕΨΑΟΟΩΡ. 
9.1 Εξαγωγι θλεκτρονίων από τα μζταλλα, φαινόμενα κατά τθν επαφι δφο ομοίων μετάλλων, κερμοθλεκτρικό φαινόμενο. 
10. ΑΓΩΓΛΠΣΨΘΨΑ ΩΓΦΩΡ. 
10.1 Γενικά, οριςμοί, θλεκτρόλυςθ, θλεκτρολυτικό δυναμικό. 
10.2 Ψο βολτάμετρο ωσ αποδζκτθσ, Θλεκτρικά ςτοιχεία, Χτοιχείο Leclanche, Χυνδεςμολογία θλεκτρικϊν ςτοιχείων, 
Χυςςωρευτζσ, Χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςςωρευτϊν.  
10.3 Χυςςωρευτζσ μολφβδου. 
11. ΠΑΓΡΘΨΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
11.1 Γενικά, Φυςικοί και τεχνθτοί μαγνιτεσ, Παγνθτικό πεδίο.Ρόμοσ Laplace – Παγνθτικι επαγωγι, Δφναμθ Laplace ςε 
ρευματοφόρο αγωγό.  
11.2 Παγνθτικι ροπι – Παγνθτικό δίπολο, Παγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ – Παγνθτικι ροι. Ρόμοσ Coulomb ςτο 
Παγνθτιςμό. 
12. ΥΦΣΕΟΕΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΓΡΘΨΛΞΣΩ ΥΕΔΛΣΩ – ΘΟΕΞΨΦΣΠΑΓΡΘΨΛΧΠΣΧ. 
12.1 Γενικά, Ψο μαγνθτικό πεδίο ρευαμτοφόρου αγωγοφ – Ρόμοσ Biot και Savart, Κεϊρθμα του Ampere. 
12.2 Επίλυςθ χαρακτθριςτικϊν μορφϊν μαγνθτικϊν πεδίων. 
13. Θ ΩΟΘ ΠΕΧΑ ΧΕ ΠΑΓΡΘΨΛΞΣ ΥΕΔΛΣ. 
13.1 Ειςαγωγι – Παγνθτικι διαπερατότθτα, Παγνθτικι ροπι ςε υλικά – Επιφανειακό ρεφμα, Παγνθτικι διζγερςθ, 
Παγνθτικι κωράκιςθ. 
13.2 Παγνθτικι υςτζρθςθ, Απϊλειεσ από μαγνθτικι υςτζρθςθ. 
13.3 Θλεκτρομαγνιτεσ και εφαρμογζσ τουσ. 
14. ΕΥΑΓΩΓΘ. 
14.1 Γενικά, Ρόμοσ Faraday, Φορά επαγωγικοφ ρεφματοσ – Ρόμοσ Lenz, Δινορρεφματα. 
14.2 Αυτεπαγωγι (παραδείγματα), Αποτελζςματα τθσ αυτεπαγωγισ, Ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου, Αμοιβαία επαγωγι. 
14.3 Χυνδεςμολογία πθνίων αυτεπαγωγισ (ςε ςειρά, παράλλθλθ). 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                     ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ I 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ I 
                                                ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                               ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  4     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  52                                Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     26 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί  να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν ςτοιχείων θλεκτρονικισ. Χτο επόμενο ςτάδιο 
παρουςιάηεται θ χριςθ τουσ ςε βαςικά Αναλογικά Θλεκτρονικά Ξυκλϊματα, όπωσ για παράδειγμα, κυκλϊματα διόδων, 
τροφοδοτικά και φίλτρα. Επιπροςκζτωσ, οι εκπαιδευόμενοι κατανοοφν τον τρόπο λειτουργίασ και ςχεδιαςμοφ των 
διακριτϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων κακϊσ επίςθσ και τισ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ, τρόπουσ απεικόνιςθσ και 
τισ  μεκόδουσ μζτρθςθσ των θλεκτρονικϊν ςθμάτων τα οποία υφίςτανται πριν και μετά τθν επεξεργαςία τουσ. Χτον 
προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να 
αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν οργάνων και δεξιότθτεσ για τθν καταςκευι θλεκτρονικϊν 
κυκλωμάτων, τθ λιψθ και επεξεργαςία των μετριςεων κακϊσ και τθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και πειραματικϊν 
αποτελεςμάτων, όπωσ και αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1.«Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ’ ζτουσ», Ε. Ξαραγιάννθ, Π. Χκλαβοφνου, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου, 

Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
2.«Χτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Ξαραγιάννθ, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου, Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
3.«Αναλογικά Ξυκλϊματα Ψθλεπικοινωνιϊν», Ε. Ξαραγιάννθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
(α) Πακθματικά (Ανάλυςθ Fourier, Πιγαδικοί Αρικμοί, Υίνακεσ, Απλά ολοκλθρϊματα, Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ).  
(β) Θλεκτροτεχνία (Κεωρία Ξυκλωμάτων: Χτοιχεία δικτφου, Βαςικά Κεωριματα, απόκριςθ κυκλϊματοσ ςτο πεδίο του 
χρόνου και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ). 
(γ) Θλεκτροτεχνία (Ανάδραςθ). 
 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

1. Αρχζσ λειτουργίασ λυχνιϊν και θμιαγωγικϊν διόδων. Δίοδοσ λυχνία, αντιςτοιχία με τισ αρχζσ λειτουργίασ των 
θλεκτρονικϊν θμιαγωγικϊν ςτοιχείων. Ξρυςταλλοδίοδοσ, Δίοδοσ Zener. Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ. 

 Εργαςτιριο 1ο : Όργανα μετριςεων και χριςθ δοκιμαςτικισ πλακζτασ – breadboard. 
Σκοπόσ του ειςαγωγικοφ εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ των εργαςτθριακϊν οργάνων 
(παλμογράφο, εργαςτθριακό τροφοδοτικό, γεννιτρια ςυχνοτιτων, πολφμετρο) κακϊσ και τθ χριςθ του breadboard με τθν 
υλοποίθςθ απλϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων. 
 Εργαςτιριο 2ο : Κρυςταλλοδίοδοσ. 
 Εργαςτιριο 3ο : Κυκλϊματα Ψαλιδιςτϊν. 
 Εργαςτιριο 4ο : Δίοδοσ Zener, ςτακεροποίθςθ τάςθσ. 

2. Ανορκωτικζσ διατάξεισ και Ψροφοδοτικά. Απλι –διπλι ανόρκωςθ, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία διόδων που            
χρθςιμοποιοφνται ςε ανορκωτικζσ διατάξεισ, κυκλϊματα εξομάλυνςθσ (φίλτρα C, Υ και L). 
 Εργαςτιριο 5ο : Ανορκωτικζσ διατάξεισ.  
 Εργαςτιριο 6ο : Τροφοδοτικά. 

3. Υακθτικά φίλτρα.  
  Ψαξινόμθςθ, Χυνάρτθςθ Πεταφοράσ, Ξλίςθ ςτθ ηϊνθ αποκοπισ, decibel, Ξυκλϊματα Σλοκλιρωςθσ και Διαφόριςθσ, 
Χχεδίαςθ και Ανάλυςθ Βακυπερατοφ, Ωψιπερατοφ, Ηωνοπερατοφ, ηωνοαποκοπτικοφ, φίλτρα ανϊτερθσ τάξθσ. 
 Εργαςτιριο 7ο : Εκμάκθςθ προγράμματοσ προςομοίωςθσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων. 
 Εργαςτιριο 8ο : Πακθτικά φίλτρα. 
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ απόκριςθσ κζρδουσ ενόσ βακυπερατοφ και ενόσ υψιπερατοφ 
πακθτικοφ φίλτρου εργαςτθριακά και ςφγκριςθ τθσ απόκριςθσ με τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ. 

 4. Ψελεςτικόσ Ενιςχυτισ, Ενεργά φίλτρα. 
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 Ξυκλϊματα τελεςτικοφ ενιςχυτι (ακροιςτισ, πολλαπλαςιαςτισ, διαφοριςτισ, ολοκλθρωτισ κ.α.). 
 Χχεδίαςθ και ανάλυςθ ενεργϊν φίλτρων με μακθματικά πρότυπα, Φίλτρα ανϊτερθσ τάξθσ. 
 Εργαςτιριο 9ο : Τελεςτικόσ Ενιςχυτισ. 
 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ των διαφόρων ςυνδεςμολογιϊν του τελεςτικοφ ενιςχυτι και ο ρόλοσ τθσ 
ανάδραςθσ ςτθ διαμόρφωςθ του κζρδουσ τάςθσ. 
 Εργαςτιριο 10ο : Ενεργά Φίλτρα.  
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ (κεωρθτικά), θ προςομοίωςθ, θ καταςκευι και οι μετριςεισ ενεργϊν φίλτρων. 

 5. Transistor Διπολικϊν Ενϊςεων. 
 Γενικι περιγραφι, φυςικι κεϊρθςθ και μακθματικι ανάλυςθ λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ και 
ςυνδεςμολογίεσ. 
 Εργαςτιριο 11ο : Τρανηίςτορ Διπολικϊν Ενϊςεων. 
 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ μζτρθςθ και χάραξθ χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν ρεφματοσ - τάςθσ διπολικοφ 
 τρανηίςτορ. 

 6. Ειδικζσ δίοδοι και εφαρμογζσ. 
 Ειδικζσ Δίοδοι (Κερμοαντιςτάςεισ, VDR, Varicap, Tunnel, Gunn, κ.α.). 
   Σπτικοθλεκτρονικζσ Διατάξεισ Θμιαγωγϊν (Laser, Φωτοδίοδοσ, οπτικοί ενιςχυτζσ, πακθτικζσ οπτικζσ διατάξεισ και 
φίλτρα). 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                             ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ        
                                                ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                                 Ζτοσ    Βϋ       Χειμερινό  Εξάμθνο                          ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                   Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     39 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων θλεκτρολογικοφ ςχεδίου και να  εξοικειωκοφν με τθ 
ςχεδίαςθ και αναγνϊριςθ θλεκτρολογικϊν εξαρτθμάτων και απλϊν ςυνόλων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Θλεκτρολογικό Χχζδιο», Λακ. Β. Ξαρατράςογλου, Εκδόςεισ Μων, 1998, ISBN: 960-405-857-6.  
2. «Θλεκτρολογικό Χχζδιο ΛΛ», Ανδρζα  Γουτθ, Εκδόςεισ Μων, 2005, ISBN: 960-411-201-5. 

Ρροαπαιτοφμενα 

Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα, ςτο ςφνολό του, είναι εργαςτθριακό.  

Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

1. Ειςαγωγι ςτο θλεκτρολογικό ςχζδιο. Τργανα ςχεδίαςθσ, Γραμμογραφία. 

2. Γενικά περί Θ/Ο ςχεδίου. Είδθ Θ/Ο ςχεδίου - Θλεκτρολογικά ςφμβολα. 

3. Εςωτερικζσ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ:  

α) Χυνδεςμολογία απλοφ διακόπτθ.  

β) Χυνδεςμολογία με διακόπτθ κομμιτατζρ (επιλογισ).  

γ) Χυνδεςμολογία ακραίου αλλζ-ρετοφρ και ρευματοδότθ. Χυνδεςμολογία πλιρουσ γραμμισ φωτιςμοφ. 

δ) Χυνδεςμολογία λαμπτιρα φκοριςμοφ. 

ε) Πονοφαςικόσ πίνακασ τριϊν γραμμϊν - πζντε γραμμϊν. 

ςτ) Ψριφαςικόσ πίνακασ ζξι γραμμϊν. 

η) Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ κλιμακοςταςίου με χρονοδιακόπτθ. 

θ) Υλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ κατοικίασ και υπολογιςμόσ τθσ διατομισ των γραμμϊν. 

4. Πθχανζσ Ε.Φ.: 

α) Υαραλλθλιςμόσ εναλλακτιρα ςτο δίκτυο-παράλλθλθ λειτουργία εναλλακτιρων.  

β) Χυνδεςμολογία τριφαςικοφ κινθτιρα με χειροκίνθτο διακόπτθ Ω/Δ. 

5. Ξυκλϊματα Αυτοματιςμϊν: 

α) Χυνδεςμολογία τριφαςικοφ κινθτιρα με απλό αυτόματο διακόπτθ και τθλεχειριςμό. 

β) Χυνδεςμολογία αυτόματθσ αναςτροφισ τριφαςικοφ κινθτιρα.  

γ) Χυνδεςμολογία αυτόματου ΑΧΨΕΦΑ - ΨΦΛΓΩΡΣ (Ω/Δ).  

6. ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ: 

α) Χφμβολα αυτοματιςμϊν. 

β) Φφκμιςθ ταχφτθτασ κινθτιρα DC. 

γ) Βιομθχανικοί μετατροπείσ με κυρίςτορ, για κινθτιρεσ DC.  
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                  ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
                                                Ζτοσ    Β     Χειμερινό  Εξάμθνο                               ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  4    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    9 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τθ βαςικι καταςκευαςτικι διαμόρφωςθ και τθν αρχι λειτουργίασ των δομικϊν 
τμθμάτων και των κυρίων υποςυςτθμάτων των ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων και των ναυτικϊν αεριοςτρόβιλων και 
τθν ιδανικι και πραγματικι λειτουργία των ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν και των ναυτικϊν αεροςτροβίλων. Σι 
κεωρθτικζσ γνϊςεισ εμπεδϊνονται με τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν κεμάτων και τθν επεξεργαςία πειραματικϊν 
μετριςεων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1.«Πθχανζσ Εςωτερικισ Ξαφςεωσ», Ο.Χ. Ξλιανθ, Λ.Ξ. Ρικολοφ και Λ.Α. Χιδζρθ, Ψόμοι 1 &2, Μδρυμα Ευγενίδου Ακινα 2017 – 

2018. 
2.«Internal Combustion Engine handbook: basics, components, systems, and perspectives»,R. Van Basshuysen and F. 

Schafer, Sae International, 2004. 
3.«Ραυτικοί Αεριοςτρόβιλοι», Ψόμοι Λ και ΛΛ, Λ. Φουμελιϊτθσ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ. 
4.Χθμειϊςεισ διδάςκοντα (παρουςιάςεισ, διαλζξεισ, αςκιςεισ). 

Ρροαπαιτοφμενα:  

Ραρατθριςεισ Σι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια και τα υπολογιςτικά 
κζματα πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ 
ομάδεσ. 

Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Ξατάταξθ ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων (κφριεσ/βοθκθτικζσ μθχανζσ, 2-Χ αργόςτροφεσ ανάφλεξθσ δια ςυμπίεςθσ, 

4-X μεςόςτροφεσ / ταχφςτροφεσ ανάφλεξθσ δια ςυμπίεςθσ και 4-Χ μεςόςτροφεσ / ταχφςτροφεσ ανάφλεξθσ δια 
ςπινκθριςμοφ). Βαςικά καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργικζσ επιδόςεισ και εφαρμογζσ ανά τφπο πλοίου 
ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων - Χφγκριςθ 2-Χ και 4-Χ ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ – Χφγκριςθ 4-Χ 
ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ με 4-Χ ναυτικοφσ κινθτιρεσ ανάφλεξθσ με ςπινκθριςμό. Γενικά κριτιρια 
επιλογισ ςυςτιματοσ ναυτικισ πρόωςθσ – Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτο πεδίο των εμβολοφόρων κινθτιρων. 

 
2. Χτοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι δομικϊν τμθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων: 

Ξορμόσ, βάςθ και ςϊμα κινθτιρα. Χυνδετιριοι κοχλίεσ. Ξφλινδροι – χιτϊνια (ξθρά – υγρά). Ξυλινδροκεφαλι. 
Πθχανιςμόσ κίνθςθσ βαλβίδων και αντλιϊν καυςίμου. Ζμβολο – ελατιρια εμβόλου,. Διωςτιρασ. Βάκτρο – ηφγωμα – 
ςτυπειοκλίπτθσ ςε μεγάλεσ 2-Χ μθχανζσ. Χτροφαλοφόροσ άξονασ. Πετάδοςθ κίνθςθσ ςτροφαλοφόρου-
εκκεντροφόρου: Χχζςθ μετάδοςθσ ςε 2-Χ και 4-Χ μθχανζσ, τρόποι μετάδοςθσ, ρφκμιςθ χρονιςμοφ λειτουργίασ. 
Υροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςτα πλοία / μονάδεσ / κ.α. : Αναγνϊριςθ τμθμάτων 
κινθτιρα. 

 
3. Χτοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι βαςικϊν υποςυςτθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων: 

Χυςτιματα πλιρωςθσ/υπερπλιρωςθσ *Βαςικζσ αρχζσ και πλεονεκτιματα/μειονεκτιματα, ενδιάμεςθ ψφξθ, 
τεχνολογίεσ υπερπλιρωςθσ (μθχανικι υπερπλιρωςθ, ςτροβιλο-υπερπλιρωςθ), παραδείγματα εφαρμογισ+.Χυςτιματα 
τροφοδοςίασ καυςίμου (δίκτυο πετρελαίου).Χυςτιματα ζγχυςθσ καυςίμου: Χφςτθμα ζγχυςθσ με αντλία παλινδρομικοφ 
τφπου, ςφςτθμα ζγχυςθσ μονάδασ εγχυτιρα, μονάδασ αντλίασ και ςφςτθμα κοινοφ ςυλλζκτθ. 

 
4. Ξατθγοριοποίθςθ και Αρχι Οειτουργίασ Αεροςτροβίλων: Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ αεροςτροβίλων. Ανάλυςθ 

διεργαςιϊν. Βαςικά τμιματα και δομι αεροςτροβίλων. Γενικι ςφγκριςθ με εμβολοφόρεσ Π.Ε.Ξ. Ανάλυςθ 
αεροςτροβίλων ανοικτοφ και κλειςτοφ κυκλϊματοσ. Ανάλυςθ διάφορων διατάξεων ατράκτων. Χαρακτθριςτικζσ 
παράμετροι. Εφαρμογζσ Αεροςτροβίλων: Αεριοςτρόβιλοι μθχανικισ ιςχφοσ και εφαρμογζσ. Υλεονεκτιματα, 
μειονεκτιματα, εφαρμογι ςε ςυνδυαςμζνουσ κφκλουσ και ςυμπαραγωγι. Διατάξεισ. Ψρζχουςα τεχνολογία και 
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τεχνολογία αιχμισ. 
 
 

5. Ραυτικοί Αεριοςτρόβιλοι: Πθχανζσ και διατάξεισ όπου χρθςιμοποιοφνται. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςε ςχζςθ 
με τισ εμβολοφόρεσ ΠΕΞ για τθ πρόωςθ πλοίων. Ψαξινόμθςθ ςυνδυαςμζνων ςυςτθμάτων ναυτικισ πρόωςθσ, 
ονοματογραφία και ςφντομθ παρουςίαςθ (CODOG, CODAG, COGOG, COGAG κλπ.). 
 

6. Λδανικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Λςοηφγιο ιςχφοσ άξονα ςτροβιλο-υπερπλθρωτι. Βαςικά 
γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα. Λδανικόσ κφκλοσ λειτουργίασ 4-Χ κινθτιρα Diesel και Otto. Πικτόσ 
κφκλοσ ι κφκλοσ Seilinger. 

 
7. Λδανικι λειτουργία ναυτικϊν αεροςτροβίλων: Λδανικόσ κφκλοσ Joule-Brayton. Ξφκλοσ αεριοςτρόβιλου με ανακζρμανςθ. 

Ξφκλοσ αεριοςτρόβιλου με ενδιάμεςθ ψφξθ. Ξφκλοσ αεριοςτρόβιλου με ανακόμιςθ. 
 

8. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Δυναμοδεικτικό διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου: Διαδικαςία 
λιψθσ δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ με μθχανικό δυναμοδείκτθ. Διαδικαςία λιψθσ δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ 
με θλεκτρονικό δυναμοδείκτθ και ενδείκτθ κζςθσ άνω νεκροφ ςθμείου (ΑΡΧ): Πετατροπι διαγράμματοσ p-φ ςε 
διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου p - ςτιγμιαίου όγκου V. Ωπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου, ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ για 2-Χ 
και 4-Χ μθχανζσ, ενδεικνφμενθσ ειδικισ κατανάλωςθσ καυςίμου (isfc) και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ. Ωπολογιςτικό 
Κζμα: Πετατροπι δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ από p-φ ςε p-V. Σλοκλιρωςθ και υπολογιςμόσ εμβαδοφ. 
Ωπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου, ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ. 

 
9. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Διατάξεισ απορρόφθςθσ φορτίου: Ωδραυλικζσ πζδεσ: Αρχι 

λειτουργίασ και μζτρθςθσ ςτρεπτικισ ροπισ και πραγματικισ ιςχφοσ. Θλεκτρικζσ πζδεσ και πζδεσ δινορευμάτων: Αρχι 
λειτουργίασ και μζτρθςθ θλεκτρικισ/πραγματικισ ιςχφοσ. Υραγματικόσ βακμόσ απόδοςθσ, μζςθ πραγματικι πίεςθ και 
ειδικι κατανάλωςθ καυςίμου (bsfc). Λςχφσ μθχανικϊν απωλειϊν, μζςθ πίεςθ μθχανικϊν απωλειϊν και μθχανικόσ 
βακμόσ απόδοςθσ. Χχζςθ ενδεικνφμενου, μθχανικοφ και πραγματικοφ βακμοφ απόδοςθσ. Χφγκριςθ πραγματικοφ και 
ιδανικοφ κφκλου λειτουργίασ 4-Χ και 2-Χ ναυτικοφ κινθτιρα Diesel. Σριςμόσ και ερμθνεία βακμοφ ποιότθτασ.  

 
10. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Εναλλαγι αερίων: Διαδικαςία ειςαγωγισ, απόπλυςθσ, 

πλιρωςθσ κυλίνδρων. Διαδικαςία εξαγωγισ καυςαερίου. Βακμοί απόδοςθσ απόπλυςθσ και πλιρωςθσ κινθτιρα 
(βακμόσ παγιδεφςεωσ, βακμόσ πλθρϊςεωσ).Κερμικι ζκφραςθ μζςθσ πραγματικισ και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ για 
4-Χ και για 2-Χ εμβολοφόρο κινθτιρα. Ξαφςθ: Χθμικζσ αντιδράςεισ πλιρουσ (ςτοιχειομετρικισ) και τζλειασ καφςθσ 
(χωρίσ διάςταςθ) διαφόρων καυςίμων υδρογονανκράκων Ω/Α. Σριςμόσ ςτοιχειομετρικοφ λόγου αζρα – καυςίμου και 
αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ για αζρια και υγρά καφςιμα εμβολοφόρων κινθτιρων. Χθμικζσ αντιδράςεισ καφςθσ καυςίμων 
Ω/Α με περίςςεια αζρα (φτωχι καφςθ) και με περίςςεια καυςίμου (πλοφςια καφςθ). Σριςμοί λόγου αζρα – καυςίμου 
AFR και λόγου ιςοδυναμίασ αζρα – καυςίμου (λα). Ωπολογιςμόσ γραμμομοριακϊν ςυςτάςεων αερίων προϊόντων 
φτωχισ και πλοφςιασ καφςθσ. Πζτρθςθ κερμογόνου δφναμθσ καυςίμων – Ψεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ τθσ κατϊτερθσ 
κερμογόνου δφναμθσ ζναντι τθσ ανϊτερθσ ςτουσ εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ. Χαρακτθριςτικά τυπικοφ υγροφ καυςίμου. 

 
11. Υραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ εμβολοφόρου κινθτιρα: Σριςμοί 

και ςχζςθ μεταξφ κερμικισ ιςχφοσ καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, ιςχφοσ απωλειϊν ςτο κφκλωμα ψφξθσ και λίπανςθσ, 
ιςχφοσ απωλειϊν κερμϊν καυςαερίων και άδθλων απωλειϊν (ερμθνεία). Ενδεικτικά διαγράμματα ροισ ενζργειασ για 
4-Χ και 2-Χ ναυτικι μθχανι Diesel. Ωπολογιςμόσ κερμικισ ιςχφοσ απωλειϊν καυςαερίων. Υροχποκζςεισ μθχανικισ 
ομοιότθτασ ςειράσ εμβολοφόρων κινθτιρων. Σριςμόσ ειδικισ ταχφτθτασ περιςτροφισ. Εργαςτιριο/Ωπολογιςτικό κζμα: 
Υεριγραφι 4-Χ κινθτιρα ςυηευγμζνου με πζδθ. Οιψθ μετριςεων κατανάλωςθσ καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, 
κερμοκραςιϊν αζρα ειςαγωγισ, καυςαερίων και κυκλϊματοσ ψυκτικοφ φδατοσ. Ωπολογιςμόσ πραγματικισ ιςχφοσ, 
λόγου ιςοδυναμίασ αζρα/καυςίμου, ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ κινθτιρα, εκτίμθςθ άδθλων απωλειϊν. Σι ςπουδαςτζσ 
παραδίδουν εργαςία. 

 
12. Υραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Απϊλειεσ πίεςθσ ςτουσ αγωγοφσ. Κερμοδυναμικι ανάλυςθ ςυμπιεςτϊν και 

βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνιςτϊςα. Κερμοδυναμικι ανάλυςθ ςτροβίλων και βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ 
ςυνιςτϊςα. Ψφξθ πτερυγίων ςτροβίλου – Κερμοδυναμικι ανάλυςθ. Κερμοδυναμικι ανάλυςθ του καλάμου καφςθσ, 
πλιρθσ ζκφραςθ και απλοποιθμζνεσ εκφράςεισ, βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνιςτϊςα. Ενεργειακό ιςοηφγιο 
αεριοςτρόβιλου. 
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13.Υραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Πελζτθ τθσ επίδραςθσ των παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ 
αεροςτροβίλων. Πελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ ςφνκεςθσ του αζρα και του καυςίμου ςτισ επιδόςεισ αεριοςτρόβιλου. 
Ωπολογιςμόσ κφκλου αεριοςτρόβιλου με παραδοχι ςτακερϊν ιδιοτιτων εργαηόμενου μζςου. Ωπολογιςτικό κζμα: 
Επίδραςθ ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ ςτισ επιδόςεισ αεριοςτρόβιλου. Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με 
επεξεργαςία αποτελεςμάτων που αφορά ςτθν μελζτθ τθσ επίδραςθσ των ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν, του καυςίμου και 
επιλεγμζνων παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλων. 
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Κατεφκυνςθ :    ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ  Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                   ΡΑΩΨΛΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ 
                                                                                                                                                                       ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ                                                                                                                                                              
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΡΑΩΨΛΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ 
                                 ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΚΑΟΑΧΧΛΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                           ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3     Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                      Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τα θλεκτρονικά ναυτιλιακά όργανα των πλοίων, (β) χρθςιμοποιοφν το 
δρομόμετρο, βυκόμετρο και τθ ναυτιλιακι πυξίδα του ςκάφουσ, (γ) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ 
ναυςιπλοΐασ, (δ) αναγνωρίηουν τα ςυςτιματα δορυφορικισ ναυτιλίασ και (ε) να χρθςιμοποιοφν το GPS του ςκάφουσ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Ραυτικά Θλεκτρονικά Τργανα και Χυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Υαλλθκάρθ - Γ. Κ. Ξατςοφλθ - Δ. Α. 
Δαλακλι, Εκδόςεισ Λδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016. 
2. «Εγχειρίδιο Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ./Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.», Ω.ΡΑ.Ρ.Υ./Α.Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ./Δ.ΕΞΥ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ: 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. ΥΩΛΔΕΧ - Γυροςκοπικζσ πυξίδεσ - Υεριγραφι του γυροςκοπίου. Ελεφκερο γυροςκόπιο - Λδιότθτεσ του γυροςκοπίου - 
Χυμπεριφορά του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε ςχζςθ με επίπεδο του ορίηοντα ςτα διάφορα πλάτθ τθσ Γθσ - Επίδραςθ του 
πλάτουσ και τθσ κατεφκυνςθσ του άξονα ςτθ φαινόμενθ κακ’ φψοσ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Επίδραςθ του 
πλάτουσ ςτθ φαινόμενθ κακ’ αηιμοφκ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Πετατροπι του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε 
ελεγχόμενο και ςτακεροποίθςθ του άξονά του ςτον μεςθμβρινό - Χφάλμα πλάτουσ - Χφάλμα πλάτουσ, πορείασ και 
ταχφτθτασ - Υαράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται το μζγεκοσ και το πρόςθμό του - Ωπολογιςμόσ τθσ τιμισ του 
ςφάλματοσ και του πρόςθμου του με χριςθ του μακθματικοφ τφπου και των ειδικϊν πινακιδίων - Αντιςτάκμιςθ ι 
διόρκωςθ ςτουσ διαφόρουσ τφπουσ γυροπυξίδων - Χφάλματα που δθμιουργεί θ αλλαγι πορείασ ι ταχφτθτασ - Χφάλματα 
που δθμιουργεί ο διατοιχιςμόσ και ο προνευςταςμόσ του πλοίου - Διαδικαςίεσ εκκίνθςθσ και κράτθςθσ γυροπυξίδων - 
Αναγνϊριςθ τυχόν ανωμαλιϊν και αντιμετϊπιςι τουσ - Αναφορά ςτον απαιτοφμενο χρόνο ςτακεροποίθςθσ των πυξίδων 
ςτον Βορρά από τθν αποκατάςταςθ λειτουργίασ τουσ - Υεριγραφι των επαναλθπτϊν - Φφκμιςθ των επαναλθπτϊν - Ψρόποι 
μεταβίβαςθσ των πλθροφοριϊν πορείασ ςε άλλα όργανα (RADAR,GPS κ.λπ.) - Υεριγραφι του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ 
βλάβθσ - Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ βλάβθσ - Υυξίδεσ laser - Αρχζσ λειτουργίασ - 
Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ - Χφάλματα - Χειριςμόσ - Χυντιρθςθ - Υυξίδεσ οπτικισ ίνασ - Αρχζσ λειτουργίασ - 
Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ - Χφάλματα - Χειριςμόσ - Χυντιρθςθ - Δορυφορικζσ πυξίδεσ - Αρχζσ λειτουργίασ - 
Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ - Χφάλματα  - Χειριςμόσ - Χυντιρθςθ. 
2. AYTOMATA ΥΘΔΑΟΛΑ - Θ τιρθςθ τθσ πορείασ του πλοίου και οι τρόποι διαπιςτϊςεωσ εκτροπισ από τθν πορεία του και 
επαναφορά του ςε αυτιν - Χυγκρότθςθ ςφγχρονθσ εγκαταςτάςεωσ πθδαλουχίασ. Οειτουργία των μονάδων τθσ - 
Θλεκτρικόσ ζλεγχοσ ςτροφισ του πθδαλίου - Χειροκίνθτθ λειτουργία του πθδαλίου - Αυτόματθ λειτουργία του πθδαλίου - 
Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των αυτόματων πθδαλίων - Επίδραςθ και αποτζλεςμα κάκε ρυκμιςτι και παράμετροι που 
επθρεάηουν τθ ρφκμιςι του ι τθ ςυνδυαςμζνθ ρφκμιςθ περιςςότερων ρυκμιςτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προρυκμιηομζνων ρυκμιςτϊν) - Χρθςιμοποίθςθ των καταγραφϊν του πορειογράφου για τθ διαπίςτωςθ των κατάλλθλων 
ρυκμίςεων - Διαδικαςία εκκίνθςθσ - κράτθςθσ, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεωσ 
πθδαλίου - Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ του πθδαλίου και δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι - Διαδικαςία 
αλλαγισ τρόπου πθδαλιοφχθςθσ χειροκίνθτο - αυτόματο ανάγκθσ και αντίςτροφα - Οόγοι που επιβάλλουν τθν ζγκαιρθ 
αλλαγι από αυτόματο ςε χειροκίνθτο - Θ υπερκάλυψθ λειτουργιϊν (override) τθσ λειτουργίασ ανάγκθσ (emergency 
operation) - H αναγκαιότθτα υπάρξεωσ χειριςμοφ ανάγκθσ τθσ πρφμθσ - Υεριγραφι λειτουργίασ χειριςτθρίου Non - Follow 
Up (NFU) - Υεριγραφι των θλεκτρονικϊν πθδαλίων (Adaptive auto - pilot and steering control systems) - Υροδιαγραφζσ 
λειτουργίασ πθδαλίων (performance standards/imo) - Δοκιμζσ και γυμνάςια του πθδαλίου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 
- Ενδείκτεσ ταχφτθτασ ςτροφισ πθδαλίου (Rate of turn indicators). 
3. ΔΦΣΠΣΠΕΨΦΑ - Ψαχφτθτα και δίαρμα - Ψαχφτθτα ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό - Ανάλυςθ τθσ 
ταχφτθτασ ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό, ςε εγκάρςια και διαμικθ ςυνιςτϊςα και επίδραςθ των 
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ςυνιςτωςϊν αυτϊν ςτισ ενδείξεισ των δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ θλεκτρονικϊν δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ 
δρομόμετρων ακουςτικοφ ςυςχετιςμοφ - Αρχι λειτουργίασ δρομόμετρων τφπου Doppler - Υικανά ςφάλματα και αιτίεσ 
που τα προκαλοφν ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Υεριγραφι δρομόμετρων δφο αξόνων και χριςθ τουσ κατά 
τουσ χειριςμοφσ πρόςδεςθσ του πλοίου - Ξυριότερεσ πθγζσ ςφαλμάτων ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Ακρίβεια 
μετριςεων δρομόμετρων - Διακρίβωςθ δρομόμετρων -  Ψρόποσ μεταβίβαςθσ τθσ πλθροφορίασ τθσ ταχφτθτασ του πλοίου 
ςε βοθκθτικοφσ ενδείκτεσ. 
4. ΒΩΚΣΠΕΨΦΑ - Αρχι λειτουργίασ των βυκομζτρων - Χαρακτθριςτικά λειτουργίασ βυκομζτρων, ςυχνότθτα εκπομπισ - 
λιψεωσ, ςυχνότθτα επαναλιψεωσ εκπομπισ και διάρκεια παλμοφ εκπομπισ - Ενδείκτεσ βάκουσ (αναλογικοί, ψθφιακοί 
κ.λπ.) - Ξαταγραφζασ βάκουσ - Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των θχοβολιςτϊν ςυςκευϊν - Διαδικαςία εκκίνθςθσ - κράτθςθσ 
ςυςκευϊν βυκομζτρων - Υεριγραφι ψευδοθχοφσ - Χφάλματα ςτισ ενδείξεισ των βυκομζτρων. 
5. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΟΕΩΦΛΧΕΩΧ - Ψο δρομόμετρο Doppler ωσ όργανο πλευρίςεωσ - Χυςτιματα πλευρίςεωσ που εγκακίςτανται 
ςτον προβλιτα με υπεριχουσ και με θλεκτρομαγνθτικά κφματα - Χυςτιματα που θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτο κλαςικό 
Radar και ςτο Radar διαμορφϊςεωσ ςυχνότθτασ. 
6. LRIT (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) RECEIVER - Χκοπόσ ανάπτυξθσ του LRIT -  Υεριγραφι των μερϊν του 
ςυςτιματοσ - Εκπεμπόμενεσ πλθροφορίεσ - Υλοία που είναι υποχρεωμζνα να εκπζμπουν LRIT μθνφματα - Διαδικαςία και 
τρόποσ εκπομπισ - Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ρφκμιςισ του, ϊςτε να μπορεί να εκπζμπει τισ πλθροφορίεσ LRIT ςε 
μεταβλθτά διαςτιματα. 
7. ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑ - Βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ ναυςιπλοΐασ - Δορυφορικζσ τροχιζσ (Σι Ρόμοι του Ξζπλερ) - 
Γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ - Ξακοριςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων - Ψα κυριότερα ςυςτιματα 
γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων. 
8. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ - Ξατθγορίεσ ςυςτθμάτων Δορυφορικισ Ραυτιλίασ - Υαγκόςμια και Υεριφερειακά 
Χυςτιματα Δορυφορικισ Ραυτιλίασ - Δορυφορικά και επίγεια ςυςτιματα επαυξιςεων - Γενικι περιγραφι ςυςτθμάτων 
Glonass, Galileo, BeiDou, EGNOS, WAAS, QZSS, GAGAN, IRNSS - Υεριγραφι του ςυςτιματοσ GPS - Δορυφόροι του 
ςυςτιματοσ - Ψομείσ του ςυςτιματοσ. Επίγειοι ςτακμοί ελζγχου - Αρχι λειτουργίασ και τρόποσ κακοριςμοφ του ςτίγματοσ 
- Ξωδικοποίθςθ των ςθμάτων - Υεριγραφι του ναυτιλιακοφ μθνφματοσ - Ακρίβεια του ςτίγματοσ - Χφάλματα του 
δορυφορικοφ ςυςτιματοσ - Ξατθγορίεσ δεκτϊν - Υεριγραφι τυπικοφ δζκτθ και αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που παρζχει 
- Διαφορικό GPS - Διαφορζσ μεταξφ του GPS και των άλλων ςυςτθμάτων κακοριςμοφ του ςτίγματοσ. 
9. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΕΩΧ ΥΟΣΛΩΡ - Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ AIS - Ψο τθλεπικοινωνιακό μοντζλο του AIS - 
Ψφποι πομποδεκτϊν AIS - Χφνκεςθ τθσ πλθροφορίασ AIS - Διαςυνδεόμενοσ εξοπλιςμόσ με το ςφςτθμα AIS - Χφμβολα του 
ςυςτιματοσ AIS - Ψα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ AIS - Γενικι αποτίμθςθ του ςυςτιματοσ AIS - Εξελίξεισ του 
ςυςτιματοσ AIS. Ψο ςφςτθμα Αναγνωρίςεωσ και Υαρακολουκιςεωσ Υλοίων Πεγάλθσ Εμβζλειασ (LRIT). 
10. ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΨΑΛΔΛΣΩ ΞΑΛ ΥΣΦΕΛΣΓΦΑΦΣΛ - Ραυτικά ατυχιματα και θ ανάγκθ καταγραφισ των 
δεδομζνων ταξιδίου - Ξαταγραφι των ςτοιχείων ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ με ςφςτθμα VDR και ενδεικτικι καταςκευι του 
- Ξαταγραφόμενα ςτοιχεία ςυςτιματοσ VDR - Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ - Ψα απλοποιθμζνα ςυςτιματα καταγραφισ 
δεδομζνων ταξιδίου SVDR - Ξανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων VDR / SVDR - Ξαταγραφι 
δεδομζνων ταξιδίου με πορειογράφο - Υορειογράφοσ με καταγραφικό χαρτί - Υορειογράφοσ με θλεκτρονικό χάρτθ - 
Υεριγραφι ςυςκευισ - Εκκίνθςθ, κράτθςθ και ρφκμιςθ ςυςκευισ - Οειτουργία ςυςκευισ - Χυναγερμοί και ςφάλματα - 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πορειογράφου. 
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Κατεφκυνςθ :    ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ  Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                   ΔΛΞΨΩΑ Θ/Ω 
                                                                                                                                                
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΔΛΞΨΩΑ Θ/Ω 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                                  Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                        ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   6 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ των δικτφων δεδομζνων και να εξοικειωκοφν με οριςμζνεσ από τισ 
ςθμαντικότερεσ τεχνολογίεσ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1.«Δίκτυα Ωπολογιςτϊν», Andrew S. Tanenbaum, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ. 
2.«Δικτφωςθ Ωπολογιςτϊν: Υροςζγγιςθ από πάνω προσ τα κάτω», James F. Kurose, Keith W. Ross, 7θ Ζκδοςθ 2018, 
Εκδόςεισ Π. Γκιοφρδασ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1.Βαςικζσ ζννοιεσ.  
- Ψφποι μετάδοςθσ δεδομζνων (ςειριακι/ παράλλθλθ, simplex/half duplex/full duplex κ.λπ.). 
- Διαμόρφωςθ (modulation). 
- Υολυπλεξία (multiplexing). 
- Ψαξινόμθςθ δικτφων (ενςφρματα / αςφρματα, LAN/MAN/WAN κ.λπ.). 
- Ψεχνικζσ μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ (μεταγωγι κυκλϊματοσ και πακζτων). 
- Πζςα μετάδοςθσ δεδομζνων (ενςφρματα και αςφρματα). 
 
2. Το μοντζλο αναφοράσ OSI.  
 
3.Τοπικά δίκτυα υπολογιςτϊν.  
- Ψοπολογίεσ τοπικϊν δικτφων. 
- Ψεχνικζσ προςπζλαςθσ του μζςου μετάδοςθσ. 
- Ethernet. 
- Wi-Fi. 
- Δικτυακζσ ςυςκευζσ. 
 
4.Θ ςτοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP.  
- Υεριγραφι των επιπζδων και των ςθμαντικότερων πρωτοκόλλων. 
- Ψο πρωτόκολλο IP (διευκυνςιοδότθςθ ςτο IPv4, IPv6). 
 
5.Ρρακτικι εφαρμογι. 
- Φυκμίςεισ Θ/Ω ςε τοπικό δίκτυο υπολογιςτϊν. 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ  Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                                               ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ) Λ 
                                             ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Χειμερινό  Εξάμθνο                              ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26                                           Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ    
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ, μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθ Χχολι να είναι ςε κζςθ να (α) 
ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και 
αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, 
(γ)  ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 
εξωτερικό και δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν 
απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν 
ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1)ΟΕΛΞΑ  
 DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe 
 COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins 
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, Ed. MICHIGAN PRESS 
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων, ed. Michigan Press 
 
2) ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Γιαννοφτςου, Κεόδωρου, Χυνταγματάρχθ ε.α., Ξακθγθτι Αγγλικισ ΧΧΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ 
Ορολογίασ (Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Ξωνςταντίνου Ψουρίκθ, Ακινα 2002. 
Πακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ). 
Οεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 1980. 
 
3) ΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Ρομικι 
Βιβλιοκικθ. 
Ρομικό Οεξικό, εκδόςεισ Χταφυλίδθ. 
Χιωτάκθ, Πιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Υλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν, 
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Χάκκουλασ Αντ. Ρ., 2011. 
Ψςιζπα, Χταφρου, Υλθρεξουςίου Ωπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Ωποκζςεων – Schengen, ΩΥΕ, 
«Εννοιολογικό Οεξικό Ρομικισ-Διπλωματικισ Σρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Σργανιςμϊν – Διεκνοφσ 
Υολιτικοφ και Σικονομικοφ Χυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013. 
 
4) ΡΑΩΨΛΞΘΧ-ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χερδίτςα, Υαναγιϊτθ, Πεντάγλωςςο Λεξικό Ναυτικϊν Όρων, ‘Λδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1θ εκδ. 1971. 
Δοφναβθ, Γεωργίου (2005) ΙΜΟ Τυποποιθμζνεσ Ναυτικζσ Φράςεισ Επικοινωνίασ. ‘Λδρυμα Ευγενίδου (http://e-
nautilia.googlecode.com/svn/trunk/pdf/IMO_typopoihmenes_nautikes_fraseis_epikoinwnias.pdf). 
Ξαλπαξίδθ, Υ.Γ., Ξαρυοφφλλθ, Α.Α., Φάμφου Α.Δ. & Ψςαοφςθ Ξ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Πιχελι, Λεξικό Ναυτικϊν & 
Ναυτιλιακϊν ‘Όρων (αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό), εκδόςεισ Χταφυλίδθ, Ακινα 2008. 
Ξαμαρινοφ, Ξωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελλθνικό & ελλθνοαγγλικό λεξικό ναυτικϊν, ναυτιλιακϊν και τεχνικϊν όρων, 
εκδόςεισ Εμμ. Ρ. Χταυριδάκθ, Υειραιάσ 1992. 
Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικϊν-οικονομικϊν-τεχνικϊν κ.λπ. όρων (ελλθνοαγγλικό-αγγλοελλθνικό 
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977. 
 
5) ΒΛΒΟΛΑ-ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
Captain Stuart T. Sheppard, Virginia Evans – Jenny Dooley, Career paths: Merchant Navy (Books 1-2-3), Express Publishing 
2013. 
Virginia Evans, Jenny Dooley and Mark Giendale, Career paths: Fishing and seafood industry (Books 1-2-3), Express 
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Publishing. 
Δευτερευόντωσ: 
John Taylor and James Goodwell (CPO, USN-Ret), Career paths: Navy (Books 1-2-3), Express Publishing. 
Robert G. Samson, English for Careers :The language of the Navy in English 
 
6) ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ & ΞΕΛΠΕΡΑ ΕΥΛ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ Α.ΟΧ.-ΕΟ.ΑΞΨ 
- SOLAS 
- MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει 
- STCW (1978) μετά ανακεωριςεων 
- MLC 2006 
http://www.emsa.europa.eu/emcip.html (ευρωπαϊκι πλατφόρμα ναυτικϊν ατυχθμάτων - ςυμβάντων) 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  Σι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
του Βϋ εαρινοφ εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ Χτόχοσ του 3ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων 
Οιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά 
αντικείμενα ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ - 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Τλοι οι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ, ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει, με ι 
χωρίσ πιςτοποίθςθ, διδάςκονται αναλυτικά ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ 
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ξατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι 
Δόκιμοι αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, 
χρόνοι, ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ 
για όλουσ τουσ Δόκιμουσ του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν 
διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. 
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ : 
 Listening: 10 μονάδεσ.  
 Reading: 20 μονάδεσ. 
 Writing: 20 μονάδεσ. 
 Speaking:10 μονάδεσ. 
 Use of English: 10 μονάδεσ. 
                             Ραυτιλιακι- ορολογία:30.  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

 
ΑΓΓΛΛΚΑ ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ   
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO 
Vocabulary,Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Οιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ, 
ζρευνασ- διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.) 
Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, δελτίου 
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ 
περιεχομζνου. 
Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150-200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ - 
προτάςεων.   
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Οιμενικισ Αρχισ με κινδυνευόν πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ διάςωςθσ, διάλογοσ 
με μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων   
Use of English: Ροείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ 
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (νοείται ωσ κατακτθκείςα θ 
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs, Word building etc). 
 
ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΘ ΟΟΛΟΓΛΑ 
1) Πζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά. 
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ,  Δ/, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships). 
3) Ψα μζρθ - εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου. 
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.  
5) Ψα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου. 
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6) Ψθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. - Φωνθτικό Αλφάβθτο - ΛΠΣ Standard Vocabulary Ραυτιλιακζσ 
οδθγίεσ.  
7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα. 
8) Χθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων). 
9) Ραυτιλιακζσ μετριςεισ.  
10) Ψα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Κζματα ναυτολόγθςθσ. 
11) Λεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.  
12) Ραυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ  ναυτικϊν κόμπων – Φυμοφλκθςθ. 
13) Ωφαλοχρωματιςμόσ-Χυντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου. 
14) Υθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων. 
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων  -Φόρτωςθ πλοίου και  ςχετικόσ εξοπλιςμόσ. 
16) Πζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ. 
17) Φυμοφλκθςθ. 
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Ραυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.  
19) Ραυτικι μετεωρολογία – καιρόσ- άνεμοι- κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ 
κλίμακα Douglas.  
20) Ραυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων. 
21)Ξανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Πζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.  
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.  
23) Ψα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ). 
24) Πζκοδοι ναυςιπλοΐασ.  
25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ. 
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων Δ.Ξ.Α.Χ. 
27) Κζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Καλάςςια αλιεία. 
28) Ξομβικζσ Διεκνείσ Χυμβάςεισ -Ξϊδικεσ (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006). 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ  Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.                                          ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛII 
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ IΛΛ 
                                             ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β     Χειμερινό Εξάμθνο                                  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                             Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εκτελοφν αφοπλιςμό ατόμου που τουσ απειλεί με πυροβόλο όπλο κακϊσ και να 
εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ κατά τισ εξαγωγζσ φποπτων οδθγϊν από τα οχιματά τουσ.    
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν αςτυνομικζσ περιπολίεσ και να χρθςιμοποιοφν τισ ςωςτζσ μεκόδουσ 
αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ 
ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β) να εκτελοφν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ ελζγχου οχθμάτων κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι ςωματικιθ  ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο καί οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.  
ΑΦΣΥΟΛΧΠΣΧ ΑΨΣΠΣΩ ΥΣΩ ΧΕ ΑΥΕΛΟΕΛ ΠΕ ΥΩΦΣΒΣΟΣ ΣΥΟΣ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Ψεχνικζσ αφοπλιςμοφ:                      
Α) Τταν απειλείςαι από μπροςτά Β) Τταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Ψεχνικζσ 
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΑΓΩΓΕΧ ΩΥΣΥΨΩΡ ΣΔΘΓΩΡ ΑΥΣ ΨΑ ΣΧΘΠΑΨΑ ΨΣΩΧ - Βαςικζσ αρχζσ 
προςταςίασ κατά τθ εξαγωγι - Ψεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.  
ΑΡΑΥΨΩΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΘΡ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘ ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ 
ΥΨΩΧΕΛΧ - Ψεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Υτϊςθ προσ τα εμπρόσ - Υτϊςθ προσ τα πίςω - Υλαϊνι πτϊςθ - Υτϊςθ προσ τα 
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.  
ΑΥΣΞΦΣΩΧΕΛΧ ΧΨΩΥΘΠΑΨΩΡ - Ψεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Πζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ. 
ΑΥΣΦΩΓΕΧ - Πεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο 
πλιγμα ςτον αντίπαλο. 
ΧΦΘΧΘ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΘΧ ΔΩΡΑΠΘΧ - Ξλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Υρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ 
τθσ δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των 
μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Ξϊδικασ χρωμάτων - Ψακτικι τοποκζτθςθ του Οιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Ψεχνικι «ορκισ 
γωνίασ» - Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο. 
ΕΟΕΓΧΣΧ ΩΥΣΥΨΣΩ ΞΑΛ ΠΕΧΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΟΕΓΧΣΩ - Υαρουςία - Διάλογοσ - Ψο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ 
κινδφνου - Χυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Υροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.  
 
Β. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΛΑ. 
ΥΕΦΛΥΣΟΛΕΧ 
1. Υεριπολίεσ - Πορφζσ, 2. Υεηι περιπολία, 3. Ζλεγχοσ υπόπτου (αγνϊςτου, αυξθμζνα μζτρα, υψθλοφ κινδφνου),                      
4. Ψακτικζσ προςζγγιςθσ υπόπτου, 5. Υεηι καταδίωξθ, 6. Αντιδράςεισ ζνοπλου υπόπτου, 7. Ζλεγχοσ ατόμων που 
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οπλοφοροφν νόμιμα, 8. Εξαγωγι όπλου από τθ κικθ. Υρόταξθ του όπλου, 9. Χθμαςία του αιφνιδιαςμοφ ςε μια ζνοπλθ 
ςυμπλοκι, 10. Υικανζσ ςυνζπειεσ ενεργειϊν του Οιμενικοφ, 11. Υριν και μετά τθν εξζλιξθ τθσ αντιπαράκεςθσ: Ξίνθςθ μζςα 
ςτθν φονικι ηϊνθ, Αφοπλιςμόσ υπόπτου, Ψελικι προςζγγιςθ,  Ζρευνα για όπλα, Υροςτάτευςε το όπλο ςου, 12. Πνθμόνιο 
ενεργειϊν Οιμενικοφ προςωπικοφ για τθ φφλαξθ ςτόχων (Οιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, Οιμενικζσ Αρχζσ, ελλιμενιηόμενα πλοία 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και άλλων αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ ςτόχων), 13. Ζλεγχοσ Σχθμάτων *Εποχοφμενθ περιπολία, 
Αυτοπεικαρχία, Υαρουςία υπεροχισ, Αξιολόγθςθ επειςοδίων, Ενδείξεισ κίνδυνου, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων 
αγνϊςτου κίνδυνου (βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, Υροςζγγιςθ υπόπτου οχιματοσ, ζξοδοσ επιβατϊν από το 
φποπτο όχθμα, εκδιλωςθ επίκεςθσ, ζλεγχοσ οχθμάτων με ιδιαίτερα προβλιματα, ζρευνα οχιματοσ), Πνθμόνιο ενεργειϊν 
Οιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων αγνϊςτου κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου (διαδοχικζσ ενζργειεσ ζλεγχου 
υψθλοφ κινδφνου, βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ επειςοδίων υψθλοφ κινδφνου, ζξοδοσ επιβατϊν από το όχθμα), 
Πνθμόνιο ενεργειϊν Οιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου, Ζλεγχοσ δικφκλων, Ξαταδιϊξεισ οχθμάτων / 
κανόνεσ αςφάλειασ χριςθ όπλων, 14. Πονάδεσ ελζγχου (Γενικά, Ξατθγορίεσ, Αρικμθτικι ςφνκεςθ / ρόλοι / μζςα, Επιλογι 
του χϊρου, Εγκατάςταςθ μονάδοσ, Διαδοχικζσ ενζργειεσ ελζγχου). 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.                                              ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  IΛΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:  ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  IΛΛ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                 Ζτοσ    Β        Χειμερινό Εξάμθνο                           ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39                                        Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια τθσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου 
αυτοί να εκτελοφν βολζσ με οπλιςμό του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. εφαρμόηοντασ τθσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ και να 
αναγνωρίηουν τισ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.  
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ – ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ  
Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τθσ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                    ΚΕΩΦΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
                                                                     ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:     ΚΕΩΦΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
                                                ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
 Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3   Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ):39                                 Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ:     15 

 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Ψο μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτθ Κεωρία Θλεκτρικϊν Ξυκλωμάτων» και ςκοπόσ του είναι να 
ειςάγει τουσ Δόκιμουσ ςε ειδικότερα κζματα θλεκτρικϊν κυκλωμάτων με ζμφαςθ πάντοτε ςτα κυκλϊματα 
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ. Χτισ διδακτικζσ ϊρεσ του μακιματοσ περιλαμβάνονται εργαςτθριακά μακιματα με κφριο 
ςκοπό τθν εκμάκθςθ των Δοκίμων ςτθ χριςθ βαςικϊν οργάνων μετριςεωσ θλεκτρικϊν μεγεκϊν.   
 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
1.  «Θλεκτρικά Ξυκλϊματα», Λ.Δ. Ξανελλόπουλοσ, Χ. Ρ. Βαηοφρασ, Χ.Ρ. Οιβιεράτοσ.  
2.  «Πακιματα Ειδικισ Θλεκτροτεχνίασ – Ψόμοσ Λ», Ε.Ρ. Υρωτονοτάριοσ.  
3.  «Electric Circuits», J.A. Edminister  Schaum’s Outline Series, Mc Graw Hill. 
4.  «Engineering Circuit Analysis», W. H. Hayt and J.E. Kemmerly, Mc Graw Hill. 
5.   Χθμειϊςεισ εκάςτοτε διδάςκοντα. 
 

Ρροαπαιτοφμενα      Ψο ςφνολο του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτθ Κεωρία Θλεκτρικϊν Ξυκλωμάτων».                 

Ραρατθριςεισ  Απαιτείται οπωςδιποτε θ χριςθ υπολογιςτικισ αρικμομθχανισ επιςτθμονικοφ τφπου (scientific calculator) 
με δυνατότθτα πράξεων μιγαδικϊν αρικμϊν. 

 

Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

 
1.  ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ 
- Χτοιχείο αμοιβαίασ επαγωγισ (μαγνθτικά ςυηευγμζνα πθνία).  
- Εξαρτθμζνεσ πθγζσ τάςεωσ και ρεφματοσ. 
- Διόρκωςθ ςυντελεςτοφ ιςχφοσ, εφαρμογζσ.  
- Πεταφορά ιςχφοσ μζςω γραμμισ μεταφοράσ, εφαρμογζσ.  
- Χυντονιςμόσ (ςειράσ και παράλλθλοσ).                                                     
 
2. ΚΕΩΦΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΑΡΑΟΩΧΕΩΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ 
- Κεϊρθμα Thevenin - Norton, παραδείγματα.  
- Κεϊρθμα μεγίςτθσ μεταβιβάςεωσ ιςχφοσ - προςαρμογι φορτίου.  
- Κεϊρθμα Blondel, εφαρμογζσ.  
- Πζκοδοσ ρευμάτων βρόχων, παραδείγματα.  
- Πζκοδοσ τάςεων κόμβων, παραδείγματα.  
- Πεταςχθματιςμόσ αςτζρα – τριγϊνου. 
 
3.  ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΑ ΨΦΛΦΑΧΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ 
- Ψριφαςικά ςυςτιματα, ηεφξεισ τριγϊνου - αςτζρα, φαςικά και πολικά μεγζκθ. 
- Χυμμετρικά και μθ ςυμμετρικά ςυςτιματα, παραδείγματα, εφαρμογζσ.  
- Ψριφαςικι ιςχφσ. 
- Ανάλυςθ τριφαςικοφ ςυςτιματοσ ςε ςυμμετρικζσ ςυνιςτϊςεσ.  
 
4.  ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΑ – ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞΑ ΚΕΠΑΨΑ 
- Θλεκτρικζσ μετριςεισ, ςφάλματα, είδθ ςφαλμάτων.  
- Βαςικι κεωρία οργάνων μετριςεωσ (αναλογικϊν - ψθφιακϊν). 
- Θλεκτρικζσ πθγζσ εργαςτθρίου. 
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- Βολτόμετρο, Αμπερόμετρο, Ωμόμετρο (περιγραφι – χριςθ) μετριςεισ ςε απλά κυκλϊματα.  
- Πζτρθςθ θλεκτρικισ ιςχφοσ - βαττόμετρο (περιγραφι – χριςθ). 
- Υαλμογράφοσ, γεννιτρια κυματομορφϊν, παρατιρθςθ - μζτρθςθ διαφόρων κυματομορφϊν.  
- Πετριςεισ τάςεων, ρευμάτων και ιςχφοσ ςε τριφαςικά θλεκτρικά δίκτυα.  
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                         ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα  ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ 
  ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
  Ζτοσ Β Εαρινό Εξάμθνο                           ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2     Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)  26                                     Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  5 

 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ δομισ και λειτουργίασ των Χυςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου. Ψο μάκθμα 
ςυνοδεφεται από εργαςτθριακά πειράματα κακϊσ και ςφντομεσ ενθμερωτικζσ διαλζξεισ ςε κζματα τεχνολογίασ αιχμισ 
ςχετικά με το αντικείμενο του μακιματοσ. 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
 1.  «Ειςαγωγι ςτα Χ.Α.Ε.»,  Λ.Ξ. Χατηθλάου Ζκδοςθ Χ.Ρ.Δ. 
 2.  «Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο», Υ.Ρ. Υαραςκευόπουλοσ: 1991. 
 3.  «Αυτοματιςμοί», Π. Ξοντηάμπαςθσ, Ζκδοςθ Μων 1998, ISBN:960-405-846-0. 
 4.  «Αυτοματιςμοί & Χυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου – Ψεφχοσ Β»  ΣΕΔΒ,  Λ. Οιγνόσ, Υ. Πποφλθσ, Γ. Υολίτθσ, Γ. 
Χαμθλοκϊρθσ 2006. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 

Ραρατθριςεισ Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 

Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  
1. Θλεκτρονόμοι – Φελζ.  
1.1 Γενικά - Φελζ επιτιρθςθσ τάςθσ. 
1.2 Φελζ επιτιρθςθσ ζνταςθσ – κερμικά ρελζ υπερφόρτωςθσ – μαγνθτικά ρελζ υπερφόρτωςθσ. 
1.3 Θλεκτρονικά ρελζ – ρελζ απόςταςθσ (φάςεων). 
2. Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα. 
2.1 Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα - Γενικά. 
2.2 Φωτοκφτταρα – Χυνδεςμολογία. 
3. Ππουτόν – Διακόπτεσ. 
3.1 Ππουτόν επαφισ – διακόπτεσ επιλογισ – πινακίδεσ ελζγχου – μπουτόν push-pull. 
3.2 Βθματιςμόσ start – Φρενοδιακόπτεσ. 
4. Σργανα με εντολθ. 
4.1 Υιεηοςτάτεσ. 
4.2 Κερμοςτάτεσ – Ωγροςτάτεσ. 
5. Φελζ χρονικισ κακυςτζρθςθσ. 
6. Βαλβίδεσ. 
6.1 Αυτόματεσ βαλβίδεσ ελζγχου. 
7. Υαραδείγματα εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ. 
7.1 Ξφκλωμα εκκίνθςθσ με μπουτόν – με εκκίνθςθ μζςω κερμοςτάτθ και πιεςοςτάτθ – εκκίνθςθ με διακόπτθ αναςτροφισ 

– εκκίνθςθ με αυτόματο αςτζρα – τριγϊνου – εκκίνθςθ με δυο ταχφτθτεσ-αυτόματθ εκκίνθςθ 3Φ κινθτιρα με 
δακτυλίουσ- εκκίνθςθ με αντιςτάςεισ ςτο ςτάτθ. Πεταφορά από κφκλωμα ιςχφοσ ςε κφκλωμα ελζγχου- Αυτόματοσ 
ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγροφ-Αυτόματοσ ζλεγχοσ κερμοκραςίασ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ-Αυτόματθ εκκίνθςθ Θ/Η 
ανάγκθσ.  

8. Υρογραμματιςμόσ PLC. 
8.1 Βαςικά μζρθ PLS. Υρογραμματιςμόσ ενόσ PLC - Διάγραμμα Ladder. 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                   ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ IΛ  
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ IΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  4    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52                                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     22 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 4 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων /ςτοιχείων (ςχεδίαςθ και ανάλυςθ), 
όπωσ ςτοιχεία ελζγχου ιςχφοσ και ενιςχυτζσ με BJT και με FET κακϊσ και να κατανοιςουν  τα ιςοδφναμα κυκλϊματα 
αυτϊν, (β) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ πάνω ςε βαςικά κυκλϊματα τθλεπικοινωνιακισ θλεκτρονικισ (π.χ. 
ταλαντωτζσ, διαμορφωτζσ, αποδιαμορφωτζσ), (γ) εξθγοφν και διορκϊνουν τα μθ επικυμθτά φαινόμενα κατά τθν 
επεξεργαςία ςθμάτων, κακϊσ και να (δ) αποκτιςουν εκτεταμζνθ γνϊςθ πάνω ςτα ψθφιακά κυκλϊματα (ςυνδυαςτικά και 
ακολουκιακά) και ςτα κυκλϊματα επεξεργαςίασ ςιματοσ. Χτον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που αποςκοποφν ςτο να αποκτιςουν οι Δόκιμοι τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθν 
καταςκευι και ςυμπεριφορά  λειτουργία των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, κακϊσ και ςτθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και 
πειραματικϊν αποτελεςμάτων και αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ. 
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ’ ζτουσ», Ε. Ξαραγιάννθ, Π. Χκλαβοφνου, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου, 
Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
2.  «Χτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Ξαραγιάννθ, Α. Ψςιγκόπουλου, Π. Φαφαλιου,  Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ ΧΡΔ, 2013. 
3.  «Αναλογικά Ξυκλϊματα Ψθλεπικοινωνιϊν» , Ε. Ξαραγιάννθ, Εκδόςεισ Χ.Ρ.Δ., 2013. 
4.   «Ψθφιακά Ξυκλϊματα», Α. Ψςιγκόπουλου, Εκδόςεισ ΧΡΔ, 2014. 

Ρροαπαιτοφμενα:  ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ Λ 

 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 

1. Ενιςχυτζσ BJT. 
 Γενικζσ αρχζσ ενίςχυςθσ, Ανάλυςθ λειτουργίασ ενιςχυτι με τρανηίςτορ, ενιςχυτζσ Ξ.Β.,Ξ.Ε., Επίδραςθ κερμοκραςίασ, 
Ξυκλϊματα αντιςτάκμιςθσ και πόλωςθσ, Λςοηφγιο ιςχφοσ, Ψάξεισ Ενιςχυτϊν. 
 Εργαςτιριο 1ο : Ενιςχυτισ Κοινοφ Εκπομποφ. 
 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ πειραματικι μελζτθ του κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ ςιματοσ με χριςθ διπολικοφ transistor 
ςυνδεςμολογίασ Κ.Ε. Χάραξθ τθσ ευκείασ φορτίου και γραφικόσ προςδιοριςμόσ ςθμείου θρεμίασ  Q του transistor. 
Απόκριςθ ςυχνότθτασ του ενιςχυτι Κοινοφ Εκπομποφ. 

2. Ψρανηίςτορ Εγκάρςιου Υεδίου (FET). 
Ψρανηίςτορ JFET - Αρχι λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ, ιςοδφναμα κυκλϊματα. Tρανηίςτορ ΠOSFET – κατθγορίεσ 
MOSFET, αρχι λειτουργίασ, εφαρμογζσ και ευαίςκθτα ςθμεία λειτουργίασ τουσ. 
Εργαςτιριο 2ο : Τρανηίςτορ εγκάρςιου πεδίου (FET)  Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ μζτρθςθ και χάραξθ των 
χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν ρεφματοσ-τάςθσ του τρανηίςτορ JFET. Η πειραματικι μελζτθ κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ ςιματοσ 
με χριςθ τρανηίςτορ JFET. 

3.    Λςοδφναμα Ξυκλϊματα. 
 Δίκυρα. Ωβριδικά Λςοδφναμα Ξυκλϊματα ςε χαμθλζσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ, Απόκριςθ Χυχνότθτασ. 

4. Υαραμόρφωςθ. 
 Πθ γραμμικά φαινόμενα, Υαραμόρφωςθ ςτουσ Ενιςχυτζσ (Αρμονικι παραμόρφωςθ, παραμόρφωςθ ςυχνότθτασ και 
φάςθσ). 
Εργαςτιριο 3ο : Απόκριςθ ενιςχυτι και μελζτθ φαινομζνων παραμόρφωςθσ ςε εργαςτθριακό επίπεδο και ςε επίπεδο 
προςομοίωςθσ.  

5. Ανάδραςθ και Εφαρμογζσ. 
 Αρνθτικι Ανάδραςθ και εφαρμογζσ ςτα θλεκτρονικά κυκλϊματα. Ψαλαντωτζσ. Πίκτεσ. 
 Εργαςτιριο 4ο : Το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα χρονιςμοφ 555  Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ 
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του κυκλϊματοσ του ολοκλθρωμζνου 555. Η ςυνδεςμολογία του ςε κυκλϊματα μονοςτακοφσ και αςτακοφσ πολυδονθτι 
και θ επαλικευςθ τθσ λειτουργίασ του. 

6. Διαμορφωτζσ – Αποδιαμορφωτζσ. 
 Θ ανάγκθ και θ ιδζα τθσ διαμόρφωςθσ. Ξυκλϊματα Διαμορφωτϊν, Αποδιαμορφωτϊν (Γραμμικόσ φωρατισ και 
φωρατισ κλίςεωσ). 

7. Ειςαγωγι ςτθν Ψθφιακι Οογικι. 
 Υφλεσ, δυαδικοί αρικμοί, άλγεβρα Boole. 
Χυνάρτθςθ Boole, πίνακασ αλικειασ, μζκοδοι γραφισ και απλοποίθςθσ ςυνάρτθςθσ Boole, παραδείγματα ςυνδυαςτικϊν 
κυκλωμάτων. 
 Εργαςτιριο 5ο : Πφλεσ ψθφιακισ λογικισ με διακριτά ςτοιχεία και ολοκλθρωμζνα. 

8. Χυνδυαςτικά ψθφιακά κυκλϊματα.  
 Ακροιςτζσ, Αφαιρζτεσ, Ξωδικοποιθτζσ, Αποκωδικοποιθτζσ, Υολυπλζκτεσ, Ξαταχωρθτζσ, ROM, RAM. 
 Εργαςτιριο 6ο : Αρικμθτικά κυκλϊματα. 
 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ με διακριτζσ πφλεσ των κυκλωμάτων του θμιακροιςτι, του πλιρουσ 
ακροιςτι. Με τθ χριςθ του ολοκλθρωμζνου DM74LS83 να υλοποιθκεί το κφκλωμα ενόσ 4 bits παράλλθλου ακροιςτι / 
αφαιρζτθ. 

9. Ακολουκιακά Ψθφιακά Ξυκλϊματα. 
 Flip-flop: Ψ, D, JK, Διάγραμμα καταςτάςεων, πίνακασ καταςτάςεων, εξιςϊςεισ καταςτάςεων. 
 Χφγχρονοι και αςφγχρονοι μετρθτζσ, παραδείγματα ακολουκιακϊν κυκλωμάτων 
 Εργαςτιριο 7ο : Δεκαδικόσ απαρικμθτισ.  
 Χκοπόσ του πειράματοσ είναι θ καταγραφι ςε δεκαδικι μορφι του αρικμοφ των παλμϊν που προζρχονται από μια 
γεννιτρια. 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                           ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ Β Εαρινό Εξάμθνο                             ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :    39                            Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ     14 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τουσ Πεταςχθματιςτζσ και για 
τισ Θλεκτρικζσ Πθχανζσ, με ζμφαςθ ςτα είδθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία/ςκάφθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. και τισ 
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν των θλεκτρικϊν 
μθχανϊν.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Πεταςχθματιςτζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Χ.Ρ.Δ. 
2. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Χ.Ρ.Δ. 
3. «Χυμπλθρωματικά κεφάλαια ςτισ θλεκτρικζσ μθχανζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Χ.Ρ.Δ. 
4. «Εργαςτθριακά Υειράματα ςτισ θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Α. Παγουλάσ, Ξ. Φωςτιζρθσ, Π. Βικάτοσ. 
5. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Ψεγόπουλοσ. 
6. «Θλεκτροτεχνικζσ εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευζσ», Λ. Υρουςαλίδθσ, Εκδ. Χυμμετρία 2012. 
7. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ», Χ.Ρ.Βαςιλακόπουλου, 2006, Μδρυμα Ευγενίδου. 
8. «Θλεκτρικζσ Πθχανζσ» (2 τόμοι), Α.Γ.Βλάχου, 2016, Μδρυμα Ευγενίδου. 
9. «Θλεκτρομαγνθτιςμόσ και Εφαρμογζσ», Α. Παγουλάσ, Χ.Ρ.Δ.2013 (B’ ζτουσ). 
10. «Ψεχνικζσ ζλεγχου κινθτιρων» Irv. M. Gottlieb. 
11. «Ψεχνικζσ ζλεγχου κινθτιρων» Υ. Χελουντου, Χ. Υεραιου. 
12.  Χθμειϊςεισ διδαςκόντων. 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα  1.  Κεωρία & Εφαρμογζσ Θλεκτρικϊν Ξυκλωμάτων. 
                                     2. Κεωρθτικόσ και Εφαρμοςμζνοσ Θλεκτρομαγνθτιςμόσ: ωσ προσ το τμιμα του εφαρμοςμζνου 
θλεκτρομαγνθτιςμοφ. 
 
 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 

1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  
- Χτοιχεία κεωρίασ κυκλωμάτων & θλεκτρομαγνθτικϊν κυκλωμάτων. Ειδικότερα: 

 3φαςικά (ςυνδεςμολογίεσ Ω – Δ, V, Λ, ιςχφεσ, ΧΛ και διόρκωςθ ΧΛ, ...), τρίγωνο / αςτζρασ.  

 Παγνθτικά υλικά & κυκλϊματα. Θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. Ρόμοσ του Faraday.  Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ 
γραμμικισ μθχανισ (γεννιτριασ-κινθτιρα), ιςοηφγιο ιςχφοσ, Αρχι λειτουργίασ θλεκτρικισ  πζδθσ.  

- Δομι – ςτοιχεία ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ  - Είδθ θλεκτρικϊν μθχανϊν, Γενικι περιγραφι καταςκευαςτικισ 
δομισ θλεκτρικϊν μθχανϊν. 

- Χτακμοί παραγωγισ ξθράσ και πλοίων (θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ), διανομι / δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ - Πια 
ςφντομθ επεξιγθςθ του θλεκτρικοφ δικτφου ξθράσ και πλοίων.  

- Υαραγωγι τάςθσ, βαςικι γεννιτρια εναλλαςςομζνου και ςυνεχοφσ ρεφματοσ – ειςαγωγι ςτο ςτρεφόμενο μαγνθτικό 
πεδίο. 

 

2. ΠΕΨΑΧΧΘΠΑΨΛΧΨΕΧ 
- Ξαταςκευαςτικά ςτοιχεία – δομι / είδθ. 
-  Λδανικόσ & πραγματικόσ μεταςχθματιςτισ  αρχζσ λειτουργίασ και τφποι, ιςοδφναμο κφκλωμα, Υειραματικόσ 

Υροςδιοριςμόσ παραμζτρων Π/Χ, Εκατοςτιαίασ Υτϊςθσ Ψάςθσ, Χυντελεςτι απόδοςθσ.  
- Ψριφαςικοί μεταςχθματιςτζσ – καταςκευαςτικά ςτοιχεία – Υαραλλθλιςμόσ Π/Χ. 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



167 

 

- Χριςθ Π/Χ ςε εγκαταςτάςεισ πλοίων, STANAG. 
- Π/Χ Απομόνωςθσ, Αυτομεταςχθματιςτζσ,  μεταςχθματιςτζσ οργάνων, άλλεσ Ειδικζσ Ξατθγορίεσ Π/Χ χαμθλισ και 

υψθλισ ςυχνότθτασ. 
 

Εργαςτθριακι άςκθςθ Π/Χ.  
- Υειραματικόσ Υροςδιοριςμόσ ιςοδυνάμου κυκλϊματοσ και παραμζτρων Π/Χ.  
- Εκατοςτιαία Υτϊςθ Ψάςθσ, Βακμόσ απόδοςθσ, Χυντελεςτισ Λςχφοσ, Χυντελεςτισ απόδοςθσ και πειραματικόσ 

υπολογιςμόσ αυτϊν. 
 
  

3. ΑΦΧΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ / ΘΟΕΞΨΦΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΠΕΨΑΨΦΣΥΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  / ΨΩΥΣΛ ΘΟ. ΠΘΧΑΡΩΡ 
- Εν ςυντομία καταςκευαςτικι δομι, μζρθ / εξαρτιματα / τυλίγματα, γενικι περιγραφι διαφόρων τφπων Θλ. Πθχανϊν, 

Πεγζκθ: Ε, Ψ, n, ω, V, I, cosφ, Φ, θ. 
- Χυνεργαςία Ξινθτιριασ και Χτρεφόμενθσ μθχανισ, καμπφλθ Ψ(n). 
- Υαραγωγι Ε και Ψ και ερμθνεία λειτουργίασ Θλ. Πθχ. με βάςθ τον Θ/Π (Lenz, Laplace, Φοπι μεταξφ Παγνθτικϊν 

πεδίων). 
- Χτρεφόμενο Παγν. Υεδίο 3φαςικοφ τυλίγματοσ: Bs, Br, Bsr, δsr, W διάκενου, Φ ανά πόλο, Ψ = k Bs Br sinδsr, B = … 

3φαςικοφ τυλίγματοσ, Ε = 4.44NfΦ = k1Φn.  
 

4. ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ 
- Είδθ και χριςθ γεννθτριϊν εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Ξατθγορίεσ ςυγχρόνων γεννθτριϊν (ΧΓ).  
- Ξαταςκευι ΧΓ. Υόλοι, ΧΓ με εκτφπουσ πόλουσ, ΧΓ με κυλινδρικό δρομζα. Ψφξθ ΧΓ. Χυςτιματα διεγζρςεωσ ΧΓ (Χτατό, 

Χφςτθμα άνευ ψθκτρϊν).  
- Υαραγωγι Εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Αρχι λειτουργίασ ΧΓ, Πθχανικζσ/Θλεκτρικζσ μοίρεσ, Χυχνότθτα επαγόμενθσ 

τάςθσ, Χφγχρονθ ςυχνότθτα – Χφγχρονθ ταχφτθτα. 
- Πονοφαςικοί εναλλακτιρεσ – μονοφαςικζσ γεννιτριεσ. 
- Ψριφαςικοί εναλλακτιρεσ. 
- Ψιμι θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα. Πζκοδοι για ρφκμιςθ τθσ θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα. 
- Υαράμετροι Χφγχρονθσ μθχανισ Οειτουργία εναλλακτιρων με φορτίο.(Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ Γεννιτριασ *Χτατικι 

Χαρακτθριςτικι ΧΦ και ΕΦ (Χακ) / Χαρακτθριςτικι Βραχυκυκλϊςεωσ (Χβρ), κλπ / Χαρακτθριςτικι τάςεωσ  / Ξαμπφλεσ 
Διεγζρςεωσ Γεννιτριασ / Χαρακτθριςτικι φορτίου). 

- Κζςθ ςε λειτουργία εναλλακτιρα. 
- Ψρόποι ςυνδεςμολογίασ των φάςεων μιασ γεννιτριασ. Αλλθλζνδετο 3φ ςφςτθμα. Ξωδικοποίθςθ ακροδεκτϊν 

ςυνδζςεων. 
- Υαράλλθλθ λειτουργία Χυγχρονθσ 3φαςικισ  Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Χυνκικεσ, 

διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.). 
- Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εναλλακτιρων. 
- Λςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ αποδόςεωσ εναλλακτιρα. 
- Βλάβεσ και επιςκευι γεννθτριϊν Ε.Φ. 
- Χφγχρονοι Ξινθτιρεσ. Ξαμπφλεσ V. Χριςθ ΧΞ ςαν πυκνωτι για διόρκωςθ ΧΛ. 
- Χριςθ Χφγχρονων Πθχανϊν ςτο Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ. 
 

 Εργαςτθριακι άςκθςθ 
- Εφρεςθ ιςοδφναμου κυκλϊματοσ ςφγχρονθσ τριφαςικισ γεννιτριασ μζςω δοκιμϊν ανοικτοφ κυκλϊματοσ, 

βραχυκφκλωςθσ και ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Ψριφαςικι γεννιτρια υπό φορτίο. Χάραξθ χαρακτθριςτικϊν.  
- Υαράλλθλθ λειτουργία Χφγχρονθσ 3φαςικισ  Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Χυνκικεσ, 

διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.). 
 

5. ΕΥΑΓΩΓΛΞΕΧ ΘΟ. ΠΘΧΑΡΕΧ – ΕΥΑΓΩΓΛΞΣΛ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
- Αςφγχρονοι τριφαςικοί κινθτιρεσ με βραχυκυκλωμζνο δρομζα (ΞΒΔ). 

 Ψαξινόμθςθ επαγωγικϊν κινθτιρων. 

 Εκκίνθςθ αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα. 

  Ζλεγχοσ ςτροφϊν αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα (ΞΒΔ). 

 Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ ΞΒΔ. 

 Υζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα βραχυκυκλωμζνου δρομζα. 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



168 

 

- Αςφγχρονοι τριφαςικοί Ξινθτιρεσ με Δακτυλιοφόρο Δρομζα (ΞΔΔ). 

 Ξαταςκευαςτικά ςτοιχεία. 

 Εκκίνθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια. 

 Φφκμιςθ ςτροφϊν αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια (ΞΔΔ). 

 Υζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια. 
- Αςφγχρονοι Πονοφαςικοί κινθτιρεσ. 

 Αρχι λειτουργίασ Αςφγχρονου Πονοφαςικοφ Ξινθτιρα (ΑΠΞ). 

 Είδθ, γενικά χαρακτθριςτικά και χριςεισ Α.Π.Ξ. 
- Ξαταςκευι, ςυνδεςμολογία, τυποποίθςθ και άλλα χαρακτθριςτικά. 
- Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ – Φφκμιςθ ταχφτθτασ περιςτροφισ. 
- Χυνδεςμολογίεσ και τυποποίθςθ ακροδεκτϊν. 
- Χριςθ ςτα πλοία του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
-  
 Εργαςτθριακι άςκθςθ 
- Φόρτιςθ επαγωγικοφ κινθτιρα τυλιγμζνου δρομζα με δυναμόμετρο. Εφρεςθ ολίςκθςθσ (S), ςυντελεςτι ιςχφοσ (cosφ) 

και βακμοφ απόδοςθσ (θ%) υπό διάφορα μθχανικά φορτία. 
- Φόρτιςθ επαγωγικοφ κινθτιρα με ςυνδεδεμζνεσ αντιςτάςεισ ςτον δρομζα. 
- Ζλεγχοσ επαγωγικοφ κινθτιρα μζςω αντιςτροφζα (inverter). Για ςτακερι ροπι φορτίου μζςω δυναμόμετρου, 

μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ του ςτροφζα, καταγραφι των βαςικϊν μεταβλθτϊν. 
 

6. ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΕΩΠΑΨΣΧ (ΧΦ / DC). 
- Γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Αρχι λειτουργίασ των γεννθτριϊν Χ.Φ.  

 Ξαταςκευι των μθχανϊν Χ.Φ. 

 Είδθ γεννθτριϊν Χ.Φ. 

 Θλεκτρεγερτικι δφναμθ μιασ γεννιτριασ Χ.Φ. 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά, Σνομαςτικά μεγζκθ. 

 Αντίδραςθ του επαγωγικοφ τυμπάνου - Χπινκθριςμοί και τρόποι αντιμετϊπιςθσ. 

 Υαράλλθλθ λειτουργία γεννθτριϊν Χ.Φ. 
- Ξινθτιρεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Είδθ κινθτιρων Χ.Φ. 

 Φοπι των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Αντιθλεκτρεγερτικι δφναμθ κινθτιρα Χ.Φ. 

 Φεφμα εκκινιςεωσ – Εκκινθτζσ. 

 Ψαχφτθτα περιςτροφισ των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

 Λςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ απόδοςθσ των κινθτιρων Χ.Φ. 

 Διζγερςθ κινθτιρων Χ.Φ. 

 Αντίδραςθ τυμπάνου κινθτιρων Χ.Φ. 
- Χριςθ των μθχανϊν Χ.Φ. ςτα πλοία του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                  ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ  ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ          
                                                                    
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                              Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3     Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)  39                                       Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ:  13 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τισ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ και τισ διάφορεσ 
Θλεκτροτεχνικζσ Εφαρμογζσ με ζμφαςθ ςτα Θλεκτρικά Χυςτιματα Υλοίων (αρχζσ λειτουργίασ και εφαρμογζσ διαφόρων 
διατάξεων και ςυςτθμάτων, υλικά, Ξανονιςμοί), (β) κατανοοφν  τθ λειτουργία των Χυςτθμάτων Θλεκτρικισ Ενζργειασ, και 
να (γ) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν 
των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ και των λοιπϊν διατάξεων των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ.  
 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Θλεκτρικοί Χυςςωρευτζσ», Λ. Ξ.  Χατηθλάου, Ε. Γ.  Ππίντηιοσ, Χ.Ρ.Δ. 2012-13. 
2. «Πζκοδοι Πετατροπισ Διαφόρων Πορφϊν Ενζργειασ ςε θλεκτρικι» Λ. Ξ.  Χατηθλάου. 
3. «Εγχειρίδιο θλεκτροτεχνικϊν  εφαρμογϊν», Χ.Ρ.Δ.,  Ζκδοςθ 2010-2011. 
4. «Εξελίξεισ  ςτθν θλεκτροπρόωςθ πλοίων και αναςκόπθςθ ηθτθμάτων ςχεδιαςμοφ ςτο πλιρεσ εξθλεκτριςμζνο πλοίο», 

Λ.Ξ. Χατηθλάου , Λ.Π.Υρουςαλιδθσ. 
5.  «Πετατροπείσ ενζργειασ και θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων με θλεκτρονικά ιςχφοσ», Λ.Ξ. Χατηθλάου, Χ. Υζρροσ, Χ.Ρ.Δ. 2003. 
6. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» (2 τόμοι), ΧΨ. Ψοφλογλου, Β. Χτεργίου, 1990, Εκδόςεισ «ΛΩΡ». 
7. «Θλεκτροτεχνικζσ  εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευισ», Λ. Υρουςαλιδθσ, εκδ. ςυμμετρια, 2012. 
8. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» επίτομο, ΧΨ. Ψοφλογλου, Β. Χτεργίου, 5Θ εκδ. 1998, εκδόςεισ «ΛΩΡ». 
9.  Χθμειϊςεισ διδαςκόντων. 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα:   
 
Ραρατθριςεισ  Ψο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 

1. ΧΩΓΧΦΣΡΣΠΕΨΑΔΣΧΘ 
- Ξαταςκευαςτικι δομι, ςυνδεςμολογίεσ, αρχζσ λειτουργίασ - επίδειξθ βαςικϊν διατάξεων.  
- Ψεχνικά χαρακτθριςτικά, εφαρμογζσ διατάξεων ΧΩΓΧΦΣ.   
- Διατάξεισ synchro-servo.  
- Ωλοποίθςθ ςυγχρονομεταδότθ – μελζτθ ςυμπεριφοράσ. 
 

2. ΠΕΚΣΔΣΛ ΠΕΨΑΨΦΣΥΘΧ ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ ΘΟ. ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
 -    Θλεκτροχθμικι αποκικευςθ (Θλ. Χτοιχεία, Θλ. Χυςςωρευτζσ). 
 -    Χυςςωρευτζσ μολφβδου, Φόρτιςθ και εκφόρτιςθ αυτϊν, Χυντιρθςθ, βλάβεσ, Χυςςωρευτζσ μολφβδου, χαρακτθριςτικά, 

περιγραφι, καταςκευαςτικά και δομικά ςτοιχεία, κλπ. 
 -    Αλκαλικοί ςυςςωρευτζσ (Ni-MH), Λόντων Οικίου, Αργφρου. 
 -    Θλεκτροχθμικι Υαραγωγι (Fuel cells).  
 

3. ΘΟΕΞΨΦΣΥΦΣΩΧΘ ΥΟΣΛΩΡ  
- Υλεονεκτιματα/μειονεκτιματα Θλεκτροπρόωςθσ. 
- Ψο «Υλιρωσ Εξθλεκτριςμζνο Υλοίο» (All electric ship). 
- Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ/επιλογισ. 
- Ρζοι τφποι θλεκτροκινθτιρων πρόωςθσ. 
- Χυςτιματα πλοίων με θλεκτροπρόωςθ.  
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4. ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ & ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΘΦΑΧ & ΥΟΣΛΩΡ 
- Ξίνδυνοι για τον άνκρωπο από το Θλ. Φεφμα , Πζτρα Υροςταςίασ. 
- Διατάξεισ προςταςίασ (Διακόπτεσ Διαφυγισ Ζνταςθσ). 
- Πονϊςεισ: Ξατθγορίεσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά και εφαρμογζσ, Πζτρθςθ / παρακολοφκθςθ τιμισ μονϊςεωσ / είδθ 

μετριςεων και παρακολοφκθςθ μόνωςθσ.  
- Αγωγοί και καλϊδια: Είδθ, καταςκευαςτικά δεδομζνα, τεχνικά χαρακτθριςτικά, υπολογιςμόσ τεχνικϊν παραμζτρων 

(επιτρεπόμενθ ζνταςθ, ρεφμα βραχυκφκλωςθσ κλπ), Ραυτικά Ξαλϊδια, Stanag.  
- Υυρκαγιζσ ςε καλϊδια / Υυροφραγμοί / Θλ. Υυρκαγιζσ υπό τάςθ. 
- Αςφάλειεσ, Διακόπτεσ (τφποι, αρχζσ λειτουργίασ, χαρακτθριςτικά, μεγζκθ καμπφλεσ). 
- Θλ. Δίκτυα, Ωποςτακμοί, Θλ. Υίνακεσ. 
- Γειϊςεισ , μζτρθςθ γειϊςεωσ. 
- Επιλεκτικι απόηευξθ, Απόρριψθ φορτίων, Επιβιωςιμότθτα. 
- Ξεραυνοί, αντικεραυνικι προςταςία. 
- Ειδικά θλ. ςυςτιματα (απομαγνιτιςθ, κακοδικι προςταςία). 
- Χυςτιματα παραμετρικισ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εγκατάςταςθσ πρόωςθσ κ ενζργειασ ςτα πλοία. 
  

5. ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΛΧΧΩΣΧ & ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΛΧΧΩΣΧ 
- Χυμπεριφορά θμιαγωγϊν ςτοιχείων ςε διατάξεισ «θλεκτρονικϊν ιςχφοσ» και διαφορζσ με τισ διατάξεισ τθσ κλαςικισ 

θλεκτρονικισ. 
- Οειτουργία, κυκλϊματα και κυματομορφζσ βαςικϊν μετατροπζων θλεκτρικισ ενζργειασ (DC – DC / AC – AC/ AC – DC / 

DC- AC). 
- Εφαρμογζσ: Ψροφοδοτικά αδιάλειπτθσ λειτουργίασ. Χφγκριςθ με τα γραμμικά τροφοδοτικά. 
- Σριςμοί και αίτια διαταραχϊν / αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, STANAG 1008. 
- Εφαρμογζσ:  

. Πετατροπζασ AC-AC 60 Hz ςε 400 Hz για ςυςτιματα πλοίου. 

. Οειτουργία ςφγχρονων γεννθτριϊν χωρίσ ψικτρεσ (brushless generators). 

. Χριςθ θλεκτρονικϊν (converters/inverters) για εκκίνθςθ και ζλεγχο ταχφτθτασ περιςτροφισ επαγωγικοφ κινθτιρα με 
δακτυλίουσ.    

6. ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘΧ ΨΦΣΦΣΔΣΧΛΑΧ (PSQ) – STANAG 1008 
- Ξανονιςμοί, τυποποιιςεισ. 
- Σριςμοί και αίτια διαταραχϊν/αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, επιπτϊςεισ και μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ, STANAG 1008. 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                            ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΥΟΣΛΣΩ 

 
Διδαςκόμενο Μάκθμα ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΥΟΣΛΣΩ 
 ΨΣΠΕΑΧ ΡΑΩΥΘΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 
 Ζτοσ Β Εαρινό Εξάμθνο                          ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3  Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)  39                              Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά και τθν αρχι λειτουργίασ των δικτφων ρευςτϊν, 
των βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και των, εν γζνει, ενεργειακϊν ςυςτθμάτων του πλοίου και να εξοικειωκοφν με τουσ 
βαςικοφσ υπολογιςμοφσ διαςταςιολόγθςθσ δικτφων ςωλθνϊςεων και εγκαταςτάςεων του πλοίου. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
 1.  Χθμειϊςεισ κεωρίασ διδάςκοντα. 
 2. «Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων», Γ.Φ. Δανιιλ και Ξ.Θ. Πιμθκόπουλου, Μδρυμα Ευγενίδου, 2007. 
 3. «Marine Auxiliary Machinery», H.D. Mc George, Butterworth – Heinemann, Elsevier Science, 7th Εdition, 1995.  
 4. «Introduction to Marine Engineering», D.A. Taylor, Elsevier,  Butterworth - Heinemann, 2nd edition, 1996.  

Ρροαπαιτοφμενα 

Ραρατθριςεισ Σι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% των ςυνολικϊν. Ψα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται 
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ. 

 Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ  

1. Γενικά περί δικτφων ρευςτϊν: Δίκτυα υγρϊν (καυςίμου, φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ). Δίκτυα αερίων  (αςυμπίεςτων -
ςυμπιεςτϊν, αζροσ, φυςικοφ αερίου). Εγκαταςτάςεισ αερίων καυςίμων. Δίκτυα πλοίου (α) Ξφρια και βοθκθτικά δίκτυα 
καυςίμου και λιπάνςεωσ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν μθχανϊν ντιηελ. Ξφρια και βοθκθτικά δίκτυα καυςίμου και λιπάνςεωσ 
εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων. Φίλτρα, αδρανειακοί διαχωριςτζσ. Σχετοί ειςαγωγισ και εξαγωγισ 
εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων. 

  

2. Δίκτυα πλοίου (β): Ραυτικοί εναλλάκτεσ κερμότθτασ. Δίκτυα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ, εξαντλιςεωσ κυτϊν και 
αντιμετϊπιςθσ διαρροισ. Δίκτυα υγιεινισ, πόςιμου νεροφ, νεροφ χριςθσ, αποχζτευςθσ και ζρματοσ πλοίου. Χυςτιματα 
επεξεργαςίασ λυμάτων. Βιολογικόσ κακαριςμόσ. 

  

3. Βαςικζσ αρχζσ μελζτθσ – ςχεδιαςμοφ δικτφων ρευςτϊν: Διατφπωςθ βαςικϊν νόμων διατιρθςθσ για ροι ςε 
ςωλθνϊςεισ. Χτρωτι και τυρβϊδθσ ροι ςε ςωλινεσ και ςτοιχεία ςωλθνϊςεων. Χτοιχεία αντίςταςθσ ςε ςωλθνϊςεισ. 
Διάγραμμα Moody. Υτϊςθ πίεςθσ ςε ςωλθνϊςεισ. Ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Ωπολογιςτικό Κζμα: Χχεδιαςμόσ και 
επίλυςθ δικτφων υγρϊν και αερίων με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, MATLAB, FLOWLAB, SketchUp). Σι ςπουδαςτζσ 
παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ. 

  

4. Ενεργειακά Χυςτιματα Υλοίων – Υεριγραφι και Οειτουργία: Χυςτιματα κλιματιςμοφ/αεριςμοφ. Χυςτιματα ψφξθσ / 
κζρμανςθσ. Χυςτιματα ανάκτθςθσ κερμότθτασ καυςαερίων από ςυςτιματα πρόωςθσ. Δευτερογενι ςυςτιματα 
παραγωγισ ατμοφ / κερμοφ φδατοσ. Ψυχρομετρία. Κερμοδυναμικζσ ιδιότθτεσ υγροφ αζρα, παράμετροι υγραςίασ, 
ψυχρομετρικοί χάρτεσ, τυπικζσ διεργαςίεσ ςτον κλιματιςμό. Ωπολογιςτικό Κζμα: Επίλυςθ απλϊν και ςφνκετων 
κυκλωμάτων απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ κερμότθτασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, FLOWLAB).  

  

5. Φορτία Ξλιματιςμοφ: Κερμικό κζρδοσ, ψυκτικό φορτίο, ρυκμόσ απομάκρυνςθσ κερμότθτασ, μζκοδοσ υπολογιςμοφ 
φορτίων CLTD/CLF. Ωπολογιςτικό Κζμα: Επίλυςθ καλάμων διαφόρων ψυκτικϊν διατάξεων με τθ χριςθ λογιςμικοφ 
(MATHCAD, FLOWLAB). Σι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ. 

  

6. Χτόμια – Αεραγωγοί: Απϊλειεσ τριβισ, δυναμικζσ απϊλειεσ. Χυςτιματα κλιματιςμοφ άμεςα. Ρεροφ (fan-coil units). 
Αζροσ (μεταβλθτισ παροχισ ι κερμοκραςίασ, διπλοφ αγωγοφ, πολυηωνικά). Ρεροφ – Αζροσ (μονάδα επαγωγισ). 
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7.  Ψεχνολογίεσ Ανάκτθςθσ Απορριπτόμενθσ Κερμότθτασ από Χυςτιματα Ραυτικισ Υρόωςθσ: Ψεχνικζσ ανάκτθςθσ 
κερμότθτασ καυςαερίων από ναυτικζσ μθχανζσ (diesel, αεριοςτρόβιλουσ) προσ παραγωγι κερμικισ/ ψυκτικισ και 
θλεκτρικισ ιςχφοσ. Ψεχνολογίεσ αφαλάτωςθσ καλαςςίου φδατοσ μζςω ανάκτθςθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ από 
ναυτικοφσ κερμοκινθτιρεσ. Ϊςμωςθ. Ωςμωτικι πίεςθ.  

  

8. Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων (α): Χυνεργαςία κινθτιριων μθχανϊν και αξονικοφ ςυςτιματοσ. Πετάδοςθ κίνθςθσ 
με μειωτιρεσ ςτροφϊν. Χφνδεςμοι αξόνων. Ξιβϊτια αναςτροφισ. Ελικοφόροι άξονεσ. Ζλικεσ μεταβλθτοφ ι ρυκμιηόμενου 
βιματοσ. Ωςτικοί τριβείσ. Υρωραίοσ ζλικασ χειριςμϊν.  

  

9. Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων (β): Ζδρανα και Οίπανςθ. Είδθ λίπανςθσ (Ωδροδυναμικι, μικτι). Ψριβείσ ολίςκθςθσ. 
Ψριβείσ κφλιςθσ. Ακροπρυμναία ζδρανα. Χτακεροποίθςθ και υποςτιριξθ χειριςμϊν πλοίου. Πθχανιςμοί πθδαλιουχίασ – 
Υθδάλια. Χυςτιματα ςτακμιςτϊν. Χυςτιματα ελζγχου και παραμετρικισ επιτιρθςθσ του προωςτιριου ςκεφουσ. 
Χυςτιματα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                   ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ Θ/Ω 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ Θ/Ω 
                                              ΨΣΠΕΑΧ  ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                               Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3     Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)  39                          Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ:  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ:  3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) εξοικειωκοφν με τον προγραμματιςμό θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, (β) κατανοοφν τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ,  αρχζσ και τεχνικζσ του προγραμματιςμοφ Θ/Ω μζςω παραδειγμάτων και εφαρμογϊν ςε γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ C και (γ) να  γνωρίςουν βαςικά εργαλεία για τον προγραμματιςμό διαδικτυακϊν εφαρμογϊν.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Σδθγόσ τθσ C», Herbert Schildt, 3θ Ζκδοςθ 2000, Εκδόςεισ Π. Γκιοφρδασ. 
2. «Θ Γλϊςςα Υρογραμματιςμοφ C», Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, 2θ Ζκδοςθ 2008, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ. 
3. «Υρογραμματιςμόσ για το Web. Τλα όςα πρζπει να γνωρίηετε», Randy Connolly, Ricardo Hoar 2015, Εκδόςεισ Π. 

Γκιοφρδασ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό Θ/Υ (4 ϊρεσ). 
- Αναπαράςταςθ αλγορίκμων με τθ χριςθ διαγραμμάτων ροισ και ψευδοκϊδικα. 
- Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. 
- Διαδικαςία εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ. 
 
2. Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C (16 ϊρεσ εργαςτθριακζσ). 
- Δομι προγράμματοσ, αλφάβθτο, λεξιλόγιο, ςτακερζσ, μεταβλθτζσ, τελεςτζσ 
- Βαςικοί τφποι δεδομζνων. 
- Βαςικζσ εντολζσ ειςόδου και εξόδου. 
- Ζλεγχοσ ροισ προγράμματοσ (δομζσ επιλογισ και επανάλθψθσ). 
- Υίνακεσ. 
- Ωποπρογράμματα και ςυναρτιςεισ. 
- Υροςπζλαςθ αρχείων. 
- Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. 
 
3. Ρρογραμματιςμόσ εφαρμογϊν διαδικτφου (6 ϊρεσ εργαςτθριακζσ). 
- Θ γλϊςςα HTML. 
- Client-Side Scripting (Javascript). 
- Server-Side Scripting (PHP). 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                 ΟΣΓΛΞΘ  ΧΧΕΔΛΑΧΘ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:   ΟΣΓΛΞΘ ΧΧΕΔΛΑΧΘ 
                                              ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
                                              Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2     Χφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)  26                         Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
προκειμζνου αυτοί να (α) εξοικειωκοφν με το ςχεδιαςμό ψθφιακϊν κυκλωμάτων, (β) κατανοοφν τισ  βαςικζσ  αρχζσ τθσ 
άλγεβρασ Boole, ϊςτε να εξοικειωκοφν με τισ ψθφιακζσ πφλεσ και το ςχεδιαςμό ςυνδυαςτικϊν κυκλωμάτων και (γ) να 
γνωρίςουν τα βαςικά ακολουκιακά ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό ςφγχρονων και αςφγχρονων ακολουκιακϊν κυκλωμάτων.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1. «Ψθφιακι Χχεδίαςθ», Morris Mano, Michael Ciletti, 4θ Ζκδοςθ 2010, Εκδόςεισ Υαπαςωτθρίου. 
2.  «Ψθφιακι Χχεδίαςθ: Αρχζσ και πρακτικζσ», John F. Wakerly, 3θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ. 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  
 
Ραρατθριςεισ  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
1. Άλγεβρα Boole  
- Χτοιχεία, τελεςτζσ και προτεραιότθτεσ. 
- Οογικζσ ςυναρτιςεισ. 
- Υίνακασ αλθκείασ. 
- Ελαχιςτοποίθςθ λογικϊν ςυναρτιςεων. 
 
2. Ψθφιακζσ Ρφλεσ. 
- Σι πφλεσ AND, OR και NOT. 
- Οογικό διάγραμμα. 
- Υφλεσ AND και OR πολλαπλϊν ειςόδων. 
- Σι πφλεσ NAND, NOR, XOR και XNOR. 
 
3. Συνδυαςτικά κυκλϊματα. 
- Ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ. 
 
4. Ακολουκιακά κυκλϊματα. 
- Ακολουκιακά ςτοιχεία (latches, flip-flops). 
- Ανάλυςθ και ςφνκεςθ κυκλωμάτων. 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                            ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ)  IΛ 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΑΓΓΟΛΞΑ (ΣΦΣΟΣΓΛΑ)  IΛ 
                                               ΨΣΠΕΑΧ  ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β       Εαρινό  Εξάμθνο                                    ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  2    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :   26                                      Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ      
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 2 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) 
κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά 
άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (β) να ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να 
παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (γ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν 
αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν 
επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ 
Χϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Ρθγζσ 
1)ΟΕΛΞΑ  
 DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe. 
 COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins. 
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, EDIT. MICHIGAN PRESS. 
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων, ed. Michigan Press. 
 
2) ΧΨΦΑΨΛΩΨΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Γιαννοφτςου, Κεόδωρου, Χυνταγματάρχθ ε.α., Ξακθγθτι Αγγλικισ ΧΧΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ 
Ορολογίασ (Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Ξωνςταντίνου Ψουρίκθ, Ακινα 2002. 
Πακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ). 
Οεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 1980. 
 
3) ΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Χταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Ρομικι 
Βιβλιοκικθ. 
Ρομικό Οεξικό, εκδόςεισ Χταφυλίδθ. 
Χιωτάκθ, Πιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Υλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν, 
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Χάκκουλασ Αντ. Ρ., 2011. 
Ψςιζπα, Χταφρου, Υλθρεξουςίου Ωπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Ωποκζςεων – Schengen, ΩΥΕ, 
«Εννοιολογικό Οεξικό Ρομικισ-Διπλωματικισ Σρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Σργανιςμϊν – Διεκνοφσ 
Υολιτικοφ και Σικονομικοφ Χυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013. 
 
4) ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΩΧΕΩΧ 
Υανοφςθ, Λωάννθ, Αςτυνομικόσ κθςαυρόσ: αγγλοελλθνικό και ελλθνοαγγλικό αλφαβθτικό λεξικό αςτυνομικισ και νομικισ 
ορολογίασ, εκδόςεισ: Πετζωρο. 
Διεκνισ Σργανιςμόσ Πεταναςτεφςεωσ (ΔΣΠ), Γλωςςάριο για τθν Μετανάςτευςθ, Ακινα/Ψίρανα 2009.      
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf 
 
5) ΒΛΒΟΛΑ-ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
John Taylor - Jenny Dooley, Career paths: Police (Books 1-2-3), Express Publishing 2011 (first published). 
Δευτερευόντωσ: 
John Taylor and Jeff Zeter, Career paths: Command & control (Books 1-2-3), Express Publishing. 
 
6) ΞΣΛΡΑ ΑΡΑΟΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΞΣΦΠΣΩ ΨΣΩ FRONTEX 
Ελλθνικό μετάφραςμα του Ξλαδικοφ Υλαιςίου Υροςόντων για τθ Φφλαξθ των Χυνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το 
εκνικό γλωςςάριο αυτοφ. 
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2017. 

http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf
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Common Core Curriculum for Mid-level Management Education. 
Αγγλοελλθνικό γλωςςάριο όρων που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μετάφραςθσ του Common Core Curriculum – 
Interoperability Assessment Programme. 
 
7) ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ FRONTEX (CDs) 
The Basic English language tool for border guards at airports. 
The Mid-level English language tool for border guards at airports. 
The Βasic English language tool for air and maritime crew members. 
 
8) ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ&ΞΕΛΠΕΡΑ ΕΥΛ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ Α.ΟΧ.-ΕΟ.ΑΞΨ 
- UNCLOS 1982. 
- SOLAS. 
- MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει. 
- STCW (1978) μετά ανακεωριςεων. 
- MLC 2006. 
- Schengen Convention. 
- Schnegen Border Code. 
- Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook). 
 
Ρροαπαιτοφμενα:  Σι Δόκιμοι Οιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
του 3ου  χειμερινοφ εξαμινου. 
 
Ραρατθριςεισ Χτόχοσ του 4ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων 
Οιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά 
αντικείμενα αςτυνομικοφ/ επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, νομικϊν όρων ςχετικά με το εφροσ των ποινικϊν αδικθμάτων, τθν 
παράνομθ διακίνθςθ προςϊπων κι αγακϊν που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Οιμενικοφ Χϊματοσ - 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Τλοι οι Δόκιμοι ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει, με ι χωρίσ 
πιςτοποίθςθ, διδάςκονται αναλυτικά ορολογία νομικι, αςτυνομικι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ 
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ξατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι 
Δόκιμοι αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, 
χρόνοι, ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Σι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ 
για όλουσ τουσ Δοκίμουσ του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν 
διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. 
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ : 
 Listening: 10 μονάδεσ. 
 Reading: 20 μονάδεσ. 
 Writing: 20 μονάδεσ. 
 Speaking: 10 μονάδεσ. 
 Use of English: 10 μονάδεσ. 
                              Ρομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.  
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
 
ΑΓΓΛΛΚΑ ΟΟΛΟΓΛΑ   
Listening: Υλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, περιγραφι υπόπτου διάλογοσ με κζντρο 
επιχειριςεων, περιγραφι ςφλλθψθσ υπόπτου, διαχείριςθ πλικουσ – επιβατϊν, διάςωςθ μεταναςτϊν, ςφλλθψθ 
διακινθτϊν, ανάκριςθ κ.λπ.). 
Reading: Υλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ, αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και 
επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.    
Writing: Υεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι εκκζςθ (150-200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ -
προτάςεων. 
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Οιμενικισ Αρχισ με κζντρο επιχειριςεων, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ ςφλλθψθσ 
υπόπτων, διάλογοσ - περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, φποπτου χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων επί νομικοφ 
κειμζνου.    
Use of English: Ροείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ 
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (ωσ κατακτθκείςα νοείται θ 
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χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs,Word Building etc.). 
  
ΑΣΤΥΝΟΜΛΚΘ-ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΘ – ΝΟΜΛΚΘ  ΟΟΛΟΓΛΑ 
1) Υεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων. 
2) Χωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων. 
3) Ξλιςθ αμζςου δράςεωσ. 
4) Αςτυνομικι εξάρτθςθ.  
5) Κζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).  
6) Σχιματα Υεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων. 
7) Υαρακολοφκθςθ - Ξαταδίωξθ – Χυλλιψεισ. 
8) Ξράτθςθ – Ανάκριςθ.  
9)  Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ. 
10) Ξζντρα κράτθςθσ. 
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ. 
12) Είδθ Εγκλθμάτων : Αντιτρομοκρατία. 
13) Ξλοπι είδθ κλοπισ.  
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.  
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α. 
16) Ξεκτθμζνο Χζνγκεν – Άρκρα τθσ Χυνκικθσ Χζνγκεν και του Ξϊδικα Χυνόρων Χζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ 
κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Χζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Χυνοριακοί ζλεγχοι. 
17) Κεμελιϊδθ δικαιϊματα.  
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.  
19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία. 
20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Πετανάςτευςθ – Πελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν. 
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS. 
22) Ψο κακεςτϊσ του Αιγαίου – Ωφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα. 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                               ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛV 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛV 
                                             ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β       Εαρινό Εξάμθνο                                 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                       Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ  33 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) χρθςιμοποιοφν χειροπζδεσ κακϊσ και να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν 
αςτυνομικισ αυτοάμυνασ ϊςτε να αντιδροφν ςε επικζςεισ υπόπτων – κακοποιϊν και (β) να χρθςιμοποιοφν τθν 
αςτυνομικι ράβδο και μθ ςυμβατικά όπλα για να ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.    
ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ: Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και 
(β) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αςτυνομικισ ζρευνασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται 
ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων. 
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικι Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικι Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. 
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Πνθμόνιο Ενεργειϊν Υρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο 
«Ξοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Ξοινοφ Υρότυπου 
Εκπαίδευςθσ Χυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.». 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ - ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΛΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων 
Δοκίμων οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων 
τθσ παροφςασ φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον 
απολφτωσ αναγκαίο χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ 
προκειμζνου αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και 
χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
Α. ΑΩΨΣΑΠΩΡΑ. 
ΑΡΑΨΦΣΥΕΧ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε 
αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, 
ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ - ΑΠΩΡΑ ΧΨΣ ΕΔΑΦΣΧ-ΨΕΧΡΛΞΕΧ - Ψεχνικζσ 
αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Ψεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - 
ΧΦΘΧΘ ΧΕΛΦΣΥΕΔΩΡ - ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Ψρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - 
Διπλό κλείδωμα (αςφάλεια) χειροπεδϊν - Ξλειδιά χειροπεδϊν - Χυντιρθςθ χειροπεδϊν - Υικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ 
ςυλλαμβανομζνου από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Ψεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ 
χειροπεδϊν από τον κρατοφμενο - ΧΦΘΧΘ ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΦΑΒΔΣΩ-ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο 
ςκοπόσ τουσ - Ψρόποσ και κζςθ μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Χτάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ 
αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ χριςθ τθσ - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι 
ράβδο - Χθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ κτυπθμάτων με 
τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ 
με τθν αςτυνομικι ράβδο - Ψεχνικζσ προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Υτυςςόμενο baton - ΧΦΘΧΘ ΠΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΩΡ 
ΣΥΟΩΡ. 
  
B. ΑΩΨΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ. 
1. Φροφρθςθ - Πεταγωγζσ Ξρατουμζνων, 2. Αςκιςεισ Υροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου - 
υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου, 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ - 
Σικογενειακά επειςόδια, 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Σμόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων - 
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ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Υρακτικι άςκθςθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων 
φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων, 5. Ζρευνεσ κτιρίων / πλοίων - Βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ - Ανίχνευςθ - ςχεδιαςμόσ - 
αναμονι - κάλυψθ - προβλθματικζσ περιοχζσ - Κζςθ όπλου - Ζρευνα και προςζγγιςθ - Χτάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - 
Διαδοχι τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ - Υροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - 
Υροςζγγιςθ ςτο κτίριο / πλοίο - Χθμείο ειςόδου - Αρχζσ κίνθςθσ - Υλθρότθτα ζρευνασ - Ξίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Ξίνθςθ ςε 
διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλθψθ - Χριςθ 
φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων - Ψακτικζσ κίνθςθσ μζςα από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Ψακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι 
- Ψακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν ζρευνα για φποπτο άτομο, 6. Υρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια 
ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ - ομθρίασ. 
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Κατεφκυνςθ:  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                             ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛV 
 
Διδαςκόμενο Μάκθμα:    ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ  ΛV 
                                             ΨΣΠΕΑΧ  ΑΧΨΩΡΣΠΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
                                                Ζτοσ    Β        Εαρινό  Εξάμθνο                                ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Ϊρεσ ανά  εβδομάδα:  3    Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :  39                                       Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ   36 
 
Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3 
Μακθςιακά Αποτελζςματα  - Στόχοι: 
Χτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου 
αυτοί να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ.  
 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Ρθγζσ  
Εγχειρίδιο «Σπλοτεχνικισ- Χκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι). 
 
 
Ρροαπαιτοφμενα: ΣΥΟΣΨΕΧΡΛΞΘ - ΧΞΣΥΣΒΣΟΘ ΛΛΛ 
 
Ραρατθριςεισ  Χε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να 
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου. 
 
Ρεριγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ϊρεσ 
  Ψο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ο.Χ. - ΕΟ.ΑΞΨ. πριν από τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Χχολι Οιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Κατεφκυνςθ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.                                                              ΕΥΛΨΕΟΛΞΘ ΠΕΟΕΨΘ 
 

ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

   Ζτοσ    Β    Χειμερινό και Εαρινό  Εξάμθνο                                                       
   Ϊρεσ  που διατίκενται ανά  εβδομάδα ςτο Χειμερινό Εξάμθνο :  4  Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :       52                
   Ϊρεσ  που διατίκενται ανά  εβδομάδα ςτο Εαρινό Εξάμθνο :  4  Χφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :       52            
               
   Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Χειμερινοφ Εξαμινου: 4. 
   Ριςτωτικζσ Μονάδεσ Εαρινοφ Εξαμινου: 4. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

 

ΕΓΧΕΛΛΔΛΟ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΣΕ ΛΛΜΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ 

                                     

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ  Διοίκθςθσ – Γραφείο Ρροςωπικοφ, Επιςταςίασ και Εκιμοτυπίασ                                        

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Λιμενικι Αρχι 

 
 

1 
 
 

Επίδειξθ των Βιβλίων και Φακζλων του 
Γραφείου  (Βιβλίο Θμερθςίων Διαταγϊν, 
Βιβλίο Θμεριςιασ Αναφοράσ 
Υροςωπικοφ , Φάκελοσ Αποφάςεων 
Επιβολισ Υεικαρχικϊν Υοινϊν ςε Α/ και 
Βιβλίο Υοινολογίου για το υπόλοιπο 
προςωπικό, Βιβλίο Ξαταγραφισ 
Ωπθρεςιϊν και Θμεριςιασ Ανάπαυςθσ, 
Βιβλίο Χυγκεντρϊςεων Υροςωπικοφ, 
Βιβλίο εργαςίασ πζραν του πενκθμζρου, 
Βιβλίο νυχτερινισ εργαςίασ)     

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

2 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
γραφείου (κοινοποίθςθ ςτο προςωπικό 
των πάςθσ φφςεωσ διαταγϊν, οδθγιϊν, 
πλθροφοριϊν κακϊσ και των Θ.Δ. του 
Οιμενάρχθ, μζριμνα για τθν εκτζλεςθ των 
διαταςςομζνων μετακινιςεων του 
προςωπικοφ, θ ςφνταξθ και επίδοςθ των 
φφλλων πορείασ, ρφκμιςθ κεμάτων 
υπθρεςίασ ιδίωσ των Αξιωματικϊν 
Φυλακισ, των βοθκϊν τουσ, των ςκοπϊν, 
των τθλεφωνθτϊν, των οδθγϊν, 
ειςιγθςθ – παρακολοφκθςθ 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ – 
μετεκπαίδευςθσ του προςωπικοφ 
ανάλογα με τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ, 
μζριμνα για τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων 
τθσ Ωπθρεςίασ ςε εκιμοτυπικζσ 
εκδθλϊςεισ, εορτζσ, θ επιμζλεια τθσ 
οργάνωςθσ των τελετϊν και εκδθλϊςεων 
τθσ Ωπθρεςίασ)  
 
Γνωριμία με το αντικείμενο τθσ  
διαχείριςθσ  του Ωποςυςτιματοσ 
«Απουςίασ Υροςωπικοφ Ο.Χ. –ΕΟ.ΑΞΨ.» - 
Χ.Δ.Α.Υ.  
 
Ξατανόθςθ  επί των κεμάτων 
Κ.Λ.Ρ./Ρ.Λ.Σ., Κφριεσ και Αμοιβζσ 
Συνκζςεισ, Ζκτακτα Δελτία Σφνκεςθσ, 
Αντικαταςτάςεισ  προςωπικοφ 
ειδικότθτασ Δ.Ρ.Γ. – Δ.Μ.Γ.   
 
Ψεχνογνωςία ωσ προσ  τθ διαχείριςθ, 
ςφνταξθ και  υποβολι Πθνιαίων Δελτίων  

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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Χτελζχωςθσ Οιμενικϊν Ψμθμάτων, 
Ξακθκόντων Υροςωπικοφ , Ψριμθνιαίων 
Δελτίων  Χυνκζςεων  Υ.Ο.Χ  μζςω του 
Θλεκτρονικοφ Χυςτιματοσ Ωποβολισ 
Αναφορϊν «ΕΦΠΘΧ» και τθσ 
θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ και 
υποβολισ αρμοδίωσ των ςτοιχείων 
ΥΕΡΚΘΠΕΦΩΡ και ΡΩΧΨΕΦΛΡΩΡ του 
προςωπικοφ ςτο ςφςτθμα ΧΕΥΕΡ. 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ  Διοίκθςθσ – Γραφείο Γραμματείασ και Ρλθροφορικισ                                                         

 
 

1 
 
 

Επίδειξθ των Βιβλίων και 
Φακζλων του Γραφείου  (Βιβλίο 
Υρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και 
εξερχόμενθσ κοινισ  αλλθλογρα- 
φίασ, Βιβλίο Υρωτοκόλλου 
ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ 
διαβακμιςμζνθσ αλλθλογραφίασ, 
Βιβλίο ειςερχόμενων ςθμάτων, 
Βιβλίο εξερχόμενων ςθμάτων, 
Βιβλίο διεκπεραιϊςεωσ κοινισ 
αλλθλογραφίασ, Βιβλίο διεκπε- 
ραιϊςεωσ διαβακμιςμζνθσ 
αλλθλογραφίασ κλπ) 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

2 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
γραφείου (παραλαβι κάκε είδουσ 
ειςερχόμενου εγγράφου, τθ 
χρζωςθ και τθν προςκόμιςθ τουσ 
ςτον Υροϊςτάμενο τθσ Οιμενικισ 
Αρχισ κακϊσ και τθν 
πρωτοκόλλθςι και διανομι τουσ 
ςτουσ οικείουσ τομείσ – γραφεία, 
διεκπεραίωςθ εξερχόμενθσ 
αλλθλογραφίασ και θ παράδοςθ 
των ςχεδίων των εγγράφων, 
καταχϊριςθ, διεκπεραίωςθ, 
διακίνθςθ, τιρθςθ, του 
διαβακμιςμζνου υλικοφ, 
ςυγκρότθςθ Επιτροπισ για τθ 
περιοδικι εκκακάριςθ του 
αρχείου τθσ Ωπθρεςίασ ςτθν 
οποία ςυμμετζχει και ο 
προϊςτάμενοσ τθσ Γραμματείασ, θ 
γενικι επίβλεψθ τθσ ορκισ 
χριςθσ των επίςθμων ςφραγίδων 
τθσ Ωπθρεςίασ, θ εκτζλεςθ 
κακθκόντων αγγελιοφόρου – 
ταχυδρόμου κλπ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Τομζασ  Ναυτολογίασ – Γραφείο Ναυτικισ Εργαςίασ και Κατάπλου – Απόπλου 
Ρλοίων            

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Λιμενικι Αρχι 

1 Επίδειξθ των Βιβλίων του    
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Γραφείου  (Ξατάπλου – 
απόπλου, Υρωτοτφπων 
ναυτολογίων).  
Ραυτολόγιο: Λςχφσ – λιξθ, 
εγγραφζσ επί αυτοφ, 
ναυτολόγθςθ, απόλυςθ. 
Ραυτικό φυλλάδιο: Υράξθ 
ναυτολόγθςθσ – απόλυςθσ επί 
αυτοφ, κακϊσ και ςυνοπτικι 
επίδειξι του. Αποδεικτικά 
ναυτικισ ικανότθτασ ναυτικοφ 
προσ ναυτολόγθςθ. 
Επίδειξθ πιςτοποιθτικϊν – 
ναυτιλιακϊν εγγράφων που 
πρζπει να ζχει ζνα πλοίο (ιςχφσ 
αυτϊν). 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

2 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
γραφείου (παροχι 
πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων 
για τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που 
αφοροφν τα δικαιϊματα και 
κακικοντα των ναυτικϊν κατά 
τθν εργαςία τουσ κακϊσ και ο 
ζλεγχοσ εφαρμογισ των 
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τισ 
ςυνκικεσ και τουσ όρουσ 
εργαςίασ και διαβίωςθσ των 
ναυτικϊν, θ διοικθτικι 
παρζμβαςθ για τθν επίλυςθ των 
ναυτεργατικϊν διαφορϊν, 
χοριγθςθ άδειασ απόπλου ςε 
ελλθνικά και ξζνα πλοία με 
καταχϊρθςθ τθσ πράξθσ ςτα 
αντίςτοιχα βιβλία, ζκδοςθ-
ζλεγχοσ οργανικισ ςφνκεςθσ επί 
των ναυτολογίων, ζλεγχοσ των 
εγγραφϊν του Θμερολογίου 
Γζφυρασ των ελλθνικϊν πλοίων 
και θ παραπομπι αυτϊν, 
αποκατάςταςθ ναυτικϊν 
φυλλαδίων ναυτικϊν μετά από 
αςκζνεια ι τραυματιςμό). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Τομζασ  Ναυτολογίασ – Γραφείο Απογραφισ-Ριςτοποίθςθσ Ναυτικϊν,                                            
Είςπραξθσ Τελϊν και Διαχείριςθσ Εντφπων ΝΑΤ            

 
 

1 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου Δικαςτικοφ ,Θ κίνθςθ 
των διαδικαςιϊν επιβολισ 
κυρϊςεων (ποινικϊν, 
διοικθτικϊν, πεικαρχικϊν) κατά 
των παραβατϊν των διατάξεων 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί 
οργάνωςθσ ωραρίου εργαςίασ – 
ανάπαυςθσ ναυτικϊν (MLC 2006 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) 
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και ναυτεργατικϊν διαφορϊν 
(μιςκοδοςίεσ, επιδόματα 
ναυτικϊν-. 
Διαχείριςθ των διατετιμθμζνων 
εντφπων, ΕΔΕΡ και λοιπϊν 
εντφπων του ΡΑΨ, θ τιρθςθ των 
προβλεπομζνων βιβλίων (Βιβλίο 
Απαγορεφςεων Απόπλου, Βιβλίο 
Υρωτοτφπων Ραυτολογίων, 
Βιβλίο Ξλειςκζντων 
Ραυτολογίων, Βιβλίο Ξατάπλου, 
Βιβλίο Απόπλου), ο εφοδιαςμόσ 
και θ φφλαξι τουσ κακϊσ και θ 
διεξαγωγι τθσ ςχετικισ 
αλλθλογραφίασ).Εξοικείωςθ με 
τθ διαδικαςία είςπραξθσ 
πλοθγικϊν τελϊν και βεβαίωςθσ 
φαρικϊν τελϊν. 
Εξοικείωςθ με τισ αρμοδιότθτεσ 
του Γραφείου Ζκδοςθσ 
Υιςτοποιθτικϊν Καλάςςιασ 
Ωπθρεςίασ ναυτικϊν - πλοίων 
ξζνθσ ςθμαίασ μθ 
ςυμβεβλθμζνων με το ΡΑΨ, 
ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν ro-ro 
Passenger και αδειϊν κατϋ 
εξαίρεςθσ ναυτολόγθςθσ κακϊσ 
και ζκδοςθσ εγγράφου 
ελάχιςτθσ αςφαλοφσ 
ςτελζχωςθσ. 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ Λιμενικισ Αςτυνομίασ – Γραφείο Γενικισ Αςτυνομίασ                                                            

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Λιμενικι Αρχι 

1 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου ςε αντικείμενα που 
αφοροφν: 
Ψθν ζκδοςθ αδειϊν 
ναυαγοςωςτϊν και καλαςςίων 
μζςων αναψυχισ και τθν τιρθςθ 
των αντίςτοιχων για τισ ανωτζρω 
άδειεσ μθτρϊων.  
Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
δραςτθριοποίθςθ παροχζων 
καταδυτικϊν υπθρεςιϊν 
αναψυχισ. 
Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
εκμίςκωςθ μθχανοκίνθτων 
λζμβων και ταχφπλοων ςκαφϊν 
και τθν τιρθςθ του αντίςτοιχου 
μθτρϊου. 

 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
δραςτθριοποίθςθ λαντηϊν  και 
τθν τιρθςθ του αντίςτοιχου 
μθτρϊου. 
Ψθν ζκδοςθ αδειϊν πθδαλιοφχων 
λάντηασ και τθν τιρθςθ του 
αντίςτοιχου μθτρϊου κακϊσ 
επίςθσ και τθν διενζργεια 
εξετάςεων για τθν απόκτθςθ τθσ 
ανωτζρω άδειασ.    
Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
δραςτθριοποίθςθ δυτϊν – 
μακθτευόμενων δυτϊν και 
καταδυτικϊν ςυνεργείων. Ψθ 
τιρθςθ των αντίςτοιχων για τισ 
ανωτζρω δραςτθριοποιιςεισ 
μθτρϊων κακϊσ επίςθσ και τθ 
διενζργεια εξετάςεων για τθν 
απόκτθςθ τθσ βεβαίωςθσ 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
δραςτθριοποίθςθ των δυτϊν. 
Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθ 
δραςτθριοποίθςθ ναυτικϊν 
πρακτόρων και τθν τιρθςθ του 
αντίςτοιχου μθτρϊου. 
Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
δραςτθριοποίθςθ ρυμουλκϊν και 
τθν τιρθςθ του αντίςτοιχου 
μθτρϊου. 
Ψθν θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ 
Ζκδοςθσ Αδειϊν Χειριςτι 
Ψαχυπλόων Χκαφϊν (ΥΧΕΑΧΨΧ) 
κακϊσ και τθν διενζργεια 
εξετάςεων για τθν απόκτθςθ τθσ 
ανωτζρω άδειασ.  
Ψθν τιρθςθ - καταχϊριςθ 
ςτοιχείων και χρθςιμοποίθςθ τθσ 
web εφαρμογισ του SAFE WATER 
SPORTS αναφορικά με λουτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ, καλάςςια μζςα 
αναψυχισ, ναυαγοςϊςτεσ, 
καταδυτικζσ υπθρεςίασ 
αναψυχισ, θμερόπλοια, 
ατυχιματα ςτθ κάλαςςα, 
ναυάγια – επικίνδυνα επιβλαβι 
πλοία. 
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Ψο Θλεκτρονικό μθτρϊο 
καταχϊριςθσ προςτίμων Αιγιαλοφ 
και Υαραλίασ του ν. 2971/2001 
όπωσ ιςχφει. 
Ψθ Διαδικαςία Ξαταχϊριςθσ – 
ανάρτθςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο 
του hcg των πράξεων επιβολισ 
προςτίμου που αφοροφν 
αγορανομικζσ παραβάςεισ. 
Ψθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων 
ςυνδρομισ νομίμων 
προχποκζςεων για τθν 
δραςτθριοποίθςθ Ξαταςτθμάτων 
Ωγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ επί 
πλοίων. 
Ψθ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ 
επιτόπιων αγορανομικϊν 
ελζγχων. 
Ψο Χχεδιαςμό Πζτρων 
Αςτυνόμευςθσ και Ψάξθσ 
(Χ.ΠΕ.Α.Ψ). 
Ψθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ - 
αδειοδότθςθσ λιμενικϊν ζργων 
ςφμφωνα με το Ρ.2971/01 όπωσ 
ιςχφει. 
Ψθν τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ που 
αφορά ςτα ναυάγια, επικίνδυνα-
επιβλαβι πλοία λόγω ακινθςίασ 
κακϊσ και τθν τιρθςθ των 
διαδικαςιϊν για τθν ανζλκυςθ-
απομάκρυνςι τουσ. 
Ψθν τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ 
αναφορικά με τισ φορτϊςεισ 
επικινδφνων ειδϊν ςε Φ/Γ-Σ/Γ 
πλοία κακϊσ επίςθσ και ςε Ε/Γ-
Σ/Γ πλοία, φορτϊςεισ - 
εκφορτϊςεισ, διελεφςεισ 
επικινδφνων όπωσ εκρθκτικά-
απόβλθτα-ραδιενεργά. 
Ψθν τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ 
αναφορικά με τθν εκτζλεςθ και 
τροποποίθςθ δρομολογίων 
κφριων - τοπικϊν δρομολογιακϊν 
γραμμϊν, ακινθςίεσ πλοίων – 
ναυλολόγιο - κανονιςμοί 
φόρτωςθσ οχθμάτων. 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ Λιμενικισ Αςτυνομίασ – Γραφείο Αλιείασ και Μικρϊν Σκαφϊν                                            

1 

Επίδειξθ του Βιβλίου Εγγραφισ 
Πικρϊν Χκαφϊν (εφεξισ ΒΕΠΧ) 
και των Βιβλίων Οεμβολογθμζνων 
λζμβων και ευρετθρίου 
ιδιοκτθτϊν λζμβων και μικρϊν 
ςκαφϊν. Επίδειξθ του αρχείου 
φφλαξθσ των ατομικϊν φακζλων 
λζμβων και μικρϊν ςκαφϊν. 
Εξοικείωςθ με τθν 
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ζκδοςθ/κεϊρθςθ των αδειϊν 
εκτζλεςθσ πλόων μικρϊν ςκαφϊν 
και λοιπϊν καλάςςιων μζςων 
αναψυχισ για τα οποία 
προβλζπεται θ ζκδοςθ τζτοιων 
αδειϊν. Πελζτθ των ιςχυουςϊν 
εκνικϊν και ενωςιακϊν 
διατάξεων περί αλιευτικϊν 
δραςτθριοτιτων. Ενθμζρωςθ και 
εξοικείωςθ με το Ενιαίο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα Αλιείασ 
και Δορυφορικοφ ςυςτιματοσ 
παρακολοφκθςθσ αλιευτικϊν 
ςκαφϊν. Ενθμζρωςθ ςχετικά με 
τθν ζκδοςθ και ανανζωςθ αδειϊν 
αλιείασ (ατομικισ και ςκάφουσ) 
και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 
βιβλίων. Ενθμζρωςθ ςχετικά με 
τθν αξιοποίθςθ των δεδομζνων 
του Εκνικοφ Αλιευτικοφ Πθτρϊου 
(Ε.Α.Π.).  Ενθμζρωςθ ςχετικά με 
τθν θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ξζντρου Υαρακολοφκθςθσ 
Αλιείασ (Ξ.Υ.Α.). Ενθμζρωςθ 
ςχετικά με τθ διαδικαςία 
επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων 
κατά των παραβατϊν τθσ 
αλιευτικισ νομοκεςίασ των κατά 
περίπτωςθ προβλεπόμενων 
ποινικϊν, διοικθτικϊν και 
πεικαρχικϊν κυρϊςεων, από τθν 
ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ 
μζχρι και τθν τελεςιδικία τουσ.  
Υροβολι ολοκλθρωμζνου 
φακζλου παράβαςθσ για τθν 
πλιρθ κατανόθςθ. Ενθμζρωςθ 
ςχετικά με τα μθνιαία-
εξαμθνιαία-ετιςια δικαιολογ/κά 
ςε κζματα αλιείασ.  Ενθμζρωςθ 
ςχετικά με τθ διενζργεια ελζγχων  
και επικεωριςεων ςε αλιευτικά 
ςκάφθ, ςε εμπόρουσ ςτθν 
Λχκυόςκαλα Ξερατςινίου ςτο 
πλαίςιο εκφόρτωςθσ, μεταφοράσ, 
αποκικευςθσ, πϊλθςθσ και 
διάκεςθσ αλιευμάτων.  
Ενθμζρωςθ κακϊσ και επίδειξθ 
ςχετικοφ βιβλίου διλωςθσ 
ακινθςιϊν ιδιωτικϊν ςκαφϊν 
αναψυχισ. Χχετικι ενθμζρωςθ για 
τθ διαδικαςία διλωςθσ ακινθςίασ 
ανωτζρω ςκαφϊν. Ενθμζρωςθ 
ςχετικά με το θλεκτρονικό 
μθτρϊο πλοίων αναψυχισ (e-
μθτρϊο). 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ Λιμενικισ Αςτυνομίασ – Γραφείο Ρροςταςίασ Καλαςςίου Ρεριβάλλοντοσ                      
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A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Λιμενικι Αρχι 

 
1  

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία 
του Γραφείου (θ κατάρτιςθ, 
τροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ, 
τιρθςθ και εφαρμογι του 
τοπικοφ ςχεδίου ζκτακτθσ 
ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ 
των περιςτατικϊν ρφπανςθσ από 
πετρζλαιο ι άλλεσ επιβλαβείσ 
ουςίεσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ 
Οιμενικισ Αρχισ (LOCAL 
CONTINGENCY PLAN), θ 
παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ 
και εποπτεία των εργαςιϊν 
πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ 
κάκε περιςτατικοφ ρφπανςθσ 
ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ 
Οιμενικισ Αρχισ με αποδεκτζσ 
μεκόδουσ και με τθν 
επιβαλλόμενθ ταχφτθτα, 
εποπτεία τθσ ετοιμότθτασ και του 
βακμοφ εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ των ανωτζρω 
εγκαταςτάςεων για τθν ζγκαιρθ 
και αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν 
ρφπανςθσ από πετρζλαιο ι άλλεσ 
επιβλαβείσ ουςίεσ, θ ςυντιρθςθ 
και διατιρθςθ ςε διαρκι 
επιχειρθςιακι ετοιμότθτα του 
διατικζμενου ςτθ Οιμενικι Αρχι 
εξοπλιςμοφ και των μζςων 
καταπολζμθςθσ τθσ ρφπανςθσ, 
τιρθςθ ευρετθρίων και ςτοιχείων 
για τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
περιοχισ δικαιοδοςίασ τθσ 
Οιμενικισ Αρχισ για τα 
περιςτατικά ρφπανςθσ, τισ άδειεσ 
διάκεςθσ αποβλιτων, τον 
εξοπλιςμό των εγκαταςτάςεων 
και κάκε άλλθσ ςυναφοφσ 
δραςτθριότθτασ. κτλπ). Θ 
Εξοικείωςθ με τθν εφαρμογι των 
Διεκνϊν Χυμβάςεων MARPOL 
73/76, CLC, BUNKER CLC, OPRC. 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ Λιμενικισ Αςτυνομίασ – Γραφείο Χερςαίων και Ρλωτϊν Μζςων                      

1 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου (θ εξαςφάλιςθ τθσ 
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των 
Υλωτϊν και Χερςαίων μζςων, θ 
ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ Διαχείριςθσ 
Ξαυςίμων-Οιπαντικϊν και θ ορκι 
υποβολι των υφιςτάμενων 
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δικαιολογθτικϊν, Θ ενθμζρωςθ 
τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ 
όςον αφορά τα service Υλωτϊν 
και Χερςαίων Πζςων, θ 
ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ όςον αφορά τισ 
εξαμθνιαίεσ επικεωριςεισ των 
Χερςαίων Πζςων και αναφορά 
τθσ κατάςταςθσ τουσ, θ 
ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ όςον αφορά τισ 
μθνιαίεσ ειςαγωγζσ-εξαγωγζσ-
καταναλϊςεισ καυςίμων Υλωτϊν 
και Χερςαίων Πζςων, θ τιρθςθ 
των προβλεπόμενων 
θμερολογίων, βιβλίων, καρτελϊν 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διαταγζσ, κανονιςμοφσ και 
εγκυκλίουσ, θ ζγκαιρθ υποβολι 
των μθναίων δικαιολογθτικϊν 
καυςίμων θλεκτρονικά μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ  ςτθν 
αρμόδια Διεφκυνςθ του 
Ω.ΡΑ.Ρ.Υ., θ ζγκαιρθ υποβολι 
ιεραρχικά ςτθν αρμόδια Διεφ-
κυνςθ Ω.Ρ.Α.ΡΥ, αιτθμάτων 
ςχετικϊν με τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν των επιχειρθςιακϊν 
μζςων ςε υλικά ςυντιρθςθσ-
επιςκευισ, ανταλλακτικά, 
καφςιμα κτλπ) 
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……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA 
Τομζασ Αςφάλειασ  – Ανάκριςθσ  - Γραφείο Αςφάλειασ -  Επιτελικοφ  - Δίωξθσ 
Ναρκωτικϊν                    

1 

Επίδειξθ των Βιβλίων του 
Γραφείου  (Δικογραφιϊν και 
ςχετικισ αλλθλογραφίασ, 
Ξρατουμζνων, Ξαταςχεμζνων 
Πζςων  κτλπ) 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

2 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου (πρόλθψθ, καταςτολι 
και δίωξθ των ποινικϊν 
αδικθμάτων ςτθν περιοχι 
δικαιοδοςίασ τθσ Οιμενικισ 
Αρχισ, επιμζλεια φροφρθςθσ των 
κρατουμζνων ςτα κρατθτιρια, 
μζριμνα για τθν εκτζλεςθ 
περιπολιϊν, ερευνϊν και γενικά 
επιχειριςεων ςτθν περιοχι 
δικαιοδοςίασ τθσ Οιμενικισ Αρχισ 
που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ 
και καταςτολι εγκλθματικϊν 
ενεργειϊν, μζριμνα για τθν ορκι 
διαχείριςθ θλεκτρονικϊν βάςεων 
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δεδομζνων, ςυναφϊν με τθν 
αποςτολι του Γραφείου, ιδίωσ SIS 
II και Διωκτικά - ΔΕΑ, και τθν 
παροχι ςχετικισ τεχνογνωςίασ 
κακϊσ και πλθροφόρθςθσ προσ 
υποβοικθςθ του ζργου λοιπϊν 
γραφείων τθσ Οιμενικισ Αρχισ, 
αναηιτθςθ, ςυλλογι, αξιολόγθςθ, 
ανάλυςθ και αξιοποίθςθ 
επιχειρθςιακϊν ι άλλων 
πλθροφοριϊν, άςκθςθ δράςεων 
ςτον τομζα τθσ δίωξθσ των 
εγκλθμάτων περί τα ναρκωτικά, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ και 
τα επιχειρθςιακά ςχζδια κλπ) 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ Αςφάλειασ  – Ανάκριςθσ  - Γραφείο Ανάκριςθσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Λιμενικι Αρχι 

1 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου (ςχθματιςμόσ 
δικογραφιϊν για υποκζςεισ, πλθν 
αυτϊν που θ αρμοδιότθτα ζχει 
ανατεκεί ςε άλλα Γραφεία, όπωσ : 
ναυτικά ατυχιματα, ειδικά 
ποινικά παραπτϊματα και 
ατυχιματα των ναυτικϊν 
ελλθνικϊν πλοίων κλπ) 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Τομζασ Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ – Επικεϊρθςθσ Ρλοίων- Γραφείο Αςφάλειασ 
Ναυςιπλοΐασ και ϋΕρευνασ και Διάςωςθσ 

1 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία 
του Γραφείου (μζριμνα για τθν 
αντιμετϊπιςθ ςυμβάντων που 
απαιτοφν τθν εκδιλωςθ 
ενεργειϊν ζρευνασ και διάςωςθσ, 
μζριμνα ςφνταξθσ μνθμονίου 
ενεργειϊν τθσ Οιμενικισ Αρχισ 
ςφμφωνα με τισ τοπικζσ 
δυνατότθτεσ τθσ περιοχισ , 
εκπόνθςθ και ανανζωςθ τοπικοφ 
Χχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, 
τιρθςθ φακζλου Αγγελιϊν προσ 
τουσ Ραυτιλλόμενουσ, 
παρακολοφκθςθ τθσ καλισ 
λειτουργίασ φάρων - φανϊν και 
ςθμάνςεων και θ μζριμνα για τθν 
ενθμζρωςθ των αρμοδίων 
Ωπθρεςιϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
τουσ κακϊσ και θ μζριμνα για τθν 
επιςιμανςθ κάκε φφςεωσ 
κινδφνου τθσ ναυςιπλοΐασ κλπ) 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA 
Τομζασ Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ – Επικεϊρθςθσ Ρλοίων- Γραφείο Καλάςςιασ 
Κυκλοφορίασ και Τθλεπικοινωνιακϊν Μζςων  
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A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

1 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου (ςυλλογι των 
αναφορϊν που υποβάλλονται 
από τουσ υπόχρεουσ, κατά τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και ςφμφωνα 
με τθ διαδικαςία που 
περιγράφεται ςτο εγχειρίδιο 
διαδικαςιϊν ςυςτιματοσ 
SafeSeaNet, διενζργεια ελζγχου 
τθσ ορκότθτασ του περιεχομζνου 
των αναφορϊν, που 
υποβάλλονται ςτθν Οιμενικι Αρχι 
κακϊσ και ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ 
των αναφορϊν αυτϊν κατά τθ 
φάςθ υποβολισ τουσ κλπ) 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τομζασ Νθολογίων  

1 

Εξοικείωςθ με το αντικείμενο 

αρμοδιότθτασ του Ψομζα που 

αφορά ςτθν διαδικαςία 

απόκτθςθσ τθσ Ελλθνικισ Χθμαίασ 

από πλοία και πλωτά 

ναυπθγιματα παντόσ τφπου, τθ 

μεταβίβαςθ εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων επί ελλθνικϊν 

πλοίων, τθ διαγραφι αυτϊν από 

το Ελλθνικό Ρθολόγιο, κακϊσ και 

τθν εγγραφι και εξάλειψθ βαρϊν 

τόςο επί ελλθνικϊν πλοίων όςο 

και επί ξζνων πλοίων που 

ναυλοχοφν ςτθ δικαιοδοςία 

αρμοδιότθτασ ζκαςτθσ Οιμενικισ 

Αρχισ. Θ εξοικείωςθ εδράηεται 

ςτθν γνωςτοποίθςθ των βαςικϊν 

νομοκετθμάτων που αφοροφν 

ςτθν αρμοδιότθτα του Ψομζα, 

ςτθν επίδειξθ εγγραφϊν ςτα 

οικεία βιβλία Ρθολογίων, 

Ραυτικϊν Ωποκθκολογίων και 

Βιβλία Ξαταςχζςεων, ςτθν τυπικι 

αναπαράςταςθ τθσ διαδικαςίασ 

διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων 

εγγραφϊν- εξαλείψεων κακϊσ και 

ζκδοςθσ του Εγγράφου 

Εκνικότθτασ και των λοιπϊν 

πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται 

από το Ελλθνικό Ρθολόγιο 

(πιςτοποιθτικά κυριότθτασ- 

βαρϊν, προςωρινϊν ναυτιλιακϊν 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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εγγράφων), ενϊ χωρεί επίδειξθ 

του τρόπου τιρθςθσ του αρχείου 

φακζλων πλοίων και τθσ 

διαδικαςίασ κεϊρθςθσ των 

δθμοςίων βιβλίων του Ψομζα από 

τον αρμόδια Ειςαγγελζα. 

ΚEMATIKH ENOTHTA Γραφείο Κλιμακίου Ειδικϊν Αποςτολϊν 

1 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
Γραφείου (υπαγωγι, κακικοντα, 
ζργο, αναφορά ςτον Ξανονιςμό 
Εςωτερικισ Σργάνωςθσ και 
Οειτουργίασ των Ξ.Ε.Α κτλπ) 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
ΨΩΧΣΡ ΟΣΛΥΑ ΚΕΠΑΨΑ 
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

 
1. Σι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν όλα τα κεματικά αντικείμενα του παρόντοσ 

εγχειριδίου. 

2. Εφόςον κάποιο κζμα δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί κα αναγράφεται και προςυπογράφεται από 

τουσ εκπαιδευτζσ ο αντικειμενικόσ λόγοσ μθ ολοκλιρωςισ του.  

3. Σι εκπαιδευτζσ κα δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε όλα τα κεματικά αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ 

παρζχοντασ κάκε δυνατι πλθροφορία και γνϊςθ. 

4. Χε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτζσ μποροφν να ηθτιςουν διευκρινιςεισ - κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ. 

5. Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν φφλαξθ 

και τθν καλι κατάςταςθ του παρόντοσ εγχειριδίου. 

6. Ψο εγχειρίδιο πρακτικισ εκπαίδευςθσ, μετά τθν παράδοςι του ςτθ Χχολι από τον 

εκπαιδευόμενο, φυλάςςεται για τρία (03) χρόνια και μετά καταςτρζφεται. 
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Ονοματεπϊνυμο Δοκίμου:................................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

Υπογραφι Δοκίμου: ……………………………………………………………………………………… 

 Ημ/νία ζναρξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: ........................................................ 

 Ημ/νία λιξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: ............................................................ 

 Βακμόσ / Ονοματεπϊνυμο επιτθρθτι: ............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΕΓΧΕΛΛΔΛΟ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χαρακτθριςτικά πλοίου - ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

 
 

1 
 
 

Εξοικείωςθ με το πλοίο – ςκάφοσ 
και τουσ Ξανόνεσ αςφαλείασ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

2 

Εξοικείωςθ με τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ ιτοι:  
μικοσ, πλάτοσ, βφκιςμα, τφποσ 
πλοίου (ι ςκάφουσ), διαγωγι, 
(ιτοι διαφορά των βυκιςμάτων), 
τφποσ και ιπποδφναμθ μθχανϊν, 
χωρθτικότθτα δεξαμενϊν, 
κατανάλωςθ καυςίμων, αυτονομία 
και ακτίνα δράςθσ, εξοπλιςμόσ 
γεφφρασ, εξοπλιςμόσ 
μθχανοςταςίου – θλεκτροςταςίου, 
αρικμόσ και ειδικότθτεσ 
πλθρϊματοσ, ςωςτικόσ 
εξοπλιςμόσ, πυροςβεςτικόσ 
εξοπλιςμόσ. 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

3 

Ξατανόθςθ των όρων: (1) ςτεγανι 
υποδιαίρεςθ, (2) ςτεγανι φρακτι,  
(3) υδατοςτεγανότθτα, (4) 
υδατοςτεγείσ κφρεσ, (5) 
πυροςτεγείσ κφρεσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

4 

Αναγνϊριςθ τθσ κζςθσ, τθσ 
λειτουργίασ και των ενδείξεων του 
κερμόμετρου, του βαρόμετρου και 
του ανεμόμετρου.     

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
5 

Αναγνϊριςθ τθσ ςυςκευισ του 
κλινόμετρου και των ενδείξεων 
αυτισ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

6 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
οιακοςτροφείου κακϊσ και των 
ορίων / περιοριςμϊν που 
χαρακτθρίηουν τθ λειτουργία του 
(ςε ςχζςθ με τα όρια ςτρζψθσ του 
πθδαλίου).  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

7 
Αναγνϊριςθ τθσ ςυςκευισ του 
γωνιοδείκτθ και των ενδείξεϊν 
του.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

8 
Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
αυτόματου πιλότου κακϊσ και των 
ςυνκθκϊν χριςθσ του. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

9 
Αναγνϊριςθ των χειριςτθρίων των 
κφριων μθχανϊν και κατανόθςθ 
τθσ «ορκισ» χριςθσ τουσ.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

10 

Εξοικείωςθ με τισ ενδείξεισ των 
οργάνων παρακολοφκθςθσ τθσ 
λειτουργίασ των προωςτιριων 
μθχανϊν.   

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

11 
Εξοικείωςθ με τισ ενδείξεισ που 
παρζχονται ςτον πίνακα 
διακυβζρνθςθσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

12 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ αναγγελίασ βλαβϊν. 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
……………………… 
 
……………………… 
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……………………… 
 

 
……………………… 
 

 
……………………… 
 

13 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ - 
αναγγελίασ πυρκαγιάσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
14 

 

Αναγνϊριςθ των ςυςτιματοσ 
ενδοεπικοινωνίασ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

15 
 
 

Επίδειξθ των ναυτικϊν και λοιπϊν 
προβλεπόμενων ςθμαιϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο ςκάφοσ 
κακϊσ και του χϊρου 
αποκικευςισ τουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

16 
 
 

Αναγνϊριςθ των φανϊν 
ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ και 
εξοικείωςθ με τθν τροφοδοςία και 
το ςφςτθμα αναγγελίασ διακοπισ 
λειτουργίασ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

17 
Αναγνϊριςθ των κεραιϊν του 
ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

18 

Χυηιτθςθ για τα ναυτικά 
θλεκτρονικά όργανα και τισ 
πλθροφορίεσ  που παρζχουν το 
ECDIS, το GPS, το RADAR, το AIS, το 
βυκόμετρο και το ανεμόμετρο.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

19 
Χυηιτθςθ για τθ χριςθ των οργάνων 
ναυςιπλοΐασ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
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……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

20 
Αναγνϊριςθ των ενδείξεων τθσ 
γυροςκοπικισ και τθσ μαγνθτικισ 
πυξίδασ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

21 
Ξατανόθςθ των λόγων που δφναται 
να επθρεάςουν τθ λειτουργία τθσ 
μαγνθτικισ πυξίδασ.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

22 
Αναγνϊριςθ τθσ πθγισ τροφοδοςίασ 
των οργάνων και του εξοπλιςμοφ 
διακυβζρνθςθσ  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

23 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ 
διόφκαλμων με παρατιρθςθ 
πλοίων / ςκαφϊν, φάρων / φανϊν, 
χαρακτθριςτικϊν ςτθ ςτεριά. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

24 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
προβολζα ερεφνθσ του ςκάφουσ 
κατά τθ νφχτα και αναγνϊριςθ τθσ 
εμβζλειάσ του.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

25 
Αναγνϊριςθ τθσ πθγισ τροφοδοςίασ 
του/των προβολζα/εων ερεφνθσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 
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26 

Ξατανόθςθ των πλθροφοριϊν που 
παρζχει ο ναυτικόσ χάρτθσ και που 
χρθςιμοποιοφνται από τον 
Ξυβερνιτθ ωσ ακολοφκωσ: 
(1) κλίμακα μικουσ, (2) κλίμακα 
πλάτουσ, (3) βάκθ και ιςοβακείσ, 
(4) κλίμακα του χάρτθ, (5) 
πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτο 
πινακίδιο του χάρτθ, (6) 
ναυτιλιακοί κίνδυνοι, (7) φάροι, 
(8) εγκαταςτάςεισ ςτθ ςτεριά, (9) 
λιμζνεσ, (10) αβακι, (11) 
επικίνδυνεσ για τθ ναυςιπλοΐα 
περιοχζσ και ςιμανςι τουσ, (12) 
ανεμολόγιο, (13) διορκϊςεισ του 
χάρτθ, (14) ςφςτθμα διαχωριςμοφ 
κυκλοφορίασ, (15) κάκε άλλθ 
πλθροφορία που κρίνεται 
ςθμαντικι.   

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

27 

 
Ξατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν 
των φάρων ωσ ακολοφκωσ: 
(1) αναγνϊριςθ των 
καταςκευαςτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν πζντε φάρων και 
αντιπαραβολι τουσ ςτο ναυτικό 
χάρτθ, 
(2) αναγνϊριςθ των 
χαρακτθριςτικϊν φωτοβολίασ 
πζντε φάρων και εφρεςι τουσ ςτο 
ναυτικό χάρτθ. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

28 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ ςφμφωνα με το ςτίγμα 
που παρζχει το GPS. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

29 
Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν πορειϊν του 
ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

30 

 
Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 
απόςταςθ και τθ διόπτευςθ 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
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ςτακερϊν ςθμείων κάνοντασ 
χριςθ του ραντάρ. 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

31 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ με ςυνδυαςμό 
διόπτευςθσ (με χριςθ του ραντάρ) 
και βάκουσ (με χριςθ του 
βυκομζτρου). 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

32 
Πζτρθςθ πζντε διαφορετικϊν 
αποςτάςεων ςτο χάρτθ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

33 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ με διοπτεφςεισ δφο 
διαφορετικϊν ςθμείων. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

34 

Ωπολογιςμόσ του χρόνου που 
χρειάηεται το ςκάφοσ να καλφψει 
μία ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ με 
μία ςτακερι ταχφτθτα, ςε ευνοϊκζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

35 

Ωπολογιςμόσ τθσ ταχφτθτασ που 
πρζπει να ζχει το ςκάφοσ για να 
καλφψει μία απόςταςθ ςε 
ςυγκεκριμζνο χρόνο, ςε ευνοϊκζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

36 

Ξατανόθςθ των παραγόντων που 
επθρεάηουν τθν πλεφςθ του 
ςκάφουσ, ιτοι το βάροσ του, ο 
άνεμοσ, τα ρεφματα, τυχόν βλάβεσ 
ι δυςλειτουργίεσ, ελεφκερεσ 
επιφάνειεσ κ.α. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

37 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
«flaps». 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
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38 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
«trim» ςτισ εξωλζμβιεσ μθχανζσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

39 
Ξατανόθςθ των αρμοδιοτιτων του 
προςωπικοφ καταςτρϊματοσ.      

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

40 

Εξοικείωςθ με τον τφπο, τα 
χαρακτθριςτικά και τθ χριςθ των 
ςχοινιϊν που χρθςιμοποιοφνται 
ςτα περιπολικά ςκάφθ ιτοι: 
(1) υλικό καταςκευισ, (2) 
περιοριςμοί ςτθ χριςθ τουσ, (3) 
αποκικευςθ, 
(4) ςυντιρθςθ, (5) περιοδικοί 
ζλεγχοι. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

41 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«τςακιςτι». 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

42 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«καντθλίτςα». 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

43 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«ςταυρόκομποσ».     

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

44 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«γαϊδουρόκομποσ». 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

45 
Εξοικείωςθ με το δζςιμο ςχοινιοφ 
ςε «μπίντα» του ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

46 
Ξατανόθςθ τθσ χριςθσ των 
«παρεμβυςμάτων» 
(παραβλθμάτων) του ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

47 

Χριςθ των «παρεμβυςμάτων» 
(παραβλθμάτων) από τθν πλϊρθ 
κατά τθν πρόςδεςθ του ςκάφουσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ξυβερνιτθ.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

48 

Χριςθ των «παρεμβυςμάτων» 
(παραβλθμάτων) από τθ πρφμνθ 
κατά τθν πρόςδεςθ του ςκάφουσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ξυβερνιτθ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

49 

Χριςθ ςχοινιϊν ςτθν πλϊρθ του 
ςκάφουσ κατά τθν πρόςδεςθ και 
απόδεςι του, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Ξυβερνιτθ.     

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

50 

Χριςθ ςχοινιϊν ςτθ πρφμνθ του 
ςκάφουσ κατά τθν πρόςδεςθ και 
απόδεςι του, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Ξυβερνιτθ.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

51 
Αναγνϊριςθ του είδουσ τθσ 
άγκυρασ του περιπολικοφ 
ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
……………………… 
 
……………………… 

 
……………………… 
 
……………………… 
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52 
Επίδειξθ του χϊρου αποκικευςθσ 
τθσ αλυςίδασ τθσ άγκυρασ.     

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

53 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
«εργάτθ» τθσ άγκυρασ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

54 

 
Χριςθ τθσ άγκυρασ («πόντιςθ» και 
«βιράριςμα») μικροφ περιπολικοφ 
ςκάφουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ξυβερνιτθ. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

55 

Ξατανόθςθ του τρόπου ελζγχου 
τθσ αςφαλοφσ αγκυροβολίασ και 
των αιτιϊν που δφνανται να τθν 
επθρεάςουν. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

56 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
«αςφάλιςθσ» του εξοπλιςμοφ του 
ςκάφουσ ςτθν περίπτωςθ 
δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν.   

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

57 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
πλθρϊματοσ πριν και μετά τον 
απόπλου του ςκάφουσ.  

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

58 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
πλθρϊματοσ πριν και μετά τον 
κατάπλου του ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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59 
Ξατανόθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
ζπαρςθσ και υποςτολισ ςθμαίασ 
«εν πλω» και «εν όρμω». 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

60 
Εξοικείωςθ με τουσ όρουσ 
«υπινεμθ» και «προςινεμθ» 
πλευρά του ςκάφουσ.   

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα μθχανισ - θλεκτριςμοφ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

61 
Ξατανόθςθ των κακθκόντων του 
προςωπικοφ μθχανισ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

62 

Ξατανόθςθ των ελζγχων που 
διενεργοφνται «εν πλω» και «εν 
όρμω» των μθχανϊν, των 
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων, των 
ςυςκευϊν, του εξοπλιςμοφ και των 
χϊρων του μθχανοςταςίου, του 
θλεκτροςταςίου, των 
υδροςυλλεκτϊν, τθσ ςτάκμθσ των 
δεξαμενϊν. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

63 

 
Εξοικείωςθ με τον τρόπο 
τροφοδοςίασ των μθχανϊν, των 
μθχανθμάτων, των οργάνων, των 
ςυςκευϊν ναυςιπλοΐασ και 
τθλεπικοινωνιϊν. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

64 

 
Ξατανόθςθ τθσ προετοιμαςίασ 
«μθχανοςταςίου» προ απόπλου 
και τθσ αποκατάςταςθσ μετά 
κατάπλου. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

65 
Αναγνϊριςθ του τφπου των 
προωςτιριων μθχανϊν. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
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……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

66 
Εξοικείωςθ με τθ διάταξθ των 
μθχανϊν του πλοίου – ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα μθχανισ - θλεκτριςμοφ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

67 
Αναγνϊριςθ του τφπου του 
ςυςτιματοσ πρόωςθσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

68 

Χυηιτθςθ επί των πλεονεκτθμάτων 
και μειονεκτθμάτων όςον αφορά 
τθν επιλογι των προωςτιριων 
ςυςκευϊν ανά τφπο περιπολικοφ 
πλοίου - ςκάφουσ   

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

69 

Χυμμετοχι ςτθν απάντλθςθ 
υδάτων ςε πλοίο κακϊσ και ςε 
ςκάφοσ (θλεκτρικι - χειροκίνθτθ) 
προσ κατανόθςθ διαδικαςίασ και 
εμπζδωςθ τθσ ςθμαντικότθτασ - 
δυςκολίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ξυβερνιτθ ι του Αϋ 
Πθχανικοφ.     

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

70 
Εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ 
τροφοδοςίασ και μετάγγιςθσ 
καυςίμου. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

71 

Εξοικείωςθ με τθν μζτρθςθ 
καυςίμου, ελαίου, νεροφ, ςτισ 
δεξαμενζσ καυςίμου, ποςίμου, 
fore peak, ballast. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

72 

Εξοικείωςθ με τθ πθγι 
τροφοδοςίασ όλου του εξοπλιςμοφ 
του πλοίου - ςκάφουσ και τθν 
λειτουργία ανάγκθσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα μθχανισ - θλεκτριςμοφ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

73 

Εξοικείωςθ με τα βοθκθτικά 
μθχανιματα και τθν 
θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ του 
πλοίου – ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

74 
Αναγνϊριςθ των κυριοτζρων 
δικτφων κακϊσ και κατανόθςθ τθσ 
χρθςιμότθτασ τουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

75 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
παράδοςθσ φυλακισ 
μθχανοςταςίου, ιτοι πλθροφορίεσ 
που παρζχονται ςτον επόμενο 
μθχανικό. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

76 

Χυηιτθςθ περί των ςυνθκζςτερων 
προβλθμάτων – βλαβϊν που 
αντιμετωπίηονται ςτον 
ςυγκεκριμζνο τφπο πλοίου – 
ςκάφουσ και ςτον εξοπλιςμό που 
αυτό φζρει. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ - βλάβθσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

77 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
πυρκαγιάσ ςτο  μθχανοςτάςιο ι 
ςτθν εξωλζμβια μθχανι/ζσ του 
ςκάφουσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ - βλάβθσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

78 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
απϊλειασ του πθδαλίου. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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79 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
προςάραξθσ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

80 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ ςφγκρουςθσ με 
βυκιςμζνο αντικείμενο. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

81 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
υψθλισ κερμοκραςίασ ψφξθσ τθσ 
κφριασ μθχανισ.       

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

82 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
απϊλειασ θλεκτρικισ ενζργειασ 
(black out). 

   

83 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
ειςροισ υδάτων. 

   

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ - βλάβθσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

84 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
απϊλειασ πίεςθσ λαδιοφ τθσ 
κφριασ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

85 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
απϊλειασ ςτροφϊν τθσ μθχανισ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

86 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
αδυναμίασ εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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87 

 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
βλάβθσ ςτθν προπζλα. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

88 

 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
βλάβθσ χειριςτθρίων των 
μθχανϊν. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

89 

 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
ειςροισ υδάτων. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ - βλάβθσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

90 

 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ, του Πθχανικοφ και 
του πλθρϊματοσ ςτθν περίπτωςθ 
αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ 
μθχανισ. 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

91 

Ξατανόθςθ των βαςικϊν 
ενδείξεων τθσ ςυςκευισ VHF, 
εξοικείωςθ με βαςικζσ λειτουργίεσ 
και τθν πθγι τροφοδοςίασ αυτισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 

92 

Εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία 
αποςτολισ ςιματοσ κινδφνου (ςε 
προςομοίωςθ) διά ηϊςθσ ι με τθν 
τεχνικι DSC. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

93 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν που 
πρζπει να αναλθφκοφν μετά από 
μια εςφαλμζνθ εκπομπι κινδφνου 
μζςω DSC. 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
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94 

Ξατανόθςθ των ελζγχων προ τθσ 
ζναρξθσ ραδιοτθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ (ζλεγχοι για τυχόν 
άλλεσ εκπομπζσ, ρφκμιςθ τθσ 
ιςχφοσ εκπομπισ, προετοιμαςία 
του μθνφματοσ προσ 
ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου 
εκπομπισ, κλπ). 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

95 
Εκτζλεςθ δοκιμαςτικισ 
ραδιοτθλεφωνικισ ανταπόκριςθσ 
με Οιμενικι αρχι. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

96 

Εκτζλεςθ δοκιμαςτικισ 
ραδιοτθλεφωνικισ ανταπόκριςθσ 
με παράκτιο ςτακμό ςτο κανάλι 16 
και αλλαγι ςε κανάλι εργαςίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

97 

Εκτζλεςθ δοκιμαςτικισ κλιςθσ 
DSC (individual call) με παράκτιο 
ςτακμό ςτο κανάλι 16 και αλλαγι 
ςε κανάλι εργαςίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

98 

Ξατανόθςθ τθσ διάκριςθσ ςθμάτων 
κινδφνου (distress - MAYDAY), 
επείγοντοσ (PAN - PAN), 
αςφαλείασ (SECURITE). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

99 

Ξατανόθςθ διαδικαςίασ που 
ακολουκείται κατά τθ λιψθ 
ςυναγερμοφ κινδφνου (αναμονι - 
ανταπόκριςθ - αναμεταβίβαςθ). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

100 

Ξατανόθςθ των βαςικϊν 
πλθροφοριϊν που κα πρζπει να 
ςυγκεντρωκοφν κατά τθ λιψθ ενόσ 
ςυναγερμοφ κινδφνου και 
μετζπειτα να αναμεταβιβαςτοφν 
ςτθν αρμόδια για τθν 
αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ 
υπθρεςία. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

101 
Ακρόαςθ εκπομπισ πλθροφοριϊν 
ναυτιλιακισ αςφάλειασ (MSI) και 
επιχειρθςιακι αξιοποίθςι τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

102 

Χυηιτθςθ για τθν επίδραςθ των 
καιρικϊν ςυνκθκϊν και των 
φάςεων τθσ θμζρασ κατά τθ 
διεξαγωγι επικοινωνιϊν ςε 
μεςαίεσ/υψθλζσ ςυχνότθτεσ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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(MF/HF). 

103 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ του βζλτιςτου μζςου 
επικοινωνίασ κατά περίπτωςθ, 
ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ 
ςυνκικεσ και ανάγκεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

104 
Ξατανόθςθ του όρου «περιοχι 
αρμοδιότθτασ» και υποτφπωςι τθσ 
ςτο ναυτικό χάρτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

105 
Ξατανόθςθ τθσ «επιχειρθςιακισ 
υπαγωγισ» του ςκάφουσ ανά τφπο 
αποςτολισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

106 

Ξατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ 
εκτζλεςθσ αναγνωριςτικϊν πλόων 
από τον Ξυβερνιτθ με το ςκάφοσ 
του ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ 
του κακϊσ και των ςτοιχείων που 
πρζπει να ςυλλζξει κατά τθ 
διάρκεια των πλόων αυτϊν.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

107 

Χυηιτθςθ για τουσ παράγοντεσ και 
τισ ςυνκικεσ από τισ οποίεσ 
εξαρτάται θ επιλογι περιπολικϊν 
ςκαφϊν για εκτελζςεισ 
επιχειριςεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

108 

Ξατανόθςθ των αποςτολϊν που 
ςυνικωσ εκτελοφνται από τα 
περιπολικά ςκάφθ ανά περιοχι 
ςτθ Ελλθνικι επικράτεια (π.χ. 
Αν.Αιγαίο - αντιμετϊπιςθ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ, 
καλάςςια περιοχι Κυκλάδων - 
διακομιδζσ αςκενϊν και αλιεία 
κ.α.). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

109 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
Ωπθρεςία Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ 
(Vessel Traffic Service (VTS).  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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110 

Χυηιτθςθ για τισ περιπολίεσ που 
διενεργοφνται για τον ζλεγχο τθσ 
αλιευτικισ δραςτθριότθτασ και τισ 
ενζργειεσ του Ξυβερνιτθ και του 
πλθρϊματοσ κατά τθν προςζγγιςθ 
αλιευτικϊν ςκαφϊν προκειμζνου 
διενεργθκοφν οι εν λόγω ζλεγχοι 
όςον αφορά: (1) τουσ χειριςμοφσ, 
(2) τα  μζτρα αςφαλείασ κατά τθν 
τυχόν πρόςδεςθ πάνω ςτο 
αλιευτικό, (3) τθν τυχόν επιβίβαςθ 
μελϊν του πλθρϊματοσ ςτο 
αλιευτικό, (4) τθ διενζργεια 
ελζγχου με μζτριεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ.  
(5) τυχόν άλλεσ παραμζτρουσ.   

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

111 

Χυηιτθςθ για τισ νυχτερινζσ 
περιπολίεσ που διενεργοφνται για 
τθν πάταξθ τθσ παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ, του 
λακρεμπορίου, τθσ διακίνθςθσ 
ναρκωτικϊν και όπλων, όςον 
αφορά: (1) τα ναυτιλιακά όργανα 
και εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί ο 
Ξυβερνιτθσ, (2) τα μζτρα 
αυτοπροςταςίασ του πλθρϊματοσ. 
(3) τυχόν επιβίβαςθ προςωπικοφ 
ενίςχυςθσ. 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

112 

Χυηιτθςθ για τισ περιπολίεσ που 
διενεργοφνται ςτο πλαίςιο 
πρόλθψθσ τθσ καλάςςιασ 
ρφπανςθσ και προςταςίασ του 
καλαςςίου περιβάλλοντοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

113 

Χυηιτθςθ για τισ κοινζσ 
επιχειριςεισ που διενεργοφνται με 
τα λοιπά ςϊματα αςφαλείασ 
(ΕΟ.ΑΧ., Υυροβεςτικι), με τισ  
Ζνοπλεσ Δυνάμεισ (Υ.Ρ., Χ.., Υ.Α.) 
κακϊσ και με τθ Γενικι Γραμματεία 
Υολιτικισ Υροςταςίασ). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

114 

Χυηιτθςθ για τισ επιχειριςεισ 
ζρευνασ και διάςωςθσ όςον 
αφορά: (1) τθν υπαγωγι ςτο 
ΕΞΧΕΔ, (2) τισ ενζργειεσ του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ,  
(3) τθν ετοιμότθτα του ςκάφουσ 
που απαιτείται, (4) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.    

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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115 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ για 
διακομιδζσ αςκενϊν όςον αφορά: 
(1) τα μζτρα αςφάλειασ κατά τθ 
μεταφορά του αςκενοφσ, (2) τουσ 
περιοριςμοφσ, (3) τθν εκτζλεςθ τθσ 
κίνθςθσ από το ςκάφοσ εφόςον 
δεν υφίςταται προςφορότερο 
μζςο για να εκτελζςει τθ 
μεταφορά, (4) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.    

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

116 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ που 
εκτελεί το ςκάφοσ ςτο πλαίςιο 
ςυνδρομισ ςε άλλουσ φορείσ του 
δθμοςίου (για παράδειγμα 
μεταφορά υλικοφ και προςωπικοφ 
κατά τισ πανελλινιεσ εξετάςεισ και 
τισ εκλογζσ, κλιμακίων για 
διενζργεια ελζγχων, ςυνεργείων 
για τθν εκτζλεςθ επιςκευϊν κ.α. 
όςον αφορά: (1) τθν επιβίβαςθ 
των προςϊπων, (2) τθν προςταςία 
των μεταφερόμενων υλικϊν, (3) 
τουσ περιοριςμοφσ που 
υφίςτανται κατά τθ μεταφορά  
εξοπλιςμοφ, (4) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.    

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

117 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ 
μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ για 
τθν προςταςία ατόμων ι / και 
υλικϊν, εγκαταςτάςεων, μζςων, 
ιςτιοδρομιϊν κ.α. όςον αφορά: (1) 
τισ ενζργειεσ του Ξυβερνιτθ, (2) 
τθν ετοιμότθτα και προςταςία του 
πλθρϊματοσ, (3) τθν ετοιμότθτα 
και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ, (4) 
τυχόν άλλεσ παραμζτρουσ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

118 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ 
ςυνδρομισ ςε υπθρεςίεσ των 
Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. Ωπθρεςία 
Φάρων, Ωδρογραφικι Ωπθρεςία, 
Γεωγραφικι Ωπθρεςία Χτρατοφ 
Διοίκθςθ Ωποβρυχίων 
Ξαταςτροφϊν κ.α.) όςον αφορά:  
(1) τα μζτρα αςφάλειασ που 
λαμβάνονται ςτο ςκάφοσ κατά τθν 
επιβίβαςθ προςωπικοφ και 
εξοπλιςμοφ, (2) τυχόν μζτρα που 
λαμβάνονται από τον Ξυβερνιτθ 
και το πλιρωμα (π.χ. κατά τθ 
ςυνδρομι ςε εξουδετερϊςεισ 
πυρομαχικϊν, κατά τθ προςζγγιςθ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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μικρονιςων για επιςκευι 
φαναριϊν από τθν Ωπθρεςία 
Φάρων κ.α.), (3) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.  

119 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ 
ςυμμετοχισ ςε εκιμοτυπικζσ 
εκδθλϊςεισ για λιψθ μζτρων 
τάξθσ (π.χ. Αγιαςμόσ υδάτων ςτο 
λιμάνι). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

120 

 
Χυηιτθςθ για τθ ςυμμετοχι ςε 
περιπολίεσ ςτο πλαίςιο:  
(1) ερευνθτικϊν προγραμμάτων, 
(2) αςκιςεων ετοιμότθτασ των 
Ενόπλων Δυνάμεων, (3) 
εκπαιδεφςεων (τθσ Π.Ω.Α., του 
Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ., κ.α.), (4) παροχισ 
κοινωνικοφ ζργου (μεταφορά 
φαρμάκων, μεταφορά ιερζων για 
τζλεςθ λειτουργιϊν, μεταφορά 
πολιτϊν από αποκλειςμζνα νθςιά 
κ.α.), (5) άλλεσ περιπτϊςεισ. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

121 

Χυηιτθςθ για τθν επιρροι που 
αςκοφν ςτθν επιχειρθςιακι 
ετοιμότθτα ςκάφουσ οι ακόλουκεσ 
κεματικζσ ενότθτεσ:  
(1) καφςιμα - λιπαντικά, (2) 
εξοπλιςμόσ καταςτρϊματοσ, (3) 
εξοπλιςμόσ μθχανισ,  
(4) εξοπλιςμόσ επικοινωνιϊν, (5) 
ςωςτικά μζςα, (6) κατάςταςθ 
καταςτρϊματοσ, υφάλων , εξάλων 
ι μπαλονιϊν (εφόςον πρόκειται 
για πνευςτό ςκάφοσ),  
(7) θλεκτρολογικόσ τομζασ, (8) 
εξοπλιςμόσ γζφυρασ, (9) εφόδια, 
(10) μζςα προϊςεωσ και 
πθδαλιουχίασ.    

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

122 

 
Εξοικείωςθ με τα μζτρα που 
λαμβάνονται ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ όςον αφορά: 
(1) τθν αναγκαςτικι πρόςδεςθ ςε 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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επικίνδυνα από κζμα αςφάλειασ 
λιμάνια (μικρά βάκθ, προβλιτεσ 
χαμθλοί ι με καταςκευαςτικζσ 
δυςλειτουργίεσ), (2) τα μζτρα 
αςφάλιςθσ του ςκάφουσ ςτο 
λιμάνι όταν επίκεινται δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ,  
(3) μζτρα που λαμβάνονται για τθ 
προςταςία του ςκάφουσ από 
ζκνομεσ ενζργειεσ (εφόςον 
απαιτείται). 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ετοιμότθτα και αςφάλεια πλθρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

123 

Ξατανόθςθ των περιπτϊςεων που 
απαιτείται θ «άμεςθ» ετοιμότθτα 
του πλθρϊματοσ και με ποιουσ 
τρόπουσ αυτι εξαςφαλίηεται. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

124 

Ξατανόθςθ των λόγων που θ 
ςωματικι και ψυχολογικι 
κατάςταςθ των μελϊν του 
πλθρϊματοσ  αποτελοφν κφριο 
κριτιριο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
μία περιπολία ι ςε αποςτολι. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ετοιμότθτα και αςφάλεια πλθρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

125 

Ξατανόθςθ των κινδφνων που 
παρουςιάηονται για το πλιρωμα 
όταν το ςκάφοσ πλζει ςε 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και 
τα προλθπτικά μζτρα που 
λαμβάνονται για τθν αςφάλειά 
τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

126 

Ξατανόθςθ των περιπτϊςεων κατά 
τισ οποίεσ τα μζλθ του 
πλθρϊματοσ πρζπει να εργάηονται 
φορϊντασ το ατομικό τουσ 
ςωςίβιο.      

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

127 

Χυηιτθςθ επί κεμάτων αςφάλειασ 
εργαςίασ ςτα περιπολικά ςκάφθ 
όςον αφορά: 
(1) ρουχιςμό και υποδιματα κατά 
τθ διάρκεια επιχειριςεων υπό 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, (2) 
προςτατευτικό εξοπλιςμό και 
ενδυμαςία κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, τθ χριςθ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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υλικϊν και εργαλείων, (3) είςοδο 
ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, (4) άλλεσ 
περιπτϊςεισ. 
 

128 

Εξοικείωςθ με τα διενεργοφμενα 
γυμνάςια, αςκιςεισ και 
ενθμερωτικζσ ςυηθτιςεισ που 
πρζπει να διενεργοφνται μεταξφ 
των μελϊν του πλθρϊματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Σωςτικά – Ρυροςβεςτικά μζςα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

129 
Ξατανόθςθ του τρόπου 
κακζλκυςθσ τθσ πνευςτισ 
ςωςίβιασ ςχεδίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Σωςτικά – Ρυροςβεςτικά μζςα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

130 
Ξατανόθςθ του πότε θ πνευςτι 
ςωςίβια ςχεδία ενεργοποιείται 
αυτόματα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

131 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
υδροςτατικοφ μθχανιςμοφ και 
αναγνϊριςθ τθσ  χρονικισ τουσ 
ιςχφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

132 
Εξοικείωςθ με τθ χριςθ, 
ςυντιρθςθ και αποκικευςθ τθσ 
ςτολισ εμβαπτίςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

133 

 
Εξοικείωςθ με τθ χριςθ, 
ςυντιρθςθ και αποκικευςθ, των 
ατομικϊν ςωςιβίων και του 
εξοπλιςμοφ που φζρουν. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

134  

Ξατανόθςθ τθσ χριςθσ των 
κυκλικϊν ςωςιβίων κακϊσ και τθσ 
χριςθσ, ςυντιρθςθσ των 
παρελκόμενϊν τουσ (ςχοινί, 
φωτιςτικό ςιμα). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

135 

 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
φωτιςτικϊν ςθμάτων και τθσ 
ςωςτισ αποκικευςισ τουσ. 
Αναγνϊριςθ τθσ χρονικισ τουσ 
ιςχφοσ.       
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Σωςτικά – Ρυροςβεςτικά μζςα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

136 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
EPIRB (Emergency Position 
Indicating Radio Beacon). 
Αναγνϊριςθ τθσ χρονικισ ιςχφοσ 
τθσ μπαταρίασ. Ενζργειεσ ςε 
περίπτωςθ λανκαςμζνθσ 
ενεργοποίθςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

137 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςκευισ SART (Search And Rescue 
Transponder). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

138 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
«ορμιδοβόλου ςυςκευισ». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

139 

Εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία 
προετοιμαςίασ ανζλκυςθσ - 
κακζλκυςθσ κακϊσ και 
ρυμοφλκθςθσ τρζιλερ πνευςτοφ ι 
πολυεςτερικοφ «μικροφ» 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

140 

Εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία 
προετοιμαςίασ ανζλκυςθσ - 
κακζλκυςθσ με χριςθ γερανοφ 
πνευςτοφ ι πολυεςτερικοφ 
«μικροφ» ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ρροςταςία καλαςςίου περιβάλλοντοσ από το ςκάφοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

141 

 
Χυηιτθςθ για τουσ κινδφνουσ που 
υπάρχουν κατά τθ πετρζλευςθ του 
ςκάφουσ και τα μζτρα που 
λαμβάνονται με ςκοπό τθν 
απάλειψι τουσ. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

142 

 
 
 
Ξατανόθςθ του τρόπου 
διαχείριςθσ απορριμμάτων του 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ςκάφουσ. 
 
 
 

143 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ βιολογικοφ 
κακαριςμοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

144 
Ξατανόθςθ του τρόπου 
απάντλθςθσ υδροςυλλεκτϊν μζςω 
τθσ ςυςκευισ Oily water separator.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Μετεωρολογία και καιρικά φαινόμενα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

145 

 
Χυηιτθςθ για τα ςυνθκζςτερα 
καιρικά φαινόμενα που 
εμφανίηονται ςτισ Ελλθνικζσ 
κάλαςςεσ κατά τόπουσ και κατά 
περιόδουσ, πωσ αυτά επθρεάηουν 
τθν αξιοπλοΐα του ςκάφουσ κακϊσ 
και των τοπικϊν απρόβλεπτων 
καιρικϊν φαινομζνων.   
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Μετεωρολογία και καιρικά φαινόμενα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

146 

Χυηιτθςθ και εξοικείωςθ με τισ 
πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τον 
καιρό ιτοι: 
(1) από Οιμεναρχεία, (2) από τθν 
Ε.Π.Ω., (3) από το διαδίκτυο, (4) 
από τα Π.Π.Ε.,  
(5) από τοπικζσ μαρίνεσ, (6) από 
παραπλζοντα ςκάφθ (ιδίωσ 
αλιευτικά),  
(7) από το NAVTEX (απλι 
αναφορά), (8) από παρατθριςεισ 
τοπικϊν φαινομζνων και 
ςθμαδιϊν, (9) από τυχόν άλλεσ.        

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

147 

Ερμθνεία και αναφορά του καιροφ 
θμζρασ (άνεμοσ, ορατότθτα, 
κερμοκραςία, υγραςία) κακϊσ και 
πρόβλεψθ αυτοφ. Χυςχζτιςθ του 
καιροφ με το πρόγραμμα 
περιπολιϊν και εργαςιϊν του 
ςκάφουσ.         

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

148 
Εξοικείωςθ με τουσ όρουσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο 
μετεωρολογικό δελτίο.      

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Δεξαμενιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

149 

Ξατανόθςθ των εργαςιϊν 
ςυντιρθςθσ τθσ άγκυρασ, τθσ 
αλυςίδασ και του εργάτθ τθσ 
άγκυρασ κατά τθν περίοδο του 
δεξαμενιςμοφ.     

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

150 

Ξατανόθςθ των 
προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν 
του πλθρϊματοσ πριν τθν ζναρξθ 
του δεξαμενιςμοφ του ςκάφουσ 
και των αντίςτοιχων εργαςιϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

151 

Αναγνϊριςθ των βαςικϊν 
εργαςιϊν που διενεργοφνται ςτο 
ςκάφοσ ςτον τομζα 
καταςτρϊματοσ και μθχανισ, όταν 
ανελκφεται ςε ναυπθγείο ι όταν 
βρίςκεται  
«εν όρμω». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

152 
Αςφάλεια του ςκάφουσ κατά τθν 
ανζλκυςθ, κακζλκυςθ και 
παραμονι του ςτο ναυπθγείο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

153 

Αναγνϊριςθ των δοκιμϊν που 
διενεργοφνται μετά το πζρασ του 
δεξαμενιςμοφ και τθν κακζλκυςθ 
του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

154 

Αναγνϊριςθ των υλικϊν και 
εργαλείων που ςυνικωσ 
χρθςιμοποιοφνται κατά τθ 
ςυντιρθςθ / δεξαμενιςμοφ του 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Συντιρθςθ – Επιςκευι Μθχανϊν – Μθχανθμάτων – Συςκευϊν και εξοπλιςμοφ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

155 

Αναγνϊριςθ των βαςικϊν 
εργαςιϊν (ςυντθριςεων – 
επιςκευϊν) που διενεργοφνται ςτο 
ςκάφοσ ςτον τομζα 
καταςτρϊματοσ και μθχανισ, εν 
πλω και εν όρμω. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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156 

Χυηιτθςθ περί των κυριότερων 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν 
οι προωςτιριεσ μθχανζσ και των 
τρόπων πρόλθψθσ - αντιμετϊπιςθσ 
τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Συντιρθςθ – Επιςκευι Μθχανϊν – Μθχανθμάτων – Συςκευϊν και εξοπλιςμοφ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

157 

Χυηιτθςθ περί των κυριότερων 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν 
τα βοθκθτικά μθχανιματα και των 
τρόπων πρόλθψθσ - αντιμετϊπιςθσ 
τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

158 

Αναγνϊριςθ των υλικϊν και 
εργαλείων που ςυνικωσ 
χρθςιμοποιοφνται κατά τθ 
ςυντιρθςθ – επιςκευι  ςτον τομζα 
καταςτρϊματοσ, μθχανισ και 
θλεκτριςμοφ του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Θμερολόγιο Γζφυρασ - Μθχανισ και λοιπά ζγγραφα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

159 

Εξοικείωςθ με τθ δομι, τισ 
πλθροφορίεσ και τθ χριςθ των 
πλθροφοριϊν που καταχωροφνται 
ςτο θμερολόγιο γζφυρασ του 
πλοίου - ςκάφουσ: 
(1) θμερομθνίεσ, ϊρεσ, (2) ςτοιχεία 
ςκοπϊν, (3) ςτοιχεία 
επιβαινόντων, 
(4) προγραμματιςμζνεσ / ζκτακτεσ 
κινιςεισ του ςκάφουσ, (5) 
μετεωρολογικά δελτία, (6) 
ςτοιχεία ςκαφϊν που ελζγχονται 
(ιδιωτικά, αλιευτικά κ.α.),  
(7) κζςεισ ςκάφουσ , (8) 
ανεφοδιαςμοί ςκάφουσ, (9) 
βλάβεσ, (10) εργαςίεσ, 
(11) άλλα ςυμβάντα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

160 

Εξοικείωςθ με τθ δομι, τισ 
πλθροφορίεσ και τθ χριςθ των 
πλθροφοριϊν που καταχωροφνται 
ςτο θμερολόγιο μθχανισ του 
πλοίου -  ςκάφουσ: 
(1) θμερομθνίεσ, ϊρεσ, (2) ςτοιχεία 
ςτελεχϊν φυλακισ, (3)  
προγραμματιςμζνεσ / ζκτακτεσ 
κινιςεισ του ςκάφουσ, (4) 
μετεωρολογικά δελτία, (5) 
ςτοιχεία λειτουργίασ μθχανϊν – 
μθχανθμάτων, (6) ανεφοδιαςμοί, 
(7) βλάβεσ, (8) εργαςίεσ, (9) άλλα 
ςυμβάντα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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161 

Εξοικείωςθ με τα υπόλοιπα βιβλία 
που τθροφνται ςε ζνα περιπολικό 
ςκάφοσ (εγχειρίδια πλοίου, 
εξοπλιςμοφ, ςυςκευϊν και 
μθχανϊν - μθχανθμάτων). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Θμερολόγιο Γζφυρασ - Μθχανισ και λοιπά ζγγραφα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

162 
Αναγνϊριςθ των Χχεδίων του 
πλοίου / ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

163 

Εξοικείωςθ με τον Ξανονιςμό 
Οειτουργίασ Υλοίων / Χκαφϊν Ο.Χ.-
ΕΟ.ΑΞΨ. 04/18 και τθν εφαρμογι 
του ςτα ςκάφθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

1. Σι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν όλα τα κεματικά αντικείμενα του παρόντοσ εγχειριδίου. 

2. Εφόςον κάποιο κζμα δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί κα αναγράφεται και προςυπογράφεται από τουσ 

εκπαιδευτζσ ο αντικειμενικόσ λόγοσ μθ ολοκλιρωςισ του.  

3. Αν κάποιο κζμα τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ δεν καλφπτεται ςε μία επίςκεψθ ςε περιπολικό ςκάφοσ, 

κα μζνει κενό και κα καλφπτεται ςε επίςκεψθ ςε άλλο περιπολικό ςκάφοσ.     

4. Σι εκπαιδευτζσ κα δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε όλα τα κεματικά αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ 

παρζχοντασ κάκε δυνατι πλθροφορία και γνϊςθ. 

5. Ξατά τθ διάρκεια των χειριςμϊν του περιπολικοφ ςκάφουσ οι εκπαιδευόμενοι κα ακολουκοφν 

απαρζγκλιτα τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ - εντολζσ των Ξυβερνθτϊν / Πθχανικϊν.   

6. Χε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτζσ μποροφν να ηθτιςουν διευκρινίςεισ - κατευκυντιριεσ οδθγίεσ από 

τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ. 

7. Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν φφλαξθ και 

τθν καλι κατάςταςθ του παρόντοσ εγχειριδίου. 

8. Ψο εγχειρίδιο πρακτικισ εκπαίδευςθσ, μετά τθν παράδοςι του ςτθ Χχολι από τον εκπαιδευόμενο, 

φυλάςςεται για τρία (03) χρόνια και μετά καταςτρζφεται. 

 
    

 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ονοματεπϊνυμο Δοκίμου: .................................................. 

 ................................................................................................... 

 Υπογραφι Δοκίμου:………………………………………………………………. 

 Ημ/νία ζναρξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: ................................ 

 Ημ/νία λιξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: .................................... 

 Βακμόσ / Ονοματεπϊνυμο επιτθρθτι: .................................... 

 .................................................................................................. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΕΓΧΕΛΛΔΛΟ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                              

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

 
 

1 
 
 

Αναγνϊριςθ τθσ κζςθσ, τθσ 
λειτουργίασ και των ενδείξεων του 
κερμόμετρου, του βαρόμετρου και 
του ανεμόμετρου.     

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

2 
 
 

Αναγνϊριςθ τθσ ςυςκευισ του 
κλινόμετρου και των ενδείξεων 
αυτισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

3 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
οιακοςτροφείου κακϊσ και των 
ορίων / περιοριςμϊν που 
χαρακτθρίηουν τθ λειτουργία του (ςε 
ςχζςθ με τα όρια ςτρζψθσ του 
πθδαλίου).  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

4 
 
 

Αναγνϊριςθ τθσ ςυςκευισ του 
γωνιοδείκτθ και των ενδείξεϊν του.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

5 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
αυτόματου πιλότου κακϊσ και των 
ςυνκθκϊν χριςθσ του. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

6 
 
 

Αναγνϊριςθ των χειριςτθρίων των 
κφριων μθχανϊν και κατανόθςθ τθσ 
«ορκισ» χριςθσ τουσ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                             

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

7 

 
Εξοικείωςθ με τισ ενδείξεισ των 
οργάνων παρακολοφκθςθσ τθσ 
λειτουργίασ των προωςτιριων 
μθχανϊν.   
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

8 
 

Εξοικείωςθ με τισ ενδείξεισ που 
παρζχονται ςτον πίνακα 
διακυβζρνθςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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9 
 
 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ αναγγελίασ βλαβϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

10 
 
 

 
Αναγνϊριςθ του ςυςτιματοσ 
ενδοεπικοινωνίασ. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

11 
 
 

Επίδειξθ των ναυτικϊν και λοιπϊν 
προβλεπόμενων ςθμαιϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο ςκάφοσ 
κακϊσ και του χϊρου αποκικευςισ 
τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

12 
 
 

Αναγνϊριςθ των φανϊν 
ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                              

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

13 
Αναγνϊριςθ των κεραιϊν του 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

14 
 
 

Εξοικείωςθ με τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ ιτοι:  
μικοσ, πλάτοσ, βφκιςμα, τφποσ 
πλοίου (ι ςκάφουσ), διαγωγι, (ιτοι 
διαφορά των βυκιςμάτων), τφποσ 
και ιπποδφναμθ μθχανϊν, 
χωρθτικότθτα δεξαμενϊν,  
κατανάλωςθ καυςίμων, αυτονομία 
και ακτίνα δράςθσ, εξοπλιςμόσ 
γεφφρασ, 
αρικμόσ και ειδικότθτεσ 
πλθρϊματοσ, ςωςτικόσ εξοπλιςμόσ, 
πυροςβεςτικόσ εξοπλιςμόσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΒΥΚΟΜΕΤΟ  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

15 
 
 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία, τθ 
χριςθ και τθ χρθςιμότθτα του 
βυκομζτρου.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

GPS  
……………………… 
……………………… 
 

……………………… 
……………………… 
 

……………………… 
……………………… 
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16 
Ξατανόθςθ του τρόπου λειτουργίασ 
του GPS και εξοικείωςθ με τθσ 
ενδείξεισ που παρζχει. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                              

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

 
ECDIS  

 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

17 
Εξοικείωςθ με τθν ενεργοποίθςθ / 
απενεργοποίθςθ του ECDIS.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

18 
Εξοικείωςθ με τθ μεγζκυνςθ / 
ςμίκρυνςθ κλίμακασ του χάρτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

19 
Εξοικείωςθ με τθ ρφκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ θμζρασ / νφχτασ και 
τθσ φωτεινότθτασ τθσ οκόνθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

20 
Εξοικείωςθ με τθ χριςθ εντολϊν 
τθσ ιχνόςφαιρασ (trackball) (view, 
erbl, zoom, κ.α.). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

21 

Εξοικείωςθ με τθν αναγνϊριςθ των 
πλθροφοριϊν που παρζχουν ςτο 
ECDIS το GPS, το RADAR, το AIS, το 
ανεμόμετρο.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                             

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

22 
Εξοικείωςθ με τθ ρφκμιςθ τθσ 
ζνδειξθσ των πλθροφοριϊν τθσ 
οκόνθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

23 
Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
θχθτικοφ ςυναγερμοφ (Alarm). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

AIS 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

24 
Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία και 
τισ πλθροφορίεσ που παρζχει θ 
ςυςκευι του AIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

RADAR 
……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
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……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

25 
Εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία 
ζναρξθσ λειτουργίασ του ραντάρ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                              

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

26 
Εξοικείωςθ με τισ ρυκμίςεισ που 
πραγματοποιοφνται για τθ 
βζλτιςτθ απόδοςθ του ραντάρ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

27 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
κομβίων «gain», «sea clutter», 
«rain clutter». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

28 

Εξοικείωςθ με τισ διάφορεσ 
απεικονίςεισ του ραντάρ ιτοι 
«North up», «True Motion», «Head 
up», «Course up».  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

29 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του 
«Variable Range Marker» (VRM), 
«Electronic Bearing Line» (EBL ) και  
«Electronic Bearing Range Line» 
(EBRL). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

30 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του 
«Closest Point of Approach» (CPA) 
και του «Time to Closest Point of 
Approach» (TCPA).  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

31 
Ξατανόθςθ τθσ εντολισ 
«DEGAUSS».  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ τθσ                                                                                             

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

ΡΥΞΛΔΕΣ  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

32 
Αναγνϊριςθ των ενδείξεων τθσ 
γυροςκοπικισ και τθσ μαγνθτικισ 
πυξίδασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

33 

Ξατανόθςθ των λόγων που 
δφναται να επθρεάςουν τθ 
λειτουργία τθσ μαγνθτικισ 
πυξίδασ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΕΡΛΤΘΘΣΘ  
……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



227 

 

   

34 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ 
διόφκαλμων με παρατιρθςθ 
πλοίων / ςκαφϊν, φάρων / φανϊν, 
χαρακτθριςτικϊν ςτθ ςτεριά.   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

35 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
προβολζα του ςκάφουσ κατά τθ 
νφχτα και αναγνϊριςθ τθσ 
εμβζλειάσ του. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                   

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

36 

Ξατανόθςθ των πλθροφοριϊν που 
παρζχει ο ναυτικόσ χάρτθσ και που 
χρθςιμοποιοφνται από τον 
Ξυβερνιτθ ωσ ακολοφκωσ: 
(1) κλίμακα μικουσ, (2) κλίμακα 
πλάτουσ, (3) βάκθ και ιςοβακείσ, 
(4) κλίμακα του χάρτθ, (5) 
πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτο 
πινακίδιο του χάρτθ, (6) 
ναυτιλιακοί κίνδυνοι, (7) φάροι, (8) 
εγκαταςτάςεισ ςτθ ςτεριά, (9) 
λιμζνεσ, (10) αβακι, (11) 
επικίνδυνεσ για τθ ναυςιπλοΐα 
περιοχζσ και ςιμανςι τουσ, (12) 
ανεμολόγιο, (13) διορκϊςεισ του 
χάρτθ, (14) ςφςτθμα διαχωριςμοφ 
κυκλοφορίασ, (15) κάκε άλλθ 
πλθροφορία που κρίνεται 
ςθμαντικι.   
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

37 

 
Ξατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν 
των φάρων ωσ ακολοφκωσ: 
(1) αναγνϊριςθ των 
καταςκευαςτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν πζντε φάρων και 
αντιπαραβολι τουσ ςτο ναυτικό 
χάρτθ, 
(2) αναγνϊριςθ των 
χαρακτθριςτικϊν φωτοβολίασ 
πζντε φάρων και εφρεςι τουσ ςτο 
ναυτικό χάρτθ. 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

38 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ ςφμφωνα με το ςτίγμα 
που παρζχει το GPS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

39 
Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν πορειϊν του 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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40 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 
απόςταςθ και τθ διόπτευςθ 
ςτακερϊν ςθμείων κάνοντασ 
χριςθ του ραντάρ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                     

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

41 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ με ςυνδυαςμό 
διόπτευςθσ (με χριςθ του ραντάρ) 
και βάκουσ (με χριςθ του 
βυκομζτρου). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

42 
Πζτρθςθ πζντε διαφορετικϊν 
αποςτάςεων ςτο χάρτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

43 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ 
τριϊν διαφορετικϊν κζςεων του 
ςκάφουσ με διοπτεφςεισ δφο 
διαφορετικϊν ςθμείων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

44 

Ωπολογιςμό του χρόνου που 
χρειάηεται το ςκάφοσ να καλφψει 
μία ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ με 
μία ςτακερι ταχφτθτα, ςε ευνοϊκζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

45 

Ωπολογιςμό τθσ ταχφτθτασ που 
πρζπει να ζχει το ςκάφοσ για να 
καλφψει μία απόςταςθ ςε 
ςυγκεκριμζνο χρόνο, ςε ευνοϊκζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

46 

Ωποτφπωςθ δφο κζςεων του 
ςκάφουσ ςτο ναυτικό χάρτθ 
υπολογίηοντασ το ςτίγμα 
αναμζτρθςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                    

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

47 
Αναγνϊριςθ ςτο ραντάρ πζντε 
διαφορετικϊν ςτόχων και οπτικι 
επιβεβαίωςι τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

48 
Αναγνϊριςθ ςτο ραντάρ τριϊν 
ςτακερϊν ςθμείων τθσ ςτεριάσ και 
οπτικι επιβεβαίωςι τουσ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

49 
Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ των 
αποςτάςεων και των «ςχετικϊν» 
διοπτεφςεων τριϊν διαφορετικϊν 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 
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παραπλζοντων πλοίων / ςκαφϊν 
με τθ χριςθ του ραντάρ και του 
GPS. 

   

50 

Αποτφπωςθ ςτο ναυτικό χάρτθ των 
αποςτάςεων και των «ςχετικϊν» 
διοπτεφςεων τριϊν διαφορετικϊν 
ςτακερϊν ςθμείων τθσ ςτεριάσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

51 
Πζτρθςθ ςτο ECDIS των 
αποςτάςεων του ςκάφουσ από 
πζντε τυχαία ςθμεία. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

52 
Πζτρθςθ ςτο ECDIS των 
διοπτεφςεων από το ςκάφοσ πζντε 
τυχαίων ςθμείων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                  

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

53 
Πζτρθςθ ςτο ECDIS τριϊν 
αποςτάςεων μεταξφ τυχαίων 
ςθμείων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

54 
Εξοικείωςθ με τθ καταχϊρθςθ και 
διαγραφι ςυμβόλων, γραμμϊν και 
κειμζνου ςτο ECDIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

55 
Εξοικείωςθ με τθ ςχεδίαςθ, 
αποκικευςθ και ανάκτθςθ, 
διαγραφι ταξιδιοφ ςτο ECDIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

56 
Εξοικείωςθ με τθν αποςτολι - 
ανάγνωςθ μθνυμάτων AIS ςτο 
ECDIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

57 
Εξοικείωςθ με τθ διόρκωςθ του 
χάρτθ ςτο ECDIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

58 
Χριςθ τθσ εντολισ AHEAD του 
ECDIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                  

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

59 
Ξατανόθςθ τθσ εντολισ DEGAUSS 
ςτο ECDIS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

60 
Χριςθ τθσ εντολισ Π.Σ.Β. ςτο 
ECDIS και ςτο GPS. 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 
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61 

Αναγνϊριςθ των ςτοιχείων πζντε 
διαφορετικϊν παραπλζοντων 
πλοίων / ςκαφϊν με παρατιρθςθ 
των φανϊν ναυςιπλοΐασ τουσ 
*(μικοσ κατά προςζγγιςθ, είδοσ, 
πορεία (εφόςον κινοφνται)+. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

62 

Αναγνϊριςθ ςτοιχείων πλεφςθσ 
πζντε διαφορετικϊν κινοφμενων 
ςτόχων ςτο ραντάρ (αν θ πορεία 
τουσ δθμιουργεί κίνδυνο 
ςφγκρουςθσ, αν 
«διαςταυρϊνονται» με τθν πορεία 
του ςκάφουσ και αν κα 
«περάςουν» από τθ πρφμνθ ι τθν 
πλϊρθ του κακϊσ και κάκε 
απαραίτθτθ μεταβολι τθσ πορείασ 
του ςκάφουσ προσ αποφυγι 
ςφγκρουςθσ με παραπλζοντα). 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

63 

Εξοικείωςθ με τουσ όρουσ που 
χρθςιμοποιοφνται για να 
περιγράψουν τθ πλεφςθ 
παραπλζοντων πλοίων / ςκαφϊν, 
ιτοι (1) καταφκάνον, (2) 
καταφκανόμενο, (3) διαςταφρωςθ 
πορειϊν, (4) εν όψει αλλιλων, (5) 
αυξανόμενθσ, ελατοφμενθσ και 
ςτακερισ διόπτευςθσ.   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

64 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ προβαίνει ο Ξυβερνιτθσ 
του ςκάφουσ ςε κάκε μία από τισ 
περιπτϊςεισ του αρικμ.63 
κζματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                   

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

65 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
παράδοςθσ πθδαλιοφχθςθσ του 
ςκάφουσ, ιτοι πλθροφορίεσ που 
παρζχονται ςτον επόμενο 
πθδαλιοφχο κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ και τθσ νφχτασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

66 

Ξατανόθςθ των παραγόντων που 
επθρεάηουν τθν πλεφςθ του 
ςκάφουσ, ιτοι το βάροσ του, ο 
άνεμοσ, τα ρεφματα, τυχόν βλάβεσ 
ι δυςλειτουργίεσ, ελεφκερεσ 
επιφάνειεσ κ.α. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

67 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
«flaps». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

68 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
«trim» ςτισ εξωλζμβιεσ μθχανζσ. 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
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……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

 
ΧΕΛΛΣΜΟΛ 

 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

69 

Εκτζλεςθ πλεφςθσ ςφμφωνα με τισ 
εντολζσ του Ξυβερνιτθ για χρονικό 
διάςτθμα δζκα λεπτϊν ωσ 
ακολοφκωσ: (1) εξοικείωςθ με τα 
χειριςτιρια των μθχανϊν (πρόςω - 
ανάποδα), (2) εξοικείωςθ με τα 
«όρια» του πθδαλίου, (3) αλλαγι 
πορειϊν και ςτακεροποίθςθ 
ςκάφουσ ςε ζκαςτθ πορεία, (4) 
απότομθ ςτροφι, (5) τιρθςθ 
αςφαλοφσ ταχφτθτασ, (6) 
ακινθτοποίθςθ του ςκάφουσ και 
αναπόδιςθ με ςτακερι πορεία, (7) 
παρακολοφκθςθ των ενδείξεων 
των μθχανϊν από τα αντίςτοιχα 
όργανα, (8) προςεκτικι επιτιρθςθ 
και ανάλυςθ τθσ περιοχισ πλεφςθσ 
(παραπλζοντα πλοία - ςκάφθ, 
ναυτιλιακι κίνδυνοι κ.α.). 

 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ναυςιπλοΐα                                                                                                                                                  

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

70 

Εκτζλεςθ χειριςμϊν 
απομάκρυνςθσ από τον προβλιτα 
ι από άλλο πλοίο / ςκάφοσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ξυβερνιτθ ωσ ακολοφκωσ: 
(1) ζλεγχοσ κζςεων πλθρϊματοσ 
και ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με 
τθν ζναρξθ χειριςμϊν, (2) 
απομάκρυνςθ ςχοινιϊν (ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του Ξυβερνιτθ), 
(3) χριςθ «παραβλθμάτων» 
(εφόςον κρίνεται αναγκαίο), (4) 
απομάκρυνςθ τθσ πρφμνθσ από 
τον προβλιτα, (5) απομάκρυνςθ 
του ςκάφουσ από τον προβλιτα 
και απόπλουσ. 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

71 

Εκτζλεςθ χειριςμϊν παραβολισ 
του ςκάφουσ ςτον προβλιτα ι ςε 
άλλο πλοίο / ςκάφοσ ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του Ξυβερνιτθ ωσ 
ακολοφκωσ: 
(1) ζλεγχοσ κζςεων πλθρϊματοσ 
και ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με 
τθν ζναρξθ χειριςμϊν, (2) ζλεγχοσ 
του πρόςω - ανάποδα των 
μθχανϊν πριν τθν προςζγγιςθ του 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
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ςκάφουσ ςτον προβλιτα, (3) 
προςζγγιςθ με χαμθλι ταχφτθτα 
και υπό γωνία 45ο (ι άλλθ εφόςον 
κρίνεται απαραίτθτο), (4) χριςθ 
του πθδαλίου, των μθχανϊν κακϊσ 
και των «μπαλονιϊν» και των 
ςχοινιϊν (εφόςον απαιτοφνται) για 
τθν παραβολι του ςκάφουσ, (5) 
αςφάλιςθ του ςκάφουσ με τα 
ςχοινιά. 

72 

Εκτζλεςθ χειριςμϊν για 
αποβίβαςθ ατόμου από τθν πλϊρθ 
ςε προβλιτα ι άλλο ςκάφοσ χωρίσ 
το ςκάφοσ να προςδζςει, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ξυβερνιτθ ωσ ακολοφκωσ: 
(1) ζλεγχοσ κζςεων πλθρϊματοσ 
και ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με 
τθν ζναρξθ χειριςμϊν, (2) ζλεγχοσ 
του πρόςω - ανάποδα των 
μθχανϊν πριν τθν προςζγγιςθ του 
ςκάφουσ ςτον προβλιτα, (3) 
προςζγγιςθ του προβλιτα με 
χαμθλι ταχφτθτα και πορεία 
κάκετθ (ι άλλθ εφόςον κρίνεται 
απαραίτθτο), (4) μετά τθν επαφι 
με τον προβλιτα, ακινθτοποίθςθ - 
ςτακεροποίθςθ του ςκάφουσ 
μζχρι τθν αποβίβαςθ του ατόμου, 
(5) μετά τθν αποβίβαςθ του 
ατόμου απομάκρυνςθ του 
ςκάφουσ από τον προβλιτα. 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ                                                                                                        

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

73 
Ξατανόθςθ των αρμοδιοτιτων του 
προςωπικοφ καταςτρϊματοσ.      

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

74 

Εξοικείωςθ με τον τφπο, τα 
χαρακτθριςτικά και τθ χριςθ των 
ςχοινιϊν που χρθςιμοποιοφνται 
ςτα περιπολικά ςκάφθ ιτοι: 
(1) υλικό καταςκευισ, (2) 
περιοριςμοί ςτθ χριςθ τουσ, (3) 
αποκικευςθ, 
(4) ςυντιρθςθ, (5) περιοδικοί 
ζλεγχοι. 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

75 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«τςακιςτι». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

76 Εξοικείωςθ με τον κόμπο ……………………… ……………………… ……………………… 
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«καντθλίτςα».  
……………………… 
 

 
……………………… 
 

 
……………………… 
 

77 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«ςταυρόκομποσ».     

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

78 
Εξοικείωςθ με τον κόμπο 
«γαϊδουρόκομποσ». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ                                                                                                        

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

79 
Εξοικείωςθ με το δζςιμο ςχοινιοφ 
ςε «μπίντα» του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

80 
Ξατανόθςθ τθσ χριςθσ των 
«παρεμβυςμάτων» του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

81 

Χριςθ των «παρεμβυςμάτων» από 
τθν πλϊρθ κατά τθν πρόςδεςθ του 
ςκάφουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ξυβερνιτθ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

82 

Χριςθ των «παρεμβυςμάτων» από 
τθ πρφμνθ κατά τθν πρόςδεςθ του 
ςκάφουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ξυβερνιτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

83 

Χριςθ ςχοινιϊν ςτθν πλϊρθ του 
ςκάφουσ κατά τθν πρόςδεςθ και 
απόδεςι του, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Ξυβερνιτθ.     

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

84 

Χριςθ ςχοινιϊν ςτθ πρφμνθ του 
ςκάφουσ κατά τθν πρόςδεςθ και 
απόδεςι του, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Ξυβερνιτθ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ                                                                                                         

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

85 
Ξατανόθςθ τθσ χριςθσ του 
«heaving line». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

86 
Αναγνϊριςθ του είδουσ τθσ 
άγκυρασ του περιπολικοφ 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

87 
Επίδειξθ του χϊρου αποκικευςθσ 
τθσ αλυςίδασ τθσ άγκυρασ.     

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 

……………………… 
 
……………………… 
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88 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
«εργάτθ» τθσ άγκυρασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

89 

Χριςθ τθσ άγκυρασ («πόντιςθ» και 
«βιράριςμα») μικροφ περιπολικοφ 
ςκάφουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ξυβερνιτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

90 

Ξατανόθςθ του τρόπου ελζγχου 
τθσ αςφαλοφσ αγκυροβολίασ και 
των αιτιϊν που δφνανται να τθν 
επθρεάςουν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ                                                                                                         

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

91 
Αναγνϊριςθ των υπερκαταςκευϊν 
του ςκάφουσ.   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

92 

Ξατανόθςθ των όρων: (1) ςτεγανι 
υποδιαίρεςθ, (2) ςτεγανι φρακτι,  
(3) υδατοςτεγανότθτα, (4) 
υδατοςτεγϊν κυρϊν, (5) 
πυροςτεγϊν κυρϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

93 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
«αςφάλιςθσ» του εξοπλιςμοφ 
καταςτρϊματοσ του ςκάφουσ ςτθν 
περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν 
ςυνκθκϊν.   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

94 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
πλθρϊματοσ πριν και μετά τον 
απόπλου του ςκάφουσ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

95 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
πλθρϊματοσ πριν και μετά τον 
κατάπλου του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

96 

Ξατανόθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
ζπαρςθσ και υποςτολισ ςθμαίασ 
«εν πλω» και «εν όρμω». Ζπαρςθ - 
υποςτολι αυτισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα καταςτρϊματοσ                                                                                                        

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

97 
Εξοικείωςθ με τουσ όρουσ 
«υπινεμθ» και «προςινεμθ» 
πλευρά του ςκάφουσ.   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



235 

 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

98 
Ξατανόθςθ των κακθκόντων του 
προςωπικοφ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

99 

Ξατανόθςθ των ελζγχων που 
διενεργοφνται «εν πλω» και «εν 
όρμω» των μθχανϊν, των 
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων, των 
ςυςκευϊν, του εξοπλιςμοφ και των 
χϊρων του μθχανοςταςίου, του 
θλεκτροςταςίου, των 
υδροςυλλεκτϊν, τθσ ςτάκμθσ των 
δεξαμενϊν. 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

100 

Χυηιτθςθ για τον τρόπο 
τροφοδοςίασ των μθχανϊν, των 
μθχανθμάτων, των οργάνων, των 
ςυςκευϊν ναυςιπλοΐασ και 
τθλεπικοινωνιϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

101 
Ξατανόθςθ τθσ προετοιμαςίασ 
«μθχανοςταςίου» προ απόπλου και 
τθσ αποκατάςταςθσ μετά κατάπλου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ                                                                                        

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

102 
Αναγνϊριςθ του τφπου των 
προωςτιριων μθχανϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

103 
Αναγνϊριςθ του τφπου των μζςων 
πρόωςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

104 

Χυηιτθςθ επί των πλεονεκτθμάτων 
και μειονεκτθμάτων όςον αφορά 
τθν επιλογι των προωςτιριων 
ςυςκευϊν ανά τφπο περιπολικοφ 
πλοίου - ςκάφουσ.   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

105 

Χυμμετοχι ςτθν απάντλθςθ υδάτων 
ςε πλοίο κακϊσ και ςε ςκάφοσ 
(θλεκτρικι - χειροκίνθτθ) προσ 
κατανόθςθ διαδικαςίασ και 
εμπζδωςθ τθσ ςθμαντικότθτασ - 
δυςκολίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Ξυβερνιτθ ι του Αϋ Πθχανικοφ.     

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

106 
Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν 
τροφοδοςίασ και μετάγγιςθσ 
καυςίμου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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107 

Εξοικείωςθ με τθν μζτρθςθ 
καυςίμου, ελαίου, νεροφ, ςτισ 
δεξαμενζσ καυςίμου, ποςίμου, fore 
peak, ballast. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ                                                                                                                 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

108 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ πυρκαγιάσ ςτο  
μθχανοςτάςιο ι ςτθν εξωλζμβια 
μθχανι/ζσ του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

109 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ απϊλειασ του 
πθδαλίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

110 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ προςάραξθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

111 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ ςφγκρουςθσ με 
βυκιςμζνο αντικείμενο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

112 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ υψθλισ 
κερμοκραςίασ ψφξθσ τθσ κφριασ 
μθχανισ.       

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

113 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ απϊλειασ πίεςθσ 
λαδιοφ τθσ κφριασ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ                                                                                                                 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

114 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ απϊλειασ 
ςτροφϊν τθσ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

115 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ αδυναμίασ 
εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

116 

 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ ςτθν 
προπζλα. 
 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ                                                                                                                

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

118 
Ξατανόθςθ των βαςικϊν ενδείξεων 
τθσ ςυςκευισ VHF και εξοικείωςθ 
με βαςικζσ λειτουργίεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

119 

Εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία 
αποςτολισ ςιματοσ κινδφνου (ςε 
προςομοίωςθ) διά ηϊςθσ ι με τθν 
τεχνικι DSC. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

120 

Ξατανόθςθ των ενεργειϊν που 
πρζπει να αναλθφκοφν μετά από 
μια εςφαλμζνθ εκπομπι κινδφνου 
μζςω DSC. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

121 

Ξατανόθςθ των ελζγχων προ τθσ 
ζναρξθσ ραδιοτθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ (ζλεγχοι για τυχόν 
άλλεσ εκπομπζσ, ρφκμιςθ τθσ 
ιςχφοσ εκπομπισ, προετοιμαςία 
του μθνφματοσ προσ 
ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου 
εκπομπισ, κλπ). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

122 
Εκτζλεςθ δοκιμαςτικισ 
ραδιοτθλεφωνικισ ανταπόκριςθσ 
με Οιμενικι αρχι. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

123 

Εκτζλεςθ δοκιμαςτικισ 
ραδιοτθλεφωνικισ ανταπόκριςθσ 
με παράκτιο ςτακμό ςτο κανάλι 16 
και αλλαγι ςε κανάλι εργαςίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ                                                                                                                

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

124 

Εκτζλεςθ δοκιμαςτικισ κλιςθσ 
DSC (individual call) με παράκτιο 
ςτακμό ςτο κανάλι 70 και αλλαγι 
ςε κανάλι εργαςίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

125 

Ξατανόθςθ τθσ διάκριςθσ ςθμάτων 
κινδφνου (distress - MAYDAY), 
επείγοντοσ (PAN - PAN), 
αςφαλείασ (SECURITE). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

126 Ξατανόθςθ διαδικαςίασ που ……………………… ……………………… ……………………… 

117 

 
Ξατανόθςθ των ενεργειϊν του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ 
ςτθν περίπτωςθ απϊλειασ 
θλεκτρικισ ιςχφοσ.      
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ακολουκείται κατά τθ λιψθ 
ςυναγερμοφ κινδφνου (αναμονι - 
ανταπόκριςθ - αναμεταβίβαςθ). 

 
……………………… 
 

 
……………………… 
 

 
……………………… 
 

127 

Ξατανόθςθ των βαςικϊν 
πλθροφοριϊν που κα πρζπει να 
ςυγκεντρωκοφν κατά τθ λιψθ ενόσ 
ςυναγερμοφ κινδφνου και 
μετζπειτα να αναμεταβιβαςτοφν 
ςτθν αρμόδια για τθν 
αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ 
υπθρεςία. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

128 
Ακρόαςθ εκπομπισ πλθροφοριϊν 
ναυτιλιακισ αςφάλειασ (MSI) και 
επιχειρθςιακι αξιοποίθςι τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

129 

Χυηιτθςθ για τθν επίδραςθ των 
καιρικϊν ςυνκθκϊν και των 
φάςεων τθσ θμζρασ κατά τθ 
διεξαγωγι επικοινωνιϊν ςε 
μεςαίεσ/υψθλζσ ςυχνότθτεσ 
(MF/HF). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ                                                                                                                

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

130 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ του βζλτιςτου μζςου 
επικοινωνίασ κατά περίπτωςθ, 
ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ 
ςυνκικεσ και ανάγκεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

131 
Εξοικείωςθ με τθν τιρθςθ του 
θμερολογίου αςυρμάτου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

132 
Ξατανόθςθ του όρου «περιοχι 
αρμοδιότθτασ» και υποτφπωςι τθσ 
ςτο ναυτικό χάρτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

133 
Ξατανόθςθ τθσ «επιχειρθςιακισ 
υπαγωγισ» του ςκάφουσ ανά τφπο 
αποςτολισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

134 

Ξατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ 
εκτζλεςθσ αναγνωριςτικϊν πλόων 
από τον Ξυβερνιτθ με το ςκάφοσ 
του ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ 
του κακϊσ και των ςτοιχείων που 
πρζπει να ςυλλζξει κατά τθ 
διάρκεια των πλόων αυτϊν.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ                                                                                                       

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

135 

Χυηιτθςθ για τουσ παράγοντεσ και 
τισ ςυνκικεσ από τισ οποίεσ 
εξαρτάται θ επιλογι περιπολικϊν 
ςκαφϊν για εκτελζςεισ 
επιχειριςεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

136 

Ξατανόθςθ των αποςτολϊν που 
ςυνικωσ εκτελοφνται από τα 
περιπολικά ςκάφθ ανά περιοχι 
ςτθ Ελλθνικι επικράτεια (π.χ. 
Αν.Αιγαίο - αντιμετϊπιςθ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ, 
καλάςςια περιοχι Κυκλάδων - 
διακομιδζσ αςκενϊν και αλιεία 
κ.α.). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

137 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
Ωπθρεςία Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ 
(Vessel Traffic Service (VTS).  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

138 

 
Χυηιτθςθ για τισ περιπολίεσ που 
διενεργοφνται για τον ζλεγχο τθσ 
αλιευτικισ δραςτθριότθτασ και τισ 
ενζργειεσ του Ξυβερνιτθ και του 
πλθρϊματοσ κατά τθν προςζγγιςθ 
αλιευτικϊν ςκαφϊν προκειμζνου 
διενεργθκοφν οι εν λόγω ζλεγχοι 
όςον αφορά: (1) τουσ χειριςμοφσ, 
(2) τα  μζτρα αςφαλείασ κατά τθν 
τυχόν πρόςδεςθ πάνω ςτο 
αλιευτικό, (3) τθν τυχόν επιβίβαςθ 
μελϊν του πλθρϊματοσ ςτο 
αλιευτικό, (4) τθ διενζργεια 
ελζγχου με μζτριεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ.  
(5) τυχόν άλλεσ παραμζτρουσ.   
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

139 

Χυηιτθςθ για τισ νυχτερινζσ 
περιπολίεσ που διενεργοφνται για 
τθν πάταξθ τθσ παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ, του 
λακρεμπορίου, τθσ διακίνθςθσ 
ναρκωτικϊν και όπλων, όςον 
αφορά: (1) τα ναυτιλιακά όργανα 
και εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί ο 
Ξυβερνιτθσ, (2) τα μζτρα 
αυτοπροςταςίασ του πλθρϊματοσ. 
(3) τυχόν επιβίβαςθ προςωπικοφ 
ενίςχυςθσ. 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ                                                                                                       

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

140 

Χυηιτθςθ για τισ περιπολίεσ που 
διενεργοφνται ςτο πλαίςιο 
πρόλθψθσ τθσ καλάςςιασ 
ρφπανςθσ και προςταςίασ του 
καλαςςίου περιβάλλοντοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

141 

Χυηιτθςθ για τισ κοινζσ 
επιχειριςεισ που διενεργοφνται με 
τα λοιπά ςϊματα αςφαλείασ 
(ΕΟ.ΑΧ., Υυροςβεςτικι), με τισ  
Ζνοπλεσ Δυνάμεισ (Υ.Ρ., Χ.., Υ.Α.) 
κακϊσ και με τθ Γενικι Γραμματεία 
Υολιτικισ Υροςταςίασ). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

142 

Χυηιτθςθ για τισ επιχειριςεισ 
ζρευνασ και διάςωςθσ όςον 
αφορά: (1) τθν υπαγωγι ςτο 
ΕΞΧΕΔ, (2) τισ ενζργειεσ του 
Ξυβερνιτθ και του πλθρϊματοσ,  
(3) τθν ετοιμότθτα του ςκάφουσ 
που απαιτείται, (4) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.    

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

143 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ για 
διακομιδζσ αςκενϊν όςον αφορά: 
(1) τα μζτρα αςφάλειασ κατά τθ 
μεταφορά του αςκενοφσ, (2) τουσ 
περιοριςμοφσ, (3) τθν εκτζλεςθ τθσ 
κίνθςθσ από το ςκάφοσ εφόςον 
δεν υφίςταται προςφορότερο 
μζςο για να εκτελζςει τθ 
μεταφορά, (4) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.    

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

144 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ που 
εκτελεί το ςκάφοσ ςτο πλαίςιο 
ςυνδρομισ ςε άλλουσ φορείσ του 
δθμοςίου (για παράδειγμα 
μεταφορά υλικοφ και προςωπικοφ 
κατά τισ πανελλινιεσ εξετάςεισ και 
τισ εκλογζσ, κλιμακίων για 
διενζργεια ελζγχων, ςυνεργείων 
για τθν εκτζλεςθ επιςκευϊν κ.α. 
όςον αφορά: (1) τθν επιβίβαςθ 
των προςϊπων, (2) τθν προςταςία 
των μεταφερόμενων υλικϊν, (3) 
τουσ περιοριςμοφσ που υφίςτανται 
κατά τθ μεταφορά  εξοπλιςμοφ, (4) 
τυχόν άλλεσ παραμζτρουσ.    
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ ςκάφουσ                                                                                                       

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

145 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ 
μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ για 
τθν προςταςία ατόμων ι / και 
υλικϊν, εγκαταςτάςεων, μζςων, 
ιςτιοδρομιϊν κ.α. όςον αφορά: (1) 
τισ ενζργειεσ του Ξυβερνιτθ, (2) 
τθν ετοιμότθτα και προςταςία του 
πλθρϊματοσ, (3) τθν ετοιμότθτα 
και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ, (4) 
τυχόν άλλεσ παραμζτρουσ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

146 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ 
ςυνδρομισ ςε υπθρεςίεσ των 
Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. Ωπθρεςία 
Φάρων, Ωδρογραφικι Ωπθρεςία, 
Γεωγραφικι Ωπθρεςία Χτρατοφ 
Διοίκθςθ Ωποβρυχίων 
Ξαταςτροφϊν κ.α.) όςον αφορά:  
(1) τα μζτρα αςφάλειασ που 
λαμβάνονται ςτο ςκάφοσ κατά τθν 
επιβίβαςθ προςωπικοφ και 
εξοπλιςμοφ, (2) τυχόν μζτρα που 
λαμβάνονται από τον Ξυβερνιτθ 
και το πλιρωμα (π.χ. κατά τθ 
ςυνδρομι ςε εξουδετερϊςεισ 
πυρομαχικϊν, κατά τθ προςζγγιςθ 
μικρονιςων για επιςκευι 
φαναριϊν από τθν Ωπθρεςία 
Φάρων κ.α.), (3) τυχόν άλλεσ 
παραμζτρουσ.   

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

147 

Χυηιτθςθ για τισ αποςτολζσ 
ςυμμετοχισ ςε εκιμοτυπικζσ 
εκδθλϊςεισ για λιψθ μζτρων 
τάξθσ (π.χ. Αγιαςμόσ υδάτων ςτο 
λιμάνι). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

148 

Χυηιτθςθ για τθ ςυμμετοχι ςε 
περιπολίεσ ςτο πλαίςιο:  
(1) ερευνθτικϊν προγραμμάτων, 
(2) αςκιςεων ετοιμότθτασ των 
Ενόπλων Δυνάμεων, (3) 
εκπαιδεφςεων (τθσ Π.Ω.Α., του 
Χ.ΞΩ.ΥΕΦ.Χ., κ.α.), (4) παροχισ 
κοινωνικοφ ζργου (μεταφορά 
φαρμάκων, μεταφορά ιερζων για 
τζλεςθ λειτουργιϊν, μεταφορά 
πολιτϊν από αποκλειςμζνα νθςιά 
κ.α.), (5) άλλεσ περιπτϊςεισ. 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςκάφουσ                                                                                                        

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 
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149 

Χυηιτθςθ για τθν επιρροι που 
αςκοφν ςτθν επιχειρθςιακι 
ετοιμότθτα ςκάφουσ οι ακόλουκεσ 
κεματικζσ ενότθτεσ:  
(1) καφςιμα - λιπαντικά, (2) 
εξοπλιςμόσ καταςτρϊματοσ, (3) 
εξοπλιςμόσ μθχανισ, (4) 
εξοπλιςμόσ επικοινωνιϊν, (5) 
ςωςτικά μζςα, (6) κατάςταςθ 
καταςτρϊματοσ, υφάλων , εξάλων 
ι μπαλονιϊν (εφόςον πρόκειται 
για πνευςτό ςκάφοσ), (7) 
θλεκτρολογικόσ τομζασ, (8) 
εξοπλιςμόσ γζφυρασ, (9) εφόδια,  
(10) μζςα προϊςεωσ και 
πθδαλιουχίασ.    

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

150 

Εξοικείωςθ με τα μζτρα που 
λαμβάνονται ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ όςον αφορά: 
(1) τθν αναγκαςτικι πρόςδεςθ ςε 
επικίνδυνα από κζμα αςφάλειασ 
λιμάνια (μικρά βάκθ, προβλιτεσ 
χαμθλοί ι με καταςκευαςτικζσ 
δυςλειτουργίεσ), 
(2) τα μζτρα αςφάλιςθσ του 
ςκάφουσ ςτο λιμάνι όταν 
επίκεινται δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, (3) μζτρα που 
λαμβάνονται για τθ προςταςία του 
ςκάφουσ από ζκνομεσ ενζργειεσ 
(εφόςον απαιτείται). 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ετοιμότθτα και αςφάλεια πλθρϊματοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

151 

Ξατανόθςθ των περιπτϊςεων που 
απαιτείται θ «άμεςθ» ετοιμότθτα 
του πλθρϊματοσ και με ποιουσ 
τρόπουσ αυτι εξαςφαλίηεται. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

152 

Ξατανόθςθ των λόγων που θ 
ςωματικι και ψυχολογικι 
κατάςταςθ των μελϊν του 
πλθρϊματοσ  αποτελοφν κφριο 
κριτιριο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
μία περιπολία ι ςε αποςτολι. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ετοιμότθτα και αςφάλεια πλθρϊματοσ                                                                                                 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

153 

Ξατανόθςθ των κινδφνων που 
παρουςιάηονται για το πλιρωμα 
όταν το ςκάφοσ πλζει ςε δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ και τα 
προλθπτικά μζτρα που λαμβάνονται 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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για τθν αςφάλειά τουσ. 

154 

Ξατανόθςθ των περιπτϊςεων κατά 
τισ οποίεσ τα μζλθ του πλθρϊματοσ 
πρζπει να εργάηονται φορϊντασ το 
ατομικό τουσ ςωςίβιο.      

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

155 

Χυηιτθςθ επί κεμάτων αςφάλειασ 
εργαςίασ ςτα περιπολικά ςκάφθ 
όςον αφορά: 
(1) ρουχιςμό και υποδιματα κατά 
τθ διάρκεια επιχειριςεων υπό 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, (2) 
προςτατευτικό εξοπλιςμό και 
ενδυμαςία κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, τθ χριςθ 
υλικϊν και εργαλείων, (3) είςοδο ςε 
κλειςτοφσ χϊρουσ, (4) άλλεσ 
περιπτϊςεισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

156 

Εξοικείωςθ με τα διενεργοφμενα 
γυμνάςια, αςκιςεισ και 
ενθμερωτικζσ ςυηθτιςεισ που 
πρζπει να διενεργοφνται μεταξφ των 
μελϊν του πλθρϊματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ρυροπροςταςία - πυρόςβεςθ και ςωςτικά μζςα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

157 
Ξατανόθςθ του τρόπου κακζλκυςθσ 
τθσ πνευςτισ ςωςίβιασ ςχεδίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ρυροπροςταςία - πυρόςβεςθ και ςωςτικά μζςα                                                                                 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

158 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ενεργοποίθςθσ (αυτόματθσ / 
χειροκίνθτθσ) τθσ πνευςτισ 
ςωςίβιασ ςχεδίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

159 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
υδροςτατικοφ μθχανιςμοφ τθσ 
πνευςτισ ςχεδίασ. Αναγνϊριςθ τθσ 
χρονικισ τουσ ιςχφοσ.       

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

160 
Εξοικείωςθ με τθ χριςθ, ςυντιρθςθ 
και αποκικευςθ τθσ ςτολισ 
εμβαπτίςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

161 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ, ςυντιρθςθ 
και αποκικευςθ, των ατομικϊν 
ςωςιβίων και του εξοπλιςμοφ που 
φζρουν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

162  

Ξατανόθςθ τθσ χριςθσ των 
κυκλικϊν ςωςιβίων *(με ςχοινί, με 
φωτιςτικό ςιμα, με καπνογόνο 
(Π.Σ.Β)+ κακϊσ και τθσ χριςθσ / 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ςυντιρθςθσ των παρελκόμενϊν 
τουσ.  

163 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
φωτιςτικϊν ςθμάτων και τθσ 
ςωςτισ αποκικευςισ τουσ. 
Αναγνϊριςθ τθσ χρονικισ τουσ 
ιςχφοσ.       

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ρυροπροςταςία - πυρόςβεςθ και ςωςτικά μζςα                                                                                

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

164 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
EPIRB (Emergency Position Indicating 
Radio Beacon). Αναγνϊριςθ τθσ 
χρονικισ ιςχφοσ τθσ μπαταρίασ. 
Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ 
λανκαςμζνθσ ενεργοποίθςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

165 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςκευισ SART (Search And Rescue 
Transponder). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

166 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
«ορμιδοβόλου ςυςκευισ». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ρροςταςία καλαςςίου περιβάλλοντοσ από το ςκάφοσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

167 

Χυηιτθςθ για τουσ κινδφνουσ που 
υπάρχουν κατά τθ πετρζλευςθ του 
ςκάφουσ και τα μζτρα που 
λαμβάνονται με ςκοπό τθν 
απάλειψι τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

168 

 
Ξατανόθςθ του τρόπου διαχείριςθσ 
απορριμμάτων του ςκάφουσ. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Ρροςταςία καλαςςίου περιβάλλοντοσ από το ςκάφοσ                                                                      

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

169 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ βιολογικοφ 
κακαριςμοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

170 
Ξατανόθςθ του τρόπου απάντλθςθσ 
υδροςυλλεκτϊν μζςω τθσ ςυςκευισ 
Oily water separator.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Μετεωρολογία και καιρικά φαινόμενα 
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A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

171 

Χυηιτθςθ για τα ςυνθκζςτερα 
καιρικά φαινόμενα που 
εμφανίηονται ςτισ Ελλθνικζσ 
κάλαςςεσ κατά τόπουσ και κατά 
περιόδουσ, τα τοπικά απρόβλεπτα 
καιρικά φαινόμενα και πωσ αυτά 
επθρεάηουν τθν αξιοπλοΐα του 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

172 

Χυηιτθςθ και εξοικείωςθ με τισ 
πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τον καιρό 
ιτοι: 
(1) από Οιμεναρχεία, (2) από τθν 
Ε.Π.Ω., (3) από το διαδίκτυο, (4) από 
τα Π.Π.Ε., (5) από τοπικζσ μαρίνεσ, 
(6) από παραπλζοντα ςκάφθ (ιδίωσ 
αλιευτικά),  
(7) από το NAVTEX (απλι αναφορά), 
(8) από παρατθριςεισ τοπικϊν 
φαινομζνων και ςθμαδιϊν, (9) από 
τυχόν άλλεσ.      

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

173 

Ερμθνεία και αναφορά του καιροφ 
θμζρασ (άνεμοσ, ορατότθτα, 
κερμοκραςία, υγραςία) κακϊσ και 
πρόβλεψθ αυτοφ. Χυςχζτιςθ του 
καιροφ με το πρόγραμμα 
περιπολιϊν και εργαςιϊν του 
ςκάφουσ.         

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Μετεωρολογία και καιρικά φαινόμενα                                                                                                 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

174 
Εξοικείωςθ με τουσ όρουσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο 
μετεωρολογικό δελτίο.      

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Δεξαμενιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

175 

Ξατανόθςθ των εργαςιϊν 
ςυντιρθςθσ τθσ άγκυρασ, τθσ 
αλυςίδασ και του εργάτθ τθσ 
άγκυρασ κατά τθν περίοδο του 
δεξαμενιςμοφ.     

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

176 

Ξατανόθςθ των 
προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν 
του πλθρϊματοσ πριν τθν ζναρξθ 
του δεξαμενιςμοφ του ςκάφουσ και 
των αντίςτοιχων εργαςιϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

177 
Αναγνϊριςθ των βαςικϊν εργαςιϊν 
που διενεργοφνται ςτο ςκάφοσ ςτον 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
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τομζα καταςτρϊματοσ και μθχανισ, 
όταν ανελκφεται ςε ναυπθγείο ι 
όταν βρίςκεται  
«εν όρμω». 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

178 
Αςφάλεια του ςκάφουσ κατά τθν 
ανζλκυςθ, κακζλκυςθ και παραμονι 
του ςτο ναυπθγείο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 

ΚEMATIKH ENOTHTA Δεξαμενιςμόσ                                                                                                                                                 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

179 

Αναγνϊριςθ των δοκιμϊν που 
διενεργοφνται μετά το πζρασ του 
δεξαμενιςμοφ και τθν κακζλκυςθ 
του ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

180 

Αναγνϊριςθ των υλικϊν και 
εργαλείων που ςυνικωσ 
χρθςιμοποιοφνται κατά τθ 
ςυντιρθςθ / δεξαμενιςμοφ του 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

181 

Εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία 
προετοιμαςίασ ανζλκυςθσ - 
κακζλκυςθσ κακϊσ και 
ρυμοφλκθςθσ τρζιλερ πνευςτοφ ι 
πολυεςτερικοφ «μικροφ» ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

182 

Εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία 
προετοιμαςίασ ανζλκυςθσ - 
κακζλκυςθσ με χριςθ γερανοφ 
πνευςτοφ ι πολυεςτερικοφ «μικροφ 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Θμερολόγιου πλοίου  

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

183 

Εξοικείωςθ με τθ δομι, τισ 
πλθροφορίεσ και τθ χριςθ των 
πλθροφοριϊν που καταχωροφνται 
ςτο θμερολόγιο του ςκάφουσ: 
(1) θμερομθνίεσ, ϊρεσ, (2) ςτοιχεία 
ςκοπϊν, (3) ςτοιχεία επιβαινόντων, 
(4) προγραμματιςμζνεσ / ζκτακτεσ 
κινιςεισ του ςκάφουσ, (5) 
μετεωρολογικά δελτία, (6) ςτοιχεία 
ςκαφϊν που ελζγχονται (ιδιωτικά, 
αλιευτικά κ.α.),  
(7) κζςεισ ςκάφουσ , (8) 
ανεφοδιαςμοί ςκάφουσ, (9) βλάβεσ, 
(10) εργαςίεσ, 
(11) άλλα ςυμβάντα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Θμερολόγιου πλοίου                                                                                                                                  
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A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

ΛΟΛΡΑ ΕΓΓΑΦΑ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

184 

Εξοικείωςθ με τα υπόλοιπα βιβλία 
που τθροφνται ςε ζνα περιπολικό 
ςκάφοσ (Θμερολόγιο Πθχανισ, 
εγχειρίδια πλοίου, εξοπλιςμοφ, 
ςυςκευϊν και μθχανϊν - 
μθχανθμάτων). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

185 
Αναγνϊριςθ των Χχεδίων του πλοίου 
/ ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

186 

Εξοικείωςθ με τον Ξανονιςμό 
Οειτουργία Υλοίων / Χκαφϊν Ο.Χ.-
ΕΟ.ΑΞΨ. 04/07 και τθν εφαρμογι του 
ςτα ςκάφθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

 
1. Σι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν όλα τα κεματικά αντικείμενα του παρόντοσ εγχειριδίου. 

2. Εφόςον κάποιο κζμα δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί κα αναγράφεται και προςυπογράφεται από τουσ 

εκπαιδευτζσ ο αντικειμενικόσ λόγοσ μθ ολοκλιρωςισ του.  

3. Αν κάποιο κζμα τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ δεν καλφπτεται ςε μία επίςκεψθ ςε περιπολικό ςκάφοσ, 

κα μζνει κενό και κα καλφπτεται ςε επίςκεψθ ςε άλλο περιπολικό ςκάφοσ.     

4. Σι εκπαιδευτζσ κα δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε όλα τα κεματικά αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ 

παρζχοντασ κάκε δυνατι πλθροφορία και γνϊςθ. 

5. Ξατά τθ διάρκεια των χειριςμϊν του περιπολικοφ ςκάφουσ οι εκπαιδευόμενοι κα ακολουκοφν 

απαρζγκλιτα τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ - εντολζσ των Ξυβερνθτϊν / Πθχανικϊν.   

6. Χε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτζσ μποροφν να ηθτιςουν διευκρινίςεισ - κατευκυντιριεσ οδθγίεσ από 

τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ. 

7. Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν φφλαξθ και 

τθν καλι κατάςταςθ του παρόντοσ εγχειριδίου. 

8. Ψο εγχειρίδιο πρακτικισ εκπαίδευςθσ, μετά τθν παράδοςι του ςτθ Χχολι από τον εκπαιδευόμενο, 

φυλάςςεται για τρία (03) χρόνια και μετά καταςτρζφεται. 
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 Ονοματεπϊνυμο Δοκίμου: .................................................. 

 ................................................................................................... 

 Υπογραφι Δοκίμου:………………………………………………………………. 

 Ημ/νία ζναρξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: ................................ 

 Ημ/νία λιξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: .................................... 

 Βακμόσ / Ονοματεπϊνυμο επιτθρθτι: .................................... 

.................................................................................................. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΕΓΧΕΛΛΔΛΟ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ 

ΜΕΟΣ 1Ο 

 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χαρακτθριςτικά πλοίου - ςκάφουσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

1 
Εξοικείωςθ με το πλοίο - ςκάφοσ και 
τουσ Ξανόνεσ αςφαλείασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

2 

Εξοικείωςθ με τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ ιτοι:  
μικοσ, πλάτοσ, βφκιςμα, τφποσ 
πλοίου (ι ςκάφουσ), διαγωγι, (ιτοι 
διαφορά των βυκιςμάτων), τφποσ 
και ιπποδφναμθ μθχανϊν, 
χωρθτικότθτα δεξαμενϊν, 
κατανάλωςθ καυςίμων, αυτονομία 
και ακτίνα δράςθσ, εξοπλιςμόσ 
γεφφρασ, εξοπλιςμόσ 
μθχανοςταςίου – θλεκτροςταςίου, 
αρικμόσ και ειδικότθτεσ 
πλθρϊματοσ, ςωςτικόσ εξοπλιςμόσ, 
πυροςβεςτικόσ εξοπλιςμόσ. 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

3 

Ξατανόθςθ των όρων: (1) ςτεγανι 
υποδιαίρεςθ, (2) ςτεγανι φρακτι, 
(3) υδατοςτεγανότθτα, (4) 
υδατοςτεγείσ κφρεσ, (5) πυροςτεγείσ 
κφρεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Χϊροσ διακυβζρνθςθσ και εξοπλιςμόσ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

4 

Αναγνϊριςθ τθσ κζςθσ, τθσ 
λειτουργίασ και των ενδείξεων του 
κερμόμετρου, του βαρόμετρου και 
του ανεμόμετρου.     

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
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5 
Αναγνϊριςθ τθσ ςυςκευισ του 
κλινόμετρου και των ενδείξεων 
αυτισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

6 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
οιακοςτροφείου κακϊσ και των 
ορίων / περιοριςμϊν που 
χαρακτθρίηουν τθ λειτουργία του (ςε 
ςχζςθ με τα όρια ςτρζψθσ του 
πθδαλίου). 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
……………………… 
 
……………………… 
 

7 
Αναγνϊριςθ τθσ ςυςκευισ του 
γωνιοδείκτθ και των ενδείξεϊν του. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

8 
Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
αυτόματου πιλότου κακϊσ και των 
ςυνκθκϊν χριςθσ του. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

9 
Αναγνϊριςθ των χειριςτθρίων των 
κφριων μθχανϊν και κατανόθςθ τθσ 
«ορκισ» χριςθσ τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

10 

Εξοικείωςθ με τισ ενδείξεισ των 
οργάνων παρακολοφκθςθσ τθσ 
λειτουργίασ των προωςτιριων 
μθχανϊν.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

11 
Εξοικείωςθ με τισ ενδείξεισ που 
παρζχονται ςτον πίνακα 
διακυβζρνθςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

12 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ αναγγελίασ βλαβϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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13 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ - 
αναγγελίασ πυρκαγιάσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

14 
Αναγνϊριςθ των ςυςτιματοσ 
ενδοεπικοινωνίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

15 

Επίδειξθ των ναυτικϊν και λοιπϊν 
προβλεπόμενων ςθμαιϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο ςκάφοσ 
κακϊσ και του χϊρου αποκικευςισ 
τουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

16 

Αναγνϊριςθ των φανϊν 
ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ και 
εξοικείωςθ με τθν τροφοδοςία και 
το ςφςτθμα αναγγελίασ διακοπισ 
λειτουργίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

17 
Αναγνϊριςθ των κεραιϊν του 
ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

18 

Χυηιτθςθ για τα ναυτικά 
θλεκτρονικά όργανα και τισ 
πλθροφορίεσ  που παρζχουν το 
ECDIS, το GPS, το RADAR, το AIS, το 
βυκόμετρο και το ανεμόμετρο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

19 
Χυηιτθςθ για τθ χριςθ των οργάνων 
ναυςιπλοΐασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

20 
Αναγνϊριςθ των ενδείξεων τθσ 
γυροςκοπικισ και τθσ μαγνθτικισ 
πυξίδασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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21 
Ξατανόθςθ των λόγων που δφναται 
να επθρεάςουν τθ λειτουργία τθσ 
μαγνθτικισ πυξίδασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

22 
Αναγνϊριςθ τθσ πθγισ τροφοδοςίασ 
των οργάνων και του εξοπλιςμοφ 
διακυβζρνθςθσ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

23 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ 
διόφκαλμων με παρατιρθςθ πλοίων 
/ ςκαφϊν, φάρων / φανϊν, 
χαρακτθριςτικϊν ςτθ ςτεριά. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

24 

Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία του 
προβολζα ερεφνθσ του ςκάφουσ 
κατά τθ νφχτα και αναγνϊριςθ τθσ 
εμβζλειάσ του. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

25 
Αναγνϊριςθ τθσ πθγισ τροφοδοςίασ 
του/των προβολζα/εων ερεφνθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Λειτουργία: Μθχανολογία Θλεκτρικι, Θλεκτρονικι και 

Συςτθμάτων ελζγχου ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

34 
Ξατανόθςθ του ςυςτιματοσ 
τροφοδοςίασ καυςίμου τθσ κφριασ 
μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

35 
Ξατανόθςθ του ςυςτιματοσ 
λιπάνςεωσ τθσ κφριασ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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36 
Ξατανόθςθ του ςυςτιματοσ 
εκκινιςεωσ αζρα τθσ κφριασ 
μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

37 

Αναγνϊριςθ των ςχεδίων και των 
διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ του 
πλοίου και κατανόθςθ του ρόλου 
του ςυςτιματοσ αςφαλείασ ελζγχου 
τθσ κφριασ μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

38 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των παραμζτρων ρυκμίςεωσ του 
ρυκμιςτι ςτροφϊν τθσ κφριασ 
μθχανισ και αναγνϊριςθ των 
ςυςτθμάτων αςφαλείασ που 
διακζτει ο ρυκμιςτισ ςε περίπτωςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

39 

Ξατανόθςθ των ςυςτθμάτων 
ελζγχου των βοθκθτικϊν 
μθχανθμάτων, τουσ ςυναγερμοφσ 
και τισ προειδοποιιςεισ αςφαλείασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

40 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ, 
τα όργανα παρακολουκιςεωσ και 
τισ μονάδεσ μετριςεωσ αυτϊν και τα 
ςυςτιματα ελζγχου του κφριου ι 
του βοθκθτικοφ λζβθτα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

41 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν 
(όργανα παρακολουκιςεωσ και τισ 
διατάξεισ αςφαλείασ) για τθν 
προετοιμαςία και εκκίνθςθ των 
αεροςυμπιεςτϊν, τισ διατάξεισ 
υποβιβαςμοφ τθσ πιζςεωσ, τθ 
λειτουργία του αποξθραντι και των 
φίλτρων που χρθςιμοποιοφνται. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

42 

Ξατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο 
γίνεται θ αλλαγι λειτουργίασ των 
αεροςυμπιεςτϊν από αυτόματθ ςε 
χειροκίνθτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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43 
Ξατανόθςθ του τρόπου αεριςμοφ 
μθχανοςταςίου - θλεκτροςταςίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

44 
Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και τθ χριςθ των φυγοκεντρικϊν 
αντλιϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

45 

Αναγνϊριςθ των θλεκτρικϊν μερϊν 
των ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ και 
ελζγχου των φυγοκεντρικϊν 
διαχωριςτϊν ι των αντλιϊν 
μετάγγιςθσ, αναγνϊριςθ των 
αιςκθτιρων ελζγχου και ςυμμετοχι 
ςτθ ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων 
ελζγχου των φυγοκεντρικϊν 
διαχωριςτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

46 

Ξατανόθςθ των τυποποιθμζνων 
διαδικαςιϊν ελζγχου καλισ 
λειτουργίασ και ςυμμετοχι ςτθν 
χειροκίνθτθ και αυτόματθ 
λειτουργία των ςυςτθμάτων 
κακαριςμοφ του καυςίμου (HFO & 
DO) και του λαδιοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

47 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και του ελζγχου τθσ γεννιτριασ 
γλυκοφ νεροφ και αναγνϊριςθ των 
οργάνων παρακολοφκθςθσ 
λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ γλυκοφ 
νεροφ και τον τρόπο ελζγχου των 
αντλιϊν κενοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

48 

Αναγνϊριςθ του δικτφου του 
ςυςτιματοσ ψφξεωσ - κλιματιςμοφ - 
αεριςμοφ, και κατανόθςθ τθσ αρχισ 
λειτουργίασ και ελζγχου των 
αντίςτοιχων μθχανθμάτων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

49 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν για τθν 
προετοιμαςία, εκκίνθςθ και 
ςταμάτθμα των ψυκτικϊν 
εγκαταςτάςεων και αναγνϊριςθ των 
οργάνων παρακολοφκθςθσ 
λειτουργίασ των ςυμπιεςτϊν τθσ 
ψυκτικισ εγκαταςτάςεωσ, κακϊσ και 
των αιςκθτιρων ελζγχου των 
ψυκτικϊν καλάμων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

50 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν για τθν 
προετοιμαςία, εκκίνθςθ και 
ςτεγανοποίθςθ του μθχανιςμοφ 
πθδαλιουχίασ (steering gear). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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51 

Ξατανόθςθ των τυποποιθμζνων 
διαδικαςιϊν ελζγχου καλισ 
λειτουργίασ του μθχανιςμοφ 
πθδαλιουχίασ (steering gear) κατά 
τθ διάρκεια τθσ πλεφςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

52 

Ξατανόθςθ του ςυςτιματοσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ του μθχανιςμοφ 
πθδαλιουχίασ και τθ λειτουργία του, 
κακϊσ και των διαδικαςιϊν 
εναλλαγισ του μθχανιςμοφ 
πθδαλιουχίασ ςε επείγουςα 
κατάςταςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

53 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και τθν παφςθ των 
θλεκτρικϊν κινθτιρων των αντλιϊν 
καυςίμου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

54 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν για τθν 
προετοιμαςία και λειτουργία των 
απομακρυςμζνων ςυςτθμάτων 
ελζγχου των βαλβίδων διαχειρίςεωσ 
φορτίου - ζρματοσ - καυςίμου - 
λαδιοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

55 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και τθν παφςθ (δομι του 
πίνακα τροφοδοςίασ και ελζγχου 
των χειριςτθρίων) των θλεκτρικϊν 
γερανϊν καταςτρϊματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

56 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και τθν παφςθ των 
υδραυλικϊν γερανϊν 
καταςτρϊματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

57 

Ξατανόθςθ τθσ δομισ του πίνακα 
τροφοδοςίασ και ελζγχου, των 
χειριςτθρίων, του είδουσ και τθσ 
προςταςίασ των υδραυλικϊν 
κινθτιρων, κακϊσ και των 
ςυςτθμάτων αςφαλείασ των 
υδραυλικϊν γερανϊν 
καταςτρϊματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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58 

Ξατανόθςθ τθσ δομισ του πίνακα 
τροφοδοςίασ και του ελζγχου, των 
χειριςτθρίων, του είδουσ και τθσ 
προςταςίασ των υδραυλικϊν 
κινθτιρων, κακϊσ και αναγνϊριςθ 
των ςυςτθμάτων αςφαλείασ των 
βοθκθτικϊν γερανϊν 
καταςτρϊματοσ (provisioncranes) - 
γερανογεφυρϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

59 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και παφςθ των βοθκθτικϊν 
γερανϊν καταςτρϊματοσ 
(provisioncranes) - γερανογεφυρϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

60 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και παφςθ των θλεκτρικϊν 
κινθτιρων των βαροφλκων άγκυρασ, 
κλίμακασ, προςδζςεωσ, φορτϊςεωσ 
και του εργάτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

61 

Ξατανόθςθ τθσ δομι του πίνακα 
τροφοδοςίασ και ελζγχου, το είδοσ 
και τθν προςταςία των θλεκτρικϊν 
κινθτιρων, κακϊσ και τα ςυςτιματα 
αςφαλείασ των βαροφλκων 
άγκυρασ, κλίμακασ, προςδζςεωσ, 
φορτϊςεωσ και του εργάτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

62 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και παφςθ των 
υδραυλικϊν κινθτιρων των 
βαροφλκων άγκυρασ, κλίμακασ, 
προςδζςεωσ, φορτϊςεωσ και του 
εργάτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

63 

Ξατανόθςθ τθσ δομισ του πίνακα 
τροφοδοςίασ και ελζγχου, το είδοσ 
και τθν προςταςία των υδραυλικϊν 
κινθτιρων κακϊσ και τα ςυςτιματα 
αςφαλείασ των βαροφλκων 
άγκυρασ, κλίμακασ, προςδζςεωσ, 
φορτϊςεωσ και του εργάτθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

64 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν 
για τθν προετοιμαςία και λειτουργία 
των γερανϊν λζμβων διαςϊςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

65 

Ξατανόθςθ των όρων limit switch, 
automatic overload cutoff, indicator 
of safe workload και πϊσ 
ενεργοποιοφνται κατά τθ λειτουργία 
των γερανϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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66 

Ξατανόθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ 
και των διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ και τθν παφςθ των 
καλυμμάτων των διαμεριςμάτων 
των αμπαριϊν (hatch covers). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Λειτουργία: Μθχανολογία Θλεκτρικι, Θλεκτρονικι και Συςτθμάτων ελζγχου ςε 

επιχειρθςιακό επίπεδο 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

67 

Ξατανόθςθ των απαραίτθτων 
διαδικαςιϊν για τθν προετοιμαςία 
και εκκίνθςθ τθσ κφριασ μθχανισ 
τόςο ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, 
όςο και ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

68 

Αναγνϊριςθ των αιτιϊν που 
ενεργοποιοφν τθν κράτθςθ τθσ 
κφριασ μθχανισ ι τθν ελάττωςθ των 
ςτροφϊν τθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

69 

Ξατανόθςθ των απαραίτθτων 
διαδικαςιϊν για τθν ελάττωςθ των 
ςτροφϊν - κράτθμα (slowdown - 
shutdown) τθσ κφριασ μθχανισ, 
κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ 
προετοιμαςίασ τθσ κφριασ μθχανισ 
όταν το πλοίο βρίςκεται ςτο λιμάνι 
ζτοιμο για εκκίνθςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

70 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ 
απομακρυςμζνου ελζγχου τθσ 
κυρίασ μθχανισ με τθ χριςθ 
τθλζγραφου από το μθχανοςτάςιο 
ςε τοπικό ζλεγχο ςε περίπτωςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ πλοθγιςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

71 

Ξατανόθςθ των  διαδικαςιϊν για τθν 
εκκίνθςθ τθσ κυρίασ μθχανισ, τθσ 
ςυνδζςεωσ (clutching) τθσ κυρίασ 
μθχανισ, τθσ εναλλαγισ του ελζγχου 
(τοπικά - από το controlroom του 
μθχανοςταςίου - από τθ γζφυρα), 
τισ διαδικαςίεσ των κινιςεων START, 
STOP, AHEAD, ASTERN, τθν αφξθςθ 
των ςτροφϊν, τισ δικλείδεσ 
αςφαλείασ, τον τρόπο αλλαγισ 
φοράσ κινιςεωσ είτε με τθ χριςθ 
του εκκεντροφόρου είτε με ζλικα 
μεταβλθτοφ βιματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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72 

Ξατανόθςθ ποιεσ είναι οι δικλείδεσ 
αςφαλείασ του πνευματικοφ 
ςυςτιματοσ πλοθγιςεωσ τθσ κφριασ 
μθχανισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

73 

Ξατανόθςθ των απαραίτθτων 
διαδικαςιϊν για τθν προετοιμαςία, 
εκκίνθςθ, κράτθςθ και λειτουργία 
των γεννθτριϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

74 

Ξατανόθςθ τισ απαραίτθτεσ 
διαδικαςίεσ για τθν προετοιμαςία, 
εκκίνθςθ και λειτουργία των 
αεροςυμπιεςτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

75 

Ξατανόθςθ των προειδοποιιςεων 
και των ςυναγερμϊν που 
εμφανίηονται ςτον πίνακα ελζγχου 
των αεροςυμπιεςτϊν, ςε περίπτωςθ 
δυςλειτουργίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

76 
Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν για τθν 
προετοιμαςία, εκκίνθςθ και παφςθ 
των ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

77 

Ξατανόθςθ των ψυκτικϊν 
εγκαταςτάςεων, των 
προειδοποιιςεων - ςυναγερμϊν 
που εμφανίηονται ςτον πίνακα 
ελζγχου των ψυκτικϊν 
εγκαταςτάςεων - ςυμπιεςτϊν, ςε 
περίπτωςθ δυςλειτουργίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

78 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν για τθν 
προετοιμαςία, εκκίνθςθ (αυτόματθ - 
χειροκίνθτθ) και παφςθ των 
εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ - 
αεριςμοφ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ 
εναλλαγισ των ςυςτθμάτων μεταξφ 
χειμϊνα και καλοκαιριοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

79 

Ξατανόθςθ των εγκαταςτάςεων 
κλιματιςμοφ - αεριςμοφ και των  
προειδοποιιςεων - ςυναγερμϊν 
που εμφανίηονται, ςε περίπτωςθ 
δυςλειτουργίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ΚEMATIKH ENOTHTA 
Λειτουργία: Μθχανολογία Θλεκτρικι, Θλεκτρονικι και 

Συςτθμάτων ελζγχου ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

80 

Ξατανόθςθ των απαραίτθτων 
διαδικαςιϊν για τθν προετοιμαςία, 
εκκίνθςθ και κράτθςθ ςε ετοιμότθτα 
τθσ γεννιτριασ τόςο με 
πετρελαιομθχανι όςο και με 
βενηινομθχανι 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

81 
Ξατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο 
θ αντλία προλιπάνςεωσ τίκεται ςε 
αυτόματθ λειτουργία. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

82 

Αναγνϊριςθ των αιτιϊν, για τισ 
οποίεσ θ εξωτερικι κινθτιρια 
μθχανι τθσ γεννιτριασ τίκεται εκτόσ 
λειτουργίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

83 

Ξατανόθςθ και ςυμμετοχι ςτον 
ζλεγχο λειτουργίασ των γεννθτριϊν, 
ςτον παραλλθλιςμό των γεννθτριϊν 
με ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ 
θλεκτρικϊν καταναλϊςεων, ςτθν 
κατανομι του φορτίου και ςτθν 
αποςφνδεςθ των εκτόσ λειτουργίασ 
καταναλϊςεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

84 

Ξατανόθςθ των λόγων που 
αποφεφγεται θ απότομθ 
αποςφνδεςθ μιασ 
θλεκτρογεννιτριασ από το δίκτυο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

85 

Ξατανόθςθ του τρόπου παραγωγισ 
και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
Εντοπιςμόσ των κζςεων των 
πινάκων διανομισ και οδεφςεωσ 
των καλωδίων ςυνδζςεωσ των 
υποπινάκων διανομισ με τον 
κεντρικό πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

86 

Ξατανόθςθ τθσ διανομισ θλεκτρικισ 
ιςχφοσ ςτο πλοίο. Αναγνϊριςθ των 
διατομϊν και των ειδϊν των 
καλωδίων, κακϊσ και τα μζςα 
προςταςίασ αναχωριςεων του 
γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςεωσ και 
αφίξεων ςτουσ υποπίνακεσ. 
Επιςιμανςθ ςτο ςχζδιο τθ χριςθ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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ειδικϊν καλωδίων ςε επικίνδυνουσ 
χϊρουσ (υγραςία, υψθλι - χαμθλι 
κερμοκραςία, εξατμίςεισ λαδιοφ ι 
νζφοσ υδρατμϊν). 

87 

Ξατανόθςθ του τρόπου καταςκευισ 
και λειτουργίασ των κφριων και 
βοθκθτικϊν υποπινάκων διανομισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ και τουσ 
πίνακεσ επείγουςασ καταςτάςεωσ. 
Χαρακτθριςμόσ των υποπινάκων του 
πλοίου ανάλογα με το είδοσ των 
φορτίων που τροφοδοτοφν (κανονι-
κισ λειτουργίασ, ανάγκθσ, UPS) και 
αναγνϊριςθ του είδουσ προςταςίασ 
IP και ΛΞ όλων των υποπινάκων του 
πλοίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

88 
Ξατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο 
επιτυγχάνεται θ κακοδικι 
προςταςία ςτο πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

89 

Αναγνϊριςθ ςτον γενικό πίνακα 
χαμθλισ τάςεωσ του πλοίου τον 
τρόπο εφαρμογισ και αξιολογιςεωσ 
των ενδείξεων των παρακάτω 
οργάνων μετριςεωσ: α) Βολτόμετρο, 
β) Αμπερόμετρο. γ) Βαττόμετρο. δ) 
Χυγχρονοςκόπιο. ε) Πετρθτισ 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, ςτ) Πετρθτισ 
αντιςτάςεωσ γειϊςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

90 
Αναγνϊριςθ των οργάνων που 
διατίκενται ςτο πλοίο για τθ 
μζτρθςθ θλεκτρικϊν μεγεκϊν.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

91 

0 εκπαιδευόμενοσ κατανόθςε για 
ποιο λόγο χρθςιμοποιοφνται 
πυκνωτζσ ςτο πλοίο και με ποιον 
τρόπο ςυνδζονται ι αποςυνδζονται 
ςτο δίκτυο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

92 

0 εκπαιδευόμενοσ κατανόθςε για 
ποιο λόγο τα πθνία των 
θλεκτρογεννθτριϊν πρζπει να 
γειϊνονται για κάποιο χρονικό 
διάςτθμα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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93 

0 εκπαιδευόμενοσ κατανόθςε τον 
τρόπο γειϊςεωσ τθσ εγκαταςτάςεωσ 
του πλοίου και ποια είναι θ βζλτιςτθ 
τοποκζτθςθ τθσ γειϊςεωσ ςε μια 
ςυςκευι, ϊςτε να αποφφγουμε 
ρεφματα διαφυγισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

94 

0 εκπαιδευόμενοσ κατανόθςε με 
ποια μζκοδο πραγματοποιοφμε τεςτ 
ανοικτοφ κυκλϊματοσ ςε 
θλεκτρολογικό εξοπλιςμό. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

95 

0 εκπαιδευόμενοσ κατανόθςε τθν 
αρχι λειτουργίασ, τον ςκοπό 
εφαρμογισ και χριςεωσ των 
παρακάτω προςταςιϊν των 
διακοπτϊν ιςχφοσ, τουσ λόγουσ 
αςφαλείασ για τουσ οποίουσ 
υπάρχουν ςτον διακόπτθ ιςχφοσ, και 
πϊσ επθρεάηουν τθ ςυνολικι 
λειτουργία του γενικοφ πίνακα 
χαμθλισ τάςεωσ:                               α) 
Φελζ υπερφορτϊςεωσ.                                                                                
ϋ 
β) Υροςταςία από αντιςτροφι 
ιςχφοσ (reversepower).                    
γ) Υροςταςία από χαμθλι 
ςυχνότθτα.                                                       
δ)Υροςταςία υπερφορτϊςεωσ - 
φορτία προτιμιςεωσ (preferen-
tialtrip).                                                                                             
ε) Φελζ ελλείψεωσ τάςεωσ-
υποτάςεωσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
……………………… 
 

96 

Ξατανόθςθ των φορτίων 
προτεραιότθτασ και ποια θ τάξθ του 
ρεφματοσ, ςτθν οποία 
παρουςιάηεται υπερφόρτωςθ τθσ 
εγκαταςτάςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

97 
Ξατανόθςθ του τρόπου ελζγχου 
καλισ λειτουργίασ των παραπάνω. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

98 

Ξατανόθςθ των απαραίτθτων 
διαδικαςιϊν που πρζπει να 
ακολουκοφνται από το πλιρωμα 
ςτθν περίπτωςθ ολικισ διακοπισ 
τθσ θλεκτρικισ παροχισ λόγω 
βλάβθσ πάνω ςτο πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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99 

Ξατανόθςθ του τρόπου επιλογισ και 
τθν προτεραιότθτα ςυνδζςεωσ των 
γεννθτριϊν ςτο δικτφο ςε 
περίπτωςθ επαναφοράσ μετά από 
ολικι διακοπι ιςχφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

100 
Ξατανόθςθ του λόγου και του 
τρόπου με τον οποίο κρατιζται ςε 
ετοιμότθτα θ γεννιτρια ανάγκθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

101 

Αναγνϊριςθ των φορτίων ανάγκθσ 
που εξυπθρετοφνται από τθ 
γεννιτρια ζκτακτθσ ανάγκθσ και του 
τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται 
θ μανδάλωςθ του διακόπτθ 
προςταςίασ τθσ γεννιτριασ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ από το κφριο ςφςτθμα 
θλεκτρικισ τροφοδοςίασ του 
πλοίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

102 

Ξατανόθςθ των απαραίτθτων 
διαδικαςιϊν που πρζπει να 
ακολουκοφνται για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ θλεκτρικισ 
παροχισ ςτθν περίπτωςθ ολικισ 
διακοπισ λόγω βλάβθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

103 

Ξατανόθςθ τθσ ςειράσ των κινιςεων 
που ακολουκοφνται, προκειμζνου 
να αποκαταςτακεί θ αιφνίδια 
κράτθςθ τθσ θλεκτρομθχανισ ςτθν 
περίπτωςθ ολικισ διακοπισ λόγω 
βλάβθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

104 

Αναγνϊριςθ των μζτρων που πρζπει 
να λαμβάνονται κατά τθ διάρκεια 
θλεκτρικισ ςυνδζςεωσ και λιψεωσ 
ρεφματοσ από τθν ξθρά. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Λειτουργία: Μθχανολογία Θλεκτρικι, Θλεκτρονικι και Συςτθμάτων ελζγχου ςε 

επιχειρθςιακό επίπεδο 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

105 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
επανεγκαταςτάςεωσ λογιςμικοφ ςε 
ζναν υπολογιςτι ι ςε ζνα δίκτυο 
υπολογιςτϊν. Αναγνϊριςθ και 
ςχεδιαςμόσ ςε διάγραμμα του 
δικτφου υπολογιςτϊν του πλοίου 
(καλωδίωςθ κορμοφ - οριηόντια 
καλωδίωςθ), αναφζροντασ το είδοσ 
και τθν κατθγορία των καλωδίων 
(ςυνεςτραμμζνα - οπτικά - κλάςθ) 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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και τοποκετϊντασ ςε αυτό τον 
ενεργθτικό εξοπλιςμό του δικτφου 
(server, switch, router, 
storagecenter, controllers, clients). 

106 

Αναγνϊριςθ του τρόπου 
αντικατάςταςθσ και 
επαναλειτουργίασ με τισ ορκζσ 
ρυκμίςεισ δικτφου ενόσ υπολογιςτι 
ςε ζνα εςωτερικό δίκτυο 
υπολογιςτϊν. Ξατανόθςθ των 
ρυκμίςεων του δικτφου 
υπολογιςτϊν (διεφκυνςθ IP, μάςκα 
υποδικτφου, προεπιλεγμζνθ πφλθ, 
διακομιςτισ DNS), που υπάρχουν 
ςτο πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

107 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αντιγράφων αςφαλείασ και  
αποκικευςθσ με αςφάλεια των 
δεδομζνων ενόσ υπολογιςτι ςε ζνα 
φορθτό μζςο αποκθκεφςεωσ όπωσ 
ζναν ςκλθρό δίςκο ι παρόμοιο μζςο 
αποκθκεφςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

108 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
απομόνωςθσ, επαναφοράσ και 
επανεκκίνθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ 
εςωτερικισ επικοινωνίασ ςτο πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

109 

Ξατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 
απομόνωςθσ, επαναφοράσ και 
επανεκκίνθςθσ ενόσ δικτφου 
υπολογιςτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

110 

Ξατανόθςθ του τρόπου τερματιςμοφ 
και ςθμάνςεωσ των καλωδίων 
δεδομζνων ςτουσ πίνακεσ αςκενϊν 
ρευμάτων (rack) του πλοίου και 
επαλικευςθ με τθ βοικεια των 
θλεκτρολογικϊν κατόψεων τισ 
οδεφςεισ των καλωδίων δεδομζνων 
και φωνισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
Λειτουργία: Μθχανολογία Θλεκτρικι, Θλεκτρονικι και Συςτθμάτων ελζγχου ςε 

επιχειρθςιακό επίπεδο 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 
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111 

Ξατανόθςθ λειτουργίασ του 
εςωτερικοφ τθλεφωνικοφ κζντρου 
του πλοίου (ΦΒΧ) και 
πραγματοποίθςθ λειτουργιϊν όπωσ: 
Υροϊκθςθ κλιςεωσ, Πεταφορά 
κλιςεωσ, Αναμονι κλιςεωσ, Ξλιςθ 
ςυνδιαςκζψεωσ, Callintrusion, 
Ππλοκάριςμα κλιςεωσ, Πουςικι 
ςτθν αναμονι, Autoattendant, 
Autodialing, Automaticringback, 
Callaccounting, 
Publicaddressvoicepaging, Voicemail, 
Voicemessagebroadcasting. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

112 

Αναγνϊριςθ των διαγραμμάτων των 
αυτόματων τθλεφωνικϊν κζντρων 
ΦΒΧ που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

113 

Ξατανόθςθ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ μεγαφωνικισ 
εγκαταςτάςεωσ τόςο υπό 
φυςιολογικζσ όςο και υπό ζκτακτεσ 
ςυνκικεσ. Χχεδίαςθ ςε κάτοψθ το 
ςφςτθμα μεγαφωνικισ 
εγκαταςτάςεωσ του πλοίου 
ςθμειϊνοντασ τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των 
χρθςιμοποιοφμενων μεγαφϊνων και 
του ςυςτιματοσ ελζγχου 
(εξοπλιςμόσ, ηϊνεσ ελζγχου). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

114 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ του 
φορθτοφ εξοπλιςμοφ για VHF 
επικοινωνίεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Λειτουργία: Συντιρθςθ και επιςκευι ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 

116 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του 
προςωπικοφ εξοπλιςμοφ 
προςταςίασ ςτο πλοίο ςε 
διαφορετικά κακικοντα και 
ενζργειεσ και κατανόθςθ των 
μζτρων που πρζπει να λαμβάνονται 
για τθν αςφαλι εκτζλεςθ εργαςίασ, 
όταν χρθςιμοποιείται εξοπλιςμόσ 
ςυγκολλιςεωσ (οξυγόνου-
αςετιλίνθσσ) θλεκτροςυγκολλιςεωσ, 
και όταν εκτελοφνται εργαςίεσ ςε 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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κλειςτοφσ χϊρουσ, ςε ςκαλωςιζσ ι 
κατά τθ διάρκεια χρωματιςμϊν. 

117 

Εξοικείωςθ με τον ατομικό 
εξοπλιςμό προςταςίασ που διακζτει 
το πλοίο για τθ ςυντιρθςθ και 
επιςκευι του θλεκτρολογικοφ-
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

118 

Εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων 
αςφαλείασ που απαιτοφνται κατά τθ 
διαδικαςία απομονϊςεωσ και 
κλειδϊματοσ του θλεκτρολογικοφ 
εξοπλιςμοφ του πλοίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

119 

Ξατανόθςθ των επικίνδυνων 
περιοχϊν ςτο πλοίο και του είδουσ 
του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ που 
χρειάηεται να φζρεται ι να 
χρθςιμοποιείται ςε κάκε μία από 
αυτζσ τισ περιοχζσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

120 

Ξατανόθςθ των ειδικϊν 
προφυλάξεων που πρζπει να 
λαμβάνονται κατά τθ ςυντιρθςθ 
του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ 
επικίνδυνεσ περιοχζσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

121 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του 
ςυνθκιςμζνου εξοπλιςμοφ δοκιμισ 
(ςτακερό - φορθτό) και των 
διατικζμενων οργάνων μετριςεωσ 
γνωρίηοντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ και 
τουσ περιοριςμοφσ των μετρθτικϊν 
διατάξεων ςε εργαςίεσ 
ςυντθριςεωσ του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

122 

Ξατανόθςθ των ελζγχων ρουτίνασ 
και τα μζτρα αςφαλείασ που 
λαμβάνονται κατά τθ ςυντιρθςθ 
των θλεκτρονικϊν μερϊν μιασ 
ςυςκευισ, όπωσ κατά τθν 
αντικατάςταςθ μιασ διόδου, μιασ 
ανορκωτικισ διατάξεωσ, ενόσ 
MOSFET, ενόσ IGBT, ενόσ ΨΚΛΑ(Λ, 
ενόσ DIAC και ενόσ SCR. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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123 

Αναγνϊριςθ των τφπων των 
φωτιςτικϊν που υπάρχουν ςτο 
πλοίο κατανοϊντασ τα κφρια 
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ: τον 
τφπο, τθν ιςχφ, τθν τάςθ 
λειτουργίασ, τον τρόπο εκκινιςεωσ, 
τον τρόπο ελζγχου, τισ ειδικζσ 
ςυνκικεσ χρθςιμοποιιςεωσ - 
τοποκετιςεϊσ τουσ, κακϊσ και το 
είδοσ προςταςίασ τουσ ςε νερό - 
εκρθκτικό περιβάλλον και ςκόνθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

124 

Ξατανόθςθ του τρόπου ελζγχου 
καλισ λειτουργίασ του εκκινθτι 
(starter) των διαφόρων τφπων 
φωτιςτικϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

125 

Ξατανόθςθ των προφυλάξεων που 
λαμβάνονται κατά τθν αποκικευςθ 
λαμπτιρων, όπωσ λαμπτιρεσ 
υψθλισ πιζςεωσ υδραργφρου - 
νατρίου - ατμϊν αλογονιδίου - 
φκοριςμοφ - LED-πυρακτϊςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

126 

Ξατανόθςθ του ςυςτιματοσ 
φορτίςεωσ των μπαταριϊν του 
πλοίου και ςυμμετοχι ςτθν 
πραγματοποίθςθ τθσ λειτουργίασ 
"bypass" ςτο ςφςτθμα του UPS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

127 

Εξοικείωςθ με τα είδθ μπαταριϊν 
που υπάρχουν ςτο πλοίο, ποια 
πρζπει να είναι θ τιμι τθσ 
πυκνότθτασ των θλεκτρολυτϊν ςε 
πλιρωσ φορτιςμζνεσ μπαταρίεσ, τι 
όργανο χρθςιμοποιείται για τθ 
μζτρθςθ και με τι υλικό καλφπτονται 
οι επαφζσ των ςυςςωρευτϊν για τθν 
αποφυγι υψθλϊν ρευμάτων κατά 
τθ διάρκεια τθσ φορτίςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

128 
Αναγνϊριςθ του είδουσ μπαταρίασ 
χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα EPIRB 
και τθσ διάρκειασ ηωισ τθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

129 
Χυμμετοχι ςτθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ελζγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςτισ μπαταρίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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130 

Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ελζγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςε ζναν θλεκτρικό κινθτιρα, κακϊσ 
και ςτουσ αντίςτοιχουσ εκκινθτζσ 
του κινθτιρα (softstarter, inverter, 
Y-Δ) και κατανόθςε τισ προφυλάξεισ 
που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθ 
ςφνδεςθ κινθτιρων μεγάλθσ ιςχφοσ 
ςτο δίκτυο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

131 

Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ελζγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςτουσ διακόπτεσ ιςχφοσ του γενικοφ 
πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

132 
Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ελζγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςτισ γεννιτριεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

133 

Χυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
ςυντθριςεωσ των γεννθτριϊν και 
του φορτιςτι μπαταριϊν των 
γεννθτριϊν και κατανόθςθ κάκε 
πότε γίνεται αυτι θ ςυντιρθςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

134 
Ξατανόθςθ του τρόπου 
παραλλθλιςμοφ ςε περίπτωςθ 
απϊλειασ του ςυγχρονοςκοπίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

135 
Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ζλεγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςτθ γεννιτρια ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

136 

Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν - μετριςεων μονϊςεωσ ςε 
δίκτυα εναλλαςςόμενθσ τάςεωσ τθσ 
τάξεωσ των 230 (110) V. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

137 

Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν μονϊςεωσ ςε δίκτυα 
ςυνεχοφσ τάςεωσ τθσ τάξεωσ των 24 
(110) V και τα οποία 
τροφοδοτοφνται από τισ μπαταρίεσ 
αποκθκεφςεωσ ιςχφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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138 

Ξατανόθςθ των προφυλάξεων που 
πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν 
είςοδό μασ ςτον χϊρο των 
μπαταριϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

139 
Ξατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν 
και των ςυνδεςμολογιϊν των 
διακοπτϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

140 

Χυμμετοχι ςτθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ελζγχου μονϊςεωσ με τθ βοικεια 
meggertest ςτισ γεννιτριεσ αλλά και 
ςε όλο τον τροφοδοτοφμενο με 
θλεκτρικι τάςθ εξοπλιςμό του 
πλοίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

141 

Ξατανόθςθ τθσ εφαρμογισ του 
προγραμματιςμζνου πλάνου 
(ετιςιοσ - εξαμθνιαίοσ - 
εβδομαδιαίοσ - θμεριςιοσ) 
ςυντθριςεωσ του εξοπλιςμοφ ςτο 
πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

142 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν 
καταγραφισ των εργαςιϊν του 
προγραμματιςμζνου πλάνου 
ςυντθριςεωσ του εξοπλιςμοφ ςτο 
πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

143 

Εξοικείωςθ με τθν εκτζλεςθ τυπικοφ 
ελζγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςτα ςυςτιματα αδιάλειπτθσ 
λειτουργίασ UPS (όπου υπάρχουν). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

144 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
μονοφαςικϊν - τριφαςικϊν 
τροφοδοτικϊν, των διατάξεων 
γζφυρασ - ελζγχου SCR και των 
μετατροπζων DC - AC, DC-DC 
(stepup - stepdown - buckboost), 
που υπάρχουν ςτο πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

145 

Ξατανόθςθ εκτζλεςθσ τυπικοφ 
ελζγχου ρουτίνασ και ςυντθριςεωσ 
ςτα ςυςτιματα πυρανιχνεφςεωσ και 
κατανόθςθ των ηωνϊν 
πυρανιχνεφςεωσ, που βρίςκεται ο 
κεντρικόσ πίνακασ πυρανιχνεφςεωσ 
και που οι επαναλθπτικοί πίνακεσ. 
Χχεδίαςθ ςε κάτοψθ του 
μθχανοςταςίου τισ κζςεισ και το 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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είδοσ των ανιχνευτϊν 
πυρανιχνεφςεωσ, των διακοπτϊν 
ςθμάνςεωσ, των κουδουνιϊν 
ςυναγερμοφ, των πινάκων 
πυρανιχνεφςεωσ και περιγραφι του 
τρόπου ζλεγχου ενεργοποιιςεωσ. 

146 
Αναγνϊριςθ τθσ κζςθσ των 
αιςκθτιρων τθσ κφριασ μθχανισ και 
των γεννθτριϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

147 

Ξατανόθςθ των διαδικαςιϊν που 
πρζπει να ακολουκοφνται για τθν 
αλλαγι ενόσ μθχανιματοσ από τθν 
αυτόματθ ςτθ χειροκίνθτθ 
λειτουργία. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

148 
Ξατανόθςθ του ρόλου των μπουτόν 
ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε όλεσ τισ 
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

149 

Αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν 
τφπων θλεκτρικϊν διαγραμμάτων 
και των χρθςιμοποιοφμενων ςυμ-
βόλων. Αρίκμθςθ ςε λίςτα των 
θλεκτρολογικϊν ςχεδίων που 
υπάρχουν ςτο πλοίο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

150 

Χυμμετοχι ςτθν ερμθνεία 
θλεκτρικϊν διαγραμμάτων. 
Χχεδίαςθ ενόσ υπομνιματοσ με τα 
βαςικά θλεκτρολογικά ςφμβολα των 
ςχεδίων του πλοίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

151 

Ξατανόθςθ των διαφορετικϊν 
τφπων θλεκτρονικϊν διαγραμμάτων 
και των χρθςιμοποιοφμενων 
ςυμβόλων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

152 

Χυμμετοχι ςτθν ερμθνεία 
θλεκτρονικϊν διαγραμμάτων. 
Χχεδίαςθ ενόσ υπομνιματοσ με τα 
βαςικά ςφμβολα θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ των ςχεδίων του 
πλοίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Σωςτικά – Ρυροςβεςτικά μζςα 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Ρλωτό μζςο 
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153 
Ξατανόθςθ του τρόπου κακζλκυςθσ 
τθσ πνευςτισ ςωςίβιασ ςχεδίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

154 
Ξατανόθςθ του πότε θ πνευςτι 
ςωςίβια ςχεδία ενεργοποιείται 
αυτόματα. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

155 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
υδροςτατικοφ μθχανιςμοφ και 
αναγνϊριςθ τθσ  χρονικισ τουσ 
ιςχφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

156 
Εξοικείωςθ με τθ χριςθ, ςυντιρθςθ 
και αποκικευςθ τθσ ςτολισ 
εμβαπτίςεωσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

157 

Εξοικείωςθ με τθ χριςθ, ςυντιρθςθ 
και αποκικευςθ, των ατομικϊν 
ςωςιβίων και του εξοπλιςμοφ που 
φζρουν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

158 

Ξατανόθςθ τθσ χριςθσ των κυκλικϊν 
ςωςιβίων κακϊσ και τθσ χριςθσ, 
ςυντιρθςθσ των παρελκόμενων 
τουσ (ςχοινί, φωτιςτικό ςιμα). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

159 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
φωτιςτικϊν ςθμάτων και τθσ 
ςωςτισ αποκικευςισ τουσ. 
Αναγνϊριςθ τθσ χρονικισ τουσ 
ιςχφοσ.       

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

160 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
EPIRB (Emergency Position Indicating 
Radio Beacon).Αναγνϊριςθ τθσ 
χρονικισ ιςχφοσ τθσ μπαταρίασ. 
Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ 
λανκαςμζνθσ ενεργοποίθςθσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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161 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του 
ςυςκευισ SART (Search And Rescue 
Transponder). 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

162 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
«ορμιδοβόλου ςυςκευισ». 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

163 

Εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία 
προετοιμαςίασ ανζλκυςθσ - 
κακζλκυςθσ κακϊσ και 
ρυμοφλκθςθσ τρζιλερ πνευςτοφ ι 
πολυεςτερικοφ «μικροφ» ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

164 

Εξοικείωςθ με τθν διαδικαςία 
προετοιμαςίασ ανζλκυςθσ - 
κακζλκυςθσ με χριςθ γερανοφ 
πνευςτοφ ι πολυεςτερικοφ 
«μικροφ» ςκάφουσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

 
1. Σι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν όλα τα κεματικά αντικείμενα του παρόντοσ 

εγχειριδίου. 

2. Εφόςον κάποιο κζμα δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί κα αναγράφεται και προςυπογράφεται από τουσ 

εκπαιδευτζσ ο αντικειμενικόσ λόγοσ μθ ολοκλιρωςισ του.  

3. Αν κάποιο κζμα τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ δεν καλφπτεται ςε μία επίςκεψθ ςε περιπολικό 

ςκάφοσ, κα μζνει κενό και κα καλφπτεται ςε επίςκεψθ ςε άλλο περιπολικό ςκάφοσ.     

4. Σι εκπαιδευτζσ κα δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε όλα τα κεματικά αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ 

παρζχοντασ κάκε δυνατι πλθροφορία και γνϊςθ. 

5. Ξατά τθ διάρκεια των χειριςμϊν του περιπολικοφ ςκάφουσ οι εκπαιδευόμενοι κα ακολουκοφν 

απαρζγκλιτα τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ - εντολζσ των Ξυβερνθτϊν / Πθχανικϊν.   

6. Χε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτζσ μποροφν να ηθτιςουν διευκρινίςεισ - κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ. 

7. Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν φφλαξθ 

και τθν καλι κατάςταςθ του παρόντοσ εγχειριδίου. 

8. Ψο εγχειρίδιο πρακτικισ εκπαίδευςθσ, μετά τθν παράδοςι του ςτθ Χχολι από τον εκπαιδευόμενο, 

φυλάςςεται για τρία (03) χρόνια και μετά καταςτρζφεται. 
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Ονοματεπϊνυμο ςπουδαςτι: ................................................... 

 ................................................................................................... 

Υπογραφι Δοκίμου: ………………………………………………………………. 

Ημ/νία ζναρξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: ............................... 

Ημ/νία λιξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: .................................... 

Βακμόσ / Ονοματεπϊνυμο επιτθρθτι:.................................... 

………………………………………………………………………………………………

… 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΕΓΧΕΛΛΔΛΟ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ – ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ 

ΜΕΟΣ 2Ο 

ΚEMATIKH ENOTHTA ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ – ΡΑΓΚΟΥ VHF βάςεωσ - AIS 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

 
 

1 
 
 

Ενθμζρωςθ περί κανόνων 
αςφαλείασ προσ αποφυγι 
ατυχθμάτων κατά τθ χριςθ 
εργαλείων, οργάνων και ςυςκευϊν 
τα οποία ευρίςκονται υπό τάςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

2 
Εξοικείωςθ με τα όργανα πάγκου – 
εργαςτθρίου 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

3 
Χειριςμόσ, και τρόποσ λειτουργίασ 
ςυςκευϊν, οργάνων και εργαλείων 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τμιμα VHF βάςεωσ - AIS 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

4 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ςυςκευϊν VHF και AIS 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

5 
Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία των 
ςυςκευϊν VHF   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τμιμα VHF βάςεωσ - AIS 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

6 
Εξοικείωςθ με τθ λειτουργία 
ςυςκευϊν AIS 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

7 
Ψεχνικά ςχζδια, block διαγράμματα 
ςυςκευϊν VHF 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

8 
Ψεχνικά ςχζδια, αναλυτικά 
διαγράμματα ςυςκευϊν VHF 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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9 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
VHF  ςε αυτοκίνθτο   

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

10 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
VHF  ςε ςκάφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

11 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
AIS  ςε ςκάφοσ 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ – ΡΑΓΚΟΥ MF/HF - NAVTEX 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

12 

Ενθμζρωςθ περί κανόνων 
αςφαλείασ προσ αποφυγι 
ατυχθμάτων κατά τθν χριςθ 
εργαλείων, οργάνων και ςυςκευϊν 
τα οποία ευρίςκονται υπό τάςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

13 
Εξοικείωςθ με τα όργανα πάγκου – 
εργαςτθρίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
14 

 

Χειριςμόσ, και τρόποσ λειτουργίασ 
ςυςκευϊν, οργάνων και εργαλείων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τμιμα MF/HF – NAVTEX 

 
 

15 
 
 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ςυςκευϊν MF/HF – DSC μζροσ 
πρϊτο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

 
 

16 
 
 

Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ςυςκευϊν MF/HF – DSC μζροσ 
δεφτερο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

17 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ςυςκευϊν NAVTEX. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τμιμα MF/HF – NAVTEX 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

18 Επίδειξθ λειτουργίασ ςυςκευϊν ……………………… ……………………… ……………………… 

ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0



277 

 

MF/HF και NAVTEX.  
……………………… 
 

 
……………………… 
 

 
……………………… 
 

19 Πετριςεισ εντοπιςμοφ βλαβϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

20 
Ψεχνικά ςχζδια, block διαγράμματα 
ςυςκευϊν MF/HF. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

21 
Ψεχνικά ςχζδια, αναλυτικά 
διαγράμματα ςυςκευϊν MF/HF. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

22 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
MF/HF  ςε ςκάφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

23 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
MF/HF ςε κτιριο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ – ΡΑΓΚΟΥ ON LINE – CRYPTO – ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ - 

ΜΕΓΑΦΩΝΛΚΕΣ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

24 

Ενθμζρωςθ περί κανόνων 
αςφαλείασ προσ αποφυγι 
ατυχθμάτων κατά τθν χριςθ 
εργαλείων, οργάνων και ςυςκευϊν 
τα οποία ευρίςκονται υπό τάςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

25 
Εξοικείωςθ με τα όργανα πάγκου – 
εργαςτθρίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

26 
Χειριςμόσ, και τρόποσ λειτουργίασ 
ςυςκευϊν, οργάνων και 
εργαλείων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA Τμιμα  ON LINE – CRYPTO– ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ - ΜΕΓΑΦΩΝΛΚΕΣ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 
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27 
Γενικζσ αρχζσ τθσ λειτουργίασ των 
κρυπτοςυςκευϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

28 
 

Ξατανόθςθ λειτουργίασ των 
κρυπτοςυςκευϊν. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

29 
Εξοικείωςθ με τισ 
κρυπτοςυςκευζσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

30 
Εντοπιςμόσ προβλθμάτων, 
μετριςεισ επί των ςυςκευϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

31 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ 
μεγαφωνικισ ςυςκευισ ςε 
ςκάφοσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

32 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ 
μεγαφωνικισ ςυςκευισ ςε 
αυτοκίνθτο. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

33 

Επίδειξθ εγκατάςταςθσ κονςόλασ 
και χειριςμοφ θχθτικϊν 
ςυςτθμάτων ςε χϊρουσ του 
ΩΡΑΡΥ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

34 
Ζλεγχοσ βυκομζτρων, εντοπιςμόσ 
και αντιμετϊπιςθ βλαβϊν 
βυκομζτρων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ – ΡΑΓΚΟΥ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΩΝ, ΦΟΘΤΩΝ VHF, EPIRB   

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 
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35 

Ενθμζρωςθ περί κανόνων 
αςφαλείασ προσ αποφυγι 
ατυχθμάτων κατά τθν χριςθ 
εργαλείων, οργάνων και ςυςκευϊν 
τα οποία ευρίςκονται υπό τάςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

36 
Εξοικείωςθ με τα όργανα πάγκου – 
εργαςτθρίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

37 

Χειριςμόσ, και τρόποσ λειτουργίασ 
ςυςκευϊν, οργάνων και εργαλείων 
για τθν επιςκευι και τθν 
ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν του 
τμιματοσ των επαναλθπτϊν, 
φορθτϊν vhf, epirb. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA  ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΕΣ 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

38 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
επαναλθπτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

39 
Ξατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ηεφξεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

40 
Φάςματα ςυχνοτιτων 
επικοινωνιϊν.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

41 
Χυχνότθτεσ διαλειτουργικότθτασ  
μεταξφ Χωμάτων Αςφαλείασ και 
κοινωφελϊν Ωπθρεςιϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

42 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
επαναλιπτθ.  

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

43 
Επίδειξθ λειτουργίασ 
επαναλθπτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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44 
Επιςκζψεισ ςε ςθμεία όπου ζχουν 
εγκαταςτακεί επαναλιπτεσ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

45 
Ξεραίεσ, εγκαταςτάςεισ, επιλογι 
τφπου κεραίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

46 
Ψεχνικά ςχζδια, block 
διαγράμματα ςυςκευϊν 
επαναλθπτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

47 
Ψεχνικά ςχζδια, αναλυτικά 
διαγράμματα ςυςκευϊν 
επαναλθπτϊν. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

48 
Εντοπιςμόσ βλαβϊν επαναλθπτϊν, 
λιψεισ μετριςεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA ΦΟΘΤΑ VHF 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

49 
Χυςκευζσ φορθτϊν VHF, τρόποσ 
λειτουργίασ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

50 
Χυςκευζσ φορθτϊν VHF, εντοπιςμόσ 
βλαβϊν, λιψεισ μετριςεων. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA EPIRB 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

51 

 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
EPIRB. 
 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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52 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
EPIRB. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA SART 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

53 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
SART. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

54 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
SART. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ – ΡΑΓΚΟΥ RADAR, GPS 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

55 

Ενθμζρωςθ περί κανόνων 
αςφαλείασ προσ αποφυγι 
ατυχθμάτων κατά τθν χριςθ 
εργαλείων, οργάνων και ςυςκευϊν 
τα οποία ευρίςκονται υπό τάςθ. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

56 
Εξοικείωςθ με τα όργανα πάγκου – 
εργαςτθρίου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

57 

Χειριςμόσ, και τρόποσ λειτουργίασ 
ςυςκευϊν, οργάνων και εργαλείων 
για τθν επιςκευι και τθν ςυντιρθςθ 
των ςυςκευϊν του τμιματοσ των 
RADAR. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA RADAR 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

58 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
RADAR. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

59 

Διαχωριςμόσ ειδϊν RADAR 
(ανοιχτοφ τφπου, κλειςτοφ τφπου) 
ιδιομορφίεσ αυτϊν που 
τοποκετοφνται. 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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60 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ μονάδασ 
SCANNER. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

61 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ μονάδασ 
DISPLAY. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

62 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
RADAR ανοιχτοφ τφπου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

63 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
RADAR κλειςτοφ τφπου. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

64 
Ψεχνικά ςχζδια, block 
διαγράμματα ςυςκευϊν RADAR. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

65 
Ψεχνικά ςχζδια, αναλυτικά 
διαγράμματα ςυςκευϊν RADAR. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

66 
Πετριςεισ για τον εντοπιςμό 
βλαβϊν των RADAR. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

ΚEMATIKH ENOTHTA GPS 

A/A Κζμα Θμερομθνία/εσ 
Υπογραφι 

εκπαιδευτι/ων 
Τμιμα 

67 
Ξατανόθςθ λειτουργίασ ςυςκευϊν 
GPS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

68 
Επίδειξθ εγκατάςταςθσ ςυςκευισ 
GPS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

69 
Ψεχνικά ςχζδια, αναλυτικά 
διαγράμματα ςυςκευϊν GPS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

70 
Πετριςεισ για τον εντοπιςμό 
βλαβϊν των GPS. 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
 

……………………… 
 
……………………… 
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Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 
 

1. Σι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν όλα τα κεματικά αντικείμενα του παρόντοσ 

εγχειριδίου. 

2. Εφόςον κάποιο κζμα δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί κα αναγράφεται και προςυπογράφεται από 

τουσ εκπαιδευτζσ ο αντικειμενικόσ λόγοσ μθ ολοκλιρωςισ του.  

3. Αν κάποιο κζμα τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ δεν καλφπτεται ςε μία επίςκεψθ ςε περιπολικό 

ςκάφοσ, κα μζνει κενό και κα καλφπτεται ςε επίςκεψθ ςε άλλο περιπολικό ςκάφοσ.     

4. Σι εκπαιδευτζσ κα δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε όλα τα κεματικά αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ 

παρζχοντασ κάκε δυνατι πλθροφορία και γνϊςθ. 

5. Ξατά τθ διάρκεια των χειριςμϊν του περιπολικοφ ςκάφουσ οι εκπαιδευόμενοι κα ακολουκοφν 

απαρζγκλιτα τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ - εντολζσ των Ξυβερνθτϊν / Πθχανικϊν.   

6. Χε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτζσ μποροφν να ηθτιςουν διευκρινίςεισ - κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Α.Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ. 

7. Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευόμενοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν 

φφλαξθ και τθν καλι κατάςταςθ του παρόντοσ εγχειριδίου. 

8. Ψο εγχειρίδιο πρακτικισ εκπαίδευςθσ, μετά τθν παράδοςι του ςτθ Χχολι από τον 

εκπαιδευόμενο, φυλάςςεται για τρία (03) χρόνια και μετά καταςτρζφεται. 
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Ονοματεπϊνυμο ςπουδαςτι: .................................................. 

 ................................................................................................... 

Υπογραφι Δοκίμου: ……………………………………………………………… 

 Ημ/νία ζναρξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: ................................ 

 Ημ/νία λιξθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ: .................................... 

 Βακμόσ / Ονοματεπϊνυμο επιτθρθτι: .................................... 

.................................................................................................. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ 

 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ         

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣΚΑΛ                                                                                 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ                                                                                       

ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΑΧΘ/ΥΡΘΕΣΛΑ 

...........................................  

ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟ 

 

Ψόποσ-Θμερομθνία:............................. 

Αρικ.Υρωτ: ......../……../........ 

 

 

 

 ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ε’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΜΘΧΑΝΟΔΘΓΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

Χυντάχκθκε από τον/τθν ................................................. (Βακμόσ - Ονομ/νυμο Εκπαιδευτι) ςφμφωνα με τθν αρικ. 

……….……. Θμεριςια Διαταγι .................................................................. (Βακμόσ - Ονομ/νυμο υπογράφοντοσ τθν 

ΗΔ) για το χρονικό διάςτθμα από ……………………………………… (θμερομθνία ζναρξθσ εκπαίδευςθσ) μζχρι 

…………………………….… (θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκπαίδευςθσ ι αντικατάςταςθσ του εκπαιδευτι). 

 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΟΚΛΜΟΥ 

Ονοματεπϊνυμο: ………………………….........................................................Ρατρϊνυμο:…………………............................ 

Α.Μ.:.................................................Ρερίοδοσ εκπαίδευςθσ: Από……………………………….  ζωσ……………………………… 

 

ΑΡΟΥΣΛΕΣ ΔΟΚΛΜΟΥ:  

(α)Από..............................ζωσ....................... λόγω ....................................................................................................... 

(β)Από..............................ζωσ....................... λόγω ....................................................................................................... 

(γ)Από..............................ζωσ........................λόγω ....................................................................................................... 

 

Στρατιωτικά Ρροςόντα Βακμολογία* 

1. Κατάςταςθ υγείασ και φυςικι αντοχι 

(Εκτιμάται θ κατάςταςθ υγείασ του κρινόμενου, κακϊσ και θ αντοχι του ςτθ 

ςωματικι κόπωςθ που αντιμετωπίηει κατά τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν 

του) 

...../100 

2. Ενεργθτικότθτα και ορμθτικότθτα 

(Εκτιμάται θ ενεργθτικότθτα, το κάρροσ και το ορμθτικό πνεφμα του 

κρινόμενου) 

...../100 

3. Ευκφτθτα και θκικό 

(Εκτιμάται θ πίςτθ, εμπιςτοςφνθ και ςτακερότθτα του κρινόμενου προσ τισ 

...../100 
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αρχζσ και παραδόςεισ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και προσ τουσ ανωτζρουσ του, θ 

θκικι αντοχι τθν οποία δφναται να αναπτφξει ςτισ αντιξοότθτεσ, κακϊσ και θ 

άφοβθ εκτζλεςθ των υπαγορεφςεων τθσ ςυνείδθςισ του) 

4. Ρροςωπικότθτα  

(Εκτιμάται το ςφνολο των ιδιαίτερων ψυχικϊν και πνευματικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και των τρόπων ςυμπεριφοράσ του Δοκίμου) 

...../100 

5. Συνεργαςία 

(Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου ςτθν αρμονικι ςυνεργαςία με 

άλλουσ, προσ εκπλιρωςθ ομοίων κακθκόντων ι του τεκζντοσ ςκοποφ) 

...../100 

6. Διοικθτικι ικανότθτα 

(Βακμολογείται με βάςθ τα διοικθτικά προςόντα του δόκιμου, δθλαδι τθν 

επιβολι που αςκεί ςτουσ νεότερουσ Δοκίμουσ, το ςεβαςμό που 

απολαμβάνει, το παράςτθμα και γενικά τθν αξιοπρεπι ςυμπεριφορά του) 

...../100 

7. Διαγωγι 

(Εκτιμάται θ εν γζνει διαγωγι του κρινόμενου, βάςει του αρικμοφ και του 

αιτιολογικοφ των επιβλθκειςϊν ςε αυτόν ποινϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ υπό 

αξιολόγθςθ περιόδου) 

...../100 

8. Χριςθ πλαγίων μζςων και παρρθςία 

(Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου να αντιμετωπίηει αυτοπροςϊπωσ τα 

κζματα που τον αφοροφν και όχι με τθ ςυνδρομι τρίτων κακϊσ και θ ζφεςθ 

ςτθν ανάλθψθ ευκυνϊν για τισ πράξεισ του με κάρροσ και ειλικρίνεια) 

...../100 

9. Αξιοπρζπεια 

(Εκτιμάται θ αξιοπρζπεια και θ εν γζνει ςυμπεριφορά του κρινόμενου) 

...../100 

10. Ραράςταςθ 

(Εκτιμάται θ κανονικότθτα τθσ ςτολισ και θ ευςταλισ εμφάνιςθ του 

κρινόμενου) 

...../100 

 

                                                                             ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ …...../100 

 

Ναυτικά προςόντα Βακμολογία* 

1. Θ ναυτικι αντίλθψθ, θ οξυδζρκεια, θ ψυχραιμία και θ ταχφτθτα ενζργειασ 

ςε καταςτάςεισ ςτθ κάλαςςα 
...../100 

2. Αντοχι ςτθ ναυτία  ...../100 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ......../100 
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Ρρακτικι Εκπαίδευςθ Μθχανοδθγϊν Βακμολογία 

1. Κατάλλθλθ παράςταςθ και ενεργι παρουςία ςτον χϊρο διακυβζρνθςθσ και 

ςτον χϊρο μθχανοςταςίου και χριςθ του εξοπλιςμοφ που υπάρχει ςε 

αυτοφσ 

...../100 

2. Κατανόθςθ των κανόνων αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ   ...../100 

3. Ρροκυμία ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ του τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ                                                                                        ...../100 

4. Κατανόθςθ διαδικαςιϊν του τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ                                                                                        ...../100 

5. Εμπζδωςθ των διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ                                                                                                                 ...../100 

6. Ορκι χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                ...../100 

7. Κατανόθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ του ςκάφουσ ...../100 

8. Κατανόθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ ςκάφουσ  ...../100 

9. Κατανόθςθ τθσ ετοιμότθτασ και αςφάλειασ πλθρϊματοσ ...../100 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ......../100 

 

 

*Προτεινόμενη βαθμολογία Εκπαιδευτή για την Επιτροπή του άρθρου 16 παρ. 6 του Κανονιςμοφ Εκπαίδευςησ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

                                                               

                                                       ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ  ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ:    
.........../100 

 

 

 

                     Ο Εκπαιδευτισ                                                                                             Κεωρικθκε 

                                                                                                               Ο Ρροϊςτάμενοσ Λιμενικισ Αρχισ / Υπθρεςίασ 

 

 

 

     (Ωπογραφι-Βακμόσ-Σνοματεπϊνυμο)                                           (Ωπογραφι-Βακμόσ-Σνοματεπϊνυμο) 

   

 

 Ψόποσ-Θμερομθνία .................................                                       Ψόποσ-Θμερομθνία ..............................   
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ 

              
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                               

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣ ΚΑΛ                                                                                 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ                                                                                       

ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΑΧΘ/ΥΡΘΕΣΛΑ 

...........................................  

ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟ  

 

Ψόποσ - Θμερομθνία:............................. 

Αρικ. Υρωτ: ......../……../........                                                                                                                  

                                                                                                         

     

 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ε’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΑΜΕΝΛΣΤΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Χυντάχκθκε από τον/τθν ................................................. (Βακμόσ - Ονομ/νυμο Εκπαιδευτι) ςφμφωνα με τθν αρικ. 

……….……. Θμεριςια Διαταγι .................................................................. (Βακμόσ - Ονομ/νυμο υπογράφοντοσ τθν ΗΔ) για 

το χρονικό διάςτθμα από ……………………………………… (θμερομθνία ζναρξθσ εκπαίδευςθσ) μζχρι …………………………….… 

(θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκπαίδευςθσ ι αντικατάςταςθσ του εκπαιδευτι).   

 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΟΚΛΜΟΥ 

Ονοματεπϊνυμο:……………………………….................................................................Ρατρϊνυμο: ..………............................ 

Α.Μ.: .........................................................................Ρερίοδοσ εκπαίδευςθσ: Από ……………………….. ζωσ ……………………. 

 

ΑΡΟΥΣΛΕΣ ΔΟΚΛΜΟΥ:  

(α) Από ............................ ζωσ ......................... λόγω ........................................................................................................ 

(β) Από ............................ ζωσ ..................………λόγω ....................................................................................................... 

(γ) Από ............................. ζωσ ......................... λόγω ....................................................................................................... 

 

Στρατιωτικά Ρροςόντα Βακμολογία* 

1. Κατάςταςθ υγείασ και φυςικι αντοχι 

(Εκτιμάται θ κατάςταςθ υγείασ του κρινόμενου, κακϊσ και θ αντοχι του ςτθ ςωματικι 

κόπωςθ που αντιμετωπίηει κατά τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του) 

...../100 

2. Ενεργθτικότθτα και ορμθτικότθτα 

(Εκτιμάται θ ενεργθτικότθτα, το κάρροσ και το ορμθτικό πνεφμα του κρινόμενου) 

...../100 

3. Ευκφτθτα και θκικό 

(Εκτιμάται θ πίςτθ, εμπιςτοςφνθ και ςτακερότθτα του κρινόμενου προσ τισ αρχζσ και 

παραδόςεισ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και προσ τουσ ανωτζρουσ του, θ θκικι αντοχι τθν οποία 

δφναται να αναπτφξει ςτισ αντιξοότθτεσ, κακϊσ και θ άφοβθ εκτζλεςθ των υπαγορεφςεων 

τθσ ςυνείδθςισ του) 

...../100 
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4. Ρροςωπικότθτα  

(Εκτιμάται το ςφνολο των ιδιαίτερων ψυχικϊν και πνευματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των 

τρόπων ςυμπεριφοράσ του Δοκίμου) 

...../100 

5. Συνεργαςία 

(Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου ςτθν αρμονικι ςυνεργαςία με άλλουσ, προσ 

εκπλιρωςθ ομοίων κακθκόντων ι του τεκζντοσ ςκοποφ) 

...../100 

6. Διοικθτικι ικανότθτα 

(Βακμολογείται με βάςθ τα διοικθτικά προςόντα του δόκιμου, δθλαδι τθν επιβολι που 

αςκεί ςτουσ νεότερουσ Δοκίμουσ, το ςεβαςμό που απολαμβάνει, το παράςτθμα και γενικά 

τθν αξιοπρεπι ςυμπεριφορά του) 

...../100 

7. Διαγωγι 

(Εκτιμάται θ εν γζνει διαγωγι του κρινόμενου, βάςει του αρικμοφ και του αιτιολογικοφ των 

επιβλθκειςϊν ςε αυτόν ποινϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ υπό αξιολόγθςθ περιόδου) 

...../100 

8. Χριςθ πλαγίων μζςων και παρρθςία 

(Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου να αντιμετωπίηει αυτοπροςϊπωσ τα κζματα που τον 

αφοροφν και όχι με τθ ςυνδρομι τρίτων κακϊσ και θ ζφεςθ ςτθν ανάλθψθ ευκυνϊν για τισ 

πράξεισ του με κάρροσ και ειλικρίνεια) 

...../100 

9. Αξιοπρζπεια 

(Εκτιμάται θ αξιοπρζπεια και θ εν γζνει ςυμπεριφορά του κρινόμενου) 

...../100 

10. Ραράςταςθ 

(Εκτιμάται θ κανονικότθτα τθσ ςτολισ και θ ευςταλισ εμφάνιςθ του κρινόμενου) 

...../100 

 

                                                                                                                ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ …...../100 

 

Ναυτικά προςόντα Βακμολογία* 

1. Θ ναυτικι αντίλθψθ, θ οξυδζρκεια, θ ψυχραιμία και θ ταχφτθτα ενζργειασ ςε 

καταςτάςεισ ςτθ κάλαςςα 
...../100 

2. Αντοχι ςτθ ναυτία  ...../100 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ......../100 

 

 

Ρρακτικι Εκπαίδευςθ Αρμενιςτϊν Βακμολογία 

1. Κατάλλθλθ παράςταςθ και ενεργι παρουςία ςτον χϊρο διακυβζρνθςθσ και χριςθ 

του εξοπλιςμοφ που υπάρχει ςε αυτόν  
...../100 

2. Κατανόθςθ των κανόνων αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ   ...../100 
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3. Ρροκυμία ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ του τομζα καταςτρϊματοσ                                                                                                         ...../100 

4. Κατανόθςθ διαδικαςιϊν του τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ                                                                                        ...../100 

5. Εμπζδωςθ των διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ                                                                                                                 ...../100 

6. Ορκι χριςθ του τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                ...../100 

7. Κατανόθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ του ςκάφουσ ...../100 

8. Κατανόθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ ςκάφουσ  ...../100 

9. Κατανόθςθ τθσ ετοιμότθτασ και αςφάλειασ πλθρϊματοσ ...../100 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ......../100 

 

 

*Προτεινόμενη βαθμολογία Εκπαιδευτή για την Επιτροπή του άρθρου 16 παρ. 6 του Κανονιςμοφ Εκπαίδευςησ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

 

                                                                               ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ:    .........../100 

      

 

 

 

                     Ο Εκπαιδευτισ                                                                                             Κεωρικθκε 

                                                                                                               Ο Ρροϊςτάμενοσ Λιμενικισ Αρχισ / Υπθρεςίασ 

 

 

 

   (Ωπογραφι-Βακμόσ-Σνοματεπϊνυμο)                                           (Ωπογραφι-Βακμόσ-Σνοματεπϊνυμο) 

   

 

 

    Ψόποσ-Θμερομθνία .................................                                       Ψόποσ-Θμερομθνία ..............................   
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ         

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣΚΑΛ                                                                                 

ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ                                                                                       

ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΑΧΘ/ΥΡΘΕΣΛΑ 

...........................................  

ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟ 

 

Ψόποσ-Θμερομθνία:............................. 

Αρικ.Υρωτ: ......../……../........ 

 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ε’ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ 

Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

Χυντάχκθκε από τον/τθν ................................................. (Βακμόσ - Ονομ/νυμο Εκπαιδευτι) ςφμφωνα με τθν αρικ. 

……….……. Θμεριςια Διαταγι .................................................................. (Βακμόσ - Ονομ/νυμο υπογράφοντοσ τθν ΗΔ) για 

το χρονικό διάςτθμα από ……………………………………… (θμερομθνία ζναρξθσ εκπαίδευςθσ) μζχρι …………………………….… 

(θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκπαίδευςθσ ι αντικατάςταςθσ του εκπαιδευτι). 

 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΟΚΛΜΟΥ 

Ονοματεπϊνυμο: ………………………………....................................................Ρατρϊνυμο: …………………………...................... 

Α.Μ.: ............................................................Ρερίοδοσ εκπαίδευςθσ: Από ……………….………….ζωσ……………………………… 

 

ΑΡΟΥΣΛΕΣ ΔΟΚΛΜΟΥ:  

(α) Από ............................ ζωσ ...................... λόγω ....................................................................................................... 

(β) Από ............................ ζωσ ...................... λόγω ....................................................................................................... 

(γ) Από ............................ ζωσ ....................... λόγω ...................................................................................................... 

 

Στρατιωτικά Ρροςόντα Βακμολογία* 

1. Κατάςταςθ υγείασ και φυςικι αντοχι 

(Εκτιμάται θ κατάςταςθ υγείασ του κρινόμενου, κακϊσ και θ αντοχι του ςτθ ςωματικι 

κόπωςθ που αντιμετωπίηει κατά τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του) 

...../100 

2. Ενεργθτικότθτα και ορμθτικότθτα 

(Εκτιμάται θ ενεργθτικότθτα, το κάρροσ και το ορμθτικό πνεφμα του κρινόμενου) 

...../100 

3. Ευκφτθτα και θκικό 

(Εκτιμάται θ πίςτθ, εμπιςτοςφνθ και ςτακερότθτα του κρινόμενου προσ τισ αρχζσ και 

παραδόςεισ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και προσ τουσ ανωτζρουσ του, θ θκικι αντοχι τθν οποία 

δφναται να αναπτφξει ςτισ αντιξοότθτεσ, κακϊσ και θ άφοβθ εκτζλεςθ των υπαγορεφςεων 

...../100 
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τθσ ςυνείδθςισ του) 

4. Ρροςωπικότθτα  

(Εκτιμάται το ςφνολο των ιδιαίτερων ψυχικϊν και πνευματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των 

τρόπων ςυμπεριφοράσ του Δοκίμου) 

...../100 

5. Συνεργαςία 

(Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου ςτθν αρμονικι ςυνεργαςία με άλλουσ, προσ 

εκπλιρωςθ ομοίων κακθκόντων ι του τεκζντοσ ςκοποφ) 

...../100 

6. Διοικθτικι ικανότθτα 

(Βακμολογείται με βάςθ τα διοικθτικά προςόντα του δόκιμου, δθλαδι τθν επιβολι που 

αςκεί ςτουσ νεότερουσ Δοκίμουσ, το ςεβαςμό που απολαμβάνει, το παράςτθμα και γενικά 

τθν αξιοπρεπι ςυμπεριφορά του) 

...../100 

7. Διαγωγι 

(Εκτιμάται θ εν γζνει διαγωγι του κρινόμενου, βάςει του αρικμοφ και του αιτιολογικοφ των 

επιβλθκειςϊν ςε αυτόν ποινϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ υπό αξιολόγθςθ περιόδου) 

...../100 

8. Χριςθ πλαγίων μζςων και παρρθςία 

(Εκτιμάται θ ικανότθτα του κρινόμενου να αντιμετωπίηει αυτοπροςϊπωσ τα κζματα που τον 

αφοροφν και όχι με τθ ςυνδρομι τρίτων κακϊσ και θ ζφεςθ ςτθν ανάλθψθ ευκυνϊν για τισ 

πράξεισ του με κάρροσ και ειλικρίνεια) 

...../100 

9. Αξιοπρζπεια 

(Εκτιμάται θ αξιοπρζπεια και θ εν γζνει ςυμπεριφορά του κρινόμενου) 

...../100 

10. Ραράςταςθ 

(Εκτιμάται θ κανονικότθτα τθσ ςτολισ και θ ευςταλισ εμφάνιςθ του κρινόμενου) 

...../100 

 

                                                                                                                ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ …...../100 

 

Ναυτικά προςόντα Βακμολογία* 

1. Θ ναυτικι αντίλθψθ, θ οξυδζρκεια, θ ψυχραιμία και θ ταχφτθτα ενζργειασ ςε 

καταςτάςεισ ςτθ κάλαςςα 
...../100 

2. Αντοχι ςτθ ναυτία  ...../100 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ......../100 

 

 

Ρρακτικι Εκπαίδευςθ Θλεκτρολόγων - Θλεκτρονικϊν Βακμολογία 

1. Κατάλλθλθ παράςταςθ και ενεργι παρουςία ςτον χϊρο διακυβζρνθςθσ και 

μθχανοςταςίου και χριςθ του εξοπλιςμοφ που υπάρχει ςε αυτοφσ 
...../100 
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2. Κατανόθςθ των κανόνων αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ – αςφαλοφσ εργαςίασ ...../100 

3. Ρροκυμία ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ του τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ                                                                                        ...../100 

4. Κατανόθςθ διαδικαςιϊν του τομζα μθχανισ - θλεκτρολογίασ                                                                                        ...../100 

5. Εμπζδωςθ των διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ                                                                                                                 ...../100 

6. Ορκι χριςθ του τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                ...../100 

7. Κατανόθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ του ςκάφουσ ...../100 

8. Κατανόθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ ςκάφουσ  ...../100 

9. Κατανόθςθ τθσ ετοιμότθτασ και αςφάλειασ πλθρϊματοσ ...../100 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ ......../100 

 

 

*Προτεινόμενη βαθμολογία Εκπαιδευτή για την Επιτροπή του άρθρου 16 παρ. 6 του Κανονιςμοφ Εκπαίδευςησ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

 

                                                                               ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ:    .........../100 

 

 

 

 

                     Ο Εκπαιδευτισ                                                                                             Κεωρικθκε 

                                                                                                               Ο Ρροϊςτάμενοσ Λιμενικισ Αρχισ / Υπθρεςίασ 

 

 

 

    (Ωπογραφι-Βακμόσ - Σνοματεπϊνυμο)                                           (Ωπογραφι-Βακμόσ - Σνοματεπϊνυμο) 

   

 

 

           Ψόποσ-Θμερομθνία .................................                                       Ψόποσ-Θμερομθνία ..............................   
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Άρκρο 22 

Τελικζσ Διατάξεισ 

 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργοφνται οι αρικμ. 1233.4/12/02-10-2009 (Β’2148) και αρικμ. 1233.4/11/11/30-
11-2011 (Β’2980) αποφάςεισ με τθν επιφφλαξθ τθσ εκπαίδευςθσ που κα προκφψει ςε εφαρμογι των διατάξεων του 
άρκρου 25 του ν. 4597/2019 (Αϋ35).    

 

2. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ.  
 

Θ απόφαςθ αυτι και ο Ξανονιςμόσ να δθμοςιευκοφν ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 
 
 

Ο Αρχθγόσ 
 
 

                                                                             Αντιναφαρχοσ Λ.Σ. ΑΡΤΘΣ Σταμάτιοσ 
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