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Κυβερνθτϊν και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.»
ΑΠΟΦΑΘ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Ψισ διατάξεισ:
α) Tων άρκρων 82 και 83 του ν. 4676/2020 «Εκςυγχρονιςμόσ κεςμικοφ πλαιςίου για τισ
καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 67),
β) του άρκρου 90 του Ξϊδικα Ρομοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και τα Ξυβερνθτικά Τργανα
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Υ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98), όπωσ ιςχφει,
γ) του ν. 2690/1999 «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ
45), όπωσ ιςχφει,
δ) του ν. 1314/1983 «Για τθν κφρωςθ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ “για πρότυπα εκπαίδευςθσ,
ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν, 1978”» (Αϋ 2), όπωσ ιςχφει,
ε) του π.δ. 79/2012 «Αποδοχι τροποποιιςεων τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ “Για πρότυπα
εκπαίδευςθσ, ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν, 1978”, θ οποία
κυρϊκθκε με το ν. 1314/1983, όπωσ αυτι τροποποιικθκε» (Αϋ 137),
ςτ) του π.δ. 141/2014 «Υροχποκζςεισ απόκτθςθσ αποδεικτικϊν ναυτικισ ικανότθτασ και
δικαιϊματα υπθρεςίασ ςτα πλοία και άλλεσ διατάξεισ – Αντικατάςταςθ Υροεδρικοφ
Διατάγματοσ 243/1998» (Αϋ 232), όπωσ ιςχφει,
η) του π.δ. 119/2014 «Υροςαρμογι του ελλθνικοφ δικαίου ςτθν Σδθγία 2008/106/ΕΞ του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 19θσ Ροεμβρίου 2008 για το ελάχιςτο
επίπεδο εκπαίδευςθσ των ναυτικϊν και τθσ Σδθγίασ 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 21θσ Ροεμβρίου 2012 “περί τροποποιιςεωσ τθσ
Σδθγίασ 2008/106/ΕΞ για το ελάχιςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ των ναυτικϊν”» (Αϋ 188),
θ) του π.δ. 1/2016 «Υροχποκζςεισ αντικατάςταςθσ Ειδικοφ Υτυχίου Ξυβερνιτθ και Ειδικοφ
Υτυχίου Πθχανοδθγοφ ςε Φορτθγά (Φ/Γ) και Επιβατθγά (Ε/Γ) πλοία» (Αϋ 1),
κ) του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Ωπουργείων Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Ωποδομϊν,
Πεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων. Αναςφςταςθ του Ωπουργείου
Ραυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Ωπουργείο Ραυτιλίασ και Ρθςιωτικισ
Υολιτικισ ....» (Αϋ 114),
ι) του π.δ. 13/2018 «Σργανιςμόσ Ωπουργείου Ραυτιλίασ και Ρθςιωτικισ Υολιτικισ» (Αϋ 26),
όπωσ ιςχφει,

ια) του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Ξυβζρνθςθσ, Ωπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Ωπουργϊν και Ωφυπουργϊν» (Αϋ 121),
ιβ) τθσ αρικ. 3627.1/01/2005/19-01-2005 κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και
Σικονομικϊν-Εμπορικισ Ραυτιλίασ «Επιδότθςθ ςπουδαςτϊν ΞΕΧΕΡ/Υ-Π-Φ/Θ-Φ/ΕΔΧΕΡ/ΠΕΨ/ΚΑΟΑΠΘΥΣΟΩΡ και Ειδικϊν Ψμθμάτων Υλοιάρχων και Πθχανικϊν Εϋ τάξθσ Ε.Ρ.»
(Βϋ 89), όπωσ ιςχφει,
ιγ) τθσ αρικ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Υαιδείασ,
Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και Ραυτιλίασ και Ρθςιωτικισ Υολιτικισ «Ζγκριςθ του
Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ραυτικοφ (Ε.Χ./Α.Ε.Ρ.)» (Βϋ 2240).
2. Ψθν αρικ. 2233.1/43245/2020/08-07-2020 απόφαςθ ΩΡΑΡΥ (ΑΔΑ: 61Γ44653ΥΩ-76Ο) περί
ςφςταςθσ Σμάδασ Εργαςίασ αναφορικά με τον κακοριςμό νζων Ωρολογίων και Αναλυτικϊν
Υρογραμμάτων Χπουδϊν του Ειδικοφ Ψμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Υλοιάρχων Ε.Ρ. και
Πθχανικϊν Ε.Ρ. για αποφοίτουσ Επαγγελματικϊν Ουκείων (ΕΥΑ.Ο.) Ψομζα Ραυτιλιακϊν
Επαγγελμάτων, ςφμφωνα με τα άρκρα 82 και 83 του Ρ. 4676/2020 (Αϋ 67) και τθ Διεκνι
Χφμβαςθ STCW 1978, όπωσ τροποποιικθκε, κακϊσ και του Ειδικοφ Ψμιματοσ εκπαίδευςθσ
Ξυβερνθτϊν Ε.Ρ., κακϊσ και τθν αρικ. 2233.1/51892/2020/10-08-2020 όμοια απόφαςθ (ΑΔΑ:
Ψ65Ω4653ΥΩ-929), περί χοριγθςθσ παράταςθσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ ομάδασ
εργαςίασ.
3. Ψο αρικ. 2231.2/814/2020/24-09-2020 διαβιβαςτικό ζγγραφο ΑΕΡ/Αςπροπφργου, δια του
οποίου υποβλικθκαν τα πρακτικά τθσ Σμάδασ Εργαςίασ.
4. Ψθν αρικ. 2814.1-2/74638/2020/06-11-2020 Ειςθγθτικι Ζκκεςθ ΩΡΑΡΥ/ΓΔΣΩ, ςφμφωνα με
τθν οποία θ ετιςια δαπάνθ για τθν λειτουργία Ειδικϊν Ψμθμάτων ςτισ ΑΕΡ/Αςπροπφργου και
ΑΕΡ/Χίου εκτιμάται ςε 360.000,00 € & 85.000 € αντιςτοίχωσ, κα βαρφνει τισ διακζςιμεσ
πιςτϊςεισ του ειδικοφ λογαριαςμοφ «Ξεφάλαιο Ραυτικισ Εκπαίδευςθσ» (ΞΡΕ) και για το ζτοσ
2020 κα αντιμετωπιςτεί από τισ υπάρχουςεσ πιςτϊςεισ του ΞΡΕ (ΞΑΕ 2331).
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε
Άρκρο πρϊτο
Κανονιςμόσ πουδϊν
Εγκρίνεται ο Ξανονιςμόσ Χπουδϊν των Ειδικϊν Ψμθμάτων Εκπαίδευςθσ Υλοιάρχων, Πθχανικϊν,
Ξυβερνθτϊν και Θλεκτρολόγων Ε.Ρ., με τα παραρτιματά του, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ αυτοφ, ωσ ακολοφκωσ:
«ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν.
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Άρκρο 1
Γενικζσ διατάξεισ
Χτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ραυτικοφ μποροφν να λειτουργοφν ειδικά τμιματα εκπαίδευςθσ
για Υλοιάρχουσ-Πθχανικοφσ Βϋ και Γϋ τάξθσ Ε.Ρ. αποφοίτουσ ΕΥΑ.Ο. τομζα Ραυτιλιακϊν
Επαγγελμάτων, για Ξυβερνιτεσ Ε.Ρ., κακϊσ και για Θλεκτρολόγουσ Ε.Ρ. πτυχιοφχουσ
ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και αποφοίτουσ ΕΥΑΟ-ΛΕΞ.
Ψα ειδικά τμιματα εκπαίδευςθσ Υλοιάρχων Βϋ τάξθσ Ε.Ρ., Υλοιάρχων Γϋ τάξθσ Ε.Ρ. και
Ξυβερνθτϊν Ε.Ρ. λειτουργοφν ςτισ Χχολζσ Υλοιάρχων. Ψα ειδικά τμιματα εκπαίδευςθσ
Πθχανικϊν Βϋ τάξθσ Ε.Ρ., Πθχανικϊν Γϋ τάξθσ Ε.Ρ. και Θλεκτρολόγων Ε.Ρ. λειτουργοφν ςτισ
Χχολζσ Πθχανικϊν.
Θ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν που παρακολουκοφν τα ειδικά τμιματα εκπαίδευςθσ
τελεί υπό τθν άμεςθ διοίκθςθ και εποπτεία του Διοικθτι ΑΕΡ.
Τταν ο Διοικθτισ τθσ ΑΕΡ απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνεται από τον Ωποδιοικθτι.

5. Ωπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ είναι οι Διευκυντζσ των Χχολϊν Υλοιάρχων και Πθχανικϊν
αντίςτοιχα, επικουροφμενοι από τουσ αναπλθρωτζσ Διευκυντζσ Χχολϊν που ορίηονται ςτθν
αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ από το Εκπαιδευτικό Υροςωπικό των Χχολϊν.
6. Θ εκπαίδευςθ ςτο ειδικό τμιμα περιλαμβάνει κεωρθτικι και πρακτικι διδαςκαλία που
γίνεται ςφμφωνα με τα εβδομαδιαία και αναλυτικά προγράμματα.
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Άρκρο 2
Διδακτικό ζτοσ – Εξεταςτικζσ περίοδοι
Ψο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Χεπτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει τθν 31 θ Αυγοφςτου του
επόμενου ζτουσ.
Ψο διδακτικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Χεπτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει τθν 9θ Λουλίου του
επόμενου ζτουσ. Ξατά τθν διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ λειτουργοφν ςειριακά οι κφκλοι και
τα εξάμθνα εκπαίδευςθσ που αναφζρονται ςτα παραρτιματα του παρόντοσ Ξανονιςμοφ, τα
οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ.
Ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ Χχολισ είναι δυνατι θ παράλλθλθ λειτουργία περιςςοτζρων
του ενόσ ειδικϊν τμθμάτων.
Εξεταςτικι περίοδοσ είναι το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο διενεργοφνται οι εξετάςεισ:
α. ΦΕΒΦΣΩΑΦΛΣΩ, που διαρκεί από τθν 1θ μζχρι και τθν 20θ θμζρα του μθνόσ,
β. ΛΣΩΡΛΣΩ, που διαρκεί από τθν 13θ Λουνίου μζχρι και τθν 5θ Λουλίου,
γ. ΧΕΥΨΕΠΒΦΛΣΩ, που διαρκεί από τθν 1θ μζχρι και τθν 25θ θμζρα του μθνόσ είτε
δ. μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων κάκε κφκλου ι εξαμινου εκπαίδευςθσ.
Σι πρϊτεσ δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ κάκε διδακτικισ περιόδου δφνανται να
διατίκενται για εξετάςεισ οφειλομζνων μακθμάτων του προθγοφμενου ζτουσ.
Χε περίπτωςθ που θ ζναρξθ διδακτικοφ ζτουσ κακυςτεριςει ι κατά τθ διάρκειά του θ
εκπαίδευςθ διακοπεί για οποιοδιποτε λόγο, επιτρζπεται με απόφαςθ ΩΡΑΡΥ/Α.ΟΧΕΟ.ΑΞΨ/ΔΕΞΡ Αϋ να παρατακεί θ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ και να μετατεκεί το τζλοσ
του, κακϊσ και οι θμερομθνίεσ των εξεταςτικϊν περιόδων ςε νζεσ κατάλλθλεσ θμερομθνίεσ.
Άρκρο 3
Προγράμματα - Υλθ διδαςκαλίασ μακθμάτων
Εκπαιδευτικά κείμενα
Σι λεπτομζρειεσ για τα διδαςκόμενα μακιματα, τισ διατικζμενεσ για το κάκε ζνα από αυτά
εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ, κακϊσ και τθν αναλυτικι φλθ κάκε μακιματοσ κακορίηονται
ςτα Υαράρτθματα του παρόντοσ Ξανονιςμοφ.
Ξατά τθν διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται τισ ϊρεσ που
κακορίηονται για το ςκοπό αυτό ςτο θμεριςιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάςθ τον
Εςωτερικό Ξανονιςμό ΑΕΡ (ΕΞ/ΑΕΡ).
Σ αρικμόσ των ςπουδαςτϊν ςε κάκε τμιμα δεν πρζπει να είναι μικρότεροσ των δζκα πζντε
(15) ατόμων.
Χτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και ςτθν πρακτικι διδαςκαλία οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ πρζπει να
κατανζμονται με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Χχολισ ςε μικρότερεσ ομάδεσ.
Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ των ειδικϊν τμθμάτων χρθςιμοποιοφν εκπαιδευτικά κείμενα των ΑΕΡ,
με δανειςμό από τθν βιβλιοκικθ τθσ Χχολισ.
Ψα μακιματα διδάςκονται από το μόνιμο και το ζκτακτο εκπαιδευτικό προςωπικό των Χχολϊν
των ΑΕΡ.

Άρκρο 4
Φοίτθςθ - Απουςίεσ
1. Θ παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι.
2. Χπουδαςτισ/ςτρια, που κατά τθν διάρκεια φοίτθςθσ απουςίαςε περιςςότερεσ ϊρεσ από το
15% των ωρϊν διδαςκαλίασ που προβλζπονται ςε κάκε κφκλο ι εξάμθνο εκπαίδευςθσ,
απορρίπτεται και δφναται να εγγραφεί εκ νζου ςτον κφκλο ι το εξάμθνο αυτό.

3. Ψα μακιματα διακόπτονται για τισ Εορτζσ Χριςτουγζννων και Υάςχα, ςφμφωνα με τον
ΕΞ/ΑΕΡ.
4. Χπουδαςτισ/ςτρια που κατά τθ διάρκεια φοίτθςθσ απουςίαςε περιςςότερο από το 10% των
ςυνολικϊν ωρϊν διδαςκαλίασ του κφκλου ι του εξαμινου που φοιτά, δεν δικαιοφται
επιδότθςθσ. Ψο ποςοςτό αυτό μπορεί να ανζλκει ςε 20% ςε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ
νοςθλείασ ςε δθμόςιο νοςοκομείο.
Άρκρο 5
Εξετάςεισ
1. Σι εξετάςεισ γίνονται με τθν εποπτεία του Διοικθτι, του Διευκυντι Χχολισ και του/τθσ
κακθγθτι/τριασ που διδάςκει το μάκθμα που εξετάηεται.
2. Χτο τζλοσ κάκε κφκλου ι εξαμινου εκπαίδευςθσ, κατά περίπτωςθ, διενεργοφνται εξετάςεισ
των διδαχκζντων μακθμάτων. Θ διάρκεια των εξετάςεων ορίηεται ςτά παραρτιματα του
παρόντοσ κανονιςμοφ. Ψο πρόγραμμα εξετάςεων καταρτίηεται με ευκφνθ του Διευκυντι
Χχολισ και αναρτάται ζγκαιρα ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Χχολισ.
3. Χτα μακιματα που εξετάηονται μόνο προφορικά ι γραπτά και προφορικά ςυμμετζχει και ο/θ
αναπλθρωτισ/τρια του/τθσ εξεταςτι/ςτριασ κακθγθτισ/τρια ςτθν προφορικι εξζταςθ και ςτθ
βακμολόγθςθ.
4. Σ/Θ αρμόδιοσ/α κατά μάκθμα κακθγθτισ/τρια καταρτίηει τα προσ εξζταςθ κζματα, τα οποία
κζτει υπόψθ του Διευκυντι Χχολισ και τα καταχωρεί ςε ειδικό ζντυπο που διανζμεται ςτουσ
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ.
5. Σι κόλλεσ εξετάςεων πάνω δεξιά φζρουν τθ ςφραγίδα τθσ Χχολισ και τθ μονογραφι του
Διοικθτι και ςυμπλθρϊνονται από τουσ/τισ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ με τθν αναγραφι των εξισ
ςτοιχείων: Σνοματεπϊνυμο, Τνομα πατρόσ, Εξεταςτικι περίοδοσ, Πάκθμα και Θμερομθνία.
6. Ψο ειδικό ζντυπο κεμάτων και θ κόλλα παραδίδονται ςτον/τθν επιτθρθτι/τρια, ο/θ οποίοσ/α
διαγράφει με κόκκινο μελάνι, τα κενά που υπάρχουν ςτθν κόλλα εξετάςεων.
7. Πετά το τζλοσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ, τα γραπτά παραλαμβάνονται από τον/τθν αρμόδιο/α
κακθγθτι/τρια, ο/θ οποίοσ/α εντόσ τριϊν (03) θμερϊν τα βακμολογεί και τα παραδίδει ςτο
Διευκυντι Χχολισ με εμφανι, ολόγραφθ και αρικμθτικι, ανεξίτθλθ και με τθ μονογραφι του
βακμολογία ςτθν πρϊτθ ςελίδα του κάκε γραπτοφ. Ψα γραπτά των εξετάςεων φυλάςςονται
ςτο αρχείο του Διευκυντι Χχολισ για ζξι (06) μινεσ και μετά καταςτρζφονται.
8. Χπουδαςτζσ/ςτριεσ που απζτυχαν ςτισ εξετάςεισ, δικαιοφνται μζςα ςε τρεισ (03) εργάςιμεσ
θμζρεσ, από τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων, να λάβουν γνϊςθ του περιεχομζνου του
γραπτοφ δοκιμίου τουσ και να υποβάλλουν τυχόν ζνςταςθ.
Σ ζλεγχοσ του γραπτοφ γίνεται από ομάδα τριϊν κακθγθτϊν/τριϊν πλθν του αρχικοφ
βακμολογθτι, του ιδίου ι ςυναφοφσ μακιματοσ, που ορίηονται από τον Διοικθτι μετά από
πρόταςθ του Διευκυντι Χχολισ, θ οποία αποφαίνεται τελεςίδικα για τθν ζνςταςθ και για τθν
οποία ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό μζςα ςε δφο (02) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία
τθσ ζνςταςθσ.
9. Ξατά τισ γραπτζσ εξετάςεισ θ Διοίκθςθ τθσ Χχολισ, με ειςιγθςθ του Διευκυντι Χχολισ,
λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν κανονικι διεξαγωγι των εξετάςεων και τθν
πρόλθψθ κάκε περίπτωςθσ αντιγραφισ ι καταδολίευςθσ των εξετάςεων.
10. Απαγορεφεται κατά τθν διάρκεια των εξετάςεων οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να αλλθλοβοθκοφνται
και να χρθςιμοποιοφν βιβλία και βοθκιματα, εκτόσ από εκείνα που κα κακορίηονται κάκε
φορά από τον/τθν εξεταςτι/ςτρια κακθγθτι/τρια.
11. Χπουδαςτζσ/ςτριεσ που προςιλκαν ςτθν αίκουςα εξετάςεων μετά τθν ζναρξθ διανομισ των
κεμάτων απαγορεφεται να εξεταςτοφν.
12. Απαγορεφεται οποιαδιποτε ερϊτθςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν προσ τουσ/τισ
Επιτθρθτζσ/τριεσ μετά τθ διανομι των κεμάτων και τθν παροχι αναγκαίων επεξθγιςεων και
διευκρινιςεων από τον/τθν εξεταςτι/ςτρια κακθγθτι/τρια.

13. Απαγορεφεται θ ςυνεννόθςθ με θλεκτρονικά μζςα ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο των
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν που εξετάηονται με οποιοδιποτε πρόςωπο μζςα ι ζξω από τθν αίκουςα
εξετάςεων, κακϊσ και κάκε είδουσ αντιγραφι.
14. Χπουδαςτισ/ςτρια, ο/θ οποίοσ/α καταλαμβάνεται να αντιγράφει ι να ςυνεννοείται ι
παρεμποδίηει τθν ομαλι διεξαγωγι των εξετάςεων, απομακρφνεται από τθν αίκουςα και το
γραπτό του/τθσ βακμολογείται με τον βακμό μθδζν (0), αφοφ ςθμειωκεί και μονογραφθκεί
από τον/τθν επιτθρθτι/τρια που ζκανε τθν διαπίςτωςθ.
15. Θ διάρκεια επεξεργαςίασ των κεμάτων κατά τθ γραπτι εξζταςθ κάκε μακιματοσ, ςε καμία
περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τισ τρεισ ϊρεσ.
Άρκρο 6
υμμετοχι ι απουςία ςπουδαςτϊν/ςτριϊν από τισ εξετάςεισ
1. Χτισ εξετάςεισ ςυμμετζχουν όλοι οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ.
2. Χτισ εξετάςεισ αυτζσ, μετζχουν και οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ
κφρωςθ τθσ προςωρινισ αποβολισ, θ ζκτιςθ τθσ οποίασ διακόπτεται.
3. Χπουδαςτισ/ςτρια ο/θ οποίοσ/α απουςιάηει από τθν εξζταςθ μακιματοσ για οποιοδιποτε
λόγο, δεν βακμολογείται και προςζρχεται ςε επόμενθ ι επόμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ,
εφόςον ζχει το δικαίωμα ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του Ξανονιςμοφ αυτοφ.

1.

2.

3.
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Άρκρο 7
Επίδοςθ
Θ βακμολογία ςε όλα τα μακιματα εκφράηεται με αρικμθτικι ακζραια κλίμακα από μθδζν (0)
μζχρι εκατό (100), με βάςθ επιτυχίασ τισ πενιντα (50) μονάδεσ από τισ εκατό (100). Θ γενικι
επίδοςθ κάκε ςπουδαςτι προςδιορίηεται από το μζςο όρο τθσ τελικισ επίδοςθσ όλων των
μακθμάτων. Χε περίπτωςθ φπαρξθσ δεκαδικϊν ψθφίων ςτον προςδιοριςμό του μζςου όρου,
αυτόσ ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο (02) δεκαδικά ψθφία.
Ανάλογα με τον μζςο όρο τθσ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων ςτουσ κφκλουσ ι τα
εξάμθνα εκπαίδευςθσ, θ επίδοςθ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν χαρακτθρίηεται με τισ ενδείξεισ, ςε
αντιςτοιχία βακμϊν, ωσ εξισ:
ΑΡΕΥΑΦΞΘΧ: αν ο μ.ό. είναι από 0 μζχρι και 49,99.
ΞΑΟΘ: αν ο μ.ό. είναι από 50 μζχρι και 69,99.
ΥΣΟΩ ΞΑΟΘ: αν ο μ.ό. είναι από 70 μζχρι και 84,99.
ΑΦΛΧΨΘ: αν ο μ.ό. είναι από 85 μζχρι 100.
Χπουδαςτισ/ςτρια κεωρείται επιτυχϊν/οφςα εφόςον ζλαβε βακμό ίςο ι μεγαλφτερο από τθν
βάςθ επιτυχίασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παρ. 1, ςε όλα τα μακιματα.
Χτο τζλοσ κάκε εξεταςτικισ περιόδου ςυντάςςεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ τελικισ επίδοςθσ
(τελικϊν αποτελεςμάτων) όλων των μακθμάτων του διδακτικοφ ζτουσ, το οποίο πζραν του
Διοικθτι και Διευκυντι Χχολισ προςυπογράφουν κατά μάκθμα οι διδάςκοντεσ/ουςεσ
κακθγθτζσ/τριεσ. Σ πίνακασ υποβάλλεται ςτο ΩΡΑΡΥ/Α.ΟΧ-ΕΟ.ΑΞΨ./ΔΕΞΡ Βϋ.
Υίνακασ αποφοιτοφντων/ουςϊν υποβάλλεται μετά από κάκε εξεταςτικι περίοδο ςτο
ΩΡΑΡΥ/ΑΟΧ-ΕΟ.ΑΞΨ/ΔΕΞΡ Δϋ.
Χπουδαςτισ/ςτρια που κρίκθκε ανεπαρκισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2, ςε ζνα ι περιςςότερα
μακιματα και δεν ζχει απορριφκεί από απουςίεσ, οφείλει να προςζλκει ςε επανεξζταςθ ςτισ
ζξι (06) επόμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ μετά από αυτι του διδακτικοφ ζτουσ που φοίτθςε.
Χε περίπτωςθ αποτυχίασ υποχρεοφται ςε νζα εγγραφι ςε ανάλογο διδακτικό ζτοσ.

Άρκρο 8
Βιβλία - Πιςτοποιθτικά
1. Ψα βιβλία που απαιτοφνται κατά τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ είναι τα
παρακάτω:
α. Πθτρϊο ςπουδαςτϊν/ςτριϊν.
β. Βιβλίο απουςιϊν.

γ. Βιβλίο διδαςκομζνθσ φλθσ.
Χτο μθτρϊο ςπουδαςτϊν/ςτριϊν εγγράφονται τα πλιρθ ατομικά ςτοιχεία του/τθσ προσ
εκπαίδευςθ ναυτικοφ, ο αρικμόσ ΠΕΚ, κακϊσ και οι θμερομθνίεσ εγγραφισ του/τθσ κατά
κφκλο/εξάμθνο εκπαίδευςθσ, θ βακμολογία κατά μάκθμα, ο αρικμόσ απουςιϊν, ο βακμόσ
τελικισ επίδοςθσ, ο χαρακτθριςμόσ τθσ επίδοςθσ, ο αφξων αρικμόσ και θ θμερομθνία του
εκδοκζντοσ πιςτοποιθτικοφ εκπαίδευςθσ. Επικολλάται, δε, πρόςφατθ φωτογραφία
ταυτότθτασ του/τθσ ςπουδαςτι/ςτριασ.
Ψο μθτρϊο κεωρείται από τον Διευκυντι Χχολισ και τον Διοικθτι ςτο τζλοσ κάκε
κφκλου/εξαμινου εκπαίδευςθσ.
2. Χτουσ/ςτισ αποφοιτοφντεσ/οφςεσ χορθγοφνται πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 12 του παρόντοσ Ξανονιςμοφ.
Άρκρο 9
Εγγραφζσ
1. Σι εγγραφζσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν γίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε
ιςχφουςασ νομοκεςίασ και λιγουν πζντε (05) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων
του κφκλου/εξαμινου που επικυμοφν να παρακολουκιςουν.
2. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι:
α. Αίτθςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ.
β. Υιςτοποιθτικό του ΩΡΑΡΥ/ΑΟΧ-ΕΟ.ΑΞΨ/ΔΕΞΡ Δϋ, ότι ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν
απόκτθςθ του αντίςτοιχου διπλϊματοσ και ςτο οποίο να φαίνεται επίςθσ, θ καλάςςια
υπθρεςία του/τθσ ςφμφωνα με το π.δ. 141/2014 (Αϋ 232), όπωσ ιςχφει. Ειδικά για τουσ
υποψθφίουσ Θλεκτρολόγουσ Ε.Ρ. αποφοίτουσ ΕΥΑΟ-ΛΕΞ, θ καλάςςια υπθρεςία που
απαιτείται για τθν εγγραφι είναι 12 μθνϊν ςτθν ειδικότθτα.
γ. Δφο (02) φωτογραφίεσ.
3. Ωποψιφιοσ/α δφναται να εγγράφεται ςε επόμενο κφκλο/εξάμθνο που τυχόν υποχρεοφται να
παρακολουκιςει ανεξάρτθτα από τθν τελικι επίδοςι του/τθσ ςε προθγοφμενο
κφκλο/εξάμθνο, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ απόρριψισ του/τθσ λόγω υπζρβαςθσ του
προβλεπομζνου ορίου απουςιϊν.
Άρκρο 10
Τποχρεϊςεισ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν
1. Σι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ οφείλουν να δείχνουν πνεφμα ςυνεργαςίασ με τθν Διοίκθςθ, τθ
Διεφκυνςθ Χχολισ και το Εκπαιδευτικό προςωπικό και να ςυμμορφϊνονται με προκυμία και
ακρίβεια με τισ υποχρεϊςεισ τουσ που περιγράφονται ςτον παρόντα Ξανονιςμό, κακϊσ και με
τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Διεφκυνςθσ Χχολισ που εκδίδονται ςτο πλαίςιο
των υποχρεϊςεων αυτϊν.
2. Ειδικότερα οφείλουν να:
α. Υροςζρχονται εγκαίρωσ ςτισ παραδόςεισ. Θ είςοδοσ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ δεν
επιτρζπεται μετά τθν ζναρξθ του μακιματοσ.
β. Χυμπεριφζρονται πάντοτε με κοςμιότθτα, τάξθ και ευπρζπεια.
γ. Δείχνουν τθν πρζπουςα προςοχι κατά τισ παραδόςεισ.
δ. Δείχνουν τον πρζποντα ςεβαςμό προσ τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ.
ε. Χειρίηονται τα εκπαιδευτικά όργανα και εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ με ιδιαίτερθ επιμζλεια
και προςοχι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και υποδείξεισ των αρμοδίων.
ςτ. Διατθροφν τθν κακαριότθτα ςτουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ.
η. Χπουδαςτισ/ςτρια που γράφει ι ρυπαίνει ι με οποιοδιποτε τρόπο προκαλεί ηθμιά ι
αδικαιολόγθτθ φκορά ςε βιβλία, χάρτεσ, όργανα, ζπιπλα, κακϊσ και ςε άλλο είδοσ τθσ Χχολισ
ι κατά οποιοδιποτε τρόπο προκαλεί τθν απϊλειά τουσ, είναι υποχρεωμζνοσ/θ να
αντικαταςτιςει το αντικείμενο. Χε περίπτωςθ που οι ηθμιζσ ι φκορζσ ι θ απϊλεια κρικεί ότι
ζγιναν εκουςίωσ, τιμωρείται πεικαρχικά κατά το άρκρο 11.
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Άρκρο 11
Κυρϊςεισ
Θ μθ τιρθςθ από μζρουσ του/τθσ ςπουδαςτι/ςτριασ των υποχρεϊςεων που κακορίηονται
ςτον παρόντα Ξανονιςμό ελζγχεται πεικαρχικά από τον/τθν κακθγθτι/τρια με επίπλθξθ ι
αποβολι από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι με αποκλειςμό από άλλεσ τυχόν ϊρεσ διδαςκαλίασ
του/τθσ ιδίου/ασ κακθγθτι/τριασ κατά τθν ίδια θμζρα ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω.
Σ Διοικθτισ τθσ Χχολισ μετά από ειςιγθςθ του/τθσ Ξακθγθτι/τριασ και του Διευκυντι Χχολισ
δφναται να επιβάλλει τθν κφρωςθ τθσ αποβολισ του/τθσ ελεγχόμενου/θσ ςπουδαςτι/ςτριασ
από τα μακιματα, μζχρι δφο (02) θμζρεσ, ανεξάρτθτα αν επιβλικθκαν ι όχι οι
προβλεπόμενεσ από τθν προθγοφμενθ παράγραφο κυρϊςεισ.
Σ Διοικθτισ τθσ Χχολισ ςε ςοβαρότερεσ, κατά τθν κρίςθ του περιπτϊςεισ, ηθτεί τθν ζγγραφθ
απολογία του/τθσ ελεγχόμενου/θσ ςπουδαςτι/ςτριασ εντόσ 48ωρθσ προκεςμίασ. Πετά τθν
λιψθ τθσ ζγγραφθσ απολογίασ του/τθσ ελεγχόμενου/θσ ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ
ανωτζρω προκεςμίασ, ο Διοικθτισ τθσ Χχολισ αναφζρεται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του
ΩΡΑΡΥ με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ, προκειμζνου να επιβλθκεί κφρωςθ πζραν τθσ
δικαιοδοςίασ τθσ παρ. 2. Για τθν υπόκεςθ αποφαςίηει οριςτικά ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ
Ραυτικϊν, που ζχει τθ δυνατότθτα να επεκτείνει μζχρι και τον οριςτικό αποκλειςμό του/τθσ
ςπουδαςτι/ςτριασ από τα μακιματα τθσ περιόδου που διανφει.
Πζχρι να τακτοποιθκεί οποιαδιποτε εκκρεμότθτα που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα ι αμζλεια
ςπουδαςτι/ςτριασ, όπωσ ιδίωσ αλλά όχι περιοριςτικϊσ θ μθ επιςτροφι ι μθ αντικατάςταςθ
εκπαιδευτικϊν κειμζνων τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ τθσ Χχολισ, θ μθ ςυμπλιρωςθ
δικαιολογθτικϊν εγγραφισ, δεν χορθγείται ςε αυτόν/θ πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ.

Άρκρο 12
Τπόδειγματα χορθγουμζνων πιςτοποιθτικϊν
Χτουσ/Χτισ επιτυχϊσ αποφοιτοφντεσ/ςεσ, χορθγείται πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ, όπωσ
παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/ ………………….. /ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Βϋ ΣΑΞΗ Ε.Ν.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται
ότι
ο..............................................
.....................................................................
..................................................................... του
.............................................., που γεννικθκε
ςτ.............................το.................Μ.Ε.Θ........................................... παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα
υποψθφίων Πλοιάρχων Βϋ τάξθσ Ε.Ν. και μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ (επίδοςθ...............) του
χορθγικθκε το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ. αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ
.............20..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/ ………………….. /ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γϋ ΣΑΞΗ Ε.Ν.

Θεωρικθκε
Ο Διοικθτισ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται
ότι
ο..............................................
.....................................................................
..................................................................... του
.............................................., που γεννικθκε
ςτ.............................το.................Μ.Ε.Θ........................................... παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα
υποψθφίων Πλοιάρχων Γϋ τάξθσ Ε.Ν. και μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ (επίδοςθ...............) του
χορθγικθκε το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ. αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ

Θεωρικθκε

.............20..

Ο Διοικθτισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/
/ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΒΕΡΝΗΣΩΝ Ε.Ν.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται
ότι
ο...................................................................................................................
..................................................................... του .............................................., που γεννικθκε
ςτ.............................το.................Μ.Ε.Θ........................................... παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα
υποψθφίων Κυβερνθτϊν Ε.Ν. και μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ (επίδοςθ...............) του χορθγικθκε
το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ. αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ

Θεωρικθκε

.............20..

Ο Διοικθτισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/…………………../ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βϋ ΣΑΞΗ Ε.Ν.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται
ότι
ο/θ...................................................................................................................
..................................................................... του .............................................., που γεννικθκε
ςτ........................το...................Μ.Ε.Θ................ παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα υποψθφίων
Μθχανικϊν Βϋ τάξθσ Ε.Ν. και μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ (επίδοςθ....................) του/τθσ
χορθγικθκε το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ. αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ

Θεωρικθκε

.............20..

Ο Διοικθτισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/…………………../ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γϋ ΣΑΞΗ Ε.Ν.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται
ότι
ο/θ...................................................................................................................
..................................................................... του .............................................., που γεννικθκε
ςτ........................το...................Μ.Ε.Θ................ παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα υποψθφίων
Μθχανικϊν Γϋ τάξθσ Ε.Ν. και μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ (επίδοςθ....................) του/τθσ
χορθγικθκε το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ. αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ

Θεωρικθκε

.............20..

Ο Διοικθτισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/…………………../ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται
ότι
ο...................................................................................................................
..................................................................... του .............................................., που γεννικθκε
ςτ........................το...................Μ.Ε.Θ................ παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα υποψθφίων
Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ-ΣΕΙ) και μετά από
επιτυχείσ εξετάςεισ (επίδοςθ....................) του χορθγικθκε το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ.
αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ

Θεωρικθκε

.............20..

Ο Διοικθτισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΕΝ/…………………../ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πιςτοποιείται

ότι

ο...................................................................................................................

..................................................................... του .............................................., που γεννικθκε
ςτ........................το...................Μ.Ε.Θ................ παρακολοφκθςε το ειδικό τμιμα υποψθφίων
Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για αποφοίτουσ ΕΠΑΛ-ΙΕΚ και μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ
(επίδοςθ....................) του χορθγικθκε το πιςτοποιθτικό αυτό με αυξ. αρικμό:..................
Ο Διευκυντισ χολισ

...........20........

Θεωρικθκε

Ο Διοικθτισ

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Ειδικοφ Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Πλοιάρχων Γϋ τάξθσ Ε.Ν. και Κυβερνθτϊν Ε.Ν.
Θ φοίτθςθ ςτο Ειδικό Ψμιμα Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Υλοιάρχων Γϋ τάξθσ και Ξυβερνθτϊν Ε.Ρ.
υποδιαιρείται ςε κφκλουσ. Χτουσ κφκλουσ αυτοφσ εγγράφονται και φοιτοφν υποψιφιοι Υλοίαρχοι
Γϋ τάξθσ, κακϊσ και υποψιφιοι Ξυβερνιτεσ Βϋ, Γϋ τάξθσ Ε.Ρ. Ψα ωρολόγια προγράμματα κάκε
κφκλου ζχουν ωσ εξισ:
ΚΤΚΛΟ Αϋ (Φοιτοφν υποψιφιοι Υλοίαρχοι Γϋ τάξθσ και υποψιφιοι Ξυβερνιτεσ Γϋ- Βϋ τάξθσ Ε.Ρ.)
Μάκθμα
Ραυτικό Δίκαιο
Ραυτικά Θλεκτρονικά Τργανα
RADAR
Αγγλικά
Πετεωρολογία
ΔΞΑΧ – Αςφάλεια Ραυςιπλοΐασ
φνολο ωρϊν

Ϊρεσ τθν Εβδομάδα
2
12
6
4
6
5
35

φνολο Ωρϊν
10
60
30
20
30
25
175

Χτο τζλοσ του κφκλου διατίκενται 6 εργάςιμεσ θμζρεσ για εξζταςθ των παραπάνω μακθμάτων.

ΚΤΚΛΟ Β1 (Φοιτοφν υποψιφιοι Υλοιάρχοι Γϋ τάξθσ Ε.Ρ.)
Μάκθμα
Πακθματικά / Ωπολογιςτικά Χυςτιματα
Αγγλικά
Ραυτιλία
Ευςτάκεια
Πεταφορά Φορτίων
ARPA
φνολο ωρϊν

Ϊρεσ τθν Εβδομάδα
4(2+2)
6
8
7
5
5
35

φνολο Ωρϊν
52
78
104
91
65
65
455

Χτο τζλοσ του κφκλου διατίκενται 6 εργάςιμεσ θμζρεσ για εξζταςθ των παραπάνω μακθμάτων.

ΚΤΚΛΟ Β2 (Φοιτοφν υποψιφιοι Ξυβερνιτεσ Γϋ ι Βϋ τάξθσ Ε.Ρ. και κάτοχοι Ειδικοφ Υτυχίου
Ξυβερνιτθ)
Μάκθμα
Ραυτιλία
Αγγλικά
Ραυτικι Ψζχνθ/Αςφάλεια Ραυςιπλοΐασ
Πεταφορά Φορτίων και Χτοιχεία Ευςτάκειασ
Ραυτικι Ψζχνθ
Σικονομικι Εκμετάλλευςθ Υλοίου (ΣΕΥ)
φνολο ωρϊν

Ϊρεσ τθν Εβδομάδα
8
6
6
7
5
3
35

φνολο Ωρϊν
56
42
42
49
35
21
245

Χτο τζλοσ του κφκλου διατίκενται 6 εργάςιμεσ θμζρεσ για εξζταςθ των παραπάνω μακθμάτων.

ΚΤΚΛΟ Αϋ
1. ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
3.1. Ψο πλοίο.
3.2. Ψα Ραυτιλιακά ζγγραφα του πλοίου.
3.3. Υλοιοκτθςία.
3.4. Σ Υλοίαρχοσ.
3.5. Ψο πλιρωμα.
3.6. Απογραφι Ραυτικϊν.
3.7. Ξανονιςμοί εργαςίασ.
3.8. Χυλλογικζσ ςυμβάςεισ ναυτικισ εργαςίασ.
3.9. Ραυτεργατικζσ διαφορζσ.
3.10. Ραυτικά αδικιματα και ποινικζσ ευκφνεσ.
3.11. Υεικαρχικό δίκαιο Εμπορικοφ Ραυτικοφ.
3.12. Ραυτικό ατφχθμα.
3.13. Ραυτεργατικό ατφχθμα και κανονιςμοί πρόλθψισ του.
3.14. Ξοινωνικι προςταςία ναυτικοφ.
3.15. Χφμβαςθ καλάςςιασ μεταφοράσ και τα ςχετικά ζγγραφα.
3.16. Διεκνείσ κανονιςμοί αποφυγισ ςυγκροφςεωσ ςτθν κάλαςςα. Ξυρϊςεισ γιά παράβαςι τουσ.
Ωποχρεϊςεισ ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ πλοίων.
3.17. Σ ναυτικόσ πράκτορασ.
3.18. Σ πλοθγόσ.
3.19. Χτοιχεία δθμόςιου διεκνοφσ ναυτικοφ δικαίου.
3.20. Ψο πλοίο ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςτο λιμάνι και ςτθν αιγιαλίτιδα ηϊνθ.
3.21. Θ νομικι υποχρζωςθ προςταςίασ των καλαςςϊν από τθ ρφπανςθ. Ξυρϊςεισ και ευκφνεσ
γιά τθ ρφπανςθ.
3.22. Ελλθνικό ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο και διεκνισ πρακτικι.
2. ΝΑΤΣΙΚΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1.0. Επίδειξθ τθσ γνϊςθσ των βαςικϊν αρχϊν τθσ υπερβολικισναυςιπλοίασ.
1.1. Σριςμόσ τθσ υπερβολισ.
1.2. Χχεδίαςθ υπερβολικοφ προφίλ πζριξ δφο εςτιϊν με τθ βαςικι γραμμι διθρθμζνθ ςε ζνα
ακριβι αρικμό ίςων τμθμάτων.
1.3. Υροςδιοριςμόσ των υπερβολικϊν γραμμϊν κζςθσ.
1.4. Επίδειξθ πϊσ άρεται θ αμφιβολία όταν δφο ομοζςτιοι ςτακμοί εκπζμπουν ταυτόχρονα ςιμα.
1.5. Άρςθ τθσ αμφιβολίασ με τθν εφαρμογι του χρόνου κακυςτζρθςθσ.
1.6. Σριςμόσ τθσ εκτεταμζνθσ περιοχισ τθσ βαςικισ γραμμισ.
1.7. Εξιγθςθ γιατί οι υπερβολζσ ζχουν μειωμζνθ ακρίβεια ςτθν εκτεταμζνθ περιοχι τθσ βαςικισ
γραμμισ.
1.8. Χυνδυαςμόσ δφο υπερβολικϊν προφίλ για να δειχκεί θ μζκοδοσ εξακρίβωςθσ ςτίγματοσ.
1.9. Υεριγραφι πϊσ ζνα υπερβολικό προφίλ μπορεί να παραχκεί μεταξφ δφο πομπϊν που
εκπζμπουν ςτθν ίδια ςυχνότθτα και με διαφορά ακριβοφσ αρικμοφ κυμάτων με τθν φάςθ
εκκίνθςθσ των ςθμάτων.
1.10.Υεριγραφι πϊσ θ διαφορά φάςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιβεβαιωκοφν και
ςχεδιαςκοφν ενδιάμεςεσ υπερβολικζσ γραμμζσ κζςθσ μεταξφ δφο ομοζςτιων υπερβολϊν.
1.11.Υεριγραφι πϊσ θ χρονικι διαφορά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιβεβαιωκοφν και
ςχεδιαςκοφν υπερβολικζσ γραμμζσ κζςεωσ μεταξφ δφο ομοζςτιων υπερβολϊν.
2.0. Επίδειξθ τθσ ικανότθτασ χειριςμοφ δζκτου GPS.

2.1. Υεριγραφι των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ ναυςιπλοίασ GPS.
2.2. Υεριγραφι ενόσ αντιπροςωπευτικοφ δζκτου και θ διαδικαςία ζναρξθσ παρατθριςεων.
2.3. Εκτζλεςθ χειριςμϊν ρουτίνασ ςε εξοπλιςμό GPS.
3.0. Επίδειξθ κατανόθςθσ των αρχϊν βυκομζτρθςθσ και ικανότθτασ χειριςμοφ βυκομζτρου.
3.1. Υεριγραφι των βαςικϊν αρχϊν ενόσ ναυτικοφ θχθτικοφ βυκομζτρου.
3.2. Πνθμόνευςθ τθσ αποδεκτισ τιμισ τθσ ταχφτθτασ του ιχου ςτο καλαςςινό νερό και των
ορίων εντόσ των οποίων θ αλθκισ τιμι μπορεί να ευρίςκεται.
3.3. Πνθμόνευςθ των φυςικϊν παραγόντων που επιδροφν ςτθν ταχφτθτα του ιχου ςτο
καλαςςινό νερό.
3.4. Χχεδίαςθ απλοφ ςκαριφιματοσ του βυκομζτρου και αναφορά ςτθ λειτουργία των διαφόρων
μερϊν του.
3.5. Χειριςμόσ τυπικοφ βυκομζτρου και επίδειξθ τθσ ικανότθτασ πραγματοποίθςθσ χριςθσ
χειριςτοφ π.χ. αλλαγι χάρτου καταγραφισ, ρφκμιςθ και αλλαγι γραφίδασ κλπ.
3.6. Λκανότθτα διάκριςθσ μεταξφ "βελθνεκοφσ" και "φάςεωσ" και επίδειξθ γνϊςθσ των κινδφνων
από τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ λάκοσ φάςθσ.
4.0. ΓΩΦΣΥΩΛΔΕΧ
4.1. Κεωρία - γενικά
4.2. Αρχζσ λειτουργίασ
4.3. Υλεονεκτιματα
4.4. Πειονεκτιματα
4.5. Ελεφκερο γυροςκόπιο - ιδιότθτεσ
4.6. Ελεγχόμενο γυροςκόπιο
4.7. Αποςβενόμενο γυροςκόπιο
4.8. Χυμπεριφορά ελεφκερου γυροςκοπίου ςτουσ πόλουσ και τα διάφορα πλάτθ.
4.9. Ψρόποι ταχείασ ςτακεροποίθςθσ ςτο βορρά.
4.10.Χφάλμα πλάτουσ.
4.11.Χφάλμα ταχφτθτασ.
4.12.Γενικά ςφάλματα (ςτακερά μεταβλθτά).
4.13.Ψρόποι διόρκωςθσ των ςφαλμάτων.
5.0. ΕΞΞΛΡΘΧΘ - ΞΦΑΨΘΧΘ
5.1. Αναφορά ςτθν εκκίνθςθ και κράτθςθ.
5.2. Χυνκικεσ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ τθσ πυξίδασ.
5.3. Ανίχνευςθ βλαβϊν.
5.4. Ψρόποσ εκκίνθςθσ - κράτθςθσ δφο αντιπροςωπευτικϊν τφπων
πυξίδων (SPERRY-ANSCHUTZ) που χρθςιμοποιοφνται ςτο Ε.Ρ.
6.0. ΑΩΨΣΠΑΨΑ ΥΘΔΑΟΛΑ
6.1. Θ τιρθςθ τθσ πορείασ του πλοίου και οι τρόποι διαπιςτϊςεωσ εκτροπισ από τθν πορεία του
και επαναφορά του ςε αυτι.
6.2. Χυγρότθςθ ςφγχρονθσ εγκαταςτάςεωσ πθδαλιουχίασ.
Οειτουργία των μονάδων τθσ.
6.3. Θλεκτρικόσ ζλεγχοσ ςτροφισ του πθδαλίου.
6.4. Χειροκίνθτθ λειτουργία του πθδαλίου.
6.5. Αυτόματθ λειτουργία του πθδαλίου.
6.6. Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των αυτομάτων πθδαλίων.

6.7. Επίδραςθ και αποτζλεςμα κάκε ρυκμιςτι και παράμετροι που επθρεάηουν τθν ρφκμιςι του
ι τθν ςυνδυαςμζνθ ρφκμιςθ περιςςοτζρων ρυκμιςτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των
προρυκμιηομζνων ρυκμιςτϊν).
6.8. Χρθςιμοποίθςθ των καταγραφϊν του πορειογράφου για τθν διαπίςτωςθ των κατάλλθλων
ρυκμίςεων.
6.9. Υεριγραφι, λειτουργία, εκκίνθςθ - κράτθςθ, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεωσ πθδαλίου που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ΑΕΡ.
6.10.Υρολθπτικόσ ζλεγχοσ του πθδαλίου, τεχνικισ επικεϊρθςθσ του μθχανιςμοφ του πθδαλίου
και δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
6.11.Διαδικαςία αλλαγισ τρόπου πθδαλιοφχθςθσ χειροκίνθτο - αυτόματο - ανάγκθσ και
αντίςτροφα.
6.12.Οόγοι που επιβάλλουν τθν διαδικαςία τθσ παραπάνω παραγράφου (2.11).
6.13.Οόγοι που επιβάλλουν τθν ζγκαιρθ αλλαγι από αυτόματοσ ςε χειροκίνθτο.
6.14. Ανάγκθ χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ςε περιοριςμζνθ ορατότθτα.
6.15. Θ υπερκάλυψθ λειτουργιϊν (override) τθσ λειτουργίασ ανάγκθσ (emergency operation).
6.16. Θ αναγκαιότθτα υπάρξεωσ χειριςμοφ ανάγκθσ τθσ πρφμνθσ.
6.17. Σ τρόποσ ςυςτιματοσ λειτουργίασ χειριςτθρίου NON-FOLLOW UP (NFU).
6.18. H λειτουργία των θλεκτρονικϊν πθδαλίων (ADAPTIVE AUTO - PILOT AND STEERING
CONTROL SYSTEMS).
6.19. Υροδιαγραφζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν λειτουργία του πθδαλίου (PERFORMANCE
STANDARDS/IMO).
6.20. Δοκιμζσ και γυμνάςια του πθδαλίου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ.
6.21. Ενδείκτεσ ταχφτθτασ ςτροφισ πθδαλίου (RATE OF TURN INDICATORS).
7.0. ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑΧ.
7.1.
Απαιτιςεισ για τα ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα ναυςιπλοίασ (απαιτιςεισ από τισ
προδιαγραφζσ).
7.2. Ωβριδικά ςυςτιματα.
7.3. Χυγκρότθςθ απλοφ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ναυςιπλοίασ, επεξεργαςία και διόρκωςθ
των πλθροφοριϊν.
7.4.
Σλοκλθρωμζνο ςφςτθμα με πολλοφσ αιςκθτιρεσ (Πονάδασ γζφυρασ, μονάδασ
μθχανοςταςίου, μονάδασ πλθροφοριϊν και μετεωρολογίασ, μονάδασ φορτίου και αρχείου).
7.5. Είδθ αιςκθτιρων.
8.0. ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΧ ΧΑΦΨΘΧ.
8.1. Απαιτιςεισ για τον θλεκτρονικό χάρτθ (απαιτιςεισ από τισ προδιαγραφζσ).
8.2. Υεριγραφι λειτουργίασ και ςφνδεςθ του θλεκτρονικοφ χάρτθ με τα ολοκλθρωμζνα
ςυςτιματα ναυςιπλοίασ.
9. ECDIS
9.1 Χτοιχεία του ECDIS
9.1.1 Ειςαγωγι και ςχζδιο εξοικείωςθσ
9.1.2 Χκοπόσ του ECDIS
9.1.3 Χρθςιμότθτα του ECDIS ςτθ ναυτιλία
9.1.4 Χωςτι και λάκοσ χριςθ
9.1.5 Κζςθ εργαςίασ, εκκίνθςθ κράτθςθ και ςχεδιαςμόσ
9.1.6 Κζςθ πλοίου
9.1.7 Υθγι ςτίγματοσ
9.1.8 Βαςικι ναυςιπλοΐα

9.1.9 Διανφςματα γραμμισ πλϊρθσ και ζκπτωςθσ
9.1.10 Ξατανόθςθ δεδομζνων χάρτθ
9.1.11 Υοιότθτα και ακρίβεια χάρτθ
9.1.12 Σργάνωςθ χάρτθ
9.1.13 Άςκθςθ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα
9.2 Tιρθςθ φυλακθσ με το ECDIS
9.2.1 Αιςκθτιρεσ
9.2.2 Ψροφοδοςία ςχοιχείων
9.2.3 Επιλογι χαρτϊν
9.2.4 Υλθροφορίεσ χαρτϊν
9.2.5 Αλλαγι των ρυκμίςεων
9.2.6 Ξλίμακεσ χαρτϊν
9.2.7 Επίπεδα πλθροφοριϊν
9.2.8 Χυναγερμοί ςυςτιματοσ και κζςθσ
9.2.9 Χυναγερμοί βάκουσ και ιςοβακϊν
9.3 Χχεδίαςθ και παρακολοφκθςθ ταξιδιοφ με το ECDIS
9.3.1 Ελικτικά χαρακτθριςτικά πλοίου
9.3.2 Χχεδιαςμόσ πορείασ με πίνακα
9.3.3 Χχεδιαςμόσ πορείασ με χάρτθ
9.3.4 Τρια ίχνουσ
9.3.5 Ζλεγχοσ πλάνου για αςφάλεια
9.3.6 Υρόςκετεσ ναυτιλιακζσ πλθροφορίεσ
9.3.7 Υρόγραμμα ταξιδιοφ
9.3.8 Χάρτεσ χριςτθ ςτο ςχεδιαςμό ταξιδιοφ
9.3.9 Άςκθςθ ακτοπλοΐασ και περιοριςμζνων υδάτων με ςυναγερμοφσ ναυςιπλοΐασ και
προγραμματιςμό ταξιδιοφ.
9.4 Χτόχοι, χάρτεσ και ςυςτιματα
9.4.1 Επικάλυψθ RADAR –ARPA
9.4.2 Οειτουργίεσ AIS
9.4.3 Απόκτθςθ και εγκατάςταςθ δεδομζνων χριςτθ
9.4.4 Εγκατάςταςθ διορκϊςεων χαρτϊν
9.4.5 Επανεκκίνθςθ ςυςτιματοσ και βοθκθτικό ςφςτθμα
9.4.6 Αρχειοκζτθςθ δεδομζνων ECDIS και καταγραφι δεδομζνων
9.4.7 Άςκθςθ περιοριςμζνων υδάτων με προχωρθμζνθ ναυςιπλοΐα με το ECDIS
9.5 Ωπευκυνότθτα και αξιολόγθςθ
9.5.1 Ωπευκυνότθτα
9.5.2 Αποτελεςματικι ναυςιπλοΐα με ECDIS
9.5.3 Άςκθςθ ακτοπλοΐασ και περιοριςμζνων υδάτων «εν πλω» αξιολόγθςθ ναυςιπλοΐασ ECDIS
9.6 Εφαρμογζσ
10. ΑΛS
10.1 Γενικι περιγραφι τθσ ςυςκευισ.
10.2 Ψο τθλεπικοινωνιακό μοντζλο του AIS.
10.3 Χφνκεςθ τθσ πλθροφορίασ AIS.
10.4 Διαςυνδεόμενοσ εξοπλιςμόσ με το ςφςτθμα AIS.
10.5 Χφμβολα του ςυςτιματοσ AIS.

10.6 Ψα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ AIS:
α) Αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του ςτόχου.
β) Αφξθςθ τθσ εμβζλειασ του radar.
γ) Εντοπιςμόσ ςτόχων που αποκρφπτονται από τθν ξθρά.
δ) Υρόγνωςθ ίχνουσ.
ε) Χυςχζτιςθ / Υαραλλθλιςμόσ πλθροφοριϊν ςτόχων AIS και RADAR ARPA.
10.7 Γενικι αποτίμθςθ του ςυςτιματοσ AIS.
11. VDR-SVDR
11.1 Αρχζσ λειτουργίασ VDR.
11.2 Πονάδεσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ VDR.
11.3 Υρότυπα λειτουργίασ ςυςτιματοσ VDR.
11.4 Ξαταγραφόμενα ςτοιχεία ςυςτιματοσ VDR.
11.5 Διαςφνδεςθ ςυςτιματοσ.
11.6 Διαφοροποιιςεισ SVDR.
12. ΔΦΣΠΣΠΕΨΦΑ
12.1 Ψαχφτθτα και δίαρμα.
12.2 Ψαχφτθτα ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό.
12.3Ανάλυςθ 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.
12.4 Αρχι λειτουργίασ θλεκτρονικϊν δρομόμετρων.
12.5 Αρχι λειτουργίασ δρομόμετρων ακουςτικοφ ςυςχετιςμοφ.
12.6 Αρχι λειτουργίασ δρομόμετρων τφπου Doppler.
12.7 Υικανά ςφάλματα και αιτίεσ που τα προκαλοφν ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων.
12.8 Υεριγραφι δρομόμετρων δφο αξόνων και χριςθ τουσ κατά τουσ χειριςμοφσ πρόςδεςθσ του
πλοίου.
12.9 Ξυριότερεσ πθγζσ ςφαλμάτων ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων.
12.10 Ακρίβεια μετριςεων δρομόμετρων.
12.11 Διακρίβωςθ δρομόμετρων.
12.12 Ψρόποσ μεταβίβαςθσ τθσ πλθροφορίασ τθσ ταχφτθτασ του πλοίου ςε βοθκθτικοφσ
ενδείκτεσ.
13. BNWNAS
13.1 Απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ του BNWAS, βάςει SOLAS (V/19).
13.2 Ανάπτυξθ του χρονοδιαγράμματοσ εφαρμογισ και ςυμμόρφωςθσ που αρχίηει από τθν 1 θ
Λουλίου του 2011.
13.3 Χκοπόσ ανάπτυξθσ του BNWAS.
13.4 Διαδικαςία επίτευξθσ του ςτόχου του ςυςτιματοσ.
13.5 Οειτουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ.
13.6 Οοιπζσ δυνατότθτεσ ςυςτιματοσ.
13.7 Χρόνοσ εκκίνθςθσ και κράτθςθσ ςυςτιματοσ.
13.8 Οειτουργικζσ κζςεισ: Automatic, Manual on, Manual off.
13.9 Ξαταγραφι και επεξιγθςθ τθσ λειτουργικισ διαδοχισ των ενδείξεων και ςυναγερμϊν.
13.10 Διαδικαςία εκκίνθςθσ. Διαδοχικοί ςυναγερμοί.
13.11 Διαφοροποιιςεισ του ςυςτιματοσ ανάλογα με τον τφπο και το μζγεκοσ του πλοίου.
13.12 Δυνατότθτεσ reset ι ακφρωςθ θχθτικοφ ςυναγερμοφ από άλλθ ςυςκευι, εξοπλιςμό ι
ςφςτθμα.
13.13 Υεριγραφι λειτουργίασ reset.

13.14 Εκκίνθςθ διαδικαςίασ reset.
13.15 Αναφορά του ότι θ ςυνεχόμενθ ενεργοποίθςθ οποιαςδιποτε ςυςκευισ reset δεν
επιμθκφνει τθν περίοδο αδράνειασ, οφτε προκαλεί ακφρωςθ τθσ ςειράσ ενεργοποίθςθσ των
ενδείξεων και ςυναγερμϊν.
13.16 Διαφορετικοί τφποι εγκατάςταςθσ “Emergency call”.
13.17 Υροςταςία μζςων επιλογισ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ. Σ οριςμόσ και διάρκεια τθσ
περιόδου αδράνειασ.
13.18 Υεριγραφι των περιοριςμϊν του ςυςτιματοσ.
3. RADAR
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
ΦΑΡΨΑΦ
1.1 Κεμελιϊδθσ κεωρία. Κεμελειϊδεισ αρχζσ λειτουργίασ του RADAR (ιδιότθτεσ
θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων), γενικό διάγραμμα κυκλωμάτων RADAR, φάςεισ λειτουργίασ του
RADAR παραγωγι και εκπομπι παλμϊν πάνοδοσ θχοφσ, λιψθ και εμφάνιςθ ςτόχου. Υομπόσ:
λειτουργία κυκλϊματοσ, πυροδότθςθ παλμοφ (TRIGGER).
Οειτουργία διαμορφωτι, μάγνετρον.Ξυματαγωγοί γενικά. Ξεραίεσ και διάφοροι τφποι κεραιϊν.
Δζκτθσ. Διακόπτθσ εκπομπισ λιψθσ (Ψ/R SWITCH), μείκτθσ ςυχνοτιτων. Ενδιάμεςθ ενίςχυςθ και
εμφάνιςθ θχοφσ. Ενδείκτθσ. Ξακοδικι λυχνία.
Εμφάνιςθ εικόνασ (PRESENTATION - MODE) ςχετικισ κίνθςθσ (TRUE MOTION).
Διαφορζσ ςτα ανωτζρω ςυςτιματα εμφάνιςθσ τθσ εικόνασ. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα
εκάςτθσ.Αςφαλείσ αποςτάςεισ. (Επεξιγθςθ ότι τα αμοιβά εξαρτιματα των RADAR να μθν
αποκθκευόνται κοντα ςτισ μαγνθτικζσ πυξίδεσ από τθν ενδεικνυόμενθ απόςταςθ. Ξίνδυνοι
ακτινοβολίασ και προφφλαξθ).
Χαρακτθριςτικά του RADAR (ςε ςυνάρτθςθ μεγίςτθσ εμβζλειασ και Χ.Ε.Υ. απόςταςθ ανίχνευςθσ
και εκπεμπόμενθσ ενζργειασ, ιςχφ και μικοσ παλμοφ) και ςε ςυνάρτθςθ μικρότερθσ απόςταςθσ
και μικοσ παλμοφ.
Υεριγραφι των επιδράςεων ςτισ διοπτεφςεισ και αποςτάςεισ από το εφροσ δζςμθσ, ςφάλμα
γραμμισ πλϊρθσ, μεταβλθτοφ διόπτευςθσ και απόςταςθσ από το εφροσ δζςμθσ, κθλίδασ,
μεγζκουσ Φ.Φ.Λ. ΨUΒΕ, μικουσ παλμοφ και GAIN.
Εξωτερικοί παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ανίχνευςθ του RADAR.
Σρίηων RADAR, ςε ςυνάρτθςθ κζςεωσ κεραίασ και απόςταςθσ διάκλαςθσ, επίδραςθ βροχισ,
χαλάηι χιονιοφ, ομίχλθσ.
Επεξθγιςεισ τομζων ςκιάσ και ςκοτεινϊν τομζων ςε ςυνάρτθςθ τθσ κζςεωσ τθσ κεραίασ.
Ανακλαςτικζσ αρετζσ ςτόχων (επίδραςθ ςχιματοσ, μζγεκοσ τθσ φλθσ καταςκευισ).
Χριςθ του CLUTTER ςε ςυνάρτθςθ τθσ ςαφινειασ του ςτόχου. Υαράγοντεσ οι οποίοι προξενοφν
ψευδοθχοφσ ςτθν οκόνθ RADAR.
Επιδράςεισ ςτθν καλι λειτουργία του RADAR από καλϊδια μεταφοράσ ιςχφοσ, γεφφρασ
ποταμϊν και εκβολζσ.
1.2 Φφκμιςθ. Επίδειξθ και χριςθ των κφριων ρυκμιςτϊν του RADAR. Ψρόποσ λειτουργίασ και
ρφκμιςθσ εκάςτου ρυκμιςτοφ προσ επίτευξθ καλφτερθσ εικόνασ.
Πζτρθςθ διοπτεφςεων και αποςτάςεων (επίδειξθ αυτϊν, ζλεγχοσ ςφάλματοσ ςτισ διοπτεφςεισ
και αποςτάςεισ).
Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία απόδοςθσ ναυτικοφ RADAR.
Υρότυπα (STANDARDS) ναυτικοφ RADAR παραδεκτά από τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ.
Εικόνα RADAR και θ ςαφινειά τθσ. Εξιγθςθ του ςκοποφ και τθσ χριςθσ του PERFORMANCE
MONITOR.
1.3 Ωποτφπωςθ. Ψρίγωνο ςχετικισ κίνθςθσ, ςχεδίαςθ, πορεία, ταχφτθτα και άποψθ των «άλλων
πλοίων», τρίγωνο χειριςμϊν, θ επίδραςθ των αλλαγϊν πορείασ, ταχφτθτασ ςτθν οκόνθ. CPA,
TCΦA. Αλθκινι υποτφπωςθ.
Ανακλαςτικόσ υποτυπωτισ, χρθςιμοποίθςθ φφλλων υποτυπϊςεωσ.

1.4 Χριςθ του RADAR ςτθν Ραςιπλοία. (Ψο RADAR για τθν εφρεςθ του ςτίγματοσ, ανακλαςτιρεσ
RADAR, RACON, RAMARK. Πθχανικόσ CURSOR διοπτεφςεων και χριςθ αυτοφ).
1.5 Αρωγι του RADAR ςτθν αποφυγι ςφγκρουςθσ. (Χριςθ του RADAR εν ςχζςει προσ τον
ιςχφοντα εκάςτοτε κανονιςμό αποφυγισ ςφγκρουςθσ).
1.6 Σι ςπουδαςτζσ εξαςκϊνται ςτισ ςυςκευζσ RADAR,ϊςτε να δφνανται να επιτυγχάνουν τα
καλφτερα αποτελζςματα από πλευράσ ςαφινειασ τθσ εικόνασ και αναγνϊριςθσ των διαφόρων
ςτόχων, ςε εικόνα δυναμικισ παρουςίαςθσ.
Χυνιςτάται να δϊςει ο εκπαιδευτισ μεγάλθ βαρφτθτα ςτθ χριςθ και απολαβι τθσ ςυςκευισ
RADAR. Ψθν ανίχνευςθ και ςωςτι ερμθνεία των πλθροφοριϊν που μασ δίνει το RADAR, τουσ
κινδφνουσ από τθν ρφκμιςθ των κομβίων του και γενικά τθν εκμετάλλευςθ του RADAR.

4. ΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΞΣΥΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Χκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να μπορζςει ουποψιφιοσ να καταλαβαίνει και να
παράγει αυκεντικό προφορικό λόγο ζτςι ϊςτε να καλφψει τισ βαςικζσ επαγγελματικζσ του
ανάγκεσ ςτθν χριςθ των Χυςτθμάτων Θλεκτρονικισ Ραυςιπλοίασ και Ραυτικϊν Θλεκτρονικϊν
Σργάνων, Φαντάρ και Πετεωρολογίασ.
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Σ ςπουδαςτισ πρζπει να μπορεί:
(1) Ρα αναφζρει γεγονότα με ςκοπό να πλθροφοριςει (Σικογενειακό, Επαγγελματικό,
ςυναλλακτικό περιβάλλον).
(2) Ρα δζχεται ι να απορρίπτει τισ προτάςεισ άλλων και να αντιπροτείνει.
(3) Ρα εκφράηεται ςε κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν εργαςία ςτο πλοίο (Σρολογία ναυτικοφ
περιβάλλοντοσ-χριςθ λεξιλογίου Λ.Π.Σ.).
5. ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1. ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΥΑΡΩ ΧΨΣ ΥΟΣΛΣ
1.1. Βαςικι αρχι και περιγραφι του υδραργυρικοφ βαρόμετρου.
1.2. Βαςικι αρχι και περιγραφι ενόσ ανεροειδοφσ βαρόμετρου.
1.3. Ανάγνωςθ των ενδείξεων κοινοφ ανεροειδοφσ βαρόμετρου.
1.4. Ανάγνωςθ τθσ κερμοκραςίασ από ζνα κερμόμετρο.
1.5. Υεριγραφι, αρχι λειτουργίασ ενόσ υγρόμετρου.
1.6. Υεριγραφι ανεμόμετρου και ανεμοδείκτθ. Φαινόμενοσ και αλθκισ άνεμοσ.
2. Θ ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΑ, Θ ΧΩΡΚΕΧΘ ΨΘΧ ΞΑΛ ΣΛ ΦΩΧΛΞΕΧ ΨΘΧ ΛΔΛΣΨΘΨΕΧ.
2.1. Χφνκεςθ τθσ γιινθσ ατμόςφαιρασ, ςυςτατικά ξθροφ αζρα, υδρατμοί και αιωροφμενα
ςωματίδια.
2.2. Ξατακόρυφθ τομι των πρϊτων εκατό χιλιομζτρων τθσ ατμόςφαιρασ τθσ γθσ και κατακόρυφεσ
μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ.
2.3. Ψροπόςφαιρα, τροπόπαυςθ, ςτρατόςφαιρα, ςτρατόπαυςθ, μεςόςφαιρα, μεςόπαυςθ,
κερμόςφαιρα.
2.4. Ξφρια χαρακτθριςτικά τθσ τροπόςφαιρασ.
2.5. Χθμαςία του θλίου ςαν κφρια πθγι ενζργειασ για τισ ατμοςφαιρικζσ διαδικαςίεσ.
2.6. Φφςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Θλιακό φάςμα. Διάχυςθ. Ανάκλαςθ, απορρόφθςθ.
2.7. Επίδραςθ τθσ μεταβολισ του πλάτουσ ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ.
2.8. Επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ κλίςθσ του ιλιου ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ.
2.9. Επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ διάρκειασ τθσ θμζρασ ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ.
2.10. Αναςτροφι κερμοκραςίασ. Ωψουσ και επιφανείασ.
2.11. Κερμοβακμίδα.
2.12. Λδιότθτεσ των υδρατμϊν ςτθν ατμόςφαιρα.

2.13. Εξάτμιςθ, ςυμπφκνωςθ, λανκάνουςα κερμότθτα, εξάτμιςθσ.
2.14. Ξορεςμζνοσ αζρασ.
2.15. Διαδικαςία ανάμιξθσ, ψφξθσ και εξάτμιςθσ των υδρατμϊν με τισ οποίεσ ζνα δείγμα αζρα
μπορεί να ζλκει ςε κορεςμό.
2.16. Χθμείο δρόςου, απόλυτθ υγραςία, ςχετικι υγραςία, τάςθ των υδρατμϊν.
3. ΑΨΠΣΧΦΑIΦΛΞΘ ΥΛΕΧΘ
3.1. Χχζςθ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ ς' ζνα ςθμείο με το βάροσ τθσ ςτιλθσ αζρα που εκτείνεται
από το ςθμείο αυτό μζχρι τα εξωτερικά κράςπεδα τθσ ατμόςφαιρασ.
3.2. Πονάδεσ μζτρθςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Πετατροπζσ μονάδων.
3.3. Πεταβολζσ τθσ τιμισ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ με
ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ.
3.4. Πζςθ ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.
3.5. Λςοβαρείσ, ιςαλοβαρείσ, βαρομβακμίδα, βαρομετρικι τάςθ.
3.6. Υοιοτικι ερμθνεία τθσ θμεριςιασ μεταβολισ τθσ πίεςθσ.
3.7. Γράφθμα τθσ θμεριςιασ μεταβολισ τθσ πίεςθσ.
4. ΑΡΕΠΣΧ - ΞΩΠΑΨΑ
4.1. Ανεμοσ.
4.2. Ξλίμακα Beaufort.
4.3. Δφναμθ τθσ βαροβακμίδασ.
4.4. Δφναμθ Coriolis (γεωςτροφικι).
4.5. Ξυκλοφορία του ανζμου επιφανείασ γφρω από υψθλά και χαμθλά κζντρα πίεςθσ.
4.6. Υροςδιοριςμόσ τθσ κατεφκυνςθσ και ζνταςθσ του ανζμου επιφανείασ ςε διάφορα ςθμεία
ενόσ χάρτθ, ςτον οποίο απεικονίηεται θ κατανομι τθσ βαρομετρικισ πίεςθσ.
4.6. Ρόμοσ του Bay Ballot.
4.8. Εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ οριηόντιασ διαφοράσ κερμοκραςίασ ςτθν ποιοτικι εξιγθςθ του
ςχθματιςμοφ απόγειασ και καλάςςιασ αφρασ.
4.9. Δθμιουργία αναβατικοφ και καταβατικοφ ανζμου.
4.10. Υεριοχζσ που παρατθροφνται αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι.
4.11. Ψοπικοί άνεμοι Πεςογείου.
4.12. Ψοπικοί τροποποίθςθ του καιροφ κοντά ςε ακτζσ.
4.13. Αίτια δθμιουργίασ κυμάτων.
4.14. Χαρακτθριςτικά του κφματοσ. Υαράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτϊνται.
4.15. Ξίνθςθ των μορίων ςε ζνα κφμα.
4.16. Επίδραςθ που ζχουν ςτα κφματα α) το ρεφμα β) θ φπαρξθ πάγου ςτθ κάλαςςα γ) το βάκοσ
τθσ κάλαςςασ. Ενζργεια των κυμάτων.
4.17. TSUNAMIS.
4.18. Χτάςιμα κφματα και SEICHES.
4.19. Ξφματα κοντά ςτθν ακτι.
5. ΡΕΦΘ ΞΑΛ ΩΕΨΣΧ.
5.1. Χχθματιςμόσ νεφϊν όταν αζρασ που περιζχει υδρατμοφσ ανυψϊνεται, ψφχεται αδιαβατικά
και γίνεται κορεςμζνοσ.
5.2. Ανάγκθ φπαρξθσ και οριςμόσ πυρινων ςυμπφκνωςθσ.
5.3. Ρζφθ από παγοκρυςτάλλουσ, ςταγονίδια νεροφ ι ςυνδυαςμό αυτϊν.
5.4. Σνομαςία και περιγραφι των δζκα βαςικϊν τφπων νεφϊν.
5.5. Υικανό φψοσ βάςθσ των δζκα βαςικϊν τφπων νεφϊν.
5.6. Ωετόσ.
5.7. Βροχι, ψεκάδεσ, χάλαηα, χιόνι, χιονόνερο.
6. ΣΦΑΨΣΨΘΨΑ

6.1. Πείωςθ τθσ ορατότθτασ από τθν παρουςία ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα κοντά ςτθν
επιφάνεια τθσ γθσ.
6.2. Σμίχλθ, υγρι αχλφσ, ξθρι αχλφσ.
6.3. Εφαρμογι των εννοιϊν των διαδικαςιϊν που καταλιγουν ςε υπερκορεςμό ςτθ διαίρεςθ των
ομιχλϊν ςε ομίχλεσ ανάμειξθσ, ψφξθσ, εξάτμιςθσ.
6.4. Υοιοτικι ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ομίχλθσ ακτινοβολίασ. Υεριοχζσ και εποχζσ που
ςχθματίηεται και λόγοι που οδθγοφν ςτθ διάλυςι τθσ.
6.5. Επίδραςθ τθσ ρφπανςθσ ςτο ςχθματιςμό ομίχλθσ ακτινοβολίασ.
6.6. Υοιοτικι ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ομίχλθσ μεταφοράσ. Υεριοχζσ και εποχζσ που
ςχθματίηεται και λόγοι που οδθγοφν ςτθ διάλυςι τθσ.
6.7. Υοιοτικι ερμθνεία των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό καλάςςιου καπνοφ και
τυπικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να απαντθκεί.
6.8. Υοιοτικι ερμθνεία των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό μετωπικισ ομίχλθσ.
6.9. Υοιοτικι ερμθνεία των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό ομίχλθσ ανάμειξθσ.
7. ΥΑΓΞΣΧΠΛΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΑΨΑΡΣΠΘΧ ΑΡΕΠΩΡ ΞΑΛ ΥΛΕΧΘΧ
7.1. Ηϊνεσ κυκλοφορίασ που κα υπιρχαν ςτθ γθ αν θ επιφάνειά τθσ ιταν ομοιογενισ και αν ο
άξονασ τθσ περιςτροφισ δεν είχε κλίςθ ωσ προσ το επίπεδο τθσ εκλειπτικισ.
7.2. Πζςθ κατανομι ατμοςφαιρικισ πίεςθσ, ανζμων ςτθν επιφάνεια τθσ γισ το μινα Λανουάριο
και Λοφλιο.
7.3. Χαρακτθριςτικά και κζςθ τθσ ηϊνθσ ιςθμερινϊν νθνεμιϊν τθσ υποτροπικισ ηϊνθσ ςφγκλιςθσ,
των αλθγϊν ανζμων, των υποτροπικϊν ωκεάνιων, υψθλϊν, των επικρατοφντων δυτικϊν ανζμων
και των ανατολικϊν ανζμων των πολικϊν περιοχϊν.
7.4. Πουςονικά ςυςτιματα.
7.5. Υεριοχζσ ςτισ οποίεσ απαντϊνται αλθκι Πουςονικά ςυςτιματα.
7.6. Υοιοτικι ερμθνεία των αιτιϊν των Πουςονικϊν ςυςτθμάτων.
7.7. Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν ποιοτικι ερμθνεία του καιροφ που ςχετίηεται με τουσ
μουςϊνεσ του Λανουαρίου και του Λουλίου του Λνδικοφ Ωκεανοφ, τθσ κάλαςςασ τθσ Ξίνασ, τθσ
βόρειασ ακτισ τθσ Αυςτραλίασ και τθσ δυτικισ ακτισ τθσ Αφρικισ.
7.8. Υοιοτικι ερμθνεία του καιροφ τφπου μουςόνα που επικρατεί ςτθν βόρεια ανατολικι ακτι
τθσ Βραηιλίασ.
8. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛΦΣΩ ΔΣΠΘ ΨΩΡ ΩΦΕΧΕΩΡ
8.1. Αζριεσ μάηεσ (οριςμόσ). Χχθματιςμόσ αζριασ μάηασ.
8.2. Υεριοχι προζλευςθσ αζριασ μάηασ και χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται να ζχει μια περιοχι
προζλευςθσ.
8.3. Χαρακτθριςτικζσ περιοχζσ προζλευςθσ αρκτικοφ, πολικοφ, τροπικοφ και ιςθμερινοφ τφπου
αερίων μαηϊν.
8.4. Κερμά και ψυχρά μζτωπα.
8.5. Απεικόνιςθ κερμοφ και ψυχροφ μετϊπου ςε χάρτθ καιροφ.
8.6. Υεριγραφι με τθ βοικεια διαγράμματοσ, του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ
ενόσ εξιδανικευμζνου ψυχροφ μετϊπου.
8.7. Υεριγραφι με βοικεια διαγράμματοσ του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ ενόσ
εξιδανικευμζνου ψυχροφ μετϊπου.
8.8. Ωφεςθ (οριςμόσ).
8.9. Απεικόνιςθ φφεςθσ ςε ςυνοπτικό χάρτθ επιφανείασ ι ςε χάρτθ πρόγνωςθσ.
8.10.Ψα ςτάδια του κφκλου ηωισ μιασ φφεςθσ πολικοφ μετϊπου.
8.11.Υεριγραφι οικογζνειασ υφζςεων.
8.12.Οεπτομερι διαγράμματα φφεςθσ πολικοφ μετϊπου για το βόρειο θμιςφαίριο και για το
νότιο θμιςφαίριο.

8.13.Οεπτομερι διαγραμμάτα τομϊν φφεςθσ πολικοφ μετϊπου (μια ςτθν πλευρά που βρίςκεται
προσ τον πόλο από το κζντρο και μια ςτθν πλευρά που βρίςκεται προσ τον ιςθμερινό).
8.14.Υεριγραφι τθσ ςυνικουσ κίνθςθσ μιασ φφεςθσ πολικοφ μετϊπου.
8.15.Εφαρμογι γνωςτϊν ενοιϊν ςτθν ερμθνεία των αλλαγϊν του καιροφ που παρατθροφνται
κατά τθ διζλευςθ μιάσ μετωπικισ φφεςθσ που το κζντρο τθσ βρίςκεται προσ τθν πλευρά του
πόλου από τον παρατθρθτι (ςτο βόρειο θμιςφαίριο και ςτο νότιο θμιςφαίριο).
8.16.Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν ερμθνεία των μεταβολϊν του καιροφ που παρατθροφνται
κατά τθ διζλευςθ μιασ μετωπικισ φφεςθσ με το κζντρο τθσ προσ τθν πλευρά του ιςθμερινοφ από
τον παρατθρθτι (ςτο βόρειο θμιςφαίριο και ςτο νότιο θμιςφαίριο).
8.17.Υεριγραφι τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφςφιξθ μιάσ φφεςθσ πολικοφ μετϊπου.
8.18.Απεικόνιςθ ςε ςυνοπτικό χάρτθ φφεςθσ πολικοφ μετϊπου με ςυςφιγμζνο μζτωπο.
8.19.Ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ψυχρϊν ι κερμϊν ςυςφίξεων.
8.20.Οεπτομερι διαγράμματα τομϊν που διζρχονται από κερμι και ψυχρι ςφςφιξθ.
8.21.Υεριγραφι του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ ψυχρισ ι κερμισ ςφςφιξθσ, ςτο
Β και Ρ θμιςφαίριο.
8.22.Πετωπικι και μθ μετωπικι ςφινα φφεςθσ (οριςμοί).
8.23.Απεικόνιςθ μετωπικϊν και μθ μετωπικϊν ςφθνϊν υφζςεων ςε ςυνοπτικό χάρτθ (βόρειο και
νότιο θμιςφαίριο).
8.24.Ερμθνεία και περιγραφι του καιροφ που ςχετίηεται με τθ διζλευςθ μιασ ςφινασ φφεςθσ.
9. ΑΡΨΛΞΩΞΟΩΡΕΧ
9.1. Αντικυκλϊνασ (οριςμόσ).
9.2. Απεικόνιςθ αντικυκλϊνα ςε ςυνοπτικό χάρτθ (βόρειο και νότιο θμιςφαίριο).
9.3. Υεριγραφι των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ αντικυκλϊνα
9.4. Υοιοτικι ερμθνεία τθσ δθμιουργίασ κερμϊν και ψυχρϊν αντικυκλϊνων.
9.5. Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν εξιγθςθ του καιροφ που ςχετίηεται με τουσ αντικυκλϊνεσ
το καλοκαίρι και το χειμϊνα.
9.6. Χφινα ζξαρςθσ (οριςμόσ).
9.7. Απεικόνιςθ ςε ςυνοπτικό χάρτθ ςφινασ ζξαρςθσ που αποτελεί επζκταςθ αντικυκλϊνα (Β και
Ρ θμιςφαίριο).
9.8. Απεικόνιςθ ςε ςυνοπτικό χάρτθ ςφινασ ζξαρςθσ που περιζχεται μεταξφ δφο χαμθλϊν (Β και
Ρ θμιςφαίριου).
9.9. Ερμθνεία και περιγραφι του καιρφ που ςχετίηεται και με τουσ δφο τφπουσ ςφινασ ζξαρςθσ.
9.10.Αυχζνασ (οριςμόσ).
9.11.Απεικόνιςθ αυχζνα ςε ςυνοπτικό χάρτθ.
9.12.Ερμθνεία και περιγραφι του καιροφ που ςχετίηεται με τον αυχζνα.
9.13.Απεικόνιςθ ςυνδυαςμϊν διαφόρων ιςοβαρικϊν ςυςτθμάτων όπωσ αυτά εμφανίηονται ςε
ςυνοπτικό χάρτθ.

10. ΨΦΣΥΛΞΣΛ ΞΩΞΟΩΡΕΧ
10.1. Σριςμοί που χρθςιμοποιοφνται από το διεκνι Πετεωρολογικό Σργανιςμό ςχετικά με τουσ
τροπικοφσ κυκλϊνεσ.
10.2. Υεριοχζσ, εποχζσ και ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τροπικϊν κυκλϊνων. Ψοπικζσ ονομαςίεσ.
10.3. Πετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία τροπικοφ κυκλϊνα.
10.4. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μελλοντικι κίνθςθ τροπικοφ κυκλϊνα.
10.5. Ψυπικι και δυνατι τροχιά κυκλϊνα. Σνοματολογία τροχιάσ κυκλϊνα.
10.6. Ξφκλοσ ηωισ τροπικοφ κυκλϊνα.
10.7. Χχιμα και απόςταςθ ιςοβαρϊν ςε τροπικό κυκλϊνα. Ξυκλοφορία του ανζμου. Ξζντρο ι
μάτι του κυκλϊνα. Επικίνδυνο τεταρτοκφκλιο.

10.8. Οόγοι ονομαςίασ του επικίνδυνου θμικφκλιου.
10.9. Ξατακόρυφθ τομι τροπικοφ κυκλϊνα. Υεριοχζσ νζφωςθσ και υετοφ.
10.10.Χαρακτθριςτικά τροπικοφ κυκλϊνα (Πζγεκοσ, άνεμοσ, πίεςθ, κζντρο διαδοχισ νζφωςθσ και
υετοφ).
10.11.Υρογνωςτικά ςθμεία προςζγγιςθσ τροπικοφ κυκλϊνα και αιτιολόγθςι τουσ.
10.12.Χρθςιμοποίθςθ τθσ αρχισ του επικίνδυνου τομζα για τθν αποφυγι τροπικοφ κυκλϊνα.
10.13.Ερμθνεία τθσ μεκόδου προςεγγίηοντοσ προςδιοριςμοφ τθσ κατεφκυνςθσ προσ τθν οποία
βρίςκονται το κζντρο τροπικοφ κυκλϊνα που πλθςιάηει.
10.14.Ερμθνεία τθσ μεκόδου προςδιοριςμοφ ςε ποιό τομζα του κυκλϊνα βρίςκεται το πλοίο.
10.15.Χειριςμοί αποφυγισ κυκλϊνα όταν το πλοίο βρίςκεται ςτθν περιοχι του.
11. ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΣΛ ΞΩΔΛΞΕΧ
11.1. Ανάγκθ χριςθσ των κωδίκων.
11.2. Υεριγραφι των τφπων ςθμάτων καιροφ που ζχουν υιοκετθκεί από τον Υαγκόςμιο
Πετεωρολογικό Σργανιςμό και είναι διακζςιμοι για χριςθ από τουσ ναυτιλομζνουσ.
11.3. Υεριγραφι τθσ μεκόδου αναπαράςταςθσ μετεωρολογικϊν ςτοιχείων με ςυμβολικά
γράμματα.
11.4. Χρθςιμοποίθςθ των βιβλίων κωδικοκοποίςθσ και αποκωδικοποίθςθσ που προορίηονται για
τα πλοία. Ξωδικοποίθςθ πλιρουσ ςιματοσ πλοίου.
12. ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΡΑΩΨΛΟΛΑ
12.1. Σργάνωςθ, λειτουργία και ςτόχοι του Υαγκοςμίου Πετεωρολογικοφ Σργανιςμοφ (WMO).
12.2. Υθγζσ πλθροφοριϊν που φκάνουν ςτθν μετεωρολογικι υπθρεςία.
12.3. Φοι πλθροφοριϊν μεταξφ εμπορικϊν πλοίων και μετεωρολογικισ υπθρεςίασ.
12.4. Ωπθρεςίεσ που παρζχουν ςτθν ναυτιλία οι μετεωρολογικζσ υπθρεςίεσ.
12.5. Υεριγραφι του δελτίου καιροφ και των περιεχομζνων κακενόσ από τα τμιματά του.
12.6. Υλθροφορίεσ που λαμβάνονται με το τθλεμοιότυπο (FACSIMILE).
12.7. Ωπθρεςίεσ παροχισ αγγελιϊν κυζλλθσ.
13. ΥΦΣΓΡΩΧΘ ΞΑΛΦΣΩ
13.1. Εφαρμογι των προθγουμζνων γνϊςεων ςτθν ερμθνεία των ςυμβόλων και των ιςοβαρικϊν
τφπων ςε κάρτεσ καιροφ που εκδίδονται από τθ μετεωρολογικι υπθρεςία ι παίρνονται με το
τθλεμοιότυπο, δζκτθ NAYTEX και ραδιοτθλζτυπο (NBDP).
13.2. Εφαρμογι των προθγουμζνων γνϊςεων ςτθν ερμθνεία ςυνοπτικϊν χαρτϊν και χαρτϊν
πρόγνωςθσ για τθν εξακρίβωςθ τθσ κατεφκυνςθσ του ανζμου, περιοχϊν νζφωςθσ και υετοφ,
περιοχϊν ομίχλθσ, πάγου και περιοχϊν με καλό καιρό.
14. ΩΞΕΑΡΛΑ ΦΕΩΠΑΨΑ
14.1. Σριςμοί που αφοροφν τα ρεφματα (π.χ. επιφανείασ, εποχιακό, μόνιμο κλπ).
14.2. Γενικι κυκλοφορία των ρευμάτων των ωκεανϊν.
14.3. Φεφματα Ατλαντικοφ Ωκεανοφ.
14.4. Φεφματα Ειρθνικοφ Ωκεανοφ.
14.5. Φεφματα Λνδικοφ Ωκεανοφ.
14.6. Υολικά ρεφματα.
14.7. Επίδραςθ ρευμάτων ςτο κλίμα.
15. ΥΑΓΣΧ

15.1. Χχθματιςμόσ πάγου ςτθ κάλαςςα.
15.2. Υροζλευςθ παγοβοφνων.
15.3. Ξφριοσ τφποσ πάγου ςτθ κάλαςςα.
15.4. Υυκνότθτα του πάγου.
15.5. Ξινιςεισ του πάγου ςτθ κάλαςςα.
15.6. Σ πάγοσ ςτο Β. Ατλαντικό.
15.7. Διεκνισ περιπολία πάγου.
15.8. Ανίχνευςθ πάγου.
15.9. Υαρατιρθςθ αναφορά και πρόβλεψθ φπαρξθσ πάγου.
6. ΔΙΕΘΝΘ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΘ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ (ΔΚΑ) – ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Ερμθνεία και επεξιγθςθ των κανόνων και των ερμθνειϊν του Διεκνοφσ Ξανονιςμοφ προσ
Αποφυγι Χυγκροφςεων ςτθ Κάλαςςα και των παραρτθμάτων του, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει. Θ διδαςκαλία κα γίνεται με μορφι ςεναρίων προκειμζνου να προςομοιϊνονται κατά το
δυνατόν οι ςυνκικεσ τιρθςθσ φυλακισ γεφφρασ και να επιτυγχάνεται θ πλιρθσ εμπλοκι των
ςπουδαςτϊν ςτθ διαδικαςία κατανόθςθσ και ερμθνείασ των κανόνων. Αναφορά ςτο κεφ. V τθσ
SOLAS και ςτισ διαδικαςίεσ Ζρευνασ και Διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα.

ΚΤΚΛΟ Β1
1. ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ / ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1. ΑΟΓΕΒΦΑ
1.1.Αλγεβρικζσ πράξεισ γενικά, δυνάμεισ, ρίηεσ.
1.2 Εξιςϊςεισ και ςυςτιματα πρϊτου βακμοφ και προβλιματα.
1.3 Οογάρικμοι με βάςθ το 10 και χριςθ ςε παραςτάςεισ (πολλαπλαςιαςμοφ, διαίρεςθσ, φψωςθσ
ςε δφναμθ και εξαγωγι ρίηασ).
1.4 Οφςθ απλισ εξίςωςθσ δευτζρου βακμοφ.
1.5 Σριςμόσ ςυνάρτθςθσ. Γραφικι Υαράςταςθ.
1.6 Οφςθ ςυςτιματοσ 1ου βακμοφ.
2. ΓΕΩΠΕΨΦΛΑ
2.1 Πετατροπι γωνιϊν και τόξων ςε μοίρεσ και γωνίεσ .
2.2 Υυκαγόρειο κεϊρθμα και πορίςματα.
2.3 Χχζςθ κακζτου πλευράσ και υποτεινοφςθσ ορκογωνίου τριγϊνου, εάν οι γωνίεσ είναι 30° και
60 °μοιρϊν.
2.4 Εμβαδόν τριγϊνου, παραλλθλόγραμμου, ορκογωνίου τετραγϊνου, ρόμβου, τραπεηίου και
κάκε πολυγϊνου.
2.5 Βάροσ, ειδικό βάροσ.
3. ΕΥΛΟΩΧΘ ΕΥΛΥΕΔΩΡ ΨΦΛΓΩΡΩΡ
3.1 Ψριγωνομετρικοί αρικμοί, νόμοσ θμιτόνου και ςυνθμιτόνου.
3.2 Επίλυςθ ορκογωνίου τριγϊνου.
3.3 Επίλυςθ τυχόντων τριγϊνων με χριςθ των τριγωνομετρικϊν αρικμϊν και γωνιϊν.
3.4 Χχζςεισ τριγωνομετρικϊν αρικμϊν μικρϊν γωνιϊν (θμκ=κ=εφκ).
3.5 Εφαρμογζσ ςτθν Ραυτιλία.
4. ΕΥΛΟΩΧΘ ΧΦΑΛΦΛΞΩΡ ΨΦΛΓΩΡΩΡ
4.1 Ψφποι ςυνθμιτόνου, θμιτόνου, Napier, τφποσ των τεςςάρων ςυνεχϊν ςτοιχείων.
4.2 Θμιπαρθμιτόνιο. Σριςμόσ. Χριςθ πινάκων θμιπαρθμιτόνου και λογαρίκμων θμιπαρθμιτόνου.
4.3 Επιλφςεισ.
4.3.1 Επιλφςεισ ορκογωνίων ςφαιρικϊν τριγϊνων.
4.3.2 Επιλφςεισ ορκοπλεφρων ςφαιρικϊν τριγϊνων.

4.3.3 Επιλφςεισ τυχόντων ςφαιρικϊν τριγϊνων.
4.4 Εφαρμογζσ ςτθν Ραυτιλία (αρχικι ορκοδρομικι πορεία αηιμουκίου,ωρικι γωνία,
ορκοδρομία, μικτόσ πλοφσ, πίνακεσ αηιμοφκ, A.B.C.).
5. Αρικμομθχανζσ- Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ
Scientific Calculator
Δυνατότθτεσ - Χριςθ του Scientific Calculator για επίλυςθ προβλθμάτων λογαρίκμων, επιπζδων
και ςφαιρικϊν τριγϊνων.
Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ
Χφντομθ περιγραφι τθσ δομισ τουσ
Hardware, software
Οειτουργικά ςυςτιματα
Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ - ςφντομθ αναφορά
Εφαρμογζσ ςε περιβάλλον Windows.
Επίλυςθ προβλθμάτων ναυτιλίασ με τθν βοικεια Θ/Ω.
Χφντομθ αναφορά ςε εφαρμογζσ φόρτωςθσ- ελζγχου ευςτάκειασ - ελζγχου φορτίου
(Ψα παραπάνω αντικείμενα διδάςκονται επί τουλάχιςτον 13 διδακτικζσ ϊρεσ).
2. ΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΞΣΥΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Χκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να μπορζςει ο υποψιφιοσ Υλοίαρχοσ Γ τάξθσ να
καταλαβαίνει και να παράγει αυκεντικό προφορικό και γραπτό λόγο, ζτςι ϊςτε να καλφψει τισ
βαςικζσ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ του ανάγκεσ. (Οεξιλόγιο – Γραμματικι).
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Σ ςπουδαςτισ πρζπει να μπορεί:
(1) Ρα αναφζρει γεγονότα με ςκοπό να πλθροφοριςει (Σικογενειακό, Επαγγελματικό,
ςυναλλακτικό περιβάλλον).
(2) Ρα δζχεται ι να απορρίπτει τισ προτάςεισ άλλων και να αντιπροτείνει.
(3) Ρα εκφράηεται ςε κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν εργαςία ςτο πλοίο (Σρολογία ναυτικοφ
περιβάλλοντοσ-χριςθ λεξιλογίου Λ.Π.Σ.).
3. ΝΑΤΣΙΛΙΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1.0. ΞΑΨΑΡΣΘΧΘ ΨΣΩ ΑΟΘΚΣΩΧ ΠΑΓΡΘΨΛΞΣΩ ΞΑΛ ΒΣΦΦΑ ΥΩΛΔΑΧ.
1.1. Aλθκισ Βορράσ, Παγνθτικόσ και Βορράσ πυξίδασ. Χχιμα, οριςμοί, επεξθγιςεισ.
1.2. Παγνθτικι παρεκτροπι, μεταβολζσ που οφείλονται ςε αλλαγι πορείασ αλλά και πλάτουσ πινακίδιο παρεκτροπϊν, χρθςιμότθσ.
1.3 Παγνθτικι απόκλιςθσ, εφρεςθσ αυτισ από διάφορεσ πθγζσ και μετατροπι ςε ςφγχρονθ
απόκλιςθ.
1.4. Εφρεςθ Ηλ μζςω πορείασ πυξίδοσ, μαγνθτικισ αποκλίςεωσ και παρεκτροπισ.
1.5. Πετατροπι τθσ Ηπ GYRO ςε Ηλ μζςω ςφάλματοσ (πρ GYRO) γυροπυξίδασ.
1.6. Πετατροπι διόπτευςθσ πυξίδασ ΑΗπ ςε αλθκι (ΑΗλ) ζχοντασ γνωςτι τθν παραλλαγι.
1.7. Ωπολογιςμόσ παραλλαγισ πυξίδων μζςω αλθκοφσ (ΑΗλ) και διοπτεφςεωσ πυξίδοσ (ΑΗπ) δθλ.
Υρ = ΑΗλ-ΑΗπ αλγευρικά - εφρεςθσ και Ψρ (μαγνθτικϊν πυξίδων).
1.8. Υορείεσ και διοπτεφςεισ - Απόλυτεσ και ςχετικζσ διοπτεφςεισ - Πετατροπζσ αυτϊν.
2.0.

ΓΦΑΠΠΘ ΚΕΧΘΧ

2.1. Εφρεςθ των γραμμϊν κζςεων με οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ γωνίεσ, διοπτεφςεισ
αςτρονομικζσ παρατθριςεισ, ραντάρ και βοθκιματα ραδιοναυςιπλοίασ (αναφορά).
2.2. Χριςθ γραμμισ κζςθσ όταν γίνεται αγκυροβολία ι είςοδοσ ςε λιμάνι ι απομάκρυνςθ από
κίνδυνο.
2.3. Χτίγμα με δφο γραμμζσ κζςθσ.
2.4. Εφρεςθ του πλάτουσ και μικουσ ενόσ ςτίγματοσ από τθν κλίμακα.
2.5. Πζτρθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςτιγμάτων ςτον χάρτθ μεταξφ χαραχκείςθσ και
πραγματοποιθκείςθσ πορείασ.
2.6. Ωπολογιςμόσ του χρόνου που απαιτείται μεταξφ δφο ςτιγμάτων κατά μικοσ όταν δίδεται θ
ταχφτθτα του
πλοίου.
3.0. ΧΨΛΓΠΑ ΑΡΑΠΕΨΦΘΧΘΧ
3.1. Ξακοριςμόσ του ςτίγματοσ εξ αναμζτρθςθσ για δεδομζνθ πορεία και απόςταςθ από
ςυγκεκριμμζνο ςτίγμα.
3.2. Γωνία ζκπτωςθσ.
3.3. Εφρεςθ τθσ γωνίασ ζκπτωςθσ από πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτουσ ναυτικοφσ χάρτεσ
(παλιρροϊκά ρεφματα).
3.4. Εφρεςθ τθσ γωνίασ ζκπτωςθσ από τθν πορεία επιφανείασ και τθσ πορείασ ωσ προσ τον βυκό.
3.6. Εφρεςθ τθσ πορείασ επιφανείασ όταν δίδεται θ πορεία ωσ προσ τον βυκό - Ζκπτωςθ και
ζνταςθ του παλιρροϊκοφ ρεφματοσ.
3.7. Εφρεςθ τθσ πορείασ επιφανείασ από τον χάρτθ και τθν γωνία εκπτϊςεωσ (LEEWAY ANGLE).
3.8. Tρίγωνο ρεφματοσ.
4.0. ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΔΛΣΥΨΕΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΟΟΑΘ
4.1. Υαράλλαξθ από άγνωςτο ςτίγμα , εφρεςθ τθσ πορείασ που πρζπει να ακολουκιςουμε για να
περάςουμε ςε οριςμζνθ απόςταςθ παραλλάξεωσ από καταφανζσ αντικείμενο.
4.2 Εφρεςθ τθσ πορείασ για ςυγκεκριμμζνο ςτίγμα όταν δίδεται θ διόπτευςθ και θ απόςταςθ του
ιδίου αντικειμζνου.
5.0. ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΧΨΛΓΠΑΨΣΧ ΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ ΠΕ ΨΘ ΟΘΨΘ ΔΩΣ ΔΛΑΔΣΧΛΞΩΡ ΔΛΣΥΨΕΩΧΕΩΡ
5.1. Ξατανόθςθ των όρων "ςτίγμα αναμζτρθςθσ" - "κατεκτίμθςθ" - "ακριβείασ".
5.2. Εφρεςθ του ςτίγματοσ μεταφοράσ διόπτευςθσ (Running fix)
5.3. Χτίγμα μεταφοράσ με διπλαςιαςμό ςχετικισ διοπτεφςεωσ (30 - 60 - 45 - 90) Four point
Bearings).
5.4. Υροχπολογιςμόσ απόςταςθσ παραλλάξεωσ.
6.0. ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΥΣΩ ΔΛΔΣΡΨΑΛ ΧΕ ΕΡΑ ΧΑΦΨΘ.
6.1. Χριςθ του καταλόγου χαρτϊν του Αγγλικοφ Ραυαρχείου ι Ρ.Σ.S. (National Ocean Survey) για
να επιλεχκοφν οι κατάλλθλοι χάρτεσ.
6.2. Εξιγθςθ των ςυμβόλων και ςυντμιςεων του χάρτου.
6.3. Εκτίμθςθ των όρων που περιλαμβάνονται ςτα περικϊρια και κάτω από τον τίτλο του χάρτου.
6.4. Αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν τφπων χαρτϊν.
6.5. Αναγνϊριςθ ακτογραμμισ, ιςοβακείσ καμπφλεσ - ποιότθτα βυκοφ.
6.6. Εντοπιςμόσ ςτόχων που ανταποκρίνονται ςτο ραντάρ, ςτον χάρτθ και επίδειξθ πωσ αυτοί κα
εμφανίηονται ςτο ΦΦΛ του ραντάρ από μια δεδόμενθ κζςθ.
6.7. Υεριγραφι των μεκόδων ενθμζρωςθσ των χαρτϊν του Ραυαρχείου και των εκδόςεϊν του.
6.8. Αναγνϊριςθ των διαφλων διζλευςθσ, ηωνϊν διαχωριςμοφ και πορειϊν μεγάλου βάκουσ.

6.9. Χριςθ του χάρτου 5011 και άλλων ναυτικϊν εκδόςεων ωσ βοθκιματα για τθν καλφτερθ
κατανόθςθ του χάρτθ.
7.0. ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΥΟΣΩ.
7.1. Εκτίμθςθ των αρχϊν τθσ ζκδοςθσ "Α Guide to the Planning and Conduct of Sea Passages".
7.2. Χριςθ τθσ κατακόρυφθσ και οριηόντιασ γωνίασ αςφαλείασ.
7.3. Ωπολογιςμόσ τθσ εμβζλειασ φάρου με χριςθ διαγραμμάτων φωτιςτικϊν φωτοβολίασ ςε
διάφορεσ καταςτάςεισ ορατότθτοσ.
7.4. Φάροι, είδθ φάρων, τομείσ, φαρόπλοια, ςθμαντιρεσ, αλεϊρια, ςυςτιματα ςθμάνςεωσ με
ςθμαντιρεσ και περιγραφι (ΛΑLΑ κλπ).
8.0. ΥΑΟΛΦΦΣΛΕΧ
8.1. Υαλίρροιεσ ςυηυγιϊν, τετραγωνιςμϊν, φψουσ παλίρροιασ MHNS - MLWS - MHWN - MLWN εφροσ - επίπεδο χάρτου - ςτάκμεσ μετριςεωσ υψϊν.
8.2. Ωπολογιςμόσ ωρϊν και υψϊν πλιμμθσ - ρθχείασ ςε πρωτεφοντα και δευτερεφοντα λιμάνια
με χριςθ πινάκων Α.Ψ.Ψ. (Admiralty Time Tables) τόμοσΛ-2-3 και N.O.S. (NATIONAL OCEAN
SURVEYS, USA).
8.3. Yπολογιςμόσ εφρουσ ςυηυγιϊν - τετραγωνιςμϊν για πρωτεφοντα και δευτερεφοντα λιμάνια
με χριςθ πινάκων A.T.T. και Ρ.Σ.S.
8.4. Χριςθ πινάκων A.T.T. ι καμπυλϊν παλίρροιασ για τον υπολογιςμό ενδιαμζςων ωρϊν και
υψϊν παλίρροιασ ςε κφρια και δευτερεφοντα λιμάνια.
8.5. Χριςθ των πινάκων και καμπφλων παλίρροιασ ςε δεδομζνο χρόνο.
8.6. Χριςθ των πινάκων και καμπυλϊν παλίρροιασ για να υπολογιςκεί ο χρόνοσ, ςτον οποίο κα
επιτευχκεί ζνα δεδόμενο φψοσ παλίρροιασ.
9.0. ΥΟΣΩΧ ΧΕ ΥΑΦΑΟΟΘΟΣ ΞΩΞΟΣ.
9.1. Ωπολογιςμόσ τθσ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςτιγμάτων ςτον ίδιο παράλλθλο πλάτουσ.
9.2. Ωπολογιςμόσ τθσ διαφοράσ μικουσ για μια δεδόμενθ απόςταςθ ςτον ίδιο παράλλθλο
πλάτοσ.
9.3. Ψρίγωνο πλεφςθσ και μζςου πλάτουσ - αποχϊρθςθ – επίλυςθ ευκφ και αντιςτρόφου
λοξοδρομικοφ προβλιματοσ για τθσ προςεγγιηοφςθσ λογιςτικισ μεκόδου.
9.4. Ψρίγωνο αυξομερϊν πλατϊν.
9.5. Χριςθ πινάκων αυξομερϊν πλατϊν.
9.6. Οόγοι που επιβάλουν τθν λφςθ αυξομερϊν πλατϊν.
9.7. Επίλυςθ λοξοδρομικϊν προβλθμάτων διά τθσ ακριβισ μεκόδου των αυξομερϊν.
10.0. ΣΩΦΑΡΛΣΧ ΧΦΑΛΦΑ ΞΑΛ ΛΧΘΠΕΦΛΡΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΧΩΡΨΕΨΑΓΠΕΡΩΡ
10.1. Σριςμόσ ουράνιασ ςφαίρασ, ουράνιοι πόλοι, ουράνιοι μεςθμβρινοί.
10.2. Σριςμόσ ορκισ αναφοράσ, αςτρικισ ωρικισ γωνίασ SHA, κλίςθ και πολικι απόςταςθ.
10.3 Υεριςτροφι τθσ γθσ γφρω από τον άξονά τθσ, ωρικι γωνία, GHA, LHA και ςχζςθ μεταξφ
τουσ.
10.4 Αναφορά ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ περί χρόνου GMT-UTC-LMT-Zone Time-Zone Description –
ςχζςθ μεταξφ τουσ.
11.0. ΨΣΥΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΧΩΡΨΕΨΑΓΠΕΡΩΡ
11.1. Σριςμόσ - μακθματικόσ ορίηοντασ - Ηενίκ - Ραδίρ - Ξατακορφφων κφκλων - Α κακζτου - άνω
και κάτω Π.Δ.

11.2. Αλθκζσ φψοσ - Αηιμοφκ - Ηενικιακι απόςταςθ.
11.3. Ψρίγωνο κζςεωσ.
12.0. ΕΩΦΕΧΛΧ ΨΣΩ ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΣΩ ΩΨΣΩΧ ΕΡΣΧ ΣΩΦΑΡΛΣΩ ΧΩΠΑΨΣΧ.
12.1. Χυνολικι διόρκωςθσ υψϊν οιαδιποτε ουρανίου ςϊματοσ - αναφορά ςτο βάκοσ ορίηοντα διάκλαςθ - SD - παράλλαξθ.
13.0. ΥΟΑΨΣΧ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΑΡΩ ΠΕΧΘΠΒΦΛΡΘ ΔΛΑΒΑΧΘ.
13.1. Εφρεςθ GMΨ-ΗΨ-ΑΠΔ διαβάςεωσ θλίου, πλανθτϊν, αςτζρων δια τθσ ακριβισ και
προςεγγιηοφςθσ μεκόδου.
13.2. Απόδειξθ ότι το φψοσ του άνω πόλου είναι ίςο με το πλάτοσ του παρατθρθτοφ.
13.3. Εννοια των όρων αειφανοφσ και αμφιφανοφσ αςτζρα - Χυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ
ϊςτε ζνα αςτζρι να είναι αειφανζσ, αμφιφανζσ και αφανζσ.
13.4 Ανω και κάτω μεςθμβρινι διάβαςθ.
13.5. Εξιγθςθ όλων των δυνατϊν κζςεων αςτεριϊν κατά τθν άνω και κάτω μεςθμβρινι διάβαςθ
ςε ςχζςθ πάντα με το Ηενίκ του παρατθρθτι - Χχζςεισ που ςυνδζουν το φ, δ, Ηενικιακι απόςταςθ
κατά τθν άνω και κάτω μεςθμβρινι διάβαςθ.
13.6. Αλθκζσ αηιμοφκ κατά τθν άνω μεςθμβρινι διάβαςθ και κατεφκυνςθ τθσ ευκείασ κζςεωσ.
13.7. Ωπολογιςμόσ πλάτουσ.
13.8. Εφαρμογι των διορκϊςεων ςτο πραγματικό φψοσ του ςϊματοσ για να ευρεκεί το φψοσ
εξάντα και ζτςι να προχπολογιςκεί ζνα κατά προςζγγιςθ φψοσ εξάντα οιουδιποτε ςϊματοσ όταν
αυτό ευρίςκεται ςτο μεςθμβρινό του παρατθρθτοφ.
14.0. ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ ΥΣΟΛΞΣΩ.
14.1. Αναφορά ςτισ διορκϊςεισ πολικοφ για τθν αναγωγι του αλθκοφσ φψουσ του ςε πλάτοσ.
14.2. Ωπολογιςμόσ πλάτουσ με παρατιρθςθ πολικοφ.
14.3. Ωπολογιςμόσ Αηιμοφκ πολικοφ - χάραξθ ευκείασ κζςεωσ.
15.0. ΕΩΦΕΧΘ ΥΑΦΑΟΟΑΓΘΧ ΠΕ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ ΣΩΦΑΡΛΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ.
15.1. Χριςθ πινάκων A.Β.C. για εφρεςθ ΑΗλ ουρανίων ςωμάτων.
15.2. Εφρεςθ ΑΗλ δια τθσ λογιςτικισ επιλφςεωσ τθσ ςχζςθσ ςφ ΑΗλ = ςννφ (-εφφχ εφ LHA * ςφρ :
θμ LHA *) και επίλυςθ μζςω πινάκων A.B.C.
15.3. Εφρεςθ παραλλαξθσ πυξίδασ δια τθσ αλθκοφσ παρατθριςεωσ ουρανίων ςωμάτων.
15.4. Σριςμόσ του εφρουσ - τφποσ, ςφμφωνα με τον οποίο υπολογίςκθκαν οι πίνακεσ εφρουσ επίδραςθ πλάτουσ ςτθν ακρίβεια του αηιμοφκ κατά τθν ανατολι και δφςθ - εφρεςθ παραλλαγισ
κατά τθν ανατολι και δφςθ.
16.0. ΓΦΑΠΠΕΧ ΚΕΧΘΧ ΠΕ ΑΧΨΦΣΡΣΠΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ.
16.1. Γιινθ προβολι ουρανίου ςϊματοσ - κφκλοσ φψουσ - αντικατάςταςθσ τμιματοσ του κφκλου
φψουσ με ευκεία. Υροςδιοριςτικό ςθμείο και κατεφκυνςθ ευκείασ. Πζκοδοσ MARC.
16.2. Εφρεςθ κατάλλθλων ςτοιχείων από το ALMANAC για ςυγκεκριμζνο ςθμείο GMT για τθν
επίλυςθ τθσ Ευκείασ Κζςεωσ.
16.3. Οογιςτικι επίλυςθ τθσ Ευκείασ Κζςεωσ.
16.4. Χριςθσ πινάκων SIGHT REDUCTION π.χ Ρ.Q. 401 (229).
17.0.ΕΩΦΕΧΘ ΚΕΧΕΩΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘ.

17.1. Εφρεςθ ςτίγματοσ με δφο ι περιςςότερεσ ευκείεσ κζςεισ.
17.2. Εφρεςθ ςτίγματοσ με δφο ι περοςςότερεσ ευκείεσ κζςεισ με μικρι χρονικι διαφορά .
17.3. Εφρεςθ ςτίγματοσ δια μεταφοράσ ευκείασ κζςεωσ (RUNNING FIX).
17.4. Εφρεςθ ςτίγματοσ με ςυνδυαςμό διαφόρων γραμμϊν κζςεωσ - διοπτεφςεωσ - υπερβολικισ
νααυτιλίασ κ.λ.π.
17.5. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ακρίβεια ςτίγματοσ μεταφοράσ.
17.6. Ακρίβεια αςτρονομικϊν ςτιγμάτων.
17.7. Υικανι κζςθ ςτίγματοσ τριχοτόμιο.
18.0. ΣΦΚΣΔΦΣΠΛΑ.
18.1. Ωπολογιςμόσ αρχικισ και τελικισ πορείασ πλεφςεωσ, υπολογιςμόσ ορκοδρομικισ
αποςτάςεωσ και κορυφαίων ενδιάμεςων ςθμείων
18.2. Υαράλλθλοσ αςφαλείασ, ζλεγχοσ ορκοδρομίασ.
18.3. Πικτόσ πλοίου - ςτοιχεία - επίλυςθ.
18.4. Σρκοδρομία με γνωμονικό χάρτθ.
18.5. Χάραξθ ορκοδρομίασ ςε μερκατορικό χάρτθ.
19.0. ΧΦΘΧΘ ΥΛΡΑΞΩΡ.
19.1. ΨRAVERS TABLES για τθν επίλυςθ λοξοδρομικϊν πινάκων.
19.2. Χριςθ πινάκων παραμεςθμβρινϊν.
19.3. Χριςθ πινάκων για τθν επίλυςθ τθσ ευκείασ κζςεωσ (219 - 214).
19.4. Χριςθ πινάκων ABC.
19.5. Χριςθ πινάκων εφρουσ.
4. ΕΤΣΑΘΕΙΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1. ΓΕΡΛΞΑ
1.1. Πονάδεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ Διεκνι Ραυτιλιακι πρακτικι.
1.2. Φοπζσ - ζννοια, εφαρμογζσ.
1.3. Σριςμόσ ςυντελεςτϊν Cb,Cw, επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων.
2. ΞΕΡΨΦΣ ΒΑΦΣΩΧ
2.1. Γενικά περί κζντρο βάρουσ πλοίου.
2.2. Ωπολογιςμόσ τθσ κατακόρυφθσ κζςθσ του κζντρου βάρουσ πλοίου με αφετθρία τθν άφορτο
κατάςταςθ.
2.3. Πετατοπίςεισ κζντρου βάρουσ πλοίου εξαιτίασ μετατοπίςεωσ και προςκαφαιρζςεωσ
φορτίων.
2.4. Αναρτθμζνα βάρθ.
3. ΕΞΨΣΥΛΧΠΑ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Σριςμόσ εκτοπίςματοσ - πυκνότθτα τθσ κάλαςςασ.
Εφεδρικι άντωςθ, φψοσ εμάλλων, βφκιςμα.
Ανοχι γλυκοφ νεροφ (F.W.A.). Ανοχι υφαλμυροφ νεροφ (D.W.A.).
Tόννοι ανά εκατοςτό βυκίςματοσ (Ψ.P.C.).
Ξλίμακα φόρτωςθσ (DEADWEIGHT SCALE).
Eπίλυςθ προβλθμάτων.

4. ΑΦΧΛΞΘ - ΧΨΑΨΛΞΘ ΕΩΧΨΑΚΕΛΑ
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Άντωςθ, κζςθ του κζντρου άντωςθσ, μετατοπίςεισ του.
Ηεφγοσ ςτατικισ ευςτάκειασ.
Εγκάρςιο μετάκεντρο, κατακόρυφθ κζςθ του μετάκεντρου, μεταβολζσ του.
Πετακεντρικό φψοσ, ζννοια, ςχζςθ GM και GZ.
Επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων.

5. ΕΓΞΑΦΧΛΕΧ ΞΟΛΧΕΛΧ
5.1. Γωνία κλίςεωσ οφειλόμενθ ςε αςφμμετρθ κζςθ του κζντρου βάρουσ.
5.2. Υροβλιματα αντιμετϊπιςθσ εγκάρςιων κλίςεων.
5.3. Υείραμα ευςτάκειασ.
5.4. Ξλίςθ εξαιτίασ μθδενικοφ και αρνθτικοφ μετακεντρικοφ φψουσ (ANGLE LOLL).
5.5. Eπίλυςθ προβλθμάτων.
6. ΕΟΕΩΚΕΦΕΧ ΕΥΛΦΑΡΕΛΕΧ
6.1. Ελεφκερεσ επιφάνειεσ υγρϊν.
6.2. Φαινομενικι ανφψωςθ του κζντρου βάρουσ εξαιτίασ ελεφκερθσ επιφάνειασ υγρϊν.
6.3. Ωπολογιςμόσ τθσ φαινομενικισ ανφψωςθσ του κζντρου βάρουσ - Φοπι αδράνειασ ελεφκερθσ
επιφάνειασ.
6.4. Επίλυςθ προβλθμάτων.
7. ΕΩΧΨΑΚΕΛΑ ΠΕΓΑΟΩΡ ΞΟΛΧΕΩΡ
7.1. Διαςταυροφμενεσ καμπφλεσ ευςτάκειασ, καμπφλεσ Ξ.Ρ. Ποχλοβραχίωνοσ G2=KN-KGθμκ.
7.2. Χάραξθ καμπφλθσ ςτατικισ ευςτάκειασ.
7.3. Υλθροφορίεσ που ανάγονται από τθν καμπφλθ ςτατικισ ευςτάκειασ (εφροσ, μζγιςτο GΗ και
γωνία, γωνία μθδενιςμοφ, αρχικό GM, γωνία βφκιςθσ καταςτρϊματοσ κλπ).
7.4. Διάκριςθ δφςκαμπτου ι μθ δφςκαμπτου πλοίου.
8. ΔΛΑΠΘΞΘ ΕΩΧΨΑΚΕΛΑ - ΔΛΑΓΩΓΘ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Διαγωγι - οριςμόσ.
Διαμικθσ κζςθ κζντρου βάρουσ, κζντρου άντωςθσ και του κζντρου πλευςτότθτοσ.
Πεταβολζσ των κζςεων των ανωτζρω και λόγοι που τισ προκαλοφν.
Πεταβολζσ διαγωγισ.
Φοπι διαγωγισ και ροπι που μεταβάλλει τθν διαγωγι κατά μία μονάδα (MCT).

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Mεταβολζσ βυκίςματοσ εξαιτίασ διαμικων μετακινιςεων βαρϊν ι φορτοεκφόρτωςθ βαρϊν.
Διορκϊςεισ διαγωγισ.
Επίλυςθ προβλθμάτων επί των ανωτζρω.
Ακριβισ προςδιοριςμόσ του εκτοπίςματοσ από το βφκιςμα (DRAFT SURVEY).
5. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΩΝ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ

1. ΑΦΧΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΦΣΦΨΛΩΡ
1.1. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αςφαλι μεταφορά του φορτίου.
1.2. Ρα επιςθμανκεί ότι το μεταφορικό κζρδοσ ενόσ φορτθγοφ πλοίου είναι ανάλογο τθσ
μεταφορικισ ικανότθτασ του.

1.3. Ρα επιςθμανκεί ότι το μεταφορικό κζρδοσ περιορίηεται από:
α) Ψισ απαιτιςεισ για ελάχιςτα ζξαλα (Freedoard) ι
β) Ψθν κυβικι χωρθτικότθτα των χϊρων φορτίου.
1.4. Επεξιγθςθ γιατί θ ςτοιβαςία του φορτίου πρζπει να προςχεδιάηεται (argo plan) ζχοντασ υπ'
όψιν τον μειωμζνο χρόνο παραμονισ ςτο Οιμάνι.
1.5. Bαςικζσ αρχζσ ςτοιβαςίασ (αςφάλεια πλοίου και πλθρϊματοσ, αςφάλεια του φορτίου,
ςτοιβαςία του φορτίου και αςφάλεια ναυςιπλοϊασ).
1.6. Ξατάλογοσ εγγράφων που ςυνδζονται με τθν Πεταφορά φορτίων:
Φορτωτικι, Ραυλοςφμφωνο, Δθλωτικό γεγονότων (Statement of facts), Δθλωτικό φορτίου
(Cargo manifest), Aποδείξεισ Ωποπλοιάρχου (Mate's receipts), Ξατάλογοσ ηθμιϊν φορτίου
(Damage
cargo list) κ.λ.π.
1.7. Ξατάλογοσ απαιτιςεων (claims) που μποροφν να αναγραφοφν ςτο Δθλωτικό γεγονότων
(Statement of Facts) όπωσ: βλάβθ μθχανιματοσ - βροχι - καταιγίδα - ανεμοκφελλα κλπ.
1.8. Υεριγραφι τθσ χρθςιμότθτοσ του ςχεδίου ςτοιβαςίασ (Cargo plan) και κατανομισ βαρϊν.
1.9. Ξακικοντα αξιωματικοφ κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ.
2. ΘΦΑ ΦΣΦΨΛΑ - ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘ ΞΑΛ ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΞΩΨΩΡ ΕΥΛΧΨΦΩΧΘ.
2.1. Οόγοι που επιβάλλουν τθν γενικι επικεϊρθςθ των κυτϊν.
2.2. Ξατάλογοσ εργαςιϊν κακαριςμοφ κυτϊν.
2.3. Επεξιγθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ του κακαριςμοφ των κυτϊν πριν τθν φόρτωςθ και μετά τθν
εκφόρτωςθ.
2.4. Επεξιγθςθ των λόγων που επιβάλλουν τθν επίςτρωςθ (dunnage).
2.5. Πζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίςτρωςθ των κυτϊν για διάφορα φορτία και πωσ
διατίκεται θ παλαιά επίςτρωςθ.
2.6. Επεξθγιςατε ότι θ λερωμζνθ επίςτρωςθ μπορεί να βλάψει και μολφνει το επόμενο φορτίο
και ωσ εκ τοφτου να αποδοκοφν ευκφνεσ ςτουσ πλοιοκτιτεσ.
2.7. Χθμεία που χρειάηονται προςοχι από τθν κακαριότθτα του κουτιοφ του υδροςυλλζκτθ (δθλ.
αποτελεςματικι αναρρόφθςθ και ανάγκθ οι υδροςυλλάκτεσ να είναι τελείωσ κακαροί ςτεγνοί και
απθλλαγμζνοι από οποιαδιποτε κακοςμία.
2.8. Επιςθμαίνεται ότι οι γραμμζσ ερματιςμοφ κυτϊν και διπυκμζνων ι δεξαμενϊν κα πρζπει να
απομονϊνονται για τθν προετοιμαςία φορτϊςεωσ ξθροφ φορτίου.
2.9. Ζκδοςθ ποιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ κυτϊν.
3. ΓΦΑΠΠΘ ΦΣΦΨΩΧΕΩΧ ΞΑΛ ΞΟΛΠΑΞΑ ΧΘΠΕΛΩΡ ΒΩΚΛΧΠΑΨΣΧ
3.1. Ρα εξθγθκεί που χαράςςεται θ γραμμι καταςτρϊματοσ (DECK LINE) - Σριςμόσ των εξάλων
(Freeboard).
3.2. Eξθγιςατε τι ςθμαίνει "ο Υροςδιοριςμόσ του εξάλων κζρουσ" (Assigned Summer Freeboard).
3.3. Επιδείξατε τθν κλίμακα τθσ γραμμισ φορτϊςεωσ και τθν γραμμι φορτϊςεωσ για δεδομζνο
Πζςο καλοκαιρινό βφκιςμα, εκτόπιςμα και TPC (τόννοι ανά εκατοςτό βυκίςματοσ) ςε αλμυρό
νερό.
3.4. Επεξιγθςθ και εφαρμογι του χάρτθ και εποχιακϊν ηωνϊν γραμμισ Φόρτωςθσ.
3.5. Εξθγιςατε πωσ διαβάηουμε το βφκιςμα. Ρα εξθγθκεί ότι τα ζξαλα (freeboard), μετριοφνται
από το άνω άκρο τθσ γραμμισ καταςτρϊματοσ μζχρι τθν ίςαλο για κάκε πλευρά, ϊςτε να
ελζγχουμε αν το πλοίο είναι εντόσ των επιτρεπομζνων ορίων φορτϊςεωσ.
4. ΕΥΛΧΨΦΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΦΛΧΠΣΧ ΦΣΦΨΛΣΩ

4.1. Οόγοι για τουσ οποίουσ πρζπει να διαχωρίηονται τα φορτία ι μζρθ αυτϊν (παρτίδεσ),
(Επεξθγείται θ ανάγκθ διαχωριςμοφ διαφορετικϊν φορτίων ςε επικίνδυνα, ξθρά, υγρά, κακαρά,
βρϊμικα, ευπακι και ευαίςκθτα φορτία).
4.2. Ωλικά που χρθςιμοποιοφνται για τον διαχωριςμό φορτίου (Δθλ. υλεία, χαρτί, μουςαμάδεσ,
μθ τοξικά χρϊματα).
5. ΕΑΕΦΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ ΕΦΛΔΦΩΧΘΧ
5.1. Σριςμόσ (κορεςμζνοσ αζρασ, ςχετικι υγραςία, ςθμείο δρόςου, ψυχομετρικό διάγραμμα,
υγρόμετρο).
5.2. Επεξιγθςθ των ςυντελεςτϊν ελζγχου εφίδρωςθσ με εξαεριςμό.
5.3. Διάκριςθ εφίδρωςθσ πλοίου και φορτίου και επεξιγθςθ των ςυνκθκϊν με τισ οποίεσ
παρουςιάηεται το κακζνα απ' αυτά.
5.4. Υεριγραφι του ςυςτιματοσ φυςικοφ εξαεριςμοφ και πωσ αυτό κα πρζπει να ελεγχκεί, ϊςτε
να μειϊςει τον ςχθματιςμό εφίδρωςθσ.
5.5. Υεριγραφι του τεχνθτοφ εξαεριςμοφ και του ελζγχου υγραςίασ των κυτϊν επιςθμαίνοντασ
τα ςτοιχεία που κα πρζπει να μετριοφνται και να καταγράφονται ςτον πίνακα ελζγχου του
τεχνθτοφ ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ.
5.6. Υεριγραφι τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τεχνθτοφ εξαεριςμοφ.
5.7. Επεξιγθςθ των λόγων που απαιτείται ο εξαεριςμόσ για τθν αφαίρεςθ κερμότθτασ,
επικίνδυνων αερίων και οςμϊν.
5.8. Υαραδείγματα φορτίων που χρειάηονται ειδικό εξαεριςμό.
6. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΩΡ ΦΣΦΨΛΩΡ
6.1. Πεταφορά επικίνδυνων φορτίων ςε πακζτα.
6.2. Ψαξινόμθςθ των επικίνδυνων φορτίων όπωσ αναφζρονται ςτον Διεκνι Ραυτιλιακό Ξϊδικα
Επικινδφνων Φορτίων του ΛΠΣ (IMO-IMDG CODE).
6.3. Πζκοδοι ςιμανςθσ (marking & labelling) με ετικζττεσ.
6.4. Επιςθμαίνεται ότι ο αξιωματικόσ φυλακισ κα πρζπει να γνωρίηει για τθν ποςότθτα, των
Επικινδφνων Φορτίων (Ε.Φ.), το ακριβζσ τεχνικό όνομα, τθν ταξινόμθςθ και ςτοιβαςία των Ε.Φ.
που πρόκειται να φορτωκοφν.
6.5. Πζτρα και ενζργειεσ που πρζπει να λαμβάνονται ςε περίπτωςθ ατυχθμάτων που
εμπλζκονται κατά τθν μεταφορά Ε.Φ. όπωσ αυτά παρατίκενται ςτα πινακοποιθμζνα εγχειρίδια
του ΛΠΣ [EMERGENCY PROCEDURES FOR SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS (Ems) και το IMO
MEDICAL FIRSTAID (MFAG)].
6.6. Σι προχποκζςεισ πακεταρίςματοσ των Ε.Φ. όπωσ απαιτείται από τον κϊδικα.
7.7. Υροφυλάξεισ που πρζπει να παίρνονται όταν φορτϊνονται ι ξεφορτϊνονται εκρθκτικζσ φλεσ.
6.8. Επεξιγθςθ του διαχωριςμοφ των επικίνδυνων φορτίων που μεταφζρονται ςε πακζττα
(φορτία ςε απόςταςθ, χωριςμζνα με ςτεγανι φρακτι ι κατάςτρωμα, χωριςμζνα με παρεμβολι
ενόσ διαμερίςματοσ ι κφτουσ και χωριςμζνα οριηόντια με παρεμβολι ενόσ πλιρουσ
διαμερίςματοσ ι κφτουσ).
6.9. Γενικζσ οδθγίεσ φορτοεκφόρτωςθσ επικίνδυνων φορτίων.
7. ΧΩΠΑ ΦΣΦΨΛΑ
7.1. Αναφορά ςτον κϊδικα του ΛΠΣ "Ξϊδικα Αςφαλοφσ Υρακτικισ" για τθν μεταφορά χφμα
φορτίων (BC/Code).
7.2. Ψο νόθμα των όρων: "γωνία αναπαφςεωσ", "εμπλουτιςμζνο φορτίο", "ςθμείο
ρευςτοποιιςεωσ", "μετανάςτευςθ υγραςίασ", "υδαρζσ" (SLURRY) και "όριο υγραςίασ αςφαλοφσ
μεταφοράσ".
7.3. Οεπτομερισ προετοιμαςία των κυτϊν πριν τθν μεταφορά φορτίων χφμα.

7.4. Υροφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται πριν, κατά και μετά τθν φόρτωςθ των φορτίων
χφμα.
7.5. Διαχωριςμόσ μεταξφ ςυγκεκριμζνων ειδϊν φορτίων χφμα και άλλων φορτίων χφμα όπωσ
προβλζπεται από τον κϊδικα.
7.6. Ξίνδυνοι που εγκυμονοφν οριςμζνα φορτία χφμα με τθν μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ του
οξυγόνου ενόσ κφτουσ ι τθ δθμιουργία τοξικϊν αερίων και μζτρα προςταςίασ που πρζπει να
λαμβάνονται πριν τθν είςοδο ςτα κφτθ.
7.7. Ξίνδυνοι κατά τθν μεταφορά εμπλουτιςμζνων μεταλλευμάτων (CONCENTRATES) και μζτρα
προςταςίασ.
7.8. Πεταφορά ςυνεκτικϊν (Cohesine) και μθ ςυνεκτικϊν χφμα φορτίων (non-Cohesive) ςφμφωνα
με τον BC-Code.
7.9. Πεταφορά φορτίων με γωνία αναπαφςεωσ ίςθ ι μικρότερθ από 30, από 30 ζωσ 35 και με
γωνία μεγαλφτερθ από 35.
8. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΑΡΚΦΑΞΑ
8.1. Διάφοροι τφποι άνκρακα.
9.2. Ειδικοί κίνδυνοι δθλ. μετατόπιςθ, πυρκαϊά, δθμιουργία αερίων και οξείδωςθ των κυτϊν του
πλοίου.
8.3. Αυτοτελισ ανάφλεξθ.
8.4. Αναδρομι ςτον Ξϊδικα ΛΠΣ για τθν αςφαλι μεταφορά του άνκρακα.
8.5. Υροφυλάξεισ και διαδικαςίεσ φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ άνκρακα.
8.6. Διαδικαςία αεριςμοφ και άνκρακα. Χωλινεσ κερμομζτρων και λόγοι που επιβάλλουν τθν
τοποκζτθςθ τθσ.
9. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΧΛΨΘΦΩΡ
9.1. Σριςμόσ "ςιτθρϊν" (grain), πλιρουσ κφτουσ και θμιπλιρουσ (filled & partly filled
compartment) όπωσ ορίηονται ςτο κεφάλαιο VI τθσ SOLAS.
9.2. Λδιότθτεσ των ςιτθρϊν. Ξανονιςμοί.
9.3. Ξακοριςμοί και προετοιμαςία κυτϊν και καταςτρϊματοσ για τθν μεταφορά ςιτθρϊν.
9.4. Ελεγχοσ για ηωφφια (insects) ι τρωκτικά (rodent infestation).
9.5. Χθμαςία και τρόποι ηυγοςτάκμιςθσ (trimming).
9.6. Διαχωριςμόσ του φορτίου ενόσ πλιρουσ και θμιπλιρουσ κφτουσ.
9.7. Θ χρθςιμοποίθςθ και διευκζτθςθ του προςωρινοφ διαμικουσ διαφράγματοσ (μπουλμζσshifting boards).
9.8. Χρθςιμοποίθςθ λεκανϊν (saucers) ι δεματοποίθςθ ςτο χϊρο του ςτομίου (square of a hatch)
για τθν ελάττωςθ των ανατρεπτικϊν ροπϊν από τθν μετακίνθςθ των ςιτθρϊν.
9.9. Αςφάλιςθ του φορτίου με δζςιμο (Iashing or strapping).
9.10.Διαχωριςμόσ δφο ι περιςςοτζρων διαφορετικϊν φορτίων (παρτίδων) ςιτθρϊν όταν
φορτϊνονται ςτο ίδιο κφτοσ.
9.11.Διαδικαςίεσ αεριςμοφ του φορτίου ςιτθρϊν.
9.12.Αναδρομι ςτον νζο κϊδικα μεταφοράσ ςιτθρϊν για τουσ κινδφνουσ που εγκυμονεί θ
μεταφορά τουσ, ςτο πλοίο ι το προςωπικό (όπωσ ορίηει ι MSC ςτθν ςφγκλιςι τθσ, Πάϊοσ 1991
(59th session).
10. ΦΣΦΨΛΑ ΞΑΨΑΧΨΦΩΠΑΨΣΧ
10.1.Υαράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν μεταφορά φορτίων πάνω ςτο
κατάςτρωμα (εκτόσ των εμπορευματοκιβωτίων) δθλ. τα επικίνδυνα φορτία, τα μεγάλα κομμάτια
που δφςκολα ι είναι αδφνατο να ςτοιβαχκοφν κάτωκεν του καταςτρϊματοσ, και φορτία που

μποροφν να εκτεκοφν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και που κα κατελάμβαναν ζνα πολφ μεγάλο χϊρο
κάτωκεν του καταςτρϊματοσ).
10.2.Αντοχι καταςτρϊματοσ.
10.3.Αποτελεςματικι αςφάλιςθ των φορτίων του καταςτρϊματοσ για τισ χειρότερεσ ςυνκικεσ
που πικανόν να προκφψουν κατά το ταξίδι.
10.4.Θ φόρτωςθ των φορτίων καταςτρϊματοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει αςφαλι ναυςιπλοϊα,
αςφαλείσ χειριςμοφσ και λειτουργικότθτα του πλοίου.
11. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΧΛΔΘΦΣΠΕΨΑΟΟΕΩΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΧΛΔΘΦΣΞΑΨΑΧΞΕΩΩΡ
11.1.Ξατάταξθ-Ειδικοί κίνδυνοι ακατζργαςτων και κατεργαςμζνων παραγϊγων (DIR και PIG
IRON).
11.2.Ξακαριςμόσ και προετοιμαςία κυτϊν, επίςτρωςθ.
11.3.Ξίνδυνοι κατά τθν φόρτωςθ, ςτοιβαςία, αςφάλιςθ και εκφόρτωςθ των HOT/COLD COILS,
ςυρματόβεργασ, ςωλινων και δοκϊν. (Ωγραςία, ςκουριά και διάβρωςθ).
13.4.Υροςταςία του φορτίου κατά τθ μεταφορά.
11.5.Φόρτωςθ και εκφόρτωςθ παλθοςίδερων (SCRAP IRON).
11.6.Ξίνδυνοι ςτοιβαςίασ και μεταφοράσ παλθοςίδερων.
12. ΑΧΦΑΟΛΧΘ ΦΣΦΨΛΩΡ
12.1.Θ ανάγκθ ςυμπαγοφσ ςτοιβαςίασ και αςφάλιςθσ όλων των φορτίων.
12.2.Φορτία επιρρεπι να γλυςτρίςουν κατά τθ διάρκεια διατοιχιςμϊν κα πρζπει να ςτοιβάηονται
κατά το διάμθκεσ (ςιδθροκαταςκευζσ, ςωλινεσ).
12.3.Πζκοδοι μπλοκαρίςματοσ, πρόςδεςθσ, ςτιριξθσ και υποςτιριξθσφορτίου (blocking, shoring
and tomming).
12.4.Πζκοδοι αςφάλιςθσ φορτίου που παραμζνει ςτο πλοίο μετά τθν εκφόρτωςθ, πριν το
επόμενο ταξείδι (sea passage).
12.5.Πζκοδοι αςφάλιςθσ βαριϊν φορτίων.
12.6.Πζκοδοι δεςίματοσ (stowing) και αςφάλιςθσ οχθμάτων και ρυμουλκοφμενων οχθμάτων
(trailers).
12.7.Υρόςδεςθ και αςφάλιςθ εμπορευματοκιβωτίων, ρυμουλκουμζνων οχθμάτων, φορθτϊν
δεξαμενϊν και άλλων μεμονωμζνων μονάδων ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ/τοπικοφσ κανονιςμοφσ
και το εγκεκριμζνο εγχειρίδιο του πλοίου.

13. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΦΣΦΨΛΩΡ ΠΕ ΥΟΣΛΑ ΨΩΓΕΛΑ
13.1.Απαιτιςεισ μεταφοράσ (κερμοκραςία, υγραςία, αζρια).
13.2.Υροετοιμαςία πριν τθν φόρτωςθ-Απαιτιςεισ για ειδικι επίςτρωςθ.
13.3.Ψφποι φορτίων που μεταφζρονται (κατεψυγμζνα, ςε κατάςταςθ ψφξεωσ και ελεγχόμενθσ
κερμοκραςίασ).
13.4.Χθμεία του φορτίου που πρζπει να επικεωροφνται πριν και κατά τθν διάρκεια τθσ
φόρτωςθσ.
13.5.Ψρόποι ψφξεωσ κυτϊν-Ψυκτικά υγρά-Υιςτοποιθτικά.
14. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΩΟΕΛΑΧ
14.1.Γενικά - Πονάδεσ μετριςεωσ.
14.2.Ωψοσ εξάλων για τθν μεταφορά ξυλείασ και πρχποκζςεισ για τθν εφαρμογι μειωμζνου
φψουσ εξάλων. (Ξαταςκευι του πλοίου-Χτοιβαςία φορτίου-Ευςτάκεια-Υροςταςία πλθρϊματοσ).
14.3.Θ ξυλεία ωσ φορτίο ςτο κατάςτρωμα.

15. ΦΣΦΨΛΑ ΔΕΑΠΕΡΩΡ ΕΦΠΑΨΣΧ (DEEP TANKS)
15.1.Ξακαριςμόσ και προετοιμαςία των DEEP TANKS για φόρτωςθ.
15.2.Σι διευκετιςεισ και προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται για τθν μεταφορά υγρϊν (λάδι
φαγθτοφ, ηϊων, λίποσ, κραςί κλπ).
15.3.Διατιρθςθ κερμοκραςίασ και αρκετοφ κενοφ χϊρου (ullage) για τθν διαςτολι του φορτίου.
16. ΦΣΦΨΛΑ ΧΩΧΞΕΩΑΧΠΕΡΑ ΧΕ ΧΩΦΛΧΨΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ
16.1.Φορτία που είναι κατάλλθλα για ςυςκευαςία ςε χωριςτζσ μονάδεσ (Unitisation).
16.2.Ξατάταξθ (προςαμπανιαςμζνο-πακεταριςμζνο).
16.3.Υαλλζτεσ και εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται κατά τον χειριςμό τθσ.
16.4.Ανάλυςθ των καταςκευαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν πλοίων που προορίηονται για να
μεταφζρουν παλλζτεσ.
16.5.Φορτία που μεταφζρονται ςε φορτθγίδεσ.
16.6.Ανάλυςθ των καταςκευαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν πλοίου RO-RO, μεταφοράσ αυτοκινιτων
και άλλων εξελιγμζνων πλοίων μεταφοράσ.
16.7.Πεταφορά τροχοφόρων φορτίων.
16.8.Ψροχοφόρεσ μανάδεσ που περιζχουν φορτίο.
16.8.1.Σχθματαγωγά ακτοπλοϊκά πλοία.
16.8.2.Σχθματαγωγά μεςαίων αποςτάςεων.
16.8.3.Σχθματαγωγά ποντοπόρα.
16.9.Υροβλιματα μεταφοράσ με τα οχθματαγωγά πλοία.
16.10.Ψα τροχοφόρα ωσ φορτία.
16.11.Πεταφορά αυτοκινιτων Λ.Χ. και φορτθγϊν.
16.12.Πεταφορά επικίνδυνων φορτίων ςε μονάδεσ (IMDG-CODE/IMO).
17. ΦΣΦΨΛΑ ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΣΞΛΒΩΨΛΩΡ (CONTAINERS)
17.1.Υεριγραφι, διευκζτθςθ και καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά των πλοίων containers.
17.2.Φορτία ςε εμπορευματικιβϊτια.
17.3.Ωλικά καταςκευισ, τφποι και μεγζκθ των εμπορευματοκιβωτίων που χρθςιμοποιοφνται
διεκνϊσ.
17.4.Χτοιχεία και τφποι εμπορευματοκιβωτίων-Υινακίδιο ζγκριςθσ αςφάλειασ.
17.5.Υεριλθπτικι επεξιγθςθ τθσ ςειράσ χειριςμϊν κατά τθ διάρκεια φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ
ςε προβλιτα.
17.6.Πζκοδοι αςφαλίςεωσ των εμπορευματοκιβωτίων ςτο κατάςτρωμα και μζςα αςφαλίςεωσ.
17.7.Ειδικά προβλιματα κατά τισ μεταφορζσ εμπορευματοκιβωτίων.
17.8.Αεριςμόσ εμπορευματοκιβωτίων.
17.9.Πεταφορά επικίνδυνων φορτίων ςε εμπορευματοκιβϊτια (αναδρομι ςτον (IMDGCODE/IMO).
18. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΑΦΓΣΩ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ ΞΑΛ ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ
18.1.Ξατάταξθ και χαρακτθριςτικά αργοφ πετρελαίου και προϊόντων του.
18.2.Εννοια των όρων: "ςθμείο ανάφλεξθσ" και "ςθμείο αυτανάφλεξθσ", "ςθμείο καφςεωσ".
18.3.Λδιότθτεσ των πετρελαιοειδϊν: "Λξϊδεσ" (Viscosity) κινθματικό ιξϊδεσ (Kinematic viscosity),
Ψάςθ ατμϊν (vapour pressure) και ςυμπφκνωςθ.
18.4.Σριςμόσ των όρων "πτθτικϊν" και "μθ πτθτικϊν φορτίων".
18.5.Χυνκικεσ που είναι αναγκαίεσ για να υπάρξει καφςθ δθλαδι ςωςτζσ αναλογίεσ όγκου
οξυγόνου και αερίου πετρελαιοειδοφσ.

18.6.Εννοια των όρων "πλοφςιο" και "πολφ φτωχό" ςε ςχζςθ με τθν καφςθ.
18.7.Εννοια των όρων "ανϊτερο/κατϊτερο" όριο ευφλεκτικότθτασ ι εκρθκτικότθτασ.
18.8.Θ ζννοια του όρου "φάκελλοσ ευφλεκτικότθτασ" και "εφροσ ευφλεκτικότθτασ (flam mable
range).
18.9.Διαγράμμα ςυνκζςεωσ ευφλεκτικότθτασ.
19. ΦΣΦΨΛΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΕΛΔΩΡ - ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΦΣΦΨΛΣΩ
19.1.Γενικι περιγραφι και ςυςτιματα (GENERAL ARRANGEMENTS) Δ/ αργοφ πετρελαίου
(CRUDE OIL), πλοίων μεταφοράσ παραγϊγων πετρελαίου (PRODUCT CARRIERS) και πλοίων
ςυνδιαςμζνων φορτίων πετρελαίου (COMBINATION CARRIERS) για τισ δεξαμενζσ φορτίου,
αντλιοςτάςιο (pump-room), δεξαμενζσ διαχωριςμοφ ζρματοσ (segregated ballast tanks),
καταλοίπων φορτίου (slop tanks) και δεξαμενϊν αςφαλείασ (COFFERDAMS, PEAK & DEEP TANKS).
19.2.Υεριγραφι των δικτφων.
19.2.1.Υλοίων αργοφ πετρελαίου, παραγϊγων και ςυνδιαςμοφ.
19.2.2.Αντλιοςταςίου.
19.3.Διευκζτθςθ και χριςθ: των ςωλθνϊςεων καταςτρϊματοσ (deck and drop lines)
αποςτραγγίςεωσ (stripping lines).
19.3.1.Ψωνεπιςτομίων ((cross-overs, by-passes, master valves, tank suction valves & sea suction
valves).
19.4.Αντλίεσ φορτίου: τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των κεντροφυγικϊν αντλιϊν (centrifugal
pumps), παλινδρομικϊν (reciprocating), γραναηωτϊν (screw), αντλιϊν αποςτραγγίςεωσ (stripping)
και χριςθ των τηιφαριϊν (eductors).
19.5.Ξακαριςμόσ δεξαμενϊν-φόρτωςθ-εκφόρτωςθ και μεταφορά υγρϊν φορτίων.
19.5.1.Ξακαριςμόσ και προετοιμαςία των δεξαμενϊν πριν τθν φόρτωςθ. Δοκιμζσ δεξαμενϊν
κφτουσ των ςωλθνϊςεων.
19.5.2.Υεριγραφι και λειτουργία του Χυςτιματοσ Υλφςθσ με Αργό Υετρζλαιο (COW).
Διαδικαςία πλφςθσ των δεξαμενϊν με αργό πετρζλαιο. Χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα πλφςεωσ.
19.5.3.Φόρτωςθ, φροντίδεσ κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ, εκφόρτωςθ του φορτίου,
ερματιςμόσ και αφερματιςμόσ πλοίου.
19.5.4.Αναγκαίοσ κενόσ χϊροσ για διαςτολι του φορτίου (ullage).
19.5.5.Χυςτιματα κζρμανςθσ φορτίου πετρελαίου Δ/.
19.6.Ωδραυλικι ςφφρα (PRESSURE SURGE) ςτισ ςωλθνϊςεισ.
19.6.1. Δθμιοφργία ("υδραυλικι ςφφρα"-pressure surge).
19.6.2. Εκτίμθςθ των πιζςεων.
19.6.3. Ελάττωςθ των κινδφνων από τθν "υδραυλικι ςφφρα".
19.7.Χυςτιματα εξαεριςμοφ φορτίου.
19.8.Υροςταςία δεξαμενισ φορτίου (Αςφαλιςτικά και επιςτόμια πιζςεωσ/κενοφ).
20. ΠΣΡΛΠΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΔΦΑΡΣΩΧ ΑΕΦΛΣΩ
20.1.Εννοια των όρων: Αδρανζσ αζριο, Αδρανισ κατάςταςθ, Εγκατάςταςθ αδρανοφσ αερίου,
ςφςτθμα αδρανοφσ αερίου, ςφςτθμα διανομισ αερίου, Αδρανοποίθςθ, Ελευκζρωςθ, αερίων,
"Ξακαριςμόσ" (Purging) και "κάλυμμαςκζπαςτρο" (topping up).
20.2.Υθγζσ αδρανοφσ αερίου και ποιότθτα.
20.3.Πζκοδοι αντικαταςτάςεωσ αερίου (Αδρανοποίθςθ, κακαριςμοί και ελευκζρωςθ αερίων).
20.4.Ελεγχοσ τθσ ατμόςφαιρασ τθσ δεξαμενισ φορτίου.

20.5.Εφαρμογι για τουσ χεριςμοφσ ςτισ δεξαμενζσ (κενϊν δεξαμενϊν, φόρτωςθ ι ερματιςμόσ,
ζμφορτθ κατάςταςθ, εκφόρτωςθ φορτίου ι ζρματοσ πλφςιμο δεξαμενϊν με COW).
20.6.Εκτακτθ ανάγκθ παροχισ αδρανοφσ αερίου.
20.7.Χθμαςία τθσ ςυχνισ λιψθσ δειγμάτων από τθν ατμόςφαιρα μίασ αδρανοποιθμζνθσ
δεξαμενισ.
21. ΦΣΦΨΛΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΕΛΔΘ - ΑΧΦΑΟΕΛΑ
21.1.Γενικι αναφορά ςτα περιεχόμενα του Διεκνοφσ οδθγοφ Αςφαλείασ Δ/ και εγκαταςτάςεων
ξθράσ (ISGOTT =International Safety Guide For Oil Tankers & Terminals).
21.2.Χτατικόσ θλεκτριςμόσ. Δθμιουργία ςτατικοφ θλεκτριςμοφ ςτα Δ/.
21.2.1.Ξατθγορίεσ των αιτιϊν που προκαλοφν ανάπτυξθ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ κατά τισ
εργαςίεσ ςτα Δ/ (Φοι φορτίου, ανάμιξθ νεροφ με πετρζλαιο, κακαριςμόσ δεξαμενϊν με
μθχανιματα πλφςεωσ, καταμετρικζσ ταινίεσ κλπ).
21.3.Ενδείκτεσ αερίων.
21.3.1.Πετρθτζσ περιεκτότθτασ υδρογονακράκων. Υεριγραφι, λειτουργία και διαδικαςίεσ
ελζγχου του καταλυτικοφ και μθ καταλυτικοφ μετρθτι ανιχνεφςεωσ αερίων και διοπτρικοφ
ενδείκτθ.
21.3.2.Ξατθγορίεσ περιοριςμϊν που αφοροφν το μετρθτι ευφλζκτων αερίων.
21.3.3.Πόνιμα ςυςτιματα ανιχνεφςεωσ αερίων.
21.4.Υεριγραφι τθσ λειτουργίασ του μετρθτι οξυγόνου.
21.5.Χριςθ ανιχνευτϊν αερίων που λειτουργοφν με χθμικι απορρόφθςθ.
21.6.Ψοξικζσ επιδράςεισ των αεριϊν πετρελαιοειδϊν-THRESHOLD LIMIT VALUE/TVL-TIME
WEIGHED AVERAGE –Ψοξικό όριο αςφαλείασ.
21.6.1.Ξίνδυνοι για τθν υγεία από τισ τοξικζσ επιδράςεισ που ςχετίηονται με τθν μεταφορά
υδροκείου ι βενηολίου.
Υίνακασ τοξικότθτασ.
21.7.Υροφυλάξεισ και μζτρα αςφαλείασ για τθν είςοδο ςε δεξαμενζσ.
21.8.Ξίνδυνοι από το αδρανζσ αζριο. Υροφυξάξεισ.
21.9.Αςκζνειεσ του δζρματοσ που είναι δυνατόν να υποςτοφν όςοι ζρχονται ςε επαφι με φορτία
πετρελαιοειδϊν.
22. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΩΓΦΣΥΣΛΘΠΕΡΩΡ ΑΕΦΛΩΡ
22.1.Πζκοδοι μεταφοράσ (υπό πίεςθ/ψφξθ-θμίψυξθ και πίεςθ).
22.2.Σγκομζτρθςθ φορτίου.
22.3.Χφγκριςθ κινδφνων μεταφοράσ υγροποιθμζνων αερίων και φορτίων πετρελαιοειδϊν.
22.4.Υροφυλάξεισ κατά τθν μεταφορά (Διατάξεισ αςφαλείασ και υποχρεϊςεισ αξιωματικϊν
καταςτρϊματοσ).
23. ΠΕΨΑΦΣΦΑ ΧΩΠΑ ΧΘΠΛΞΩΡ ΦΣΦΨΛΩΡ
23.1.Ξαταςκευαςτικά ςτοιχεία πλοίων όπωσ προβλζπονται από τον BCH CODE (International Bulk
Chemical Code-IMO).
23.2.Βαςικοί οριςμοί που ςχετίηονται με τθ μεταφορά και αναφζρονται ςτον κϊδικα.
23.3.Ξίνδυνοι μεταφοράσ (πυρκαϊά, υγεία, Πόλυνςθ νεροφ και αζρα και δραςτικότθτα).
23.4.Φόρτωςθ, μεταφόρτωςθ, εκφόρτωςθ, κακαριςμόσ δεξαμενϊν αεριςμόσ.
23.5.Υροφφλαξθ προςωπικοφ.
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΑΧΞΘΧΕΛΧ
1. ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ ΘΦΩΡ ΦΣΦΨΛΩΡ

1.1. Χυντελεςτζσ ςτοιβαςίασ.
1.2. ΔιάκριςθμεταξφBale&GrainCapacity.
1.3. Χρθςιμοποίθςθ των υδροςτατικϊν ςτοιχείων με το ςυγκεκριμζνο βφκιςμα για τθν εφρεςθ
φορτωκζντοσ ι εκφορτωκζντοσ φορτίου.
1.4. Σριςμόσ των χαμζνων κυβικϊν "(Broken Stowage)".
1.5. Σριςμόσ του ναφλου. Ωπολογιςμόσ του ναφλου για τα "ελαφρά" και γαι τα "βαριά φορτία".
1.6. Υροβλιματα ςχετικά με τθ ςτοιβαςία φορτίου δθλαδι:
1.6.1.Δίνονται θ χωρθτικότθτα του κφτουσ και ο ςυντελεςτισ ςτοιβαςίασ του φορτίου και
ηθτείται πόςο βάροσ κα περιζχει το κφτοσ.
1.6.2.Δίνονται βάρθ και οι ςυντελεςτζσ ςτοιβαςίασ ενόσ ι περιςςοτζρων φορτίων και ηθτείται
ο χϊροσ που κα καταλάβει το φορτίο.
1.6.3.Σι ανωτζρω υπολογιςμοί ςε ςυνδιαςμό με το χάςιμο κυβικϊν.
1.6.4.Σ παραπάνω υπολογιςμόσ του ολικοφ ναφλου που κα κερδίςει το πλοίο με βάςθ τουσ
παραπάνω υπολογιςμοφσ.
1.6.5.Ωπολογιςμόσ ςτο μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ ςτο οποίο μπορεί να φορτωκεί το φορτίο
όταν δίνεται το φψοσ του υποφράγματοσ (TWEEN DECK).
1.6.6.Σ παραπάνω υπολογιςμόσ με ςυγκεκριμζνο ςυντελεςτι ςτοιβαςίασ.
1.6.7.Αντοχι καταςτρϊματοσ για τθν μεταφορά φορτίων ςτο κατάςτρωμα και ςτα καλφμματα
των κυτϊν.
1.6.8.Ζννοια του όρου πλοίο που περιορίηεται από τθν χωρθτικότθτα (Volume Limited Ship).
1.6.9.Ζννοια του όρου πλοίο που περιορίηεται από το νεκρό βάροσ (Dead Weight Limited Ship).
1.6.10.Ζννοια του όρου = FULL and DOWN.
1.6.11.Εφαρμογι των παραπάνω υπολογιςμϊν για τθν φόρτωςθ του πλοίου, ζτςι ϊςτε να
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλα τα κυβικά του και όλο το νεκρό βάροσ.
1.7. Ωπολογιςμόσ παραλαβισ φορτίου.

2. ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΔΛΕΟΕΩΧΘ ΗΩΡΩΡ. ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΒΩΚΛΧΠΑΨΩΡ
ΑΥΣ ΨΛΧ ΓΦΑΠΠΕΧ ΦΣΦΨΩΧΕΩΧ. - ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΦΣΦΨΛΣΩ.
2.1. Ψαξίδι με λιμάνι φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ να ανικουν ςτθν ίδια ηϊνθ.
2.2. Ψαξίδι από λιμάνι φόρτωςθσ με μικρότερο βφκιςμα από το λιμάνι εκφόρτωςθσ.
2.3. Ψαξίδι από λιμάνι φόρτωςθσ με μεγαλφτερο βφκιςμα από το λιμάνι φόρτωςθσ.
2.4. Ψαξίδι μεταξφ λιμανιϊν όταν παρεμβάλλονται εναλλαςςόμενεσ ηϊνεσ.
2.5. Ψαξίδι με διζλευςθ διϊρυγασ.
2.6. Ψαξίδι με ενδιάμεςο λιμάνι ανεφοδιαςμοφ.
2.7. Ψαξίδι φόρτωςθσ ςτισ Πεγάλεσ Οίμνεσ και ςυμπλιρωςθ φορτίου εκτόσ λιμνϊν.
3. ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΧ ΦΣΦΨΛΩΡ-ΠΣΡΑΔΩΡ ΦΣΦΨΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΣΧΣΦΣΦΩΡ
3.1. Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα αςφαλίςεωσ (Χτοιβαςία και αςφάλιςθ φορτίων προκακοριςμζνωνθμιπροκακοριςμζνων και απροκακόριςτων προδιαγραφϊν).
3.2. Ωπολογιςμόσ των δυνάμεων προςδζςεωσ και μπλοκαρίςματοσ (Lashing & Shoring Forces).
3.3. Ωπολογιςμόσ εξωτερικϊν δυνάμεων που αςκοφνται ςτο φορτίο (EXTERNAL FORCES TO THE
CARGO).
3.4. Αντοχι υλικϊν.
3.5. Χυντελεςτισ αςφαλείασ (Safety factor).
3.6. Εξιςορρόπθςθδυνάμεωνκαιροπϊν (Balance of forces and moments).
3.7. Ωπολογιςμοί για αςφάλιςθ εμπορευματοκιβωτίων ςτο κατάςτρωμα ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ των νθογνωμόνων.
4. ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ ΩΟΕΛΑΧ ΞΑΨΑΧΨΦΩΠΑΨΣΧ

4.1. Τγκοσ φορτίου ςτα κφτθ, το κατάςτρωμα και ςυνολικοί όγκοι φορτίου.
4.2. Επιτρεπόμενο φορτίο ξυλείασ για γραμμι φορτϊςεωσ ξυλείασ.
5. ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ ΧΧΕΨΛΞΣΛ ΠΕ ΨΑ ΦΣΦΨΛΑ ΔΕΑΠΕΡΩΡ ΞΩΨΣΩΧ
5.1. ΑΦΛ - Ειδικό βάροσ πετρελαιοειδϊν.
5.2. Υροχπολογιςμόσ ποςότθτασ ςε βάροσ φορτίου ςε ολικι φόρτωςθ.
5.3. Υροχπολογιςμόσ όγκου παραλθφκθςόμενου φορτίου.
5.3.1.Πζκοδοσ μετατροπισ Σγκου-Επίλυςθ.
5.3.2.Πζκοδοσ μετατροπισ ειδικοφ βάρουσ-Επίλυςθ.
5.4. Πετατροπζσ ςε άλλεσ Πονάδεσ Σγκου.
5.5. Ωπολογιςμόσ ποςότθτασ παραλθφκζντοσ φορτίου.
5.6. Τρια πλθρϊςεωσ δεξαμενϊν με υγροποιθμζνο φορτίο.
6. ΧΩΧΞΕΩΕΧ LOΑDICATORS
6.1. Αςκιςεισ φορτϊςεωσ πλοίων Γενικοφ Φορτίου, Χφμα Ωγρϊν

ΩΥΣΔΕΛΞΡΩΣΠΕΡΘ ΠΕΚΣΔΣΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
α. Για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ του χρόνου και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ προτείνεται
όπωσ θ φλθ κατανεμθκεί ςε δφο μζρθ :
1. Ψο κεωρθτικό μζροσ "Α", κεφάλαιο 1-25, κα διδάςκεται 3 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ και
2. Ψο "Β" μζροσ που περιλαμβάνει τισ εφαρμογζσ, κεφάλαια 1-6 (υπολογιςμοί) κα διδάςκεται 2
ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
β. Χυνίςταται περιγραφικι και κεωρθτικι ανάπτυξθ των κεμάτων με τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ
κατάλλθλθσ ποικιλίασ ςχθμάτων ςε διαφάνειεσ, slideσ και ταινιϊν/βιντεοκαςετϊν, που
ςυμπλθρϊνεται με επιδείξεισ ςε εργαςτιριο φορτϊςεων και ςε μοντζλα.
γ. Υολφ καλά αποτελζςματα ςτθν εμπζδωςθ των γνϊςεων είναι θ εξ ολοκλιρου
παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ φορτϊςεωσ ι εκφορτϊςεωσ ςε λιμάνι τθσ περιοχισ ΑΕΡ.
6. ARPA
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Ειςαγωγι. Χυςτιματα θλεκτρονικισ υποτφπωςθσ. Χχζςθ με το Radar.
Αντιδιαςτολι μεταξφ δια χειρόσ και θλεκτρονικισ υποτφπωςθσ. Δυνατότθτεσ και περιοριςμοί
ARPA.
1.0 Επίδειξθ τθσ ικανότθτοσ χρθςιμοποιιςεωσ των ελζγχων ςε «οκόνθ ARPA».
1.1 Υεριγραφι των πλθροφοριϊν που παρζχονται από εξοπλιςμό ARPA για τθν ναυςιπλοία και
τθν αποφυγι ςυγκροφςεων.
1.2 Επιβεβαίωςθ των ςωςτϊν ειςόδων πορείασ και ταχφτθτοσ.
1.3 Χειριςμόσ των ελζγχων για τθν επίτευξθ ι ακφρωςθ ςτόχων.
1.4 Επιλογι αλθκοφσ και ςχετικοφ διανφςματοσ.
1.5 Φφκμιςθ του μικουσ του διανφςματοσ για να γίνει αξιολόγθςθ του CPA και TCΦA.
1.6 Επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του 12.5. χρθςιμοποιϊντασ αλφανουμερικά ςτοιχεία.
2.0 ΒΣΘΚΘΠΑΨΑ ΑΩΨΣΠΑΨΣΩ ΩΥΣΨΩΥΩΧΕΩΧ ΦΑΡΨΑΦ (ARPA).
2.1 Ξατανόθςθ τθσ αρχισ βοθκθμάτων αυτομάτου υποτυπϊςεωσ.
2.2 Χυηιτθςθ των διαφόρων μεκόδων παρουςίαςθσ των δεδομζνων του ςτόχου.
2.3 Χυηιτθςθ των πικανϊν κινδφνων λόγω υπερεξαρτιςεωσ από το ARPA.

3.0 Εξζταςθ των παραγόντων που επιδροφν ςτθν λειτουργία και ακρίβεια ενόσ ςυςτιματοσ
ARPA.
3.1 Υεριγραφι τθσ ειςόδου από οκόνθ ραντάρ.
3.2 Πνθμόνευςθ των επιπτϊςεων και περιοριςμϊν ςε:
α. ςτθν ακρίβεια εμβζλειασ και διόπτευςθσ του ραντάρ.
β. ςτον διαχωριςμό μεταξφ εμβζλειασ και διόπτευςθσ.
3.3 Υεριγραφι των ειςόδων από όργανα πθγισ και ταχφτθτασ.
3.4 Πνθμόνευςθ των επιπτϊςεων ι κακϊν ρυκμίςεων ι ανακριβειϊν ςτισ ειςόδουσ πορείασ και
ταχφτθτασ ςε ςτοιχεία ARPA που υπάρχουν ςτθν οκόνθ.
3.5 Πνθμόνευςθ των ορίων που τίκενται τόςο ςε χειροκίνθτθ όςο και αυτόματθ απόκτθςθ
ευκολιϊν λόγω καταςτάςεων πολλαπλϊν ςτόχων, ςβυςίματοσ ςτόχου και ανταλλαγι ςτόχου.
4.0 Αξιολόγθςθ των ικανοτιτων παρακολοφκθςθσ και περιοριςμοί του ARPA.
4.1 Υεριγραφι των μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται για τθν απόκτθςθ ςτόχων
παρακολοφκθςθσ.
4.2 Υεριγραφι των κριτθρίων που χρθςιμοποιοφνται για:
α. αυτόματθ και
β. δια χειρόσ απόκτθςθ.
4.3 Υεριγραφι των επιπτϊςεων ςτθ ςυςκεφθ παρακολοφκθςθσ λόγω απϊλειασ ςτόχων,
ςβυςίματοσ ςτόχου και ανταλλαγισ ςτόχου.
4.4 Υεριγραφι των κακυςτεριςεων που προκαλοφνται από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων
ARPA.
4.5 Αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ και περιοριςμόσ των προειδοποιθτικϊν ςθμάτων ARPA, των τομζων
ςυςτιματοσ προειδοποίθςθσ και περιγραφι τθσ ςωςτισ ρφκμιςθσ αυτϊν των προειδοποιθτικϊν
ςθμάτων.
4.6 Υεριγραφι τθσ ευκολίασ ελιγμϊν δοκιμισ και εξιγθςθ τθσ ςχζςθσ ωσ προσ τθ προβλεπόμενθ
δια χειρόσ υποτφπωςθ.
4.7 Αξιολόγθςθ του πότε και πωσ χρθςιμοποιείται θ ευκολία προγενζςτερθσ ιςτορίασ.
5.0 Χριςθ ενόσ ARPA για αποφυγι ςυγκροφςεων.
5.1 Υεριγραφι τθσ χριςθσ των χειριςτθρίων ελζγχου και των μεκόδων παρουςίαςθσ
δεδομζνων.
5.2 Επίδειξθ τθσ ςωςτισ ρφκμιςθσ μιασ οκόνθσ ARPA.
5.3 Υεριγραφι των επιχειρθςιακϊν προειδοποιιςεων και των πρόςκετων ςυναγερμϊν που
είναι δυνατόν να τοποκετθκοφν.
5.4 Υεριγραφι αυτοδιαγνωςτικϊν ρουτινϊν όταν γίνεται ζλεγχοσ για δυςλειτουργίεσ.
5.5 Χφγκριςθ πλθροφοριϊν που λαμβάνονται από βαςικι υποτφπωςθ ραντάρ.
5.6 Αναγνϊριςθ κρίςιμων ςτόχων.
5.7 Χριςθ πλθροφοριϊν που παρζχονται από ARPA προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ κινδφνου
ςφγκρουςθσ.
5.8 Ανάλυςθ του κινδφνου ςφγκρουςθσ.
5.9 Χειριςμόσ τθσ ευκολίασ δοκιμαςτικϊν ελιγμϊν.
5.10 Χειριςμόσ τθσ ευκολίασ προγενζςτερθσ ιςτορίασ των ςτόχων.
5.11 Υροςδιοριςμόσ τθσ ενζργειασ που πρζπει να λαμβάνεται προκειμζνου να αποφεφγονται
καταςτάςεισ προςζγγιςθσ ενϊ εξαςφαλίηεται ότι τζτοιεσ ενζργειεσ δεν προκαλοφν παρεμβολζσ
ςε οποιονδιποτε άλλο ςτόχο.
6.0 Ξίνδυνοι από υπερβολικι εμπιςτοςφνθ ςτθ ςυςκευι ARPA.
6.1 Ξατανόθςθ ότι το ARPA είναι μόνο βοικθμα ναυςιπλοίασ και ότι οι περιοριςμοί τόςο των
δυνατοτιτων του όςο και των οργάνων που τροφοδοτοφν με πλθροφορίεσ κακιςτοφν τθν
υπερβολικι εμπιςτοςφνθ ςτο ARPA επικίνδυνα. Ανάπτυξθ των λόγων που επιβάλλουν τθν
ςυμμόρφωςθ με τισ «βαςικζσ αρχζσ και επιχειρθςιακζσ οδθγίεσ για αξιωματικοφσ επικεφαλισ
γεφφρασ» (RESOLUTION I τθσ STCW 1978 Εγκφκλιοσ Αςφαλείασ ΩΕΡ Ρο2).
7.0 Ψρόποι παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ.

7.1 Διάφορα χαρακτθριςτικά παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ. Υεριπτϊςεισ ςτισ οποίεσ
χρθςιμοποιείται: (εικόνα ςτακεροποιθμζνθ ωσ προσ το βυκό και ωσ προσ το νερό, εικόνα με το
βορριά προσ τα πάνω, τθν πορεία προσ τα πάνω και τθ πλϊρθ προσ τα πάνω.
8.0 Υαράγοντεσ που επιδροφν ςτθν απόδοςθ και ςτθν ακρίβεια του ςυςτιματοσ.
8.1 Υαράμετροι απόδοςθσ των οργάνων που τροφοδοτοφν το ARPA με ςτοιχεία που παρζχονται
από το Φαντάρ, τθ πυξίδα και δρομόμετρα.
Επίδραςθ κακισ λειτουργίασ των οργάνων που παρζχει το ARPA.
8.2 Επίδραςθ που ζχουν οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ του ραντάρ ςχετικά με:
α. τθν ακρίβεια αποςτάςεων και διοπτεφςεων
β. τθν ικανότθτα διάκριςθσ κατ’ απόςταςθ και διόπτευςθ.
8.3 Επίδραςθ που ζχει θ περιοριςμζνθ ακρίβεια των ςτοιχείων, που παρζχονται από τθν πυξίδα
και το δρομόμετρο ςτθν ακρίβεια των ςτοιχείων που δίνει το ARPA.
8.4 Χυντελεςτζσ που επιδροφν ςτθν ακρίβεια των ανυςμάτων.
9.0 Λκανότθτεσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων και περιοριςμοί.
9.1 Ξριτιρια επιλογισ για αυτόματθ ειςδοχι.
9.2 Υαράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ ςωςτι επιλογι ςτόχων για χειροκίνθτθ ειςδοχι.
9.3 Επίδραςθ που ζχει ςτθν παρακολοφκθςθ του ςτόχου θ «απϊλειά» του και θ ελάττωςθ τθσ
ζνταςθσ τθσ θχοφσ του.
9.4 Χυνκικεσ που προκαλοφν «εναλλαγι ςτόχων» (target swop) και θ επίδραςθ τθσ εναλλαγισ
ςτόχων ςτα παρεχόμενα ςτοιχεία.
10.0 Ξακυςτεριςεισ επεξεργαςίασ.
10.1 Αναπόφευκτεσ κακυςτεριςεισ ςτθν εμφάνιςθ επεξεργαςμζνων ςτοιχείων που οφείλονται
ςτο τρόπο λειτουργίασ τθσ ςυςκεφθσ. Λδιαίτερα κακυςτεριςεισ μετά τθν ειςδοχι ι επανειςδοχι
όταν ζνασ παρακολουκοφμενοσ ςτόχοσ χειρίηει.
11.0 Υροειδοποιθτικά ςιματα. Χρθςιμότθτα και περιοριςμοί.
11.1 Υεριπτϊςεισ αξιοποίθςθσ των προειδοποιθτικϊν ςθμάτων του ARPA. Χρθςιμότθτα των
ςθμάτων και περιοριςμοί ςτο βακμό εμπιςτοςφνθσ που παρζχουν.
Χωςτι ρφκμιςθ, όποτε χρειάηεται, για τθν αποφυγι περιττϊν παρενοχλιςεων.
12.0 Χφςτθμα ελζγχου καλισ λειτουργίασ.
12.1 Πζκοδοι ελζγχου τθσ καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων ARPA.
12.2 Υροφυλάξεισ που πρζπει να παίρνονται ςε περίπτωςθ που εμφανιςτεί κάποια ανωμαλία
ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.
13.0 Χειροκίνθτθ και αυτόματθ ειςδοχι των ςτόχων και αντίςτοιχα περιοριςμοί.
13.1 Υεριοριςμοί ςτουσ οποίουσ υπόκεινται οι δφο μζκοδοι όταν υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ
ςτόχων. Επίδραςθ τθσ μείωςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ θχοφσ και τθσ «εναλλαγισ ςτόχων» ςτθν ειςδοχι
των ςτόχων.
14.0 Υεριπτϊςεισ και τρόποσ χρθςιμοποίθςθσ ανυςμάτων αλθκοφσ ι ςχετικισ κίνθςθσ και
τυπικι ςχθματικι απεικόνιςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ επικίνδυνεσ
περιοχζσ.
14.1 Ψζλεια γνϊςθ των αλθκϊν και ςχετικϊν ανυςμάτων. Ψρόποσ προςδιοριςμοφ των αλθκϊν
πορειϊν και ταχυτιτων των ςτόχων.
14.2 Εκτίμθςθ του κινδφνου. Υροςδιοριςμόσ τθσ προβλεπόμενθσ ελάχιςτθσ απόςταςθσ
προςζγγιςθσ (CPA) και του προβλεπόμενου χρόνου τθσ ΕΑΥ με χρονικι προζκταςθ των
ανυςμάτων. Εκμετάλλευςθ τθσ ςχθματικισ απεικόνιςθσ επικίνδυνων περιοχϊν.
14.3 Επιδράςεισ τθσ αλλαγισ πορείασ και θ ταχφτθτα του πλοίου μασ και θ του ςτόχου
προβλεπόμενθ ελάχιςτθ απόςταςθ προςζγγιςθσ και ςτο προβλεπόμενο χρόνο ΕΑΥ.
14.4 Επιδράςεισ λανκαςμζνων ανυςμάτων και επικίνδυνων περιοχϊν.
14.5 Χρθςιμότθτα εναλλαγισ μεταξφ αλθκϊν και ςχετικϊν ανυςμάτων.
15.0 Υεριπτϊςεισ και τρόποι που χρθςιμοποιοφνται οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
προθγοφμενεσ κζςεισ των ςτόχων που παρακολουκοφνται.

15.1 Ψρόποσ προςδιοριςμοφ των προθγουμζνων κζςεων ςτόχων που παρακολουκοφνται. Θ αξία
παρελκόντων ςτοιχείων ςαν τρόποσ διαπίςτωςθσ πρόςφατων χειριςμϊν των ςτόχων και ςαν
μζκοδοσ ελζγχου τθσ αξιοπιςτίασ τθσ παρακολοφκθςθσ που κάνει το ARPA.
ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΕΑΧΞΘΧΘ
16.0 Φφκμιςθ τθσ εικόνασ.
16.1 Χωςτι διαδικαςία για τθν απόκτθςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ εικόνασ και εμφάνιςθσ των
πλθροφοριϊν του ARPA.
16.2 Επιλογι του τρόπου εμφάνιςθσ τθσ εικόνασ.
Εικόνα ςτακεροποιθμζνθσ ςχετικισ κίνθςθσ και «αλθκοφσ» κίνθςθσ.
16.3 Χωςτι ρφκμιςθ όλων των μεταβλθτϊν μζςων ελζγχου (κουμπιά, μοχλοί κ.λπ.) για τθν
καλφτερθ δυνατι παρουςίαςθ των ςτοιχείων.
16.4 Ξατάλλθλθ επιλογι του είδουσ τθσ ταχφτθτασ (ωσ προσ το νερό ι ωσ προσ το βυκό) με τθν
οποία τροφοδοτείται το ARPA.
16.5 Επιλογι των μζςων ελζγχου τθσ υποτφπωςθσ του ARPA, αυτόματθ ειςδοχι ι με το χζρι,
ςχθματικι ι ανυςματικι εμφάνιςθ των ςτοιχείων.
16.6 Χριςθ «εξαιρουμζνων περιοχϊν» όταν το ARPA χρθςιμοποιεί αυτόματθ ειςδοχι.
16.7 Επιλογι τθσ κλίμακασ χρόνου ανυςμάτων ι των ςχθματικϊν απεικονίςεων.
17.0 Δοκιμζσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
17.1 Ζλεγχοι του ςυςτιματοσ και προςδιοριςμόσ τθσ ακρίβειασ των παρεχόμενων ςτοιχείωνπεριλαμβανομζνων και των μζςων δοκιμαςτικοφ χειριςμοφ με ςφγκριςι τουσ με τα ςτοιχεία που
λαμβάνονται από υποτφπωςθ με μολφβι.
18.0 Υεριπτϊςεισ και τρόποι που παίρνονται οι πλθροφορίεσ από το ARPA.
18.1 Εξάςκθςθ ςτθ λιψθ πλθροφοριϊν από εικόνα «αλθκοφσ» ι ςχετικισ κίνθςθσ, που
περιλαμβάνουν:
- αναγνϊριςθ κρίςιμων ςτόχων
- ταχφτθτα και κατεφκυνςθ τθσ ςχετικισ κίνθςθσ ενόσ ςτόχου
- ελάχιςτθ απόςταςθ προςζγγιςθσ και χρόνοσ ΕΑΥ ενόσ ςτόχου
- εντοπιςμόσ αλλαγϊν πορείασ και ταχφτθτασ των ςτόχων και θ αξιοπιςτία τζτοιων
πλθροφοριϊν.
- επίδραςθ των αλλαγϊν πορείασ του πλοίου μασ ι τθσ ταχφτθτασ του ι και των δφο.
- χρθςιμοποίθςθ του δοκιμαςτικοφ χειριςμοφ.
19.0 Εφαρμογι του Διεκνοφσ Ξανονιςμοφ Αποφυγισ Χυγκροφςεων.
19.1 Ανάλυςθ καταςτάςεων που περικλείουν κινδφνουσ ςφγκρουςθσ με βάςθ τισ πλθροφορίεσ
που παρζχει το ARPA. Ξακοριςμόσ και εκτζλεςθ ενζργείασ για τθν αποφυγι επικίνδυνθσ
προςζγγιςθσ ςφμφωνα με τον Δ.Ξ.Α.Χ.

ΚΤΚΛΟ Β2
1. ΝΑΤΣΙΛΙΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
ΡΑΩΨΛΟΛΑ
Χχιμα τθσ γθσ (Γεωειδζσ, γιινο ελλειψοειδζσ)
Πζγιςτοσ κφκλοσ, μικρόσ κφκλοσ. Χφαιρικι γωνία, ςφαιρικό τρίγωνο.
Υόλοι τθσ γισ. Λςθμερινόσ, μεςθμβρινοί, πλάτοσ και παράλλθλοι πλάτουσ, πρϊτοσ
μεςθμβρινόσ και μικοσ, διαφορά πλάτουσ, διαφορά μικουσ. Υροβολι ςφαίρασ ςε επίπεδθ,
κυλινδρικι και κωνικι επιφάνεια (γενικά).
Ανεμολόγιο. Διαίρεςθ ςε μοίρεσ, ανάγνωςθ τοφτων. Σι καιροί, ονομαςία αυτϊν ςτα Ελλθνικά
και Αγγλικά.
Υεριγραφι μερκατορικοφ χάρτθ(κλίμακεσ, θμερομθνίεσ χαρτϊν, διορκϊςεισ κ.λ.π) Χάρτθσ
5011 (ADMIRALTY).Γνϊςθ των ςπουδαιοτζρων ςυμβόλων και ςυντμιςεων, εφαρμογι ςτουσ
ναυτικοφσ χάρτεσ.Πζτρθςθ πλάτουσ και μικουσ ςτο ναυτικό χάρτθ.

Εφρεςθ ςυντεταγμζνων ςτίγματοσ επί του χάρτου. Ραυτικό μίλι. Πζτρθςθ αποςτάςεων.
Σρκοδρομία-λοξοδρομία (γενικά). Ευρετιριο αποςτάςεων.
Φάροι, φαροπλοϊα, ςθμαντιρεσ, αλεϊρια.IALA SYSTEM A και Β. Ψομείσ ορατότθτασ φανϊν,
ζγχρωμοι τομείσ. Χαρακτθριςτικά φανϊν. Λςχφοσ και φωτοβολία φάρων (μθχανικι, γεωγραφικι,
χάρτου-NOMINAL RANGE). Aπόςταςθ εμφανίςεωσ φάρου και προυπολογιςμόσ χρόνου.Ραυτικά
όργανα.
Διπαράλλθλοι διόπτρεσ (κοινι, πριςματικι, ταξίμετρο), κοινι και μθχανικι βολίδα, περιγραφι
και χρθςιμοποιιςι τουσ. Εξάντασ (αρχι λειτουργίασ, ςφάλματα, χρθςιμοποίθςι του).
Αναμζτρθςθ και υποτφπωςθ του πλοφ επί του ν. χάρτου ςε ςυνάρτθςθ με τθν πορεία,
ταχφτθτα και χρόνο.
Ωπολογιςμόσ χρόνου αφίξεωσ εισ λιμζνα. Επίδραςθ ρεφματοσ και ανζμου ςτθν ακρίβεια του
ςτίγματοσ αναμζτρθςθσ, αντιςτακμιςτικι πορεία.
Υλοθγοί και φαροδείκτεσ, ALMANAC, NORIES και χριςθ τουσ.
Υίνακεσ Υαλιρροιϊν.
Αλθκισ, μαγνθτικόσ και Βορράσ πυξίδοσ. Απόκλιςθ, παρεκτροπι, παραλλαγι. Υινακίδιον
παρεκτροπϊν. Εφρεςθ παραλλαγισ δια τθσ αποκλίςεωσ και παρεκτροπισ.
Παγνθτικι πυξίδα, περιγραφι. Γνϊςθ των ςφαλμάτων και διορκϊςεων τθσ μαγνθτικισ
πυξίδασ. Υροφυλάξεισ δια τθν καλι λειτουργία και τον επθρεαςμό των ενδείξεϊν τθσ. Χφάλμα
γυροςκοπικισ πυξίδασ.
Διόρκωςθ πορειϊν και διοπτεφςεων από αλθκείσ ςε πυξίδοσ και αντιςτρόφωσ.
Χάραξθ πορείασ επί του ν.χάρτου, διόρκωςθ αυτισ λόγω παραλλαγισ (μαγνθτικισ ι
γυροςκοπικισ πυξίδασ)και τιρθςθ αυτισ υπό του πθδαλιοφχου.
Οιψθ διοπτεφςεων, διορκϊςεισ αυτϊν λόγω παραλλαγισ και χάραξθ των επί του ν. χάρτου.
Χχετικζσ διοπτεφςεισ και μετατροπι αυτϊν ςε αλθκείσ.
Υερί γραμμϊν κζςεωσ και ςτιγμάτων. Διοπτεφςεισ, ευκυγραμμίςεισ, αποςτάςεισ, ιςοβακείσ.
Χτίγμα δια δφο ι περιςςοτζρων ςυγχρόνων διοπτεφςεων.
Χτίγμα δια ςυνδυαςμοφ γραμμϊν κζςεωσ (διοπτεφςεισ,ευκυγραμμίςεισ, αποςτάςεισ κ.λ.π).
Χτίγμα με δφο ςφγχρονεσ ι μθ διοπτεφςεισ. Υαράλλαξθ αντικειμζνου.
Υροχπολογιςμόσ απόςταςθσ παραλλάξεωσ με ηεφγθ γωνιϊν 45-90 μοίρεσ.
Υροχπολογιςμόσ παράλλαξθσ υπό οριςμζνθ απόςταςθ δια του RADAR (PARALLEL INTEX).
Πεταφορά ςτίγματοσ από χάρτθ ςε χάρτθ και ςε φφλλο υποτυπϊςεωσ.
Σριηόντιεσ και κατακόρυφεσ γωνίεσ αςφαλείασ.
Φεφματα. Χαρακτθριςτικά. Ψρίγωνο ρεφματοσ.
Πεταφορά γραμμισ κζςθσ κατά τθν οποία λαμβάνεται υπόψθ θ επίδραςθ του ρεφματοσ.
Άςκθςθ των ςπουδαςτϊν ςτθν:
- χάραξθ πορειϊν επί του χάρτου και τιρθςθ τοφτων με τθν πυξίδα.
- Εφρεςθ παραλλαγισ των πυξίδων με ςθμεία τθσ ακτισ.
- Εφρεςθ ακτοπλοϊκοφ ςτίγματοσ με τθν λιψθ μιασ ι περιςςοτζρων διοπτεφςεων.
- Εφρεςθ ςτίγματοσ με Φαντάρ.
- Εφρεςθ ςτίγματοσ με ραδιογωνιόμετρο.
- Οιψθ οριηοντίων και κατακορφφων γωνιϊν με το εξάντα.
ΡΑΩΨΛΞΣΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ
- Υαραλλαγι και παρεκτροπι των πυξίδων(γυροςκοπικισ και μαγνθτικισ).
- Υαραλλαγι και παρεκτροπι των πυξίδων(γυροςκοπικισ και μαγνθτικισ) κατά τθν αλθκι
ανατολι και δφςθ.
- Υαραλλαγι δια τθσ αποκλίςεωσ και παρεκτροπισ.
- Υαραλλαγι πυξίδων(γυροςκοπικισ και μαγνθτικισ) δι ευκυγραμμίςεωσ.
- Ωπολογιςμοί διόρκωςθσ πορειϊν και διοπτεφςεων (αλθκϊν και πυξίδοσ).
- Πετατροπι πορειϊν και διοπτεφςεων εισ τεταρτοκυκλικζσ, θμικυκλικζσ, ολοκυκλικζσ,
ςχετικζσ και απολφτουσ.
- Άςκθςθ υπολογιςμοφ διαφοράσ πλάτουσ και μικουσ και ςυντεταγμζνων τελικοφ ςτίγματοσ.

- Υαραλλαγι πυξίδασ με τον πολικό.
Ξατά τθν εκπαίδευςθ ςε εργαςίεσ χάρτθ κα αντιςτοιχεί ζνασ κακθγθτισ ςε 10 ςπουδαςτζσ, το
πολφ.
2. ΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΞΣΥΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Χκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να μπορζςει ουποψιφιοσ Υλοίαρχοσ Γ τάξθσ να
καταλαβαίνει και να παράγει αυκεντικό προφορικό και γραπτό λόγο, ζτςι ϊςτε να καλφψει τισ
βαςικζσ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ του ανάγκεσ. (Οεξιλόγιο – Γραμματικι).
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
Σ ςπουδαςτισ πρζπει να μπορεί:
(1) Ρα αναφζρει γεγονότα με ςκοπό να πλθροφοριςει (Σικογενειακό, Επαγγελματικό,
ςυναλλακτικό περιβάλλον).
(2) Ρα δζχεται ι να απορρίπτει τισ προτάςεισ άλλων και να αντιπροτείνει.
(3) Ρα εκφράηεται ςε κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν εργαςία ςτο πλοίο (Σρολογία ναυτικοφ
περιβάλλοντοσ-χριςθ λεξιλογίου Λ.Π.Σ.).
3. ΣΘΡΘΘ ΦΤΛΑΚΘ / ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΙΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1.0. ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΨΘΦΘΧΘΧ ΦΩΟΑΞΘΧ
1.1. Ψιρθςθ φυλακισ εν πλϊ. Υλιρθσ γνϊςθ των περιεχομζνων του κανόνα ΛΛ/1 και τθσ
απόφαςθσ 1 τθσ ΔΧ STCW 1978 για τισ βαςικζσ αρχζσ και επιχειρθςιακζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν
τιρθςθ φυλακισ γεφφρασ εν πλϊ.
1.2. Ψιρθςθ αςφαλοφσ φυλακισ και κακικοντα του αξιωματικοφ καταςτρϊματοσ ςε λιμάνι υπό
ομαλζσ ςυνκικεσ:
α) Αςφάλεια προςωπικοφ, πλοίου, φορτίου, Οιμζνοσ.
β) Ψιρθςθ των Διεκνϊν και τοπικϊν Ξανονιςμϊν.
γ) Ψιρθςθ διαταγϊν και κακθμερινϊν οδθγιϊν πλοιάρχου.
1.3. Ψιρθςθ αςφαλοφσ φυλακισ και τα κακικοντα του αξιωματικοφ καταςτρϊματοσ ςε λιμάνι
όταν το πλοίο μεταφζρει επικίνδυνα φορτία:
α) Υροςδιοριςμόσ του επικίνδυνου φορτίου.
β) Ρα επιςθμανκεί ότι ικανόσ αρικμόσ ατόμων (πλθρϊματοσ) κα βρίςκεται πάντα ςτο πλοίο
όταν μεταφζρει επικίνδυνα φορτία.
γ) Ρα αναλυκεί ότι ειδικά μζτρα αςφαλείασ μπορεί να είναι αναγκαία για ειδικοφσ τφπουσ
πλοίων μεταφοράσ επικινδφνων φορτίων, όπωσ:
1) Σ αρικμόσ του πλθρϊματοσ επί του πλοίου.
2) Θ ετοιμότθτα των μζςων πυρόςβεςθσ και άλλων μζςων αςφαλείασ.
3) Ειδικοί κανονιςμοί λιμζνοσ.
4) Επικοινωνία με τθν ακτι ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
5) Ειδικά μζτρα προφφλαξθσ για προςταςία του περιβάλλοντοσ από μόλυνςθ.
1.4. Εκτζλεςθ αςφαλοφσ φυλακισ γεφφρασ με αναφορά ςτα παρακάτω:
1) Ξαταγραφι και υποτφπωςθ του ςτίγματοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, με ςυνεχείσ
παρατθριςεισ διοπτεφςεων ακτισ ι ναυτιλιακϊν ςτόχων.
2) Ελεγχοσ ςυνεχισ με οπτιρεσ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ςε ακτίνα αςφαλείασ γφρω από το
πλοίο.
3) Πετεωρολογικζσ παρατθριςεισ ανζμου, καλάςςθσ και ρευμάτων.
4) Ενθμζρωςθ του πλοιάρχου και λιψθ όλων των ενδεδειγμζνων μζτρων αν το πλοίο ςφρει
τθν άγκυρά του.
5) Ενθμζρωςθ του πλοιάρχου ςε περιοριςμζνθ ορατότθτα.

6) Επιβεβαίωςθ ότι το πλοίο φζρει τα επιβαλλόμενα φϊτα και αναρτιςεισ ςχθμάτων και
ςθμαίνονται τα θχθτικά ςιματα, ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό.
7) Οιψθ μζτρων προσ αποφυγι ρφπανςθσ από το πλοίο και ςυμμόρφωςθ με τουσ
κανονιςμοφσ.
ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ / ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΥΣΦΩΓΘ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΑ
2.1. Οεπτομερισ ερμθνεία και επεξιγθςθ του Διεκνοφσ Ξανονιςμοφ αποφυγισ ςυγκροφςεων
ςτθ κάλαςςα ΔΞΑΧ. Χχιματα, διαγράμματα, αςκιςεισ, πρακτικζσ εφαρμογζσ και ςχόλια για τον
ΔΞΑΧ, με χριςθ επιτραπζηιων μοντζλων, μαγνθτικϊν πινάκων, προβολζων διαφανειϊν και άλλων
τρόπων.
3.0 ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΡΑΩΧΛΥΟΣΛΑΧ
3.1. Γενικά για τθν Διεκνι Χφμβαςθ περί τθν Αςφάλεια τθσ Ανκρϊπινθσ Ηωισ ςτθν Κάλαςςα
(SOLAS 74/78) και ειδικά το κεφ. V τθσ SOLAS.
3.2. Χιματα κινδφνου-απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ -υποχρεϊςεισ-διαδικαςίεσ.
3.3. Ζρευνα και διάςωςθ (υποχρεϊςεισ πλοιάρχου για παροχι βοθκείασ ςε κινδυνεφοντεσ
ςτθ κάλαςςα ςφμφωνα με το εκνικό και διεκνζσ δίκαιο, κάλαμοσ ςυντονιςμοφ SAR/YEN-AMVER
IMOSAR MERSAR).
3.4. Εγχειρίδιο ζρευνασ και διάςωςθσ.
3.5. Ενζργεια για μεταφορά αςκενοφσ με ελικόπτερο.
3.6. Ραυτιλιακόσ εξοπλιςμόσ πλοίου, ςυςκευι EPIRB, κλίμακα πλοθγοφ.
3.7. Εγκατάλειψθ πλοίου (παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόφαςθ του πλοιάρχου για τθν
εγκατάλειψθ του πλοίου-προςταςία και αςφάλεια των επιβαινόντων).
4. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΤΣΑΘΕΙΑ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
- Ξατθγορίεσ φορτίων και χαρακτθριςτικά των.
- Χυντελεςτισ ςτοιβαςίασ και ςυντελεςτισ φόρτωςθσ.
- Ωπολογιςμόσ βάρουσ φορτίου από τον όγκο και ςυντελεςτι ςτοιβαςίασ.
- Χϊροι φορτίων- Υροετοιμαςία αυτϊν για φόρτωςθ.
- Εξαεριςμόσ χϊρων φορτίου- πότε επιτρζπεται και πότε όχι ο εξαεριςμόσ των χϊρων φορτίου.
- Διεκνισ Χφμβαςθ Γραμμισ Φόρτωςθσ 1966.
- Λςομερισ κατανομι των φορτίων- κίνδυνοι που απορρζουν από τθν ανιςομερι και ιςοβαρι
κατανομι των φορτίων.
- Αντοχι καταςτρωμάτων.
- Φορτωτιρεσ-Γερανοί-αςφαλισ χειριςμόσ τουσ.
- Χιτθρά και ειδικά χαρακτθριςτικά τουσ.
- Άνκρακεσ- ειδικά χαρακτθριςτικά-κίνδυνοι κατά τθν μεταφορά τουσ.
- Πεταλλεφματα- εμπλουτιςμζνα μεταλλεφματα-Γωνία αναπαφςεωσ-Ξανονιςμοί ςτοιβαςίασ,
κίνδυνοι κατά τθν μεταφορά τουσ.
- υλεία- Ψρόποσ ςτοιβαςίασ και ζχμαςθσ όταν φορτϊνεται ςτο κατάςτρωμα Εμπορευματοκιβϊτια-αςφαλισ μεταφορά τουσ.
- Σχθματαγωγά πλοία - αςφαλισ επιβίβαςθ /αποβίβαςθ επιβατϊν-αςφαλισ ςτοιβαςία και
μεταφορά φορτίων και ειδικϊν τροχοφόρων, μζτρα αςφαλείασ.
- Φόρτωςθ βαρζων φορτίων- προετοιμαςία- χειριςμόσ του φορτίου- ζχμαςθ.
- Γενικά φορτία-ςτοιβαςία-αςφάλιςθ-εξαεριςμόσ.
- Ωπολογιςμόσ εκτοπίςματοσ από τα βυκίςματα- υπολογιςμόσ φορτίου.
- Ξαταςκευι ςχεδίου φόρτωςθσ-ανάλυςθ τθσ χρθςιμότθτασ του Χ.Φ.
- Πεταφορά επικινδφνων φορτίων ΞΕΦ.7, SOLAS 1974.
- Διεκνισ Ραυτ.Ξϊδικασ Επικινδφνων Φορτίων (IMDG Code).

- Χτοιχεία πρακτικϊν εφαρμογϊν ευςτάκειασ πλοίου.
α) πρακτικι γνϊςθ και εφαρμογζσ ευςτάκειασ, πινάκων διαγωγισ και κόπωςθσ,
διαγραμμάτων και ςυςκευϊν υπολογιςμοφ κόπωςθσ.
β) κατανόθςθ των βαςικϊν ενεργειϊν που πρζπει να γίνουν ςε περίπτωςθ μερικισ απϊλειασ
τθσ άκικτθσ πλευςτότθτασ.
- Πεταφορά πετρελαίων -Ξίνδυνοι από τα πετρελαιοειδι-Υτθτικά-Πθ πτθτικά, T.V.P.-R.V.P.Χθμείο ανάφλεξθσ-Χθμείο καφςθσ-Χθμείο αυτοανάφλεξθσΨοξικότθσ πετρελαίων-Είςοδοσ, εργαςία και προφυλάξεισ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ ςτο Δ/.Αδρανζσ αζριο. Αποφυγι ρφπανςθσ τθσ κάλαςςα από πετρελαιοειδι, MARPOL 73/78. Ψιρθςθ
βιβλίων πετρελαίων.-SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST.
5. ΝΑΤΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
ΣΠΑΔΑ Α - ΔΣΠΘ ΥΟΣΛΣΩ
1.0. ΡΑΩΨΛΞΘ ΣΦΣΟΣΓΛΑ
1.1. Σρολογία μετριςεων: Πζγιςτο πλάτοσ, εςωτερικό μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο βάκουσ
πλοίου, βφκιςμα, ζξαλα, ολικό μικοσ, μικοσ ςτθν ίςαλο, πρωραία κάκετοσ, πρυμναία
κάκετοσ,απόςταςθ μεταξφ κακζτων, κακαρά και ολικι χωρθτικότθτα, χωρθτικότθτα ςε δζματα,
χωρθτικότθτα ςιτθρϊν, εκτόπιςμα εμφόρτου πλοίου, εκτόπιςμα πλοίου χωρίσ φορτίο και
υλικά, νεκρό βάροσ, ζμφορτο εκτόπιςμα.
1.2. Ξαταςκευαςτικι ορολογία : Ξυρτότθσ οξφτθσ ζδρασ νομζα, προπζτεια, ςιμότθσ, "μάςκα".
1.3. Επίδειξθ ςχεδίων πλοίου (General arrangement) και αναγνϊριςθ και περιγραφι των
διαφόρων καταςκευαςτικϊν μερϊν ςε ςχζδια πλοίων διαφόρων τφπων.
Αναγνϊριςθ και εξιγθςθ ςε ςχζδια, διαμικθ εγκάρςια και μικτά ςυςτιματα ςκελετϊν,
χριςθ διαφόρων ςυςτθμάτων.
1.4. Υεριγραφικι επεξιγθςθ ςε ςχζδια πλοίων καταςκευαςτικϊν μερϊν, νομείσ, δάπεδα,
οροφζσ δεξαμενϊν, ελάςματα καταςτρϊματοσ,δοκοί καταςτρϊματοσ, εγκάρςιοι νομείσ,
διαμικεισ νομείσ, ελάςματα κελφφουσ, αγκϊνεσ, ςτφλοι, βαλβίδεσ κακόδου, δοκάρια
ανοιγμάτων κυτϊν, δοκοί, ςωλθνοειδισ τρόπιδα (duck keel) διπφκμενα, διαφράγματα και
διατάξεισ ενίςχυςθσ, λϊροι, δίφρακτα, φρεάτια μθχανοςταςίου, δεξαμενι καλαςςζρματοσ,
δεξαμενι ηυγοςτάκμιςθσ πρωραίοι και πρυμναίοι νομείσ, δεξαμενι φορτίου αερίων και υγρϊν,
διευκετιςεισ δεξαμενϊν φορτίου.
1.5. α) Ξατανόθςθ τθσ πρωραίασ ςιδθροκαταςκευισ του πλοίου και ςυςχζτιςθ τθσ πρωραίασ
καταςκευισ με τισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ.
β) Υεριγραφι με τθ βοικεια διαγραμμάτων τθσ ςχζςθσ μεταξφ πρυμναίασ
ςιδθροκαταςκευισ πθδαλίου, χοάνθσ και ζλικα.
1.6. Επίδειξθ με τθ βοικεια διαγραμμάτων των διαφόρων καταςκευϊν πθδαλίων και
αξιολόγθςθ των πλεονεκτθμάτων τοφτων όταν χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ
πλοίων.
1.7. Υεριγραφι ζλικασ, εξιγθςθ τθσ αρχισ τθσ ζλικασ - κοχλία.
1.8. Χφγκριςθ ζλικασ ςτακεροφ και μεταβαλλόμενου βιματοσ.
1.9. Επίδειξθ με τθν βοικεια διαγραμμάτων τθσ αρμϊςεωσ τθσ ζλικασ ςτον τελικό άξονα.
2.0. ΔΛΥΩΚΠΕΡΑ - ΥΦΣΣΦΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ
2.1. Υροριςμόσ των διπυκμζνων, περιγραφι
2.2. Διάγραμμα εγκάρςιασ θμιτομισ διπυκμζνων
α) με εγκάρςιο ςφςτθμα
β) με διάμθκεσ ςφςτθμα νομζων.
2.3. Υεριγραφι του ςυςτιματοσ αποςτράγγιςθσ και των ςχετικϊν καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων.

3.0. ΥEΦΛΓΦΑΦΘ ΨΩΡ ΔΛΑΠΘΞΩΡ ΦΣΥΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΦΣΥΩΡ ΞΑΠΨΕΩΧ
3.1. Εξθγιςατε ποία θ ςθμαςία του "Hogging" και του "Sagging" και θ διάκριςθ μεταξφ των.
3.2. Υεριγραφι τθσ ζμφορτθσ κατάςταςθσ του πλοίου θ οποία δθμιουργεί ανφψωςθ του
"Hogging" και (ροπζσ) τάςεισ "Sagging".
3.3. Εξθγιςατε πωσ το "Hοgging" & "Sagging" δθμιουργοφν τάςεισ ζνταςθσ και ςυμπίεςθσ ςτο
κατάςτρωμα και ςτθν τρόπιδα (bottom Structure).
3.4. Υεριγραφι των διαμικων κυματικϊν ροπϊν που προκαλοφνται από κυματιςμό.
3.5. Υεριγραφι των εγκαρςίων ροπϊν ςε ιρεμο νερό
3.6. Εξιγθςθ των ςτατικϊν και δυναμικϊν τάςεων που ςχετίηονται με τθν φπαρξθ υγρϊν ςε
δεξαμενζσ.
3.7. Εξιγθςθ των τάςεων που δθμιουργοφνται λόγω τθσ ανομοιόμορφθσ φόρτωςθσ,
ςυγκζντρωςθ μάηασ π.χ. ςτο κατάςτρωμα, ςτο μθχανοςτάςιο, ςτα αμπάρια.
3.8. Σριςμόσ του παλινδρομικοφ κραδαςμοφ ελαςμάτων και νομζων, και κτυπιματοσ ςτο
πλοίο από τα κφματα.
3.9. Εξιγθςθ των τάςεων που δθμιουργοφνται κατά τθν διάρκεια δεξαμενιςμοφ.
ΣΠΑΔΑ Α - ΡΑΩΨΛΞΘ ΨΕΧΡΘ
4.0. ΧΧΣΛΡΛΑ ΧΩΦΠΑΨΣΧΧΣΛΡΑ
4.1. Αντοχι ςχοινιϊν και ςυρματοςχοίνων. Ψάςθ κραφςθσ, φορτίο δοκιμισ, αςφαλζσ φορτίο
εργαςίασ, ςυντελεςτισ εκμετάλλευςθσ ι αςφαλείασ.
4.2. Υιςτοποιθτικά ςχοινιϊν και ςυρματοςχοίνων, περιεχόμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα
χαρακτθριςτικά ςχοινιϊν και ςυρματοςχοίνων που αναφζρονται ςτθν 4.1.
4.3. Χριςθ πινάκων των καταςκευαςτϊν ι εμπειρικϊν τφπων για τον υπολογιςμό των
πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςτθν 4.1.
4.4. Ελεγχοσ ςχοινιϊν ςυρματοςχοίνων για διαπίςτωςθ τθσ κατάςταςθσ τουσ, προφυλάξεισ.
5.0. ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΡΩΨΩΧΘΧ ΒΑΦΩΡ
5.1. Εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα ανφψωςθσ βαρϊν (κλειδιά, γάντηοιεντατιρεσ) Αςφαλζσ φορτίο εργαςίασ, ςιμανςθ, πιςτοποιθτικά.
5.2. Ψρόχιλοι απλοί και πολλαπλοί. Υεριγραφι και ονοματολογία.
Αςφαλζσ φορτίο εργαςίασ, ςιμανςθ, πιςτοποιθτικά. Επικεϊρθςθ τροχίλου.
5.3. Χφςπαςτα και πολφςπαςτα. Ωπολογιςμόσ του κζρδουσ από τθ χριςθ ςυςπάςτων και
μεγζκουσ δυνάμεων που ενεργοφν ςτον άξονα και ςτο ςφςτθμα άρτθςθσ. Χθμαςία τθσ λίπανςθσ.
5.4. Επωτίδεσ ςωςιβίων λζμβων και ςχεδιϊν, Υεριγραφι, τρόποσ λειτουργίασ, μζτρα
αςφαλείασ-ςυντιρθςθ.
6.0. ΦΣΦΨΩΨΘΦΕΧ ΓΕΦΑΡΣΛ
6.1. Οεπτομερισ περιγραφικι ανάπτυξθ του μονοφ φορτωτιρα και του εξαρτιςμοφ του
(μονομπίγο)
6.2. Πζκοδοι χριςθσ μονοφ φορτωτιρα.
6.3. Αρμάτωμα φορτωτιρων για να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδιαςμό (UNION PURCHASE).
Υροοριςμόσ και χριςθ ενιςχυτϊν ολκϊν (Φεφόρτςων).
6.4. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ φορτωτιρων ςε ςυνδυαςμό, ςε ςχζςθ με τθ
χριςθ ενόσ μόνο φορτωτιρα.
6.5. Ξαταςκευι διαγραμμάτων ανάλυςθσ δυνάμεων για να δειχκοφν οι τάςεισ που
αναπτφςςονται ςτουσ τροχίλουσ τθσ κεφαλισ και τθ βάςθ του φορτωτιρα, θ τάςθ ςτον
ορκωτιρα(ποδάρι),
θ τάςθ ςτα ξάρτια και ϊςθ ςτον κορμό του φορτωτιρα.
6.6. Υεριοριςμόσ του αςφαλοφσ φορτίου εργαςίασ όταν μειϊνεται θ γωνία του φορτωτιρα ςτο
οριηόντιο επίπεδο.
6.7. Ανάλυςθ των δυνάμεων που δρουν ςτουσ επάρτεσ δφο ςυνδυαςμζνων φορτωτιρων.
6.8. Οόγοι που επιβάλλουν γωνία μεταξφ των επαρτϊν να μθν υπερβαίνει τισ 120 μοίρεσ

6.9. Υεριγραφι γερανϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία. Διατάξεισ οριηοντίασ μετατόπιςθσ
γερανϊν. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των γερανϊν ςε ςχζςθ με τθ χριςθ φορτωτιρων ςε
ςυνδυαςμό.
7.0. ΑΓΞΩΦΕΧ - ΕΦΓΑΨΕΧ ΑΓΞΩΦΑΧ ΞΑΛ ΧΨΣΛΒΑΧΛΑ ΑΟΩΧΛΔΑΧ
7.1.
Ξαταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά αγκυρϊν, αλυςίδων και αγκυλίων (κλειδιά)Υιςτοποιθτικά.
7.2. Χειριςμοί αγκυρϊν και ςχετικι ορολογία.
Ψρόποσ αναφοράσ του μικουσ τθσ αλυςίδασ που ζχει ποντιςτεί.
7.3. Υροφυλάξεισ αςφαλείασ κατά τθν αγκυροβολία και τουσ χειριςμοφσ του βαροφλκου
αγκφρασ.
7.4. Ψρόποσ κακαριςμοφ και άντλθςθσ του φρεατίου τθσ αλυςίδασ.
8.0. ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΕΦΓΑΧΛΩΡ
8.1. Οεπτομερισ ανάπτυξθ των ςυντελεςτϊν που επθρεάηουν τθν αςφάλεια ςτισ κζςεισ
εργαςίασ.
8.2. Χυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ φορτοεκφόρτωςθσ.
Ξατάλογοσ ελζγχου (Check List).
8.3.
Επικεωριςεισ εξοπλιςμοφ φορτοεκφόρτωςθσ. Ξριτιρια εξακρίβωςθσ αςφαλοφσ
κατάςταςθσ.
8.4. Ρόθμα των ςχετικϊν τμθμάτων τθσ ζκδοςθσ:
"ΥΦΣΟΘΨΘ ΑΨΩΧΘΠΑΨΩΡ ΕΥΛ ΨΩΡ ΥΟΣΛΩΡ ΕΡ ΥΟΩ ΞΑΛ ΕΡ ΣΦΠΩ".
8.5. Υροφυλάξεισ που πρζπει να τθροφνται κατά τθν είςοδο και τθν εργαςία ςε κφτθ, δεξαμενζσ
και άλλουσ κλειςτοφσ χϊρουσ (φορτθγά πλοία).
8.6. Γενικά προφυλακτικά μζτρα που πρζπει να παίρνονται πριν και κατά τθ διάρκεια των
εργαςιϊν ενόσ βαροφλκου είτε χρθςιμοποιείται για χειριςμοφσ φορτίου είτε για προςόρμθςθ.
8.7. Βιβλίο εξαρτιςμοφ φορτοεκφόρτωςθσ (GARGO GEAR BOOK) περιεχόμενεσ πλθροφορίεσ.
Γενικά
8.8. Γενικζσ αρχζσ αςφαλείασ κατά τθν διάρκεια εργαςίασ. Είδθ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ.
Χικωμα και μεταφορά φορτίων.
Αςφαλισ επιβίβαςθ και αποβίβαςθ από το πλοίο.
8.9. Ξαταννόθςθ των απαιτιςεων φροντίδασ και ςυντθριςεωσ του εξοπλιςμοφ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΧΕ
ΥΟΣΛΑ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑΧ.
α) Εντοπιςμόσ του εξοπλιςμοφ διάςωςθσ και διαδικαςία ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ.
β) Εντοπιςμόσ ςυςκευϊν οπτικισ και θχθτικισ ςιμανςθσ και διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και
επικεϊρθςθσ.
γ) Εντοπιςμόσ ςυςκευϊν πυρόςβεςθσ και διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ.
9.0. ΞΑΟΩΠΠΑΨΑ ΞΩΨΩΡ
9.1. Ξάλυψθ κυτϊν με μπουκαπόρτεσ/μουςαμάδεσ ΦΣΡΨΣΣΡ, MAC GREGCOR.
9.2. Διάφοροι τφποι χαλφβδινων καλυμμάτων κυτϊν.
9.3. Πζκοδοι για το κλείςιμο θλεκτροκίνθτων καλυμμάτων κυτϊν.
9.4. Διάφοροι τφποι υδραυλικϊν καλυμμάτων κυτϊν.
9.5. Ειδικζσ προφυλάξεισ που πρζπει να παίρνονται με τα υδραυλικά καλφμματα κυτϊν, π.χ.
αποφυγι διαρροισ λαδιοφ.
9.6. Υροφυλάξεισ κατά τισ εργαςίεσ ανοίγματοσ και κλειςίματοσ κυτϊν.
10.0. ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ
10.1. Χυνικεισ εργαςίεσ πρόςδεςθσ.
10.2. Χριςθ πλωριϊν και πρυμνιϊν κάβων, κουτουκιϊν και πλαγιοδετϊν (SPRINGS).

10.3. Επίδραςθ του κακενόσ ςτουσ χειριςμοφσ. Ανάλυςθ δυνάμεων που αναπτφςςονται.
10.4. Ξίνδυνοι που περικλείονται ςτο χειριςμό ςχοινιϊν και ςυρματοςχοίνων πρόςδεςθσ. Χωςτοί
τρόποι εργαςίασ.
10.5. Χθμαςία τθσ ςωςτισ ςυντιρθςθσ διαςτικίων, καρουλιϊν τυμπάνων, βιντςιϊν κλπ.
10.6. Υρόςδεςθ ρυμουλκοφ (διάφορα ςυςτιματα). Ξίνδυνοι κατά τθν πρόςδεςθ και τθν
αποδζςμευςθ.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ ΠΛΟΙΟΤ (ΟΕΠ)
ΩΟΘ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ
1.-Eίδθ ναφλωςθσ (γενικά): Ραφλωςθ κατά ταξίδι, χρονοναφλωςθ. Χρόνοσ αναμονισ (LAYTIME),
επιςταλίεσ (DEMURRAGE). Επιςπεφςεισ (DESPATCH), Θμερολόγιο λιμζνοσ (STATEMENT OF FACTS).
2.-Ετοιμότθτα πλοίου. Επιςτολι ετοιμότθτασ, αφιχκζν πλοίο.
3.- Φόρτωςθ-Χτοιβαδόροι και ευκφνεσ τουσ, παρακολοφκθςθ ςτοιβαςίασ και ςυνζπειεσ κακισ
ςτοιβαςίασ.
4.-Φορτωτικι (γενικά).
5.-Δθλωτικό φορτίο (CARGO MANIFEST).
6.-Αξιοπλοΐα (SEA WORTHINESS-CARGO WORTHINESS). Ψι είναι αξιόπλουν πλοίο, ςυνζπειεσ
αναξιοπλοϊασ.
7.- Υαρζκκλιςθ. Δικαιολογθμζνθ και αδικαιολόγθτθ παρζκκλιςθ.
8.-Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, αςφαλιςτικι αξία, αςφάλιςτρο,
αςφαλίςιμα ςυμφζροντα. Ψεκμαρτι και υποτικζμενθ ολικι απϊλεια.
9.-Αλλθλοαςφαλιςτικοί Χυνεταιριςμοί (P+I CLUBSS), (γενικά).

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Ειδικοφ Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Πλοιάρχων Βϋ τάξθσ Ε.Ν.
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Aϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
Πλοιάρχων Βϋ τάξθσ
Μακιματα
Επικοινωνίεσ
Ραυπθγία – Χχζδιο
Ραυτικζσ Πθχανζσ
Ευςτάκεια – μεταφορά
Φορτίων
ΛSM – Αςφάλεια φυλακισ
Διαχ. Ανκρ. Δυναμικοφ –
Διαχείριςθ Ξρίςεων
Επικοινωνία Υλοιάρχου
(Αγγλικά)
ΤΝΟΛΟ
Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
Πλοιάρχων Βϋ τάξθσ
Μακιματα
Ραυτιλία
ARPA – Ψιρθςθ φυλακισ
Διαχείριςθ Υόρων Γζφυρασ
Επικεωριςεισ πλοίου
ECDIS
Ραυτιλιακό Δίκαιο - Διεκνείσ
Ξανονιςμοί
ΤΝΟΛΟ

Ϊρεσ ανά εξάμθνο

Ϊρεσ/
εβδομάδα

φνολο
ωρϊν

Θεωρία

Εφαρμογζσ

60
15
30

75
15

9
2
2

135
30
30

60

30

6

90

75

5

75

60

4

60

30

30
30

Ϊρεσ ανά εξάμθνο
Θεωρία Εφαρμογζσ

450

Ϊρεσ/
φνολο
εβδομάδα ωρϊν

45
45
45
30

60
30
45

7
5
6
2

105
75
90
30

30

45

5

75

5

75

30

450

75

Αϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄
STCW (2010 A III/1 ) FUNCTION 1
ΠΑΚΘΠΑ Α01
ΝΑΤΣΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
9
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 135 ΘΕΩΡΙΑ
60 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
75
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει:
α) Λκανότθτα εκπομπισ και λιψθσ ςθμάτων με αναλαμπζσ με ταχφτθτα τουλάχιςτον 15
χαρακτιρων το λεπτό.
Β) Γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ όλων των ςθμαιϊν του Διεκνοφσ Ξϊδικα Χθμάτων, όταν
ςθμαίνονται μεμονωμζνα, και
γ) γνϊςθ και ικανότθτα χριςθσ του Διεκνοφσ Ξϊδικα Χθμάτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ κωδικοποίθςθσ – αποκωδικοποίθςθσ, με χριςθ του γενικοφ και ιατρικοφ μζρουσ

αυτοφ.
Επίςθσ κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ, με τισ οποίεσ
κα είναι ικανοί να χειρίηονται αποτελεςματικά τον εξοπλιςμό του GMDSS και να ζχουν
τθν κφρια ευκφνθ για τισ ραδιοεπικοινωνίεσ κατά τθ διάρκεια περιςτατικϊν κινδφνου.
Πε δεδομζνα τα ςοβαρά προβλιματα που ςυναντϊνται ςτο GMDSS ωσ αποτζλεςμα του
μεγάλου αρικμοφ ψευδϊν ςυναγερμϊν κινδφνου που παρατθροφνται, κα δοκεί επίςθσ
ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ τεχνικϊν αποφυγισ ακοφςιασ εκπομπισ ψευδϊν ςυναγερμϊν
κινδφνου και διαδικαςιϊν, που κα πρζπει να ακολουκοφνται για τθ μείωςθ των
ςυνεπειϊν των ψευδϊν ςυναγερμϊν κινδφνου ζπειτα από ακοφςια εκπομπι τουσ.
Σρόποσ
Υεριοριςμζνεσ διαλζξεισ με αρκετι πρακτικι εκπαίδευςθ και
Διδαςκαλίασ επαναλαμβανόμενθ πρακτικι εφαρμογι. Ξάκε ςπουδαςτισ πρζπει να
ςτζλνει και να παίρνει ςιματα MORSE, όπωσ αναφζρονται ςτθν φλθ. Επί
πλζον πρζπει να εκτελοφνται αρκετζσ αςκιςεισ κωδικοποίθςθσ και
αποκωδικοποίθςθσ για να διαςφαλίηεται ότι κάκε ςπουδαςτισ
εξοικειϊνεται ςτθ χριςθ του ΔΞΧ. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται
ςτθ χριςθ του Λατρικοφ Πζρουσ και των πινάκων ςυμπλθρωματικϊν
ςθμάτων του ΔΞΧ. Σι εφαρμογζσ κα πραγματοποιοφνται ςε περιβάλλον
προςομοίωςθσ και/ι μζςω άλλων αντίςτοιχων μεκόδων.
θμείωςθ:
1) Οι ςπουδαςτζσ μόνοι τουσ μποροφν να καταςκευάηουν και να
χρθςιμοποιοφν, ωσ εργαλείο εκμάκθςθσ και αυτοδιδαςκαλίασ, καρτζλεσ,
ςτθ μία πλευρά των οποίων κα απεικονίηεται το ζγχρωμο ςθμείο
(ςθμαία) ι ο επιςείοντασ και ςτθν άλλθ το αντίςτοιχο γράμμα ι
αρικμθτικό με τθν ζννοιά του.
2) Οι ςπουδαςτζσ πρζπει να είναι ενιμεροι ότι τα ςιματα ενόσ
γράμματοσ για χριςθ μεταξφ παγοκραυςτικοφ και πλοίων αναφζρονται
ςτο Κεφ. ΧΙΙΙ του ΔΚ, αλλά δεν είναι απαραίτθτθ θ αποςτικιςι τουσ.
3) Πρακτικζσ εφαρμογζσ.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, χειριςτιρια morse. Υεριβάλλον προςομοίωςθσ ι
αντίςτοιχεσ μζκοδοι για το τμιμα του GMDSS
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΜΕΡΟ Α: ΔΙΕΘΝΘ ΚΩΔΙΚΑ ΘΜΑΣΩΝ
1. ΘΜΑΣΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ MORSE
1.1 Εκμάκθςθ Πορςικϊν ςυμβόλων αλφαβιτου και αρικμϊν.
1.2 Εκπομπι και λιψθ αναλαμπϊν με ταχφτθτα τουλάχιςτον 15 χαρακτιρων το λεπτό.
1.3 Πζρθ που αποτελείται ζνα μινυμα με αναλαμπζσ όπωσ: τθν κλιςθ – τθν ταυτότθτα – το
κείμενο – το τζλοσ του μθνφματοσ.
1.4 Διαδικαςία αποςτολισ ενόσ μθνφματοσ προσ ζνα άγνωςτο πλοίο ςε ανοικτι ι
κωδικοποιθμζνθ γλϊςςα.
1.5 Χωςτι χριςθ του ςιματοσ διαγραφισ ςτθν εκπομπι ι ςτθ λιψθ.
1.6 Χωςτι χριςθ του ςιματοσ επανάλθψθσ.
1.7 Χωςτι χριςθ των ςθμάτων επανάλθψθσ ΑΑ, ΑΒ, WA, WB και ΒΡ.
1.8 Χθμαςία και χριςθ του ςιματοσ αναμονισ AS.
1.9 Χιματα: γενικισ κλιςθσ, απάντθςθσ, τζλοσ μεταβίβαςθσ.
1.10 Χθμαςία και χριςθ των ςθμάτων διαδικαςίασ C, N ι NO, ΦQ.
1.11 Χθμαςία και χριςθ των ςθμάτων YU, YV και YZ.

1.12 Υϊσ πρζπει να γίνεται θ θχθτικι ςιμανςθ.
1.13 Ζννοια ςθμάτων ενόσ γράμματοσ και περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ αυτϊν με θχθτικι ςιμανςθ,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΞΑΧ.
1.14 Εκπομπι και λιψθ μορςικισ ςιμανςθσ με ςθμαίεσ χεριοφ ι βραχιόνων.
1.15 Χειριςμόσ και αναγνϊριςθ του ςιματοσ κινδφνου με αναλαμπζσ.
2. ΔΙΕΘΝΘ ΚΩΔΙΚΑ ΘΜΑΣΩΝ
2.1 Χκοπόσ του Διεκνοφσ Ξϊδικα Χθμάτων (ΔΞΧ).
2.2 Σριςμοί του ΔΞΧ.
2.3 Πζκοδοι ςιμανςθσ.
2.4 Γενικζσ οδθγίεσ μεταβίβαςθσ ςιμανςθσ.
2.5 Χιμανςθ με ζγχρωμα ςθμεία (ςθμαίεσ).
2.6 Χιμανςθ με αναλαμπζσ.
2.7 Θχθτικι ςιμανςθ.
2.8 Φαδιοτθλεφωνία.
2.9 Υεριπτϊςεισ χρθςιμοποίθςθσ πινάκων ςυλλαβιςμοφ του ΔΞΧ.
2.10 Διαδικαςίεσ κλιςθσ, απάντθςθσ, εκπομπισ περιςτατικϊν κινδφνου.
2.11 Πορςικι ςιμανςθ με ςθμαίεσ χεριοφ ι βραχιόνων.
2.12 Πορςικά ςφμβολα. Φωνθτικοί πίνακεσ.
2.13 Χιματα με ζνα γράμμα.
2.14 Χιματα ενόσ γράμματοσ που ςυμπλθρϊνονται με αρικμοφσ.
2.15 Χιματα ενόσ γράμματοσ μεταξφ παγοκραυςτικοφ και πλοίων.
2.16 Χιμανςθ μετεωρολογικϊν φαινομζνων – καιροφ.
2.17 Λατρικζσ (υγειονομικζσ) μεταφορζσ.
2.18 Υεριγραφι όλων των ςθμαιϊν του ΔΞΧ και κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ, όταν ςθμαίνονται
μεμονωμζνα.
2.19 Διάφοροι τφποι ςθμάτων ςτον ΔΞΧ.
2.20 Χιματα με ζνα γράμμα.
2.21 Χιματα με δφο γράμματα του Γενικοφ Πζρουσ.
2.22 Χιματα με τρία γράμματα που αρχίηουν με το «Π» για το Λατρικό Πζροσ.
2.23 Ξωδικοποίθςθ – Αποκωδικοποίθςθ μθνυμάτων με χριςθ του Γενικοφ και Λατρικοφ Πζρουσ
του ΔΞΧ. Ξωδικοποίθςθ – Αποκωδικοποίθςθ μθνυμάτων με χριςθ του Λατρικοφ Πζρουσ και
ςυμπλθρωμάτων του ΔΞΧ.
2.24 Ζννοια των ςυμπλθρωμάτων.
2.25 Υεριεχόμενο των πινάκων ςυμπλθρωμάτων και περιπτϊςεισ χρθςιμοποίθςισ τουσ.
2.26 Χειριςμόσ και αναγνϊριςθ του ςιματοσ κινδφνου του ΔΞΧ.
3. ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3.1 Γενικι περιγραφι πομποφ / δζκτθ VHF, MF, HF.
3.2 Ξεραίεσ – Γενικι περιγραφι κεραιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δορυφορικϊν –
Χυντιρθςθ.
3.3 Ψυπικι εγκατάςταςθ VHF. Υεριγραφι.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 Εκμάκθςθ μορςικϊν ςυμβόλων αλφαβιτου και αρικμϊν.
 Εκπομπι και λιψθ αναλαμπϊν με χριςθ ALDIS.
 Επίδειξθ εκπομπισ και λιψθσ μορςικισ ςιμανςθσ με ςθμαίεσ χεριοφ ι βραχίονεσ.
 Επίδειξθ όλων των ςθμαιϊν του ΔΞΧ και κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ, όταν ςθμαίνονται
μεμονωμζνα.
 Υεριγραφι – επίδειξθ μερϊν και χριςθ πομποδζκτθ VHF, κεραιϊν και χριςθ διαφλων.
 Ξωδικοποίθςθ – Αποκωδικοποίθςθ ςθμάτων του ΔΞΑΧ.
 Χειριςμόσ και αναγνϊριςθ του ςιματοσ κινδφνου του ΔΞΑΧ.
ΜΕΡΟ Β: GMDSS

1. ΕΙΔΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΘΣΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ
1.1 Επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ, αςφαλείασ.
1.2 Δθμόςια αναταπόκριςθ.
1.3 Ωπθρεςίεσ λιμζνων – Ωπθρεςία κίνθςθσ πλοίων.
1.4 Επικοινωνίεσ μεταξφ πλοίων.
1.5 Ενδοεπικοινωνίεσ πλοίων.
1.6 Είδθ ςτακμϊν.
2. ΔΙΕΘΝΘ ΤΜΒΑΘ SOLAS
2.1 To νζο Υαγκόςμιο Χφςτθμα Ξινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS).
2.2 Υεριοχζσ λειτουργίασ του GMDSS.
2.3 Υεριγραφι απαιτοφμενου ραδιοεξοπλιςμοφ πλοίων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ. Οειτουργικζσ απαιτιςεισ. Διακεςιμότθτα απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ.
Απαιτιςεισ προςωπικοφ ραδιοεπικοινωνιϊν.
2.4 Βαςικζσ αρχζσ για δθμιουργία αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και βελτίωςθ των ςχζςεων
ςυνεργαςίασ μεταξφ προςωπικοφ πλοίου και προςωπικοφ τερματικοφ ςτακμοφ.
3. KΑΝΟΝΙΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΘ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΝΩΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ι.Σ.U.)
3.1 Γενικοί όροι και οριςμοί. Λςχφουςεσ ςυμβάςεισ, εφαρμοηόμενοι κανονιςμοί, κακικοντα
χειριςτι.
3.2 Πορφζσ και τφποι επικοινωνίασ.
3.3 Ηϊνεσ ςυχνοτιτων. Αναγκαίο εφροσ ηϊνθσ. Δίαυλοι.
3.4 Ψάξεισ εκπομπισ.
3.5 Πζτρα κατά των παρενοχλιςεων. Υαρενοχλιςεισ.
3.6 Δοκιμζσ. Εκκζςεισ επί των παραβάςεων.
3.7 Απόρρθτο επικοινωνιϊν.
3.8 Άδειεσ. Αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ των ςτακμϊν.
3.9 Χχθματιςμόσ των διακριτικϊν κλιςεων.
3.10 Ψαυτότθτεσ τθσ κινθτισ ναυτικισ υπθρεςίασ και τθσ ναυτικισ δορυφορικισ υπθρεςίασ.
3.11 Βιβλία και Ωπθρεςιακά δθμοςιεφματα, τιρθςθ Θμερολογίου.
3.12 Ψθλετυπιματα – τθλεγραφιματα.
3.13 Επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ για το Υαγκόςμιο Ραυτιλιακό Χφςτθμα
Ξινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS). Γενικζσ διατάξεισ.
3.14 Χυχνότθτεσ για τον κίνδυνο και τθν αςφάλεια του GMDSS.
3.15 Υεριοχζσ – Διακζςιμεσ Χυχνότθτεσ. Υροςταςία ςυχνοτιτων για επικοινωνίεσ κινδφνου,
επείγοντοσ και αςφάλειασ του GMDSS.
3.16 Ακρόαςθ ςτισ ςυχνότθτεσ επικοινωνιϊν κινδφνου και αςφάλειασ του GMDSS.
3.17 Οειτουργικζσ διαδικαςίεσ για επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ του GMDSS.
Γενικά.
3.18 Πινυμα Ξινδφνου. Πεταβίβαςθ μθνφματοσ κινδφνου.
3.19 Οιψθ και επιβεβαίωςθ λιψθσ μθνυμάτων κινδφνου.
3.20 Υροετοιμαςίεσ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ ανταπόκριςθσ κινδφνου.
3.21 Ανταπόκριςθ κινδφνου.
3.22 Επικοινωνίεσ Χυντονιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ.
3.23 Επιτόπιεσ επικοινωνίεσ. Χιματα ραδιοεντοπιςμοφ.
3.24 Οειτουργικζσ επικοινωνίεσ για επικοινωνίεσ επείγοντοσ και αςφάλειασ ςτο GMDSS.
3.25 Επικοινωνίεσ επείγοντοσ.
3.26 Ωγειονομικζσ μεταφορζσ.
3.27 Επικοινωνίεσ αςφάλειασ.
3.28 Εκπομπζσ πλθροφοριϊν Ραυτικισ Αςφάλειασ.
3.29 Χιματα προειδοποίθςθσ ςυναγερμοφ κινδφνου.
3.30 Εξουςία πλοιάρχου.
3.31 Υτυχία για το προςωπικό των ςτακμϊν πλοίων και επίγειων ςτακμϊν.
3.32 Ξατθγορίεσ πτυχίων.

3.33 Υροχποκζςεισ απόκτθςθσ πτυχίων του GMDSS, δεξιότθτεσ πιςτοποιθμζνου χειριςτι.
3.34 Επικεϊρθςθ ςτακμϊν πλοίων και επίγειων ςτακμϊν.
3.35 Ϊρεσ εργαςίασ των ςτακμϊν τθσ κινθτισ ναυτικισ υπθρεςίασ και τθσ κινθτισ ναυτικισ
δορυφορικισ υπθρεςίασ. Γενικά.
3.36 Διαδικαςία ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ ςτθν κινθτι ναυτικι υπθρεςία.
3.37 Εκχωροφμενεσ ςυχνότθτεσ ςτουσ ςτακμοφσ πλοίων και παράκτιουσ ςτακμοφσ εκτόσ των
περιςτατικϊν κινδφνου και αςφάλειασ.
3.38 Γενικζσ διαδικαςίεσ για ςτενι ηϊνθ άμεςθσ εκτφπωςθσ τθλεγραφίασ (NBDP) ςτθν κινθτι
ναυτικι υπθρεςία.
3.39 Γενικι ραδιοτθλεφωνικι διαδικαςία ςτθν κινθτι ναυτικι υπθρεςία.
3.40 Γενικζσ διατάξεισ, προκαταρκτικοί χειριςμοί, κλιςεισ μζςω ραδιοτθλεφωνίασ, μζκοδοσ
κλιςθσ, μεταβίβαςθ ραδιοτθλεγραφθμάτων, επιβεβαίωςθ λιψεωσ, διεκπεραίωςθ τθσ
διακίνθςθσ, χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ. Διάρκεια και ζλεγχοσ τθσ εργαςίασ. Δοκιμζσ.
3.41 Ξλιςεισ, επιβεβαίωςθ κλιςεων και ανταλλαγι τθσ διακίνθςθσ με τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ
επιλογικισ κλιςθσ.
3.42 Χρζωςθ και εκκακάριςθ λογαριαςμϊν των ναυτικϊν ραδιοεπικοινωνιϊν.
3.43 Υροςαρτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία και τθ εκμετάλλευςθ των ςτακμϊν.
4. ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΤΣΘΜΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ (GMDSS) – ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
4.1 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)
4.2 Δορυφορικζσ υπθρεςίεσ.
4.3 Γενικά περί των δορυφορικϊν ςυςτθμάτων και επικοινωνιϊν. Δορυφορικό ςφςτθμα
INMARSAT – EPIRB περιοχισ L (1.6GHz)
4.4 Δορυφορικό ςφςτθμα COSPAS – SARTAT. 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.
4.5 Εγκατάςταςθ πομποδζκτθ. Χφςτθμα ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ (DSC).
4.6 Γενικζσ πλθροφορίεσ. Βαςικι περιγραφι του ςυςτιματοσ. Χφνδεςθ με GPS.
Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ VHF, MF, HF.
4.7 Χυναγερμόσ κινδφνου, επιβεβαίωςθ λιψθσ και επανάλθψθ.
4.8 Οιψθ DSC.
4.9 Χυςκευζσ DSC επί πλοίων.
4.10 Χφςτθμα διαςποράσ μθνυμάτων ναυτικισ αςφάλειασ.
4.11 Γενικζσ πλθροφορίεσ. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ.
4.12 Ωπθρεςίεσ NAVTEX, ΘF/MSI, SAFETYNET. Γενικι περιγραφι, αρχζσ λειτουργίασ, ςφνκεςθ
μθνυμάτων.
4.13 Ωπθρεςίεσ μεγάλθσ εμβζλειασ:
α) Mζςω δορυφόρου.
β) Mζςω ΘF.
4.14 Φαδιοεξοπλιςμόσ ςωςτικϊν μζςων (SAR): Radar SART, AIS SART, αεροναυτικόσ πομποδζκτθσ
VHF, φορθτό VHF, VHF EPIRB.
4.15 Υρακτικζσ εφαρμογζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Χχολισ.
4.16 Εκπομπι και λιψθ ςθμάτων ςυναγερμοφ και μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και
αςφάλειασ.
4.17 Ανταπόκριςθ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ.
4.18 Οιψθ πλθροφοριϊν M.S.I..
4.19 Επιτόπιεσ επικοινωνίεσ.
4.20 Χυςκευζσ EPIRBS και ςυςκευζσ ραδιοεντοπιςμοφ.
4.21 Οειτουργία των υποςυςτθμάτων του GMDSS ςαν ενιαίο ςφςτθμα.

4.22 Χριςθ Διεκνοφσ Ξϊδικα Χθμάτων – Ραυτικοφ λεξιλογίου ΛΠΣ – Εγχειρίδιο ζρευνασ και
διάςωςθσ ΠΕRSAR.
4.23 Δορυφορικό ςφςτθμα επικοινωνιϊν INMARSAT.
4.24 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.
4.25 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.
4.26 Ωπθρεςίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ. (Ψθλεφωνικζσ και τθλετυπικζσ κλιςεισ
κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ).
4.27 Ξατεφκυνςθ κεραίασ προσ τον δορυφόρο.
4.28 Χυςτιματα Inmarsat.
4.29 Δορυφορικό τερματικό ΛΡMARSAT – C. Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ. Ψφποι ΕΧΥ
Inmarsat – C. Ψφποι και χαρακτθριςτικά χρθςιμοποιουμζνων καναλιϊν. Δοκιμζσ ζγκριςθσ
δοκιμϊν. Διαδικαςίεσ LOG – IN LOG OUT. Ωπθρεςίεσ Inmarsat – C.
4.30 Δορυφορικό τερματικό (INMARSAT – B). Γενικι περιγραφι. Δορυφορικό τερματικό
(INMARSAT – M). Γενικι περιγραφι.
4.31 Ωπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ (Ξλιςθ επιλεγμζνων πλοίων – Οιψθ ομαδικϊν κλιςεων) (ΕGC).
4.32 Δορυφορικό τερματικό INMARSAT – F broadband. Γενικι περιγραφι, ςφνδεςθ με δίκτυο Θ/Ω
για αποςτολι e-mail.
4.33 Διεκνζσ ςφςτθμα χρζωςθσ και λογιςτικισ. Ξοςτολόγθςθ ραδιομθνυμάτων και χρζωςθ τελϊν
μζςω όλων των τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων.
4.34 Υρακτικι εξάςκθςθ.
4.35 Υρακτικζσ εφαρμογζσ ςτο δορυφορικό ςφςτθμα τθσ Χχολισ (Χιματα ςυναγερμοφ κινδφνου
και αςφάλειασ – Πεταβίβαςθ μθνυμάτων κινδφνου επείγοντοσ και αςφάλειασ – Εκπομπι και
λιψθ ςυνικων μθνυμάτων – Εμπορικι ανταπόκριςθ). Σι παραπάνω εφαρμογζσ κα γίνονται
ραδιοτθλετυπικά και ραδιοτθλεφωνικά.
5. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΜΕΑ – ΡΑΔΙΟΣΘΛΕΣΤΠΟ – ΤΝΣΘΡΘΘ
5.1 Χειριςμόσ πομπϊν – δεκτϊν.
5.2 Φφκμιςθ – ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ κεραιϊν.
5.3 Χυντιρθςθ ςυςςωρευτϊν ςτακμοφ.
5.4 Χυναγερμοί κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ ςτθ ραδιοτθλεφωνία MF, HF, VHF.
5.5 Αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ.
5.6 Διαδικαςίεσ ανταπόκριςθσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ.
5.7 Υρακτικζσ εφαρμογζσ επί των ραδιοτθλετυπικϊν εγκαταςτάςεων τθσ Χχολισ (κατεφκυνςθ
πλοίου προσ παράκτιο και παράκτιου προσ πλοίο). Χφντομθ αναφορά ςτουσ τφπουσ λειτουργίασ
ARQ, SBC & CBC. Αποςτολι τθλεγραφθμάτων και μθνυμάτων (STORE AND FORWARD και DIRTEL.
Αυτόματεσ ραδιοτθλετυπικζσ επικοινωνίεσ. Χριςθ επεξεργαςτϊν κειμζνου για προετοιμαςία
μθνυμάτων.
6. NON GMDSS ΤΣΘΜΑΣΑ
6.1 Γενικι περιγραφι.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 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.

ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΠΑΚΘΠΑ Α02
ΝΑΤΠΘΓΙΑ - ΧΕΔΙΟ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
4
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 30 ΘΕΩΡΙΑ
15 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
15
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει: α) Γνϊςθ των κφριων καταςκευαςτικϊν μερϊν του πλοίου με τα
ςωςτά ονόματά τουσ.
β) Γνϊςθ τθσ υδατοςτεγοφσ υποδιαίρεςθσ του πλοίου.
γ) Γνϊςθ και ικανότθτα ανάγνωςθσ των ναυπθγικϊν ςχεδίων του πλοίου, όπωσ
καταςκευισ, γενικισ διάταξθσ, ναυπθγικϊν γραμμϊν, παριςάλων, μζςθσ τομισ κ.λπ..
δ) Λκανότθτα προςδιοριςμοφ κζςεωσ επί των διαφόρων ςχεδίων.
ε) Γνϊςθ των εργαλείων και των υλικϊν ςχεδίαςθσ.
η) Γνϊςθ των κφριων τρόπων ςχεδιαςτικισ απεικόνιςθσ ενόσ αντικειμζνου, και
θ) γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν, Πθχανολογικοφ και Ραυπθγικοφ ςχεδίου και ικανότθτα
εφαρμογισ τουσ ςτθν πράξθ.
Σρόποσ
Διαλζξεισ, προβολι διαφανειϊν, ανάγνωςθ ναυπθγικϊν ςχεδίων,
Διδαςκαλίασ επιςκζψεισ ςε πλοία και ναυπθγεία βοθκοφν ςτθν εμπζδωςθ των
γνϊςεων και ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του αντικειμζνου.
Χχετικά με το ςχζδιο, επιδεικνφεται θ κατανόθςθ των ςτοιχείων που
παρατίκενται ςε ζνα ςχζδιο και θ ικανότθτά τουσ να ςχεδιάςουν οι ίδιοι,
τουλάχιςτον τισ βαςικζσ γραμμζσ. Υροτείνεται οι εργαςίεσ αυτζσ να
γίνονται ςε ναυπθγικά ςχζδια.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, ςχζδια πλοίων.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Α. ΝΑΤΠΘΓΙΑ
1. ΤΣΘΜΑΣΑ ΕΝΙΧΤΘ ΠΛΟΙΩΝ
1.1 Διαμικθ, εγκάρςια και μικτά ςυςτιματα ςκελετϊν.
1.2 Οόγοι και απαιτιςεισ από τισ οποίεσ εξαρτάται θ χριςθ των διαφόρων ςυςτθμάτων ςκελετϊν.
1.3 Υεριγραφικι επεξιγθςθ τθσ διάταξθσ των νομζων, διαδοκίδων, λϊρων, ςτακμίδων και
εγκάρςιων μελϊν ςε κάκε ςφςτθμα ςκελετοφ.
2. ΔΙΠΤΘΜΕΝΑ – ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΘ
2.1 Υροοριςμόσ των διπφκμενων.
2.2 Διάγραμμα εγκάρςιασ θμιτομισ διπφκμενου:
α) Πε εγκάρςιο ςφςτθμα νομζων.
β) Πε διαμικεσ ςφςτθμα νομζων.
2.3 Υεριγραφικι επεξιγθςθ του ςυςτιματοσ αποςτράγγιςθσ ςεντινϊν και των ςχετικϊν
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων.

2.4 Υεριγραφικι επεξιγθςθ τθσ καταςκευισ οχετϊδουσ τροπίδασ (Duct Keel) και των ςυνδζςεϊν
τθσ.
3. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΘ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΦΤΡΟΚΡΟΤΕΩΝ
3.1 Υεριοχζσ που απαιτοφν ενίςχυςθ.
3.2 Χχζδια των διατάξεων των νομζων, εδρϊν και λϊρων για τθν αντιμετϊπιςθ των τάςεων που
προζρχονται από ςφυροκροφςεισ.
4. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΘ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΜΕΣΩΠΙΚΩΝ ΚΟΠΩΕΩΝ
4.1 Υεριοχζσ του ςκάφουσ που ζχουν επί πλζον ενίςχυςθ. Πορφι αυτισ τθσ ενίςχυςθσ.
4.2 Οεπτομερισ περιγραφικι ανάπτυξθ των ςχεδίων του πρωραίου άκρου, ςτα οποία φαίνονται
οι νομείσ μετωπικισ ενίςχυςθσ και οι λϊροι, αντιδιατοιχιςτικά ελάςματα, φρακτι ςφγκρουςθσ,
ενιςχυτζσ και αγκϊνεσ, αςτραβι κ.λπ..
4.3 Υεριγραφικι ανάπτυξθ του ςχεδίου εγκάρςιασ τομισ, ςτο οποίο φαίνεται θ διάταξθ λϊρων,
νομζων, ηυγϊν και αντιδιατοιχιςτικϊν ελαςμάτων.
4.4 Υεριγραφικι ανάπτυξθ των ςχεδίων που να δείχνουν εναλλακτικζσ διατάξεισ με διάτρθτα
οριηόντια διαφράγματα (PERFORATED FLATΕS).
4.5 Οεπτομερισ περιγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίων, που δείχνουν τισ διατάξεισ αντιμετϊπιςθσ
μετωπικϊν κοπϊςεων ςτο πρυμναίο άκρο.
5. ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟ ΑΝΩΣΕΡΟ ΚΑΣΑΣΡΩΜΑ
5.1 Υεριγραφικι ανάπτυξθ του ςχεδίου τθσ πλευρικισ ακμισ του καταςτρϊματοσ, που δείχνει τθ
ςφνδεςθ των ελαςμάτων του ηωςτιρα και τθσ υδρορροισ (κρουηζτου).
5.2 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου, που δείχνει τθν καταςκευι ςτρογγυλεμζνθσ άκρθσ
καταςτρϊματοσ και τα ςυνδεόμενα καταςκευαςτικά ςτοιχεία.
5.3 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου εγκάρςιασ τομισ ςε άνοιγμα κφτουσ, που δείχνει τισ διάφορεσ
διατάξεισ κουβουςίων κ.λπ..
5.4 Υεριγραφικι ανάπτυξθ με λεπτομζρειεσ ςχεδίου τομισ ςε κάλυμμα και κουβοφςι δεξαμενισ
δεξαμενόπλοιου.
5.5 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίων των καλυμμάτων ανοιγμάτων κφτουσ φορτθγοφ πλοίου, που
δείχνουν τισ διάφορεσ διατάξεισ καταςκευισ.
5.6 Απϊλεια αντοχισ, που οφείλεται ςτα ανοίγματα κφτουσ ςτο κατάςτρωμα.
5.7 Αντιςτάκμιςθ τθσ απϊλειασ αντοχισ.
5.8 Υεριγραφικι ανάπτυξθ του ςχεδίου τθσ γωνίασ ενόσ ανοίγματοσ κφτουσ, που να δείχνει το
περίηωμα, τα ηυγά και τθν καμπυλότθτα.
5.9 Οόγοι που επιβάλλουν διπλζσ και τριπλζσ διατάξεισ ανοιγμάτων καταςτρϊματοσ.
5.10 Χφνδεςθ των υπερκαταςκευϊν με το ςκάφοσ ςτισ πλευρζσ του πλοίου.
5.11 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου, που δείχνει εγκάρςια τομι ςτθ ςφνδεςθ παραπζτου και
ηωςτιρα.
5.12 Ξαταςκευι των ρελιϊν του καταςτρϊματοσ.
5.13 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου των διατάξεων απαλλαγισ του καταςτρϊματοσ από νερά
(μποφνια, ανοίγματα ςτο παραπζτο κ.λπ.).
6. ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΘΝ ΠΡΤΜΝΘ
6.1 Υροοριςμόσ του πρυμναίου ποδοςτιματοσ και τάςεισ που αναπτφςςονται ςτθν περιοχι του.
6.2 Χυτά και ςφνκετα (Fabricated) πρυμναία ποδοςτιματα και αναγνϊριςι τουσ ςτα ςχζδια του
πλοίου.
6.3 Υεριγραφικι ανάπτυξθ του ςφνκετου πρυμναίου ποδοςτιματοσ μονζλικου πλοίου και των
διαςυνδζςεϊν του.
6.4 Ξφριεσ διαφορζσ τθσ διάταξθσ ποδοςτιματοσ διπλζλικου πλοίου.
6.5 Χκοπόσ του ςτορζα (χωνιοφ) τθσ ζλικασ.
6.6 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου ςτορζα τθσ ζλικασ, που λιπαίνεται με νερό.
6.7 Οιπαινόμενοι ςτορείσ και άλλεσ διαρρυκμίςεισ.
7. ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΦΡΑΚΣΩΝ
7.1 Χκοπόσ τθσ υποδιαίρεςθσ. Βαςικζσ απαιτιςεισ ανάλογα με το μικοσ του πλοίου.
7.2 Απαιτιςεισ ςχετικά με τθ κζςθ των φρακτϊν.

7.3 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίων κυματόμορφθσ (Swedged) και ενδυναμωμζνθσ (Stiffend)
φρακτισ.
7.4 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου, πλάγιασ όψθσ φρακτισ που δείχνει τθν κακ’ φψοσ μεταβολι
του πάχουσ των ελαςμάτων.
7.5 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου, που δείχνει τθ ςυνζχεια τθσ αντοχισ ςε ελαιοςτεγείσ
φρακτζσ.
7.6 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίων ςυνδζςεων ςωλθνϊςεων, που διζρχονται από ελαιοςτεγείσ
φρακτζσ.
8. ΧΕΔΙΑ ΣΟΜΩΝ
8.1 Υεριγραφικι ανάπτυξθ λεπτομεροφσ ςχεδίου εγκάρςιασ θμιτομισ χϊρου φορτίου ςε πλοίο
γενικοφ φορτίου.
8.2 Υεριγραφικι ανάπτυξθ λεπτομεροφσ ςχεδίου εγκάρςιασ θμιτομισ χϊρου φορτίου ςε πλοίοψυγείο.
8.3 Υεριγραφικι ανάπτυξθ λεπτομεροφσ ςχεδίου εγκάρςιασ θμιτομισ χϊρου φορτίου ςε:
α) Υετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο.
β) Υλοίο μεταφοράσ χφδθν φορτίων (BULK CARRIER).
γ) Πεταλλευματοφόρο.
δ) Χυνδυαςμζνων μεταφορϊν (ΣΒΣ & 0/0).
ε) Πεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINER).
ςτ) Πεταφοράσ αερίων καυςίμων (LPG – LNG).
η) Επιβατθγό – οχθματαγωγό.
8.4 Υεριγραφικι ανάπτυξθ λεπτομεροφσ ςχεδίου εγκάρςιασ θμιτομισ χϊρου φορτίου ςε πλοίο
μεταφοράσ χφδθν φορτίων, που ζχει άνω και κάτω πλευρικζσ δεξαμενζσ (BULK CARRIER WITH
ΘOPPER TANKS).
8.5 Υεριγραφικι ανάπτυξθ εγκάρςιασ τομισ δεξαμενόπλοιου, που να δείχνει τισ διατάξεισ
ενιςχυμζνων νομζων (WEB GRANING) και τθ διαμικθ ενίςχυςθ (LONGITUDINAL STIFFENING).
8.6 Υεριγραφικι ανάπτυξθ εγκάρςιασ τομισ κυψελοειδοφσ πλοίου μεταφοράσ
εμπορευματοκιβωτίων (CELLULAR CONTAINER SHIP).
8.7 Oριςμόσ και ανάγνωςθ των εξισ ςχεδίων: ναυπθγικϊν γραμμϊν ςκάφουσ, καταςκευαςτικοφ,
παριςάλων.
8.8 Σριςμόσ και ανάγνωςθ ςχεδίου αναπτφγματοσ επιφάνειασ γάςτρασ, αναπτφγματοσ
εςωτερικοφ περιβλιματοσ κ.λπ.. Αναγνϊριςθ ελαςμάτων.
8.9 Ωπολογιςμόσ επιφάνειασ γάςτρασ (μζκοδοσ Normand κ.λπ.).
9. ΔΙΚΣΤΑ ΚΤΣΩΝ
9.1 Χυςτιματα άντλθςθσ υδροςυλλεκτϊν (ςεντινϊν) και δεξαμενϊν ζρματοσ, αντλίεσ,
ανεπίςτροφα επιςτόμια και επιςτόμια καλάςςθσ και φίλτρα.
9.2 Οεπτομζρειεσ καταμετρθτικϊν ςωλινων.
9.3 Οεπτομζρειεσ εξαεριςτικϊν ςωλινων.
10. ΔΙΑΒΡΩΘ ΚΑΙ ΤΝΑΦΘ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ
10. 1 Διαδικαςίεσ διάβρωςθσ. Διαχωριςμόσ τθσ από άλλεσ διαδικαςίεσ φκοράσ.
10.2 Χχθματιςμόσ μαγνθτικοφ οξειδίου (MILISCALE).
10.3 Θλεκτρολφτεσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον.
10.4 Χυνκικεσ εμφανίςεωσ αντιδράςεων γαλβανικισ διάβρωςθσ ςτο πλοίο (π.χ. περιοχι ζλικασ,
εκτικζμενοσ χάλυβασ, κράματα αλουμινίου), ςυνδζςεισ υπερκαταςκευϊν.
10.5 Βαςικζσ μζκοδοι πρόλθψθσ διάβρωςθσ, δθλαδι επιχρίςματα και κακοδικι προςταςία.
10.6 Υρόλθψθ τθσ αρχικισ διάβρωςθσ με προετοιμαςία και επιχρίςματα (π.χ. ηζςτθ, κακάριςμα
με φλόγα, αμμοβολι). Πζκοδοι που εμφανίηονται ςτα πλοία.
11. ΠΡΟΛΘΨΘ ΡΤΠΑΝΘ ΤΦΑΛΩΝ
11.1 Πζρθ του πλοίου που ρυπαίνονται από φυςικι και ηωικι ρφπανςθ.
11.2 Ψρόποσ με τον οποίο ενεργοφν τα αντιρρυπαντικά χρϊματα και ςυνκικεσ που απαιτοφνται
για τθν αποτελεςματικι χριςθ τουσ.
11.3 Σικονομικά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ αντιρρυπαντικϊν χρωμάτων.

Β. ΧΕΔΙΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Διαςτάςεισ χάρτου ςχεδίαςθσ. Ψυποποίθςθ.
1.2 Είδθ γραμμϊν − Γραφι.
2. ΑΞΟΝΟΜΕΣΡΙΚΘ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ
2.1 Υεριγραφι.
3. ΧΕΔΙΑΘ ΜΕ ΟΡΘΕ ΠΡΟΒΟΛΕ
3.1 Διάταξθ όψεων με ςφςτθμα ορκϊν προβολϊν κατά το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα.
3.2 Εκλογι όψεων − Ειδικζσ (βοθκθτικζσ) όψεισ − Ξατακλφςεισ.
3.3 Ξλίμακεσ ςχεδίαςθσ − Ωπομνιματα.
3.4 Ξανόνεσ τοποκζτθςθσ διαςτάςεων − Χχετικοί ςυμβολιςμοί.
3.4 Χχεδίαςθ όψεων από αξονομετρικά ςχζδια.
4.ΝΑΤΠΘΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ. ΓΕΝΙΚΑ. ΣΑ ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
4.1 Χχζδια γενικισ διάταξθσ πλοίου.
4.2 Ραυπθγικζσ γραμμζσ. Χχζδιο μζςθσ τομισ και εγκαρςίων τομϊν.
4.3 Υροςδιοριςμόσ κζςεωσ επί των ςχεδίων.

ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΠΑΚΘΠΑ Α03
ΝΑΤΣΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
3
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 30 ΘΕΩΡΙΑ
30 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει:
α) Γνϊςθ των αρχϊν λειτουργίασ και καταςκευισ των ναυτικϊν μθχανϊν και των
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων του πλοίου.
β) Γενικι γνϊςθ των όρων τθσ ναυτικισ Πθχανολογίασ.
γ) Βαςικι γνϊςθ των ςυςτθμάτων τθλεχειριςμοφ, αυτομάτου ελζγχου και
παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ του Πθχανοςταςίου, και
δ) βαςικι γνϊςθ για τα καφςιμα και λιπαντικά.
Σρόποσ
Χριςθ διαφανειϊν, επιςκζψεισ ςε πλοία, ναυπθγεία, μθχανουργεία,
Διδαςκαλίασ κακϊσ και προςομοίωςθ και/ι χριςθ άλλων αντίςτοιχων μεκόδων. Ρα
αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που χρθςιμοποιοφνται.
Μζςα
Διδαςκαλίασ

Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ.

Σρόποσ Σελικισ
Εξζταςθσ

Γραπτζσ εξετάςεισ

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΡΟΩΘ ΠΛΟΙΩΝ
1.1 Ατμοςτρόβιλοι με μειωτιρεσ, με θλεκτρικι μετάδοςθ.
1.2 Πθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ με απευκείασ μετάδοςθ, αναςτρεφόμενεσ, χαμθλοφ αρικμοφ
ςτροφϊν.
1.3 Πθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ με μειωτιρα (μθ αναςτρεφόμενεσ), μζςου αρικμοφ ςτροφϊν,
με ζλικα ρυκμιηομζνου βιματοσ.
1.4 Ρτθηελοθλεκτρικά ςυςτιματα.
1.5 Χφγκριςθ των ςυςτθμάτων πρόωςθσ.

2. ΠΡΟΩΣΘΡΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΠΛΟΙΟΤ
2.1 Υρόωςθ με ατμό.
2.2 Ξλειςτό κφκλωμα ατμοφ.
2.3 Χφςτθμα λίπανςθσ.
2.4 Χφςτθμα καυςίμου.
2.5 Υρόωςθ με Π.Ε.Ξ..
2.6 Χφςτθμα ψφξθσ.
2.7 Χφςτθμα καυςίμου.
3. ΒΟΘΘΘΣΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
3.1 Ανοικτό κφκλωμα ατμοφ (βοθκθτικόσ λζβθτασ, κερμοδοχείο, ςφςτθμα απομάκρυνςθσ
ελαίων).
3.2 Χφςτθμα υδροςυλλεκτϊν.
4. ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΦΑΛΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
4.1 Οειτουργία διατάξεων ςχετικϊν με το ςφςτθμα καυςίμου, τον λζβθτα, τθν κφρια μθχανι.
4.2 Χριςθ αντλίασ πυρκαγιάσ κινδφνου, θλεκτρογεννιτριασ κινδφνου, ςυςτιματοσ κράτθςθσ
κινδφνου.
5. ΤΣΘΜΑΣΑ ΣΘΛΕΧΕΙΡΙΜΟΤ, ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΟΤ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
5.1 Διαφορά μεταξφ αυτόματου ελζγχου και τθλεχειριςμοφ.
5.2 Χκοποί που εξυπθρετοφνται από τον τθλεχειριςμό τθσ προωςτιριασ εγκατάςταςθσ του
πλοίου.
5.3 Υλεονεκτιματα από τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του μθχανοςταςίου.
5.4 Γενικι διάταξθ καλάμου ελζγχου, μθχανισ.
5.5 Υλεονεκτιματα από τθ χριςθ διαγραμμάτων προςομοιωτι.
6. ΑΠΟΣΑΘ – ΣΑΧΤΣΘΣΑ – ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΜΘΧΑΝΘ
6.1 Χχζςθ ανάμεςα ςε ταχφτθτα, ιςχφ και κατανάλωςθ καυςίμου.
6.2 Βιμα ζλικασ – ολίςκθςθ και υπολογιςμόσ αυτισ.
6.3 Ωπολογιςμόσ απόςταςθσ και ταχφτθτασ μθχανισ.
7. ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΡΩΜΑΣΟ
7.1 Υεριγραφι των κφριων χαρακτθριςτικϊν βαροφλκου και εργάτθ ατμοφ.
7.2 Υεριγραφι των κφριων χαρακτθριςτικϊν θλεκτρικοφ βαροφλκου και εργάτθ.
7.3 Υεριγραφι των κφριων χαρακτθριςτικϊν υδραυλικοφ βαροφλκου.
7.4 Λδιαίτερα χαρακτθριςτικά των αυτοεντεινόμενων βαροφλκων.
7.5 Χυςτιματα εναλλακτικισ λειτουργίασ βαροφλκων και εργατϊν ςε μονό και διπλό.
7.6 Απαιτοφμενεσ προφυλάξεισ αςφαλείασ και επίβλεψθ τθσ κατάλλθλθσ χριςθσ των παρακάτω
ειδϊν εξοπλιςμοφ του καταςτρϊματοσ με όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
7.7 Θλεκτρικά, υδραυλικά (αυτοεντεινόμενα και μθ) βίντηια, εργάτεσ, βαροφλκα άγκυρασ,
ανυψωτικζσ ςυςκευζσ πεπιεςμζνου αζρα και άλλεσ ανυψωτικζσ ςυςκευζσ.
8. ΑΝΣΛΙΕ
8.1 Είδθ αντλιϊν και τηιφαριϊν, που χρθςιμοποιοφνται για τον χειριςμό φορτίων. Αρχζσ ςτισ
οποίεσ ςτθρίηεται θ λειτουργία τουσ. Χκοπόσ χριςθσ του κάκε είδουσ.
8.2 Αναρροφθτικι και κατακλιπτικι ικανότθτα αντλιϊν. Υαροχι αντλίασ. Υαράγοντεσ που τθν
επθρεάηουν (φψοσ κατάκλιψθσ, αντιςτάςεισ κ.λπ.).
8.3 Τργανα ελζγχου αντλιϊν και ςθμαςία των ενδείξεϊν τουσ.
8.4 Ξαμπφλεσ απόδοςθσ αντλιϊν.
8.5 Επίδραςθ τθσ φφςθσ του υγροφ ςτθν αντλία και τθ λειτουργία τθσ.
8.6 Χυνεργαςία αντλιϊν.
8.7 Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ.
8.8 Χυςτιματα κίνθςθσ αντλιϊν.
8.9 Ξίνδυνοσ και ανωμαλίεσ κατά τθ λειτουργία (π.χ. ξζπιαςμα, ςπθλαίωςθ κ.λπ.).
9. ΤΣΘΜΑ ΚΙΝΘΘ ΠΘΔΑΛΙΟΤ
9.1 Πονάδα μετάδοςθσ εντολϊν (οιακοςτρόφιο)

α) Χφςτθμα υδραυλικό
β) Χφςτθμα θλεκτρικό
γ) Εφεδρικό μθχανικό ςφςτθμα
9.2 Εφεδρικό μθχάνθμα πθδαλίου (μακινζτο).
9.3 Πθχανιςμόσ λιψθσ εντολϊν.
α) Χφςτθμα υδραυλικό.
β) Χφςτθμα θλεκτρικό.
9.4 Πθχανιςμόσ εκτζλεςθσ εντολϊν (ςτροφισ πθδαλίου):
α) Χφςτθμα υδραυλικό.
β) Χφςτθμα θλεκτρικό.
9.5 Γωνιοδείκτθσ:
α) Εντολισ.
β) Υραγματοποιθκείςασ ςτροφισ.
9.6 Εναλλακτικά ςυςτιματα χειριςμοφ πθδαλίου ςε περίπτωςθ βλαβϊν.
9.7 Δυνατότθτεσ – Υεριοριςμοί – Υικανότερεσ βλάβεσ.
9.8 Ζλεγχοσ λειτουργίασ.

ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 2
ΠΑΚΘΠΑ Α04
ΕΤΣΑΘΕΙΑ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΩΝ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
6
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 90 ΘΕΩΡΙΑ
60 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
30
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ςτα εξάμθνα, οι ςπουδαςτζσ κα
πρζπει να ζχουν αποκτιςει:
α) Γνϊςθ των κεωριϊν και παραγόντων που επιδροφν ςτθ Διαγωγι και Ευςτάκεια του
πλοίου και των απαραίτθτων μζτρων για τθ διατιρθςθ τθσ Διαγωγισ και τθσ
Ευςτάκειασ.
β) Λκανότθτα να χρθςιμοποιοφν πίνακεσ ι ςχεδιαγράμματα ευςτάκειασ – τάςεων.
διαγωγισ και εξοπλιςμοφ υπολογιςμοφ τάςεων, για να υπολογίηουν τθν Ευςτάκεια του
πλοίου, τα Βυκίςματα και τθ Διαγωγι αυτοφ ςε οποιαδιποτε διάταξθ του φορτίου και
άλλων βαρϊν, και
γ) ικανότθτα να κατανοοφν τισ βαςικζσ ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκοφν ςε
περίπτωςθ μερικισ απϊλειασ τθσ ακζραιθσ πλευςτότθτασ του πλοίου.
δ) Γνϊςθ χειριςμοφ όλων των ειδϊν φορτίου, τθσ ςτοιβαςίασ και τθσ αςφάλιςθσ αυτϊν.
ε) Γνϊςθ τθσ επίδραςθσ του φορτίου ςτθν αξιοπλοΐα και ςτθν ευςτάκεια του πλοίου.
ςτ) Γνϊςθ του αςφαλοφσ χειριςμοφ, ςτοιβαςίασ και αςφάλιςθσ των ςτερεϊν φορτίων
ςυμπεριλαμβανομζνων και των επικίνδυνων/οχλθρϊν και επιβλαβϊν φορτίων και των
επιπτϊςεων αυτϊν ςτθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και του πλοίου.
η) Λκανότθτα επιτυχοφσ εξαςφάλιςθσ και διατιρθςθσ των επικοινωνιϊν κατά τθ διάρκεια
τθσ φορτοεκφόρτωςθσ και
θ) γνϊςθ και ικανότθτα να επεξθγοφν ποφ πρζπει να αναηθτοφνται ηθμίεσ και ατζλειεσ,
οι οποίεσ ςυναντϊνται ςυχνά ςτο πλοίο κατά τθ διάρκεια των επικεωριςεων αυτοφ.
Σρόποσ
Σι αςκιςεισ περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): Χριςθ πινάκων και
Διδαςκαλίασ διαγραμμάτων, επίλυςθ αςκιςεων για τθν εμπζδωςθ των όςων
διδάχκθκαν, επίλυςθ ολοκλθρωμζνων προβλθμάτων, όπωσ αυτά
αντιμετωπίηονται κατά τθ διεξαγωγι τθσ υπθρεςίασ ςτο πλοίο,
εφαρμογζσ με χριςθ προγραμμάτων Θ/Ω (software), προςομοίωςθσ
και/ι άλλων αντίςτοιχων μεκόδων.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, προγράμματα

φόρτωςθσ-ευςτάκειασ.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ: ΜΕΡΟ Α ΕΤΣΑΘΕΙΑ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 Επίπεδα και άξονεσ αναφοράσ ςτα πλοία.
1.2 Βυκίςματα, κάκετοι.
1.3 Σριςμοί: γάςτρα, ίςαλοσ (μικοσ), ζξαλα (φψοσ).
1.4 Χυντεταγμζνεσ και μονάδεσ.
2. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΘΜΕΙΩΝ
2.1 Ξζντρα βάρουσ, άντωςθσ, πλευςτότθτασ.
2.2 Ωπολογιςμόσ εμβαδϊν ελαςμάτων και όγκου δεξαμενϊν (κανόνεσ Simpson).
2.3 Κζςεισ αυτϊν και ςυμβολιςμοί.
2.4 Χχετικοί πίνακεσ και διαγράμματα πλοίου.
2.5 Ξζντρο βάρουσ φορτίου, επιμζρουσ χϊρων πλοίου και ςυνολικά του πλοίου.
2.6 Ξζντρο βάρουσ άφορτου πλοίου.
2.7 Πετατοπίςεισ κζντρου βάρουσ πλοίου (κατακόρυφεσ, εγκάρςιεσ, διαμικεισ) κατόπιν
μετατοπίςεωσ και προςκαφαιρζςεωσ βαρϊν.
2.8 Επιπτϊςεισ από αναρτθμζνα βάρθ.
3. ΕΚΣΟΠΙΜΑ – ΠΤΚΝΟΣΘΣΑ
3.1 Σριςμοί: Ρεκροφ Βάρουσ και Εκτοπίςματοσ.
3.2 TPC.
3.3 Πεταβολι βυκιςμάτων λόγω πυκνότθτασ.
3.4 Ανοχι γλυκοφ νεροφ, υφάλμυρου.
3.5 FWA = Δ / 4TPC.
4. ΕΙΔΘ ΕΤΣΑΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΡΙΑ
4.1 Αρχικι – ςτατικι ευςτάκεια.
4.2 Φοπζσ, ηεφγοσ ροπϊν, μοχλοβραχίονασ.
4.3 Υρόκλθςθ κλίςθσ από εξωτερικι δφναμθ.
4.4 Ευςτάκεια μικρϊν κλίςεων.
4.5 Πετάκεντρο (κατακόρυφθ κζςθ του, μεταβολζσ).
4.6 Υείραμα ευςτάκειασ.
4.7 Ωπολογιςμόσ απόςταςθσ κζντρου βάρουσ από τρόπιδα KG, μετακζντρου από τρόπιδα KM,
μετακζντρου από κζντρο βάρουσ GM.
4.8 Πετακεντρικό φψοσ (ςθμαςία του ςτθν ευςτάκεια), ςχζςθ του με ανορκωτικοφσ
μοχλοβραχίονεσ.
4.9 Διεκνείσ απαιτιςεισ για τισ τιμζσ μετακεντρικοφ φψουσ.
4.10 Υροβλιματα φορτϊςεωσ βαρϊν.
4.11 Γωνίεσ κλίςθσ λόγω αςφμμετρθσ φόρτωςθσ.
4.12 Διόρκωςθ κλίςεων με φόρτωςθ βαρϊν ι μετατόπιςθ.
4.13 Ξλίςθ λόγω φόρτωςθσ βαρϊν με τουσ φορτωτιρεσ του πλοίου.
4.14 Χριςθ μθχανικϊν και θλεκτρονικϊν ενδεικτϊν ευςτάκειασ.
4.15 Επίδειξθ λογιςμικοφ προγράμματοσ Θ/Ω.
4.16 Υερίοδοσ διατοιχιςμοφ και ςχετικοί πίνακεσ.
4.17 Πθδενικό και αρνθτικό GM.
4.18 Γωνία κλίςεωσ λόγω αρνθτικοφ GM (ANGLE OF LOLL).
5. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ
5.1 Επιπτϊςεισ των ελεφκερων επιφανειϊν των υγρϊν ςτθν ευςτάκεια του πλοίου.
5.2 Φοπζσ ελεφκερων επιφανειϊν.
5.3 Πονάδεσ μζτρθςθσ, ςχετικοί πίνακεσ και διαγράμματα.
5.4 Διόρκωςθ κλίςθσ, που οφείλεται ςε αρνθτικό μετακεντρικό φψοσ.

6. ΕΤΣΑΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
6.1 Οόγοι που οδθγοφν ςτθ χωριςτι μελζτθ μικρϊν και μεγάλων γωνιϊν.
6.2 Ξριτιρια ευςτάκειασ μεγάλων γωνιϊν κλίςθσ, γωνία ανατροπισ.
6.3 Ξαμπφλεσ ςτατικισ ευςτάκειασ.
6.4 Διαςταυροφμενεσ καμπφλεσ ςτατικισ ευςτάκειασ και καμπφλεσ ΞΡ
6.5 Wall sided τφποσ και υπολογιςμόσ μοχλοβραχίoνα GZ.
6.6 Χχζςθ καμπφλθσ ςτατικισ ευςτάκειασ με φψοσ εξάλων και πλάτοσ του πλοίου.
6.7 Διόρκωςθ καμπυλϊν εξαιτίασ εγκάρςιασ, κατακόρυφθσ ι ςφνκετθσ μετακίνθςθσ βάρουσ,
καμπφλεσ ςυνθμιτόνου, θμιτόνου και υποκατάςταςι τουσ από ευκείεσ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 Φορτοεκφορτϊςεισ μεμονωμζνων βαρϊν ςε διάφορα φψθ.
 Πετακινιςεισ βαρϊν.
 Υλιρωςθ και εκκζνωςθ θμίςεων δεξαμενϊν, φαινόμενο GM.
 Φορτίο καταςτρϊματοσ ςε πλοίο Handymax.
 Φόρτωςθ ξυλείασ ςτο κατάςτρωμα.
 Πθδενικό GM μετά από φόρτωςθ καταςτρϊματοσ.
 Φόρτωςθ δεξαμενοπλοίου με ζλεγχο τθσ εξζλιξθσ των ελευκζρων επιφανειϊν κατά τον
ερματιςμό – αφερματιςμό.
 Αςφμμετρθ φόρτωςθ ςε πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων.
 Άφιξθ πλοίου μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων με πλιρεσ φορτίο.
 Επίδραςθ πλευρικοφ ανζμου ςε πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων με πλιρεσ
φορτίο.
 Αρνθτικό GM ςε πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων με πλιρεσ φορτίο.
 Διόρκωςθ κλίςθσ με φόρτωςθ – εκφόρτωςθ.
 Ψο μικρότερο βάροσ που απαιτείται για να διορκωκεί θ κλίςθ.
 Ψο μεγαλφτερο βάροσ που απαιτείται για να διορκωκεί θ κλίςθ.
 Φόρτωςθ χφδθν φορτίου με ζναν ςυντελεςτι ςτοιβαςίασ ςε όλα τα κφτθ.
 Φόρτωςθ χφδθν φορτίου με περιςςότερουσ από ζναν ςυντελεςτζσ ςτοιβαςίασ ςε
διαφορετικά κφτθ.
 Φόρτωςθ ςιτθρϊν με δφο ςυντελεςτζσ ςτοιβαςίασ ςτο ίδιο κφτοσ.
 Ξαταςκευι – μελζτθ διαγραμμάτων ςτατικισ ευςτάκειασ.
7. ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΕΤΣΑΘΕΙΑ
7.1 Σριςμόσ και πρακτικι εξιγθςθ τθσ ζννοιασ.
7.2 Χθμαςία τθσ δυναμικισ ευςτάκειασ για τθν αςφάλεια του πλοίου.
7.3 Πονάδεσ μζτρθςθσ δυναμικισ ευςτάκειασ.
7.4 Ξριτιρια επάρκειασ δυναμικισ ευςτάκειασ ςφμφωνα με απαιτιςεισ ςχετικϊν κανονιςμϊν.
8. ΔΙΑΜΘΚΘ ΕΤΣΑΘΕΙΑ
8.1 Διαγωγι.
8.2 Φοπζσ και μεταβολι διαγωγισ. MTC.
8.3 Χυνκικεσ διαμικουσ ιςορροπίασ και κζςεισ/μεταβολζσ των κζντρων βάρουσ – άντωςθσ.
8.4 Ωπολογιςμόσ διαμικων κζντρων βάρουσ – άντωςθσ και διαγωγισ άφορτου πλοίου.
8.5 Ξζντρο ηυγοςτάκμιςθσ και ςθμαςία του.
8.6 Υροχπολογιςμόσ τελικϊν βυκιςμάτων.
8.7 Ψελείωμα φόρτωςθσ με επικυμθτι διαγωγι.
8.8 Πεταβολζσ διαγωγισ κατόπιν μετακινιςεωσ ι προςκαφαιρζςεωσ βαρϊν.
8.9 Trimming Tables.
8.10 Επίδραςθ τθσ πυκνότθτασ ςτθ διαγωγι.
8.11 Διορκϊςεισ διαγωγισ.
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΣΑ
9.1 Ακριβισ προςδιοριςμόσ του εκτοπίςματοσ από τα βυκίςματα (Draft Survey).

9.2 Φόρτωςθ ςιτθρϊν. Απαιτιςεισ ευςτάκειασ, ςχετικοί πίνακεσ και διαγράμματα που
χρθςιμοποιοφνται. Επεξιγθςθ και ςυμπλιρωςθ εντφπου ςιτθρϊν.
9.3 Ευςτάκεια δεξαμενιςμοφ πλοίου.
9.4 Ευςτάκεια μετά τθν προςάραξθ.
9.5 Υροςδιοριςμόσ βυκιςμάτων και ευςτάκειασ μετά από κατάκλυςθ διαμερίςματοσ του πλοίου.
9.6 Απϊλεια ευςτάκειασ λόγω κατάκλυςθσ καταςτρϊματοσ.
9.7 Χριςθ καμπυλϊν κατακλφςεωσ.
9.8 Ξατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν υδατοςτεγοφσ ακεραιότθτασ.
9.9 Ξλίςθ εξαιτίασ ανζμου και ςτροφισ.
9.10 Αφξθςθ βυκίςματοσ εξαιτίασ κλίςεωσ.
9.11 Επικάκιςθ. Εξιγθςθ φαινομζνου, προχποκζςεισ δθμιουργίασ, παράγοντεσ που το
επθρεάηουν, υπολογιςτικζσ μζκοδοι.
9.12 Ζλεγχοσ βλάβθσ (Damage Control).
9.13 Χτεγανι υποδιαίρεςθ πλοίων.
9.14 Διαχωρθτότθτα φορτίου και διαμερίςματοσ.
9.15 Ξατάκλυςθ διαμερίςματοσ.
9.16 Ξαμπφλθ κατακλφςιμου μικουσ.
9.17 Γραμμι ορίου βυκίςεωσ.
9.18 Πζγιςτο μικοσ βλάβθσ.
9.19 Υροςδιοριςμόσ φψουσ εξάλων για πλοία τφπου Α και Β ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
Διεκνοφσ Χυμβάςεωσ Γραμμϊν Φορτϊςεωσ του 1966, όπωσ τροποποιικθκε (L.L.1966).
9.20 Επίδραςθ τθσ κατάκλυςθσ ςτθν ευςτάκεια και διαγωγι του πλοίου.
9.21 Απϊλεια πλευςτότθτασ και πικανότθτα βφκιςθσ του πλοίου μετά από κατάκλυςθ.
9.22 Χφντομθ περιγραφι μζτρων που πρζπει να λθφκοφν για τθ βελτίωςθ τθσ ευςτάκειασ ενόσ
πλοίου ςε κατάςταςθ βλάβθσ (Damaged Condition).
9.23 Ξριτιριο καιροφ. IMO Res.MSC.267(85) κεφάλαιο 2.3.
9.24 Αναφορά ςτο IMO Circular MSC.1/Circ.1228 «Revised guidance to the master for avoiding
dangerous situations in adverse weather and sea conditions», όπωσ τροποποιικθκε.
9.25 Γενικά περί Ξϊδικα Άκικτθσ Ευςτάκειασ, ΛΠΣ Res.MSC.267(85), όπωσ τροποποιικθκε.
9.26 Διατάξεισ για τθν περίπτωςθ που το πλοίο λειτουργεί ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ ενδζχεται να
προκφψει παγοποίθςθ (icing).
10. ΣΑΕΙ – ΚΟΠΩΕΙ ΠΛΟΙΟΤ
10.1 Επεξιγθςθ των όρων: «καμπτικζσ ροπζσ», «ροπζσ ςτρζψθσ» και «δυνάμεισ διατμιςεωσ».
10.2 Επεξιγθςθ των όρων «HOGGING» και «SAGGING» και διάκριςθ μεταξφ τουσ.
10.3 Αιτίεσ ανάπτυξθσ τάςεων ςτθν καταςκευι του ςκάφουσ κεωρϊντασ το ωσ δοκό.
10.4 Σριςμόσ των τάςεων που προκαλοφνται:
α) Από τθ κάλαςςα.
β) Από υγρά ςε δεξαμενζσ.
10.5 Ψάςεισ που αναπτφςςονται από ανομοιογενι φόρτωςθ και ςυγκζντρωςθ μάηασ π.χ. ςτο
κατάςτρωμα, ςτο μθχανοςτάςιο, ςτα κφτθ.
10.6 Ψάςεισ που προκαλοφνται από διατοιχιςμό κ.λπ..
10.7 Σριςμόσ των κοπϊςεων από παλινδρομικοφσ κραδαςμοφσ και ςφυροκροφςεισ (Pounding &
Slamming) και αιτίεσ που τισ προκαλοφν. Υεριοχζσ του πλοίου που επθρεάηονται από αυτζσ τισ
κοπϊςεισ.
10.8 Εφαρμοηόμενεσ μζκοδοι υπολογιςμοφ κοπϊςεων. Ωπολογιςμοί ροπϊν κάμψεωσ και
δυνάμεων διατμιςεωσ πλοίου.
10.9 Χυςκευζσ υπολογιςμοφ κοπϊςεων, εφαρμογζσ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 Υροςκαφαίρεςθ βαρϊν και επίδραςθ ςτα βυκίςματα.
 Υροςκαφαιρζςεισ και μετακινιςεισ βαρϊν και επίδραςθ ςτθ διαγωγι.
 Επίδραςθ τθσ αλλαγισ ειδικοφ βάρουσ τθσ κάλαςςασ ςτθ διαγωγι.










Διζλευςθ από περιοριςμζνο βάκοσ με μζγιςτο φορτίο μετά από αλλαγι ςτο ειδικό βάροσ
τθσ κάλαςςασ.
Ζλεγχοσ φορτίου.
Ζντυπο ςιτθρϊν.
Ωπολογιςμόσ δυναμικισ ευςτάκειασ.
Ωπολογιςμόσ επικάκιςθσ.
Φόρτωςθ ςιδθρομεταλλεφματοσ ςε πλοίο τφπου caper με ζλεγχο τθσ εξζλιξθσ των
κοπϊςεων.
Ζλεγχοσ των τάςεων ςε κατάςταςθ λιμζνοσ και κάλαςςασ.
Πείωςθ των τάςεων με μετακινιςεισ φορτίου ςε δεξαμενόπλοιο.

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ: ΜΕΡΟ Β ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΩΝ
1. ΑΦΑΛΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΟΤ
1.1 Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αςφαλι μεταφορά του φορτίου.
1.2 Λκανότθτα κζςπιςθσ διαδικαςιϊν για αςφαλι χειριςμό φορτίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των ςχετικϊν οργάνων, όπωσ οι κϊδικεσ IMDG, IMSBC, MARPOL 73/78, Υαραρτιματα ΛΛΛ και V και
άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.
1.3 Bαςικζσ αρχζσ ςτοιβαςίασ (αςφάλεια πλοίου και πλθρϊματοσ, αςφάλεια του φορτίου,
ςτοιβαςία του φορτίου και αςφάλεια ναυςιπλοΐασ).
1.4 Ψα ζγγραφα του φορτίου.
1.5 Ξακικοντα αξιωματικοφ καταςτρϊματοσ κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ.
2. ΞΘΡΑ ΦΟΡΣΙΑ – ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΤΣΩΝ – ΕΠΙΣΡΩΘ – ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ – ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ
2.1 Ξακαριςμόσ κυτϊν ςε πλοία μεταφοράσ ξθρϊν φορτίων.
2.2 Γνϊςθ λειτουργικϊν και ςχεδιαςτικϊν περιοριςμϊν πλοίων μεταφοράσ χφδθν φορτίου.
2.3 Λκανότθτα χριςθσ όλων των διακζςιμων ςτοιχείων επί του πλοίου, που ςχετίηονται με τθ
φόρτωςθ, μζριμνα και εκφόρτωςθ χφμα φορτίων.
2.4 Υροετοιμαςία υποδοχισ φορτίου.
2.5 Επίςτρωςθ, τφποι επίςτρωςθσ, μζκοδοι επίςτρωςθσ, διάκεςθ παλαιάσ επίςτρωςθσ.
2.6 Απόςμθςθ κυτϊν, τρόποι απόςμθςθσ.
2.7 Ξακαριότθτα υδροςυλλεκτϊν.
2.8 Διαχωριςμόσ φορτίων, υλικά διαχωριςμοφ, περιγραφι μεκόδων διαχωριςμοφ.
2.9 Οόγοι που επιβάλλουν τθ ςιμανςθ των φορτίων.
3. ΕΞΑΕΡΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΙΔΡΩΘ
3.1 Σριςμοί.
3.2 Επεξιγθςθ ςυντελεςτϊν εφίδρωςθσ.
3.3 Διάκριςθ εφίδρωςθσ πλοίου.
3.4 Υεριγραφι μεκόδων εξαεριςμοφ (φυςικοφ – τεχνθτοφ).
3.5 Οόγοι που επιβάλλουν τον εξαεριςμό – παραδείγματα φορτίων, που χρειάηονται εξαεριςμό.
4. ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΟΙΒΑΙΑ ΦΟΡΣΙΟΤ
4.1 Ξφρτωςθ και καμπφλωςθ (Sagging – Hogging).
4.2 Ξατανομι του φορτίου για αποφυγι τάςεων Sagging – Hogging.
4.3 Πζκοδοι ςτοιβαςίασ διαφόρων φορτίων.
4.4 Φορτοεκφόρτωςθ μεγάλων βαρϊν.
4.5 Πζτρα και προφυλάξεισ ςτοιβαςίασ φορτίων επί άλλων φορτίων.
4.6 Ξατανομι ςτοιβαςίασ.
4.7 Ηθμιζσ φορτίου και πλοίου από τουσ ςτοιβαδόρουσ.
4.8 Φορτία καταςτρϊματοσ.
4.9 Αντοχι καταςτρϊματοσ, αςφάλιςθ φορτίων καταςτρϊματοσ.
5. ΟΡΙΜΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – ΓΡΑΜΜΕ ΦΟΡΣΩΕΩ ΚΑΙ ΒΤΘΙΜΑ
5.1 Εκτόπιςμα – Ρεκρό βάροσ – Βάροσ Άφορτου Υλοίου – Χτακερά βάρθ – Ωφζλιμο φορτίο –
Αναγκαία εφόδια ταξιδίου – Σλικι και κακαρι χωρθτικότθτα.

5.2 Υερί γραμμϊν φόρτωςθσ. Επεξιγθςθ εφρεςθσ γραμμϊν φόρτωςθσ και εξάλων. Υαρουςίαςθ
και επεξιγθςθ του χάρτθ των εποχιακϊν ηωνϊν γραμμϊν φόρτωςθσ.
6. ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΦΟΡΣΙΑ
6.1 Εφαρμογι.
6.2 Ξατάταξθ επικίνδυνων φορτίων.
6.3 Χυςκευαςία επικίνδυνων φορτίων.
6.4 Χιμανςθ και τοποκζτθςθ ετικετϊν και πινακίδων.
6.5 Ζγγραφα επικίνδυνων φορτίων.
6.6 Απαιτιςεισ ςτοιβαςίασ.
6.7 Εκρθκτικζσ φλεσ ςε επιβατθγά πλοία.
6.8 Επεξιγθςθ του κϊδικα.
7. ΧΤΔΘΝ ΦΟΡΣΙΑ ΕΚΣΟ ΙΣΘΡΩΝ
7.1 Αναφορά ςτον κϊδικα του ΛΠΣ για τθ μεταφορά χφδθν φορτίων εκτόσ ςιτθρϊν.
7.2 Σριςμοί.
7.3 Πζτρα αςφαλείασ που λαμβάνονται πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ φόρτωςθ των χφδθν
φορτίων
7.4 Πζριμνα για τθν ευςτάκεια.
7.5 Ευκζτθςθ φορτίου (χαπιάριςμα).
7.6 Ξίνδυνοι κατά τθ μεταφορά εμπλουτιςμζνων μεταλλευμάτων (concentrates) και μζτρα
προςταςίασ.
7.7 Πεταφορά ςυνεκτικϊν και μθ ςυνεκτικϊν φορτίων.
7.8 Αςφάλεια προςωπικοφ.
8. ΟΧΘΜΑΣΑΓΩΓΑ
8.1 Ξατθγορίεσ πλοίων μεταφοράσ οχθμάτων.
8.2 Υροβλιματα κατά τθ μεταφορά φορτίων με οχθματαγωγό πλοίο.
8.3 Πεταφορά φορτίων επί τροχοφόρων.
8.4 Πεταφορά φορτθγϊν και Λ.Χ. αυτοκινιτων.
8.5 Επιβίβαςθ επιβατϊν και μζςα πυραςφάλειασ.
9. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ (CONTAINERS)
9.1 Ψφποι εμπορευματοκιβωτίου.
9.2 I.S.O. container.
9.3 Υλεονεκτιματα που προκφπτουν με τθ χρθςιμοποίθςθ των εμπορευματοκιβωτίων ςτισ
καλάςςιεσ μεταφορζσ.
9.4 Υινακίδιο αςφαλείασ των εμπορευματοκιβωτίων.
9.5 Χτοιβαςία των εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου.
9.6 Ειδικά προβλιματα που προκφπτουν κατά τθ μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.
9.7 Χυςτάςεισ IMO για τθ φόρτωςθ εμπορευματοκιβωτίων επί μθ ειδικϊν πλοίων.
9.8 Πεταφορά επικίνδυνων φορτίων με εμπορευματοκιβϊτια.
10. METΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΤ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ
10.1 Χαρακτθριςτικά αργοφ πετρελαίου και προϊόντων αυτοφ.
10.2 Λδιότθτεσ πετρελαιοειδϊν φορτίων.
10.3 Χυνκικεσ ανάφλεξθσ και καφςθσ.
10.4 Ευφλεκτικότθτα, οριςμοί και διάγραμμα.
11. ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
11.1 Ψφποι πλοίων.
11.2 Γενικι περιγραφι και ςυςτιματα.
11.3 Δεξαμενζσ.
11.4 Δίκτυα.
11.5 Αντλίεσ.
11.5 Αντλίεσ.
11.7 Επιςτόμια.

12. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ
12.1 Ξακαριςμόσ δεξαμενϊν.
12.2 Χυςτιματα πλφςθσ.
12.3 Διαδικαςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ.
12.4 Ξίνδυνοι κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά.
12.5 Φαινόμενο υδραυλικισ ςφφρασ.
12.6 Κζρμανςθ φορτίων.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 Δυνατότθτα επιλογισ διαφόρων κατθγοριϊν πλοίων (Φ/Γ – Δ/ – C/V)
 Δυνατότθτα επιλογισ φόρτωςθσ διαφόρων φορτίων ςτα αμπάρια, είτε ςε ΠΨ είτε ςε m3
και (με αλλαγι ςυντελεςτι ςτοιβαςίασ – πυκνότθτασ ι API – Fuel Oil – Diesel Oil – Γλυκό
Ρερό – Ζρμα – Χτακερά βάρθ – Υρομικειεσ – υλείασ κ.λπ.).
 Δυνατότθτα ελζγχου κοπϊςεων (καμπτικϊν ροπϊν – διατμθτικϊν τάςεων – επιτρεπτϊν
ορίων ςε κατάςταςθ καλάςςθσ και λιμζνοσ, λογιςτικά και γραφικά).
 Δυνατότθτα ελζγχου ανάλυςθσ Ευςτάκειασ με ενδείξεισ VCG, LCG, FSM, πλθροφοριϊν
υδροςτατικϊν πινάκων των πλοίων, κακϊσ και πραγματικά κριτιρια ευςτάκειασ και όρια
του IMO.
 Δυνατότθτα αυτόματθσ εφρεςθσ επικυμθτισ Διαγωγισ με αυτόματθ μεταφορά φορτίου
από προεπιλεγμζνα αμπάρια είτε φορτίου είτε ζρματοσ.
 Δυνατότθτα αποκικευςθσ και επαναφόρτωςθσ διαφόρων καταςτάςεων ομογενϊν και
διαφορετικϊν φορτίων.
 Δυνατότθτα ειςόδου ςτοιχείων πλοίου (Βφκιςμα – Ζξαλα – DW – L/S – Air draft) και
ταξιδίου, κακϊσ και πυκνότθτασ κάλαςςασ με αυτόματθ αλλαγι βυκιςμάτων.
 Δυνατότθτα προβολισ ςε πίνακα των ςυνόλων του φορτίου/ων, ζρματοσ, FO, DO, LO, FW,
κοίλωςθσ, κφρτωςθσ, κλίςθσ).
13. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΙΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΨΤΓΕΙΑ
13.1 Απαιτιςεισ μεταφοράσ.
13.2 Διάκριςθ φορτίων αναλόγωσ τθσ κερμοκραςίασ μεταφοράσ.
13.3 Υεριγραφι των χϊρων υποδοχισ ψυκτικοφ φορτίου.
13.4 Υροετοιμαςία πλοίου προσ υποδοχι φορτίου.
13.5 Ψρόποι ψφξθσ κυτϊν.
13.6 Επικεϊρθςθ φορτίου προσ φόρτωςθ.
13.7 Απαιτιςεισ μεταφοράσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του United States Department of
Agriculture.
13.8 Υεριγραφι εξελιγμζνων μεκόδων μεταφοράσ ψυκτικϊν φορτίων.
14. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΞΤΛΕΙΑ
14.1 Υροχποκζςεισ καταςκευισ για τον χαρακτθριςμό ενόσ πλοίου ωσ ειδικοφ για τθ μεταφορά
ξυλείασ.
14.2 Χτοιβαςία – ζχμαςθ – ευςτάκεια – προςταςία προςωπικοφ.
14.3 Υροχποκζςεισ που πρζπει να τθροφνται για τθ μεταφορά ξυλείασ από κοινά πλοία.
15. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΩΝ
15.1 Λδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά ανκράκων.
15.2 Άνκρακεσ που εκλφουν μεκάνιο.
15.3 Υροφυλάξεισ κατά τθ μεταφορά ανκράκων που εκλφουν μεκάνιο.
15.4 Άνκρακεσ που αυτοκερμαίνονται.
15.5 Υροφυλάξεισ κατά τθ μεταφορά τουσ.
16. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΧΑΛΤΒΑ ΚΑΙ ΙΔΘΡΟΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΩΝ
16.1 Διαμόρφωςθ ελαςμάτων ψυχρισ και κερμισ ζλαςθσ.
16.2 Διαμόρφωςθ ςωλινων μεγάλθσ διαμζτρου, αυλϊν, ςιδθρόβεργασ.
16.3 Υροςταςία φορτίου κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά.
16.4 Ψυχρά και κερμά διαμορφωμζνα τεμάχια άμεςα αποξειδωμζνου ςιδιρου.

16.5 Πζτρα προςταςίασ προςωπικοφ και πλοίου.
16.6 Χτοιβαςία και μεταφορά ςιδθροφχων μετάλλων.
16.7 Ξίνδυνοι κατά τθ μεταφορά.
17. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΙΣΘΡΩΝ
17.1 Σριςμόσ ςιτθρϊν, πλιρουσ και μθ πλιρουσ χϊρου φορτίου.
17.2 Ψφποι και χρθςιμοποίθςθ διαφραγμάτων για τθ μείωςθ τθσ μετακίνθςθσ των ςιτθρϊν.
17.3 Πζςα αςφάλιςθσ φορτίου.
17.4 Σδθγίεσ κακαριςμοφ και προετοιμαςίασ κυτϊν για τθν επικεϊρθςθ και υποδοχι ςιτθρϊν.
18. ΦΟΡΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΡΜΑΣΟ
18.1 Ξακαριςμόσ και προετοιμαςία των DEEP TANKS για φόρτωςθ.
18.2 Πζτρα προςταςίασ για τθ μεταφορά υγρϊν (λάδι, κραςί, λίποσ).
18.3 Διατιρθςθ κερμοκραςίασ και κενοφ χϊρου για τθ διαςτολι του φορτίου.
19. ΜΟΝΑΔΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΦΟΡΣΙΑ – ΑΦΑΛΙΘ ΦΟΡΣΙΩΝ
19.1 Χαρακτθριςτικά πλοίων που προορίηονται για μεταφορά παλετϊν και τροχοφόρων.
19.2 Φορτία ςυςκευαςμζνα ςε χωριςτζσ μονάδεσ. Υροςαμπανιαριςμζνα φορτία.
19.3 Πεταφορά τροχοφόρων φορτίων.
19.4 Πζκοδοι ςτοιβαςίασ.
19.5 Πζκοδοι ζχμαςθσ.
19.6 Πζκοδοι αςφάλιςθσ φορτίου που παραμζνει ςτο πλοίο μετά από μερικι εκφόρτωςθ.
19.7 Πζκοδοι αςφάλιςθσ βαρζων φορτίων.
19.8 Πζκοδοι αςφάλιςθσ οχθμάτων.
19.9 Αςφάλιςθ εμπορευματοκιβωτίων, φορθτϊν δεξαμενϊν και μοναδοποιθμζνων φορτίων,
ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ και τοπικοφσ κανονιςμοφσ και το εγχειρίδιο αςφάλιςθσ πλοίου.
20. ΑΚΘΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΕΛΕΤΘ ΗΩΝΩΝ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΤΘΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΓΡΑΜΜΕ
ΦΟΡΣΩΘ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΟΡΣΙΟΤ
20.1 Ψαξίδι με λιμάνι φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ να ανικουν ςτθν ίδια ηϊνθ.
20.2 Ψαξίδι από λιμάνι φόρτωςθσ με μικρότερο βφκιςμα από το λιμάνι εκφόρτωςθσ.
20.3 Ψαξίδι από λιμάνι φόρτωςθσ με μεγαλφτερο βφκιςμα από το λιμάνι εκφόρτωςθσ.
20.4 Ψαξίδι μεταξφ λιμανιϊν όταν παρεμβάλλονται εναλλαςςόμενεσ ηϊνεσ.
20.5 Ψαξίδι με διζλευςθ διϊρυγασ.
20.6 Ψαξίδι φόρτωςθσ ςτισ Πεγάλεσ Οίμνεσ και ςυμπλιρωςθ φορτίου εκτόσ λιμνϊν.
21. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΑΦΑΛΙΘ ΦΟΡΣΙΩΝ – ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΟΡΣΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
21.1 Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα αςφάλιςθσ (Χτοιβαςία και αςφάλιςθ φορτίων προκακοριςμζνων –
θμιπροκακοριςμζνων και απροκακόριςτων προδιαγραφϊν).
21.2 Ωπολογιςμόσ των δυνάμεων πρόςδεςθσ και μπλοκαρίςματοσ (Lashing and shoring Forces).
21.3 Ωπολογιςμόσ εξωτερικϊν δυνάμεων που αςκοφνται ςτο φορτίο (External forces to the
cargo).
21.4 Αντοχι υλικϊν.
21.5 Χυντελεςτισ αςφαλείασ (Safety factor).
21.6 Εξιςορρόπθςθ δυνάμεων και ροπϊν (Balance of forces and moments).
21.7 Ωπολογιςμοί για αςφάλιςθ εμπορευματοκιβωτίων ςτο κατάςτρωμα ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ των νθογνωμόνων.
22. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΧΕΣΙΚΟΙ ΜΕ ΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΤΣΟΤ
22.1 ΑΦΛ – Ειδικό βάροσ πετρελαιοειδϊν.
22.2 Γενικζσ γνϊςεισ περί δεξαμενοπλοίων και εργαςιϊν ςε αυτά.
22.3 Υροχπολογιςμόσ ποςότθτασ ςε βάροσ φορτίου ςε ολικι φόρτωςθ.
22.4 Υροχπολογιςμόσ όγκου παραλθφκθςόμενου φορτίου.
22.5 Πζκοδοσ μετατροπισ όγκου – Επίλυςθ.
22.6 Πζκοδοσ μετατροπισ ειδικοφ βάρουσ – Επίλυςθ.
22.7 Πετατροπζσ ςε άλλεσ μονάδεσ όγκου.
22.8 Ωπολογιςμόσ ποςότθτασ παραλθφκζντοσ φορτίου.
22.9 Τρια πλθρϊςεωσ δεξαμενϊν με υγροποιθμζνο φορτίο.
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ISM – ΑΦΑΛΕΙΑ ΦΤΛΑΚΘ
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
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ΕΞΑΜΗΝΟΤ 75 ΘΕΩΡΙΑ
75 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει:
Α) Γνϊςθ του ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΧΦΑΟΣΩΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ (ISM)
Β) Γνϊςθ των ΔΛΕΚΡΩΡ ΥΦΣΨΩΥΩΡ ΧΨΘ ΡΑΩΨΛΟΛΑ
Γ) Γνϊςθ του Υαραρτιματοσ τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ «Για τα πρότυπα εκπαίδευςθσ,
ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν (STCW) του 1978», όπωσ
τροποποιικθκε μζχρι ςιμερα.
Σρόποσ
Χυνιςτάται περιγραφικι και κεωρθτικι ανάπτυξθ των κεμάτων με τθ
Διδαςκαλίασ χρθςιμοποίθςθ τθσ κατάλλθλθσ ποικιλίασ ςχθμάτων ςε διαφάνειεσ ι
άλλο οπτικό υλικό. Επίςθσ, όπου απαιτείται, οι ςυνικεισ όροι, φράςεισ
και ορολογία που ςυναντάμε ςτο πλοίο να δίδονται και να μακαίνονται
από τουσ ςπουδαςτζσ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα (π.χ. Document of
compliance, Designated Person Ashore, Safety management certificate,
Non conformity, Major non-conformity, Observation, Objective evidence,
overriding authority, internal audit, Master review, familiarization, κ.λπ.).
Σι κανονιςμοί (ISM/STCW) και τα πρότυπα να διδάςκονται ςφμφωνα με
τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ και εκδόςεισ τουσ.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΜΕΡΟ Αϋ ΤΣΘΜΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ (ISM)
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Σριςμοί Χφςτθματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (ΧΑΔ).
1.2 Χτόχοι ΧΑΔ.
1.3 Εφαρμογι ΧΑΔ.
1.4 Οειτουργικζσ απαιτιςεισ ενόσ ΧΑΔ.
2. ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
2.1 Υολιτικι αςφάλειασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ τθσ εταιρείασ.
2.2 Διαςφάλιςθ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ τθσ εταιρείασ ςε όλα τα επίπεδα οργάνωςθσ, τόςο ςτθν
ξθρά, όςο και ςτο πλοίο.
3. ΕΤΘΤΝΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
3.1 Αναφορά του πλιρουσ ονόματοσ και των λεπτομερϊν ςτοιχείων του υπεφκυνου τθσ ξθράσ,
ςτθν Αρχι.
3.2 Ξακοριςμόσ και τεκμθρίωςθ τθσ ευκφνθσ, αρμοδιότθτασ και διαςφνδεςθσ όλου του
προςωπικοφ που διαχειρίηεται θ εταιρεία και το οποίο εκτελεί και ελζγχει εργαςίεσ που
ςχετίηονται και επθρεάηουν τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
3.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τθν εταιρεία προσ διαςφάλιςθ παροχισ επαρκϊν μζςων και
υποςτιριξθσ ξθράσ, ϊςτε το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο (ι πρόςωπα) να μπορεί να εκτελεί τα
κακικοντά του.
4. ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΘΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΟ (Θ ΠΡΟΩΠΑ)
4.1 Υεριγραφι αντικειμζνου, ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων.

5. ΕΤΘΤΝΘ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΤ
5.1 Ξακοριςμόσ και τεκμθρίωςθ τθσ ευκφνθσ του Υλοιάρχου αναφορικά με:
α) Ψθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ εταιρείασ ςε κζματα αςφάλειασ και προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
β) Ψθν ενεργοποίθςθ του πλθρϊματοσ για τθν τιρθςθ τθσ πολιτικισ αυτισ.
γ) Ψθν ζκδοςθ των κατάλλθλων διαταγϊν και οδθγιϊν με ςαφι και απλό τρόπο.
δ) Ψον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων.
ε) Ψθν ανακεϊρθςθ του ΧΑΔ και τθν αναφορά των ελλείψεϊν του ςτθ διαχείριςθ τθσ
εταιρείασ ςτθν ξθρά.
5.2 Διαςφάλιςθ τθσ εταιρείασ ότι το ΧΑΔ που λειτουργεί ςτο πλοίο περιζχει μία ςαφι διλωςθ, θ
οποία να επιςθμαίνει τθν αρμοδιότθτα του πλοιάρχου. Θ εταιρεία πρζπει να κακορίηει ςτο ΧΑΔ
ότι ο πλοίαρχοσ ζχει τθν υπεριςχφουςα αρμοδιότθτα και ευκφνθ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά
με τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ ρφπανςθσ, κακϊσ και να ηθτά τθ βοικεια τθσ εταιρείασ όταν
αυτό είναι απαραίτθτο.
6. ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
6.1 Διαςφάλιςθ από πλευράσ εταιρείασ ότι ο πλοίαρχοσ:
α) Διακζτει κατάλλθλα προςόντα για διοίκθςθ.
β) Ζχει πλιρθ γνϊςθ του ΧΑΔ τθσ εταιρείασ.
γ) Ζχει τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να εκτελεί τα κακικοντά του με
αςφάλεια.
6.2 Διαςφάλιςθ από πλευράσ εταιρείασ ότι κάκε πλοίο είναι επανδρωμζνο με ναυτικοφσ που
ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα, τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και είναι υγιείσ, ςφμφωνα με τισ
διεκνείσ και εκνικζσ απαιτιςεισ.
6.3 Ξακιζρωςθ διαδικαςιϊν από τθν εταιρεία, που να διαςφαλίηουν ότι το νζο προςωπικό και το
προςωπικό που αναλαμβάνει νζα κακικοντα, τα οποία ςχετίηονται με αςφάλεια και προςταςία
περιβάλλοντοσ, ζχει τθν απαραίτθτθ εξοικείωςθ με τα κακικοντά του. Σι οδθγίεσ, που
απαραίτθτα παρζχονται πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου, πρζπει να ζχουν κακοριςκεί,
τεκμθριωκεί και να παραδίδονται γραπτά.
6.4 Διαςφάλιςθ εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ ότι όλο το προςωπικό που εμπλζκεται ςτο ΧΑΔ τθσ
εταιρείασ ζχει επαρκι κατανόθςθ των ςχετικϊν κανόνων, κανονιςμϊν, κωδίκων και οδθγιϊν.
6.5 Ξακιζρωςθ από τθν εταιρεία διαδικαςιϊν, με τισ οποίεσ το προςωπικό του πλοίου λαμβάνει
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το ΧΑΔ ςτθ γλϊςςα εργαςίασ ι ςε γλϊςςεσ που μπορεί να καταλάβει.
7. ΕΚΠΟΝΘΘ ΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟ ΠΛΟΙΟ
7.1 Ξακιζρωςθ διαδικαςιϊν για τθν προετοιμαςία ςχεδίων και οδθγιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων
καταλόγων ελζγχου για ςθμαντικζσ λειτουργίεσ ςτο πλοίο, που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του
πλοίου και ςτθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ. Σι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ πρζπει να κακορίηονται και να
ανατίκενται ςε εξειδικευμζνο προςωπικό.
8. ΕΣΟΙΜΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ
8.1 Ξακιζρωςθ διαδικαςιϊν από τθν εταιρεία για τθν αναγνϊριςθ, περιγραφι και ανταπόκριςθ
ςε πικανζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο πλοίο.
8.2 Ξακιζρωςθ προγραμμάτων γυμναςίων και αςκιςεων που προετοιμάηουν για ενζργειεσ
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
8.3 Σριςμόσ μζτρων από το ΧΑΔ, τα οποία να διαςφαλίηουν ότι θ οργάνωςθ τθσ εταιρείασ μπορεί
να ανταποκρικεί οποτεδιποτε ςε κινδφνουσ, ατυχιματα και καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ που
αφοροφν ςτα πλοία τθσ.
9. ΑΝΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΘ ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΩΕΩΝ, ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ
ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ
9.1 Ψο ΧΑΔ πρζπει να περιλαμβάνει διαδικαςίεσ, που να διαςφαλίηουν ότι μθ ςυμμορφϊςεισ,
ατυχιματα και επικίνδυνεσ καταςτάςεισ αναφζρονται ςτθν εταιρεία, ερευνϊνται και αναλφονται,
με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ.
9.2 Θ κακιζρωςθ διαδικαςιϊν από τθν εταιρεία για τθν εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ επανεμφάνιςθσ.

10. ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
10.1 Ξακιζρωςθ διαδικαςιϊν από τθν εταιρεία που να διαςφαλίηουν ότι το πλοίο ςυντθρείται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν κανόνων και κανονιςμϊν και με όποιεσ πρόςκετεσ
απαιτιςεισ μπορεί να κακιερωκοφν από τθν εταιρεία.
10.2 Διαςφάλιςθ από τθν εταιρεία ότι:
α) Διενεργοφνται επικεωριςεισ ςε κατάλλθλα χρονικά διαςτιματα.
β) Αναφζρεται οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ με τθν πικανι τθσ αιτία, αν είναι γνωςτι.
γ) Γίνονται κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ.
δ) Ψθροφνται αρχεία των ανωτζρω δραςτθριοτιτων.
10.3 Ξακιζρωςθ ςτο ΧΑΔ διαδικαςιϊν για τον προςδιοριςμό του εξοπλιςμοφ και των τεχνικϊν
ςυςτθμάτων, των οποίων θ ξαφνικι βλάβθ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα επικίνδυνεσ
καταςτάςεισ. Ψο ΧΑΔ πρζπει να ορίηει ςυγκεκριμζνα μζτρα που να ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ
αξιοπιςτίασ αυτϊν των εξοπλιςμϊν ι ςυςτθμάτων. Ψα μζτρα αυτά πρζπει να περιλαμβάνουν τον
τακτικό ζλεγχο των εφεδρικϊν διατάξεων και εξοπλιςμϊν ι των τεχνικϊν ςυςτθμάτων που δεν
βρίςκονται ςε ςυνεχι χριςθ.
10.4 Σι επικεωριςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 10.2, κακϊσ και τα μζτρα που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 10.3, πρζπει να ενςωματωκοφν ςτθ διαδικαςία τθσ λειτουργικισ
ςυντιρθςθσ του πλοίου.
11. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ
11.1 Ξακιζρωςθ και διατιρθςθ από τθν εταιρεία διαδικαςιϊν ελζγχου όλων των εγγράφων και
ςτοιχείων, που ςχετίηονται με το ΧΑΔ.
11.2 Διαςφάλιςθ του ότι:
α) Ψα ιςχφοντα ζγγραφα βρίςκονται διακζςιμα ςε όλεσ τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ.
β) Αλλαγζσ ςτα ζγγραφα πραγματοποιοφνται και εγκρίνονται από εξουςιοδοτθμζνο
προςωπικό.
γ) Ψα μθ ιςχφοντα ζγγραφα αποςφρονται άμεςα.
11.3 Ψα ζγγραφα που χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν και να εφαρμόςουν το ΧΑΔ μποροφν
να αναφζρονται ωσ «Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ». Ψα ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να
τθροφνται ςε μορφι, που θ εταιρεία κεωρεί περιςςότερο αποτελεςματικι. Ξάκε πλοίο πρζπει να
είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα αναφερόμενα ςε αυτό ζγγραφα και εγχειρίδια.
12. ΔΙΑΠΙΣΩΘ, ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
12.1 Διενζργεια εςωτερικϊν ελζγχων αςφαλοφσ διαχείριςθσ από τθν εταιρεία, για να
διαπιςτωκεί αν οι δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ
πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΧΑΔ.
12.2 Υεριοδικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ, όποτε απαιτείται, τθσ αποτελεςματικότθτασ του
ΧΑΔ, ςφμφωνα με διαδικαςίεσ που κακιερϊκθκαν από τθν ίδια τθν εταιρεία.
12.3 Διενζργεια πικανϊν διορκωτικϊν ενεργειϊν ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ ζγγραφεσ
διαδικαςίεσ.
12.4 Ανεξαρτθςία και αντικειμενικότθτα του προςωπικοφ που διενεργεί τουσ ελζγχουσ.
12.5 Ψα αποτελζςματα των ελζγχων και ανακεωριςεων πρζπει να τίκενται υπόψθ όλου του
προςωπικοφ, που ζχει αρμοδιότθτα ςτο τμιμα αυτό.
12.6 Διενζργεια άμεςων διορκωτικϊν ενεργειϊν από το διευκυντικό προςωπικό, προκειμζνου να
καλυφκοφν οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν.
13. ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΘ ΕΠΑΛΘΘΕΤΘ
13.1 Ζγγραφο Χυμμόρφωςθσ ι Υροςωρινό Ζγγραφο Χυμμόρφωςθσ.
13.2 Εκδίδουςα αρχι και διάρκεια ιςχφοσ Εγγράφου Χυμμόρφωςθσ.
13.3 Ψφποι πλοίων που αναφζρονται ςτο Ζγγραφο Χυμμόρφωςθσ.
13.4 Ψφποι ελζγχων – ανανεϊςεισ – πιςτοποιθτικοφ.
13.5 Διαδικαςία απόςυρςθσ Εγγράφου Χυμμόρφωςθσ, όταν ο ετιςιοσ ζλεγχοσ που απαιτείται
ςτθν παράγραφο 13.4 δεν αιτικθκε ι αν υπάρξει απόδειξθ ςθμαντικισ μθ ςυμμόρφωςθσ με τον
Ξϊδικα.

13.6 Τλα τα ςυςχετιηόμενα Υιςτοποιθτικά Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ και/ι τα προςωρινά
Υιςτοποιθτικά Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ πρζπει επίςθσ να αποςυρκοφν, αν αποςυρκεί το Ζγγραφο
Χυμμόρφωςθσ.
13.7 Αντίγραφα πιςτοποιθτικοφ επί του πλοίου.
13.8 Υροχποκζςεισ παράταςθσ ιςχφοσ παλαιοφ πιςτοποιθτικοφ λόγω αδυναμίασ ζκδοςθσ ι
παραλαβισ του νζου.
14. ΠΡΟΩΡΙΝΘ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ
14.1 Υροχποκζςεισ ζκδοςθσ Υροςωρινοφ Εγγράφου Χυμμόρφωςθσ:
α) Ψο Ζγγραφο Χυμμόρφωςθσ ι το Υροςωρινό Ζγγραφο Χυμμόρφωςθσ είναι ςχετικό με το
υπόψθ πλοίο.
β) Ψο κακιερωκζν από τθν εταιρεία Χφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ για το υπόψθ πλοίο
ςυμπεριλαμβάνει τα κφρια ςτοιχεία του Ξϊδικα και ζχει ελεγχκεί κατά τθ διάρκεια του
ελζγχου πριν τθν ζκδοςθ του Εγγράφου Χυμμόρφωςθσ ι ζχει επιδειχκεί κατά τθν ζκδοςθ
του Υροςωρινοφ Εγγράφου Χυμμόρφωςθσ.
γ) Θ εταιρεία ζχει ςχεδιάςει τον εςωτερικό ζλεγχο του πλοίου μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 3
μθνϊν.
δ) Σ Υλοίαρχοσ και οι Αξιωματικοί είναι εξοικειωμζνοι με το Χφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ και τα ςχζδια για τθν εφαρμογι του.
ε) Σδθγίεσ που ζχουν αναγνωριςτεί ωσ απαραίτθτεσ ζχουν επιδοκεί πριν τον απόπλου του
πλοίου.
ςτ) Σι ςχετικζσ με το Χφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ πλθροφορίεσ ζχουν παραςχεκεί ςτθ
γλϊςςα ι ςτισ γλϊςςεσ εργαςίασ που είναι κατανοθτζσ από το προςωπικό του πλοίου.
15. ΕΠΑΛΘΘΕΤΘ
15.1 Τλεσ οι επαλθκεφςεισ και ζλεγχοι που απαιτοφνται από τισ διατάξεισ του Ξϊδικα αυτοφ
πρζπει να διενεργοφνται ςφμφωνα με διαδικαςίεσ που είναι αποδεκτζσ από τθν Αρχι,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ που ζχουν αναπτυχκεί από τον Σργανιςμό.
ΜΕΡΟ Βϋ ΔΙΕΘΝΘ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
1. ΔΙΕΘΝΘ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΟΤ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
1.1 Γενικά περί προτφπων.
1.2 Χκοπόσ και πλεονεκτιματα υιοκζτθςθσ/πιςτοποίθςθσ πλοίων και ναυτιλιακϊν εταιρειϊν με
πρότυπα ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – BSI-OHSAS 18001:2007.
2. ISO 9001:2008- QUALITY MANAGEMENT STANDARDS – ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
ΠΟΙΟΣΘΣΑ
2.1 Γενικά.
2.2 Χκοπόσ.
2.3 Διάφοροι χριςιμοι οριςμοί (quality, quality policy, quality assurance, audit, corrective action,
auditor, traceability κ.λπ.).
2.4 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υοιότθτασ.
2.5 Εφαρμογι προτφπου ISO 9001:2008 ςτο πλοίο και Ραυτιλιακι Επιχείρθςθ.
3. MARINE ISO 14001:2004 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS - ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
3.1 Γενικά.
3.2 Χκοπόσ.
3.3 Διάφοροι Σριςμοί (environmental objective, environmental impact, environmental policy,
environmental aspect, continual improvement, internal audit, κ.λπ.).
3.4 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ.
3.5 Ευκφνεσ διοίκθςθσ (management responsibility).
3.6 Διαχείριςθ πόρων.
3.7 Ωλοποίθςθ παραγωγισ (product realization).
3.8 Εφαρμογι προτφπου ISO 14001:2004 ςτο πλοίο και Ραυτιλιακι Επιχείρθςθ.

4. BSI-OHSAS 18001:2007 - OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMSΤΣΘΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘΝ ΕΡΓΑΙΑ
4.1 Γενικά.
4.2 Χκοπόσ.
4.3 Διάφοροι χριςιμοι οριςμοί (acceptable risk, continual improvement, corrective action, hazard
identification, non-conformity, risk assessment, ill health, κ.λπ.).
4.4 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ OS&S.
4.5 Εφαρμογι προτφπου OHSAS 18001:2007 ςτο πλοίο και Ραυτιλιακι Επιχείρθςθ.
5. ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
ΜΕΡΟ Γϋ ΑΦΑΛΕΙΑ ΦΤΛΑΚΘ (STCW)
Υεριεχόμενο του Υαραρτιματοσ τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ «Για τα πρότυπα εκπαίδευςθσ, ζκδοςθσ
πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν (STCW) του 1978», όπωσ τροποποιικθκε
μζχρι ςιμερα.
ΑΑ. ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΘΡΘΘ ΦΤΛΑΚΘ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII / ΜΕΡΟ Α / ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
STCW)
1. Ξαταλλθλότθτα προσ άςκθςθ κακθκόντων. (Ψμιμα Α - VIII/1 παράγρ. 1-10)
2. Φυκμίςεισ τιρθςθσ φυλακισ και αρχζσ που πρζπει να τθροφνται. (Ψμιμα Α - VIII/2)
2.1 ΠΕΦΣΧ 1 - ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ (παράγρ. 1-2).
2.2 ΠΕΦΣΧ 2 - ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΨΑΛΔΛΣΩ (παράγρ. 3-7).
α) Γενικζσ απαιτιςεισ (παράγρ. 1-2).
β) Υρογραμματιςμόσ πριν από κάκε ταξίδι (παράγρ. 3-4).
γ) Επιβεβαίωςθ και ζκκεςθ τθσ προγραμματιςκείςασ πορείασ. (παράγρ. 6).
δ) Απόκλιςθ από τθ ςχεδιαςκείςα πορεία (παράγρ. 7).
2.3 ΠΕΦΣΧ 3 – ΑΦΧΕΧ ΨΘΦΘΧΘΧ ΦΩΟΑΞΘΧ ΓΕΡΛΞΑ (παράγρ. 8).
2.4 ΠΕΦΣΧ 4 – ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ ΧΨΘΡΚΑΟΑΧΧΑ (παράγρ. 9-57).
α) Αρχζσ που εφαρμόηονται γενικά ςτθν τιρθςθ φυλακισ (παράγρ. 9-11).
β) Υροςταςία του περιβάλλοντοσ (παράγρ. 12).
γ) ΠΕΦΣΧ 4-1. Αρχζσ που πρζπει να τθροφνται κατά τθν τιρθςθ φυλακισ ναυςιπλοΐασ
(παράγρ. 13-51).
δ) Σπτιρασ (παράγρ. 14-17).
Φυκμίςεισ φυλακισ (παράγρ. 18).
Υαραλαβι φυλακισ (παράγρ. 19-23).
Εκτζλεςθ φυλακισ ναυςιπλοΐασ (παράγρ. 24-42).
ε) Ψιρθςθ φυλακισ υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ και ςε διαφορετικζσ περιοχζσ.
ςτ) Αίκριοσ καιρόσ (παράγρ. 43-44).
Υεριοριςμζνθ ορατότθτα (παράγρ. 45).
Χε ϊρεσ ςκότουσ (παράγρ. 46).
Υαράκτιεσ και καλάςςιεσ περιοχζσ πυκνισ κυκλοφορίασ (παράγρ. 47-48).
Ραυςιπλοΐα με πλοθγό επί του πλοίου (παράγρ. 49-50).
Υλοίο ςε αγκυροβόλιο (παράγρ. 51).
2.5 ΠΕΦΣΧ 5 – ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ ΧΕ ΟΛΠΑΡΛ (παράγρ. 90-99 και 102-107).
α) Αρχζσ που εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ περιοχζσ.
β) Γενικά (παράγρ. 90).
γ) Φυκμίςεισ φυλακισ (παράγρ. 91-95).
δ) Ανάλθψθ φυλακισ (παράγρ. 96-97).
ε) ΠΕΦΣΧ 5-1 Ανάλθψθ φυλακισ καταςτρϊματοσ (παράγρ. 98-99).
ςτ) ΠΕΦΣΧ 5-3. Εκτζλεςθ φυλακισ καταςτρϊματοσ (παράγρ. 102).
η) ΠΕΦΣΧ 5-5 Φυλακι ςε λιμζνα ςε πλοία που μεταφζρουν επιβλαβι φορτία (παράγρ. 105106).
θ) ΠΕΦΣΧ 5-6 Ψιρθςθ φυλακισ φορτίου (παράγρ. 107).

ΒΒ. ΣΔΘΓΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ
α) ΣΔΘΓΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΥΦΣΧ ΑΧΞΘΧΘ ΞΑΚΘΞΣΡΨΩΡ (Ψμιμα Β-VIII/1)
– Υρόλθψθ τθσ κόπωςθσ (παράγρ. 1-5).
– Υρόλθψθ κατάχρθςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν και οινοπνεφματοσ (παράγρ. 6-9).
β) ΣΔΘΓΛΕΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΨΘΦΘΧΘΧ ΦΩΟΑΞΘΧ ΞΑΛ ΨΛΧ ΑΦΧΕΧ ΥΣΩ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ
ΨΘΦΣΩΡΨΑΛ
γ) ΠΕΦΣΧ 4- ΣΔΘΓΛΕΧ ΨΘΦΘΧΘΧ ΦΩΟΑΞΘΧ ΧΨΘΡ ΚΑΟΑΧΧΑ (παράγρ. 2-5)
δ) ΠΕΦΣΧ 4-1 ΣΔΘΓΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ ΡΑΩΧΛΥΟΣΝΑΧ.
α) Ειςαγωγι.
β) Φυλακι Αγκυροβολίασ.

ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 3
ΠΑΚΘΠΑ Α06
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΘΡ. ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΡΙΕΩΝ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
4
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 60 ΘΕΩΡΙΑ
60 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
κοπόσ – τόχοι:
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςθσ ςχετικά με:
α) Γνϊςθ των λειτουργιϊν τθσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
β) Γνϊςθ τθσ ςυμβολισ του ανκρϊπινου παράγοντα ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία
των επιχειριςεων, των οργανιςμϊν και του περιβάλλοντοσ του πλοίου.
γ) Γνϊςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ ανάπτυξθσ εργαλείων και μεκόδων που ςυμβάλλουν
ςτθν ικανοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του πλοίου και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων
τθσ επιχείρθςθσ, και
δ) ικανότθτα προςαρμογισ των κεωρθτικϊν εργαλείων και των εννοιϊν τθσ Διαχείριςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτο ιδιαίτερο περιβάλλον των επιχειριςεων τθσ ναυτιλιακισ
βιομθχανίασ.
Επίςθσ κα πρζπει να γνωρίςουν τισ βαςικζσ προςεγγίςεισ ςτθν θγεςία και τθ διοίκθςθ,
κακϊσ και τθν εφαρμογι τουσ ςτο περιβάλλον του πλοίου. Σι ςπουδαςτζσ κα πρζπει
επίςθσ να αναπτφξουν ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςιμων καταςτάςεων και ανκρϊπινθσ
ςυμπεριφοράσ, ακολουκϊντασ μεταξφ άλλων ςυγκεκριμζνεσ τυποποιθμζνεσ
διαδικαςίεσ, όπωσ προβλζπεται από τουσ εφαρμοηόμενουσ κϊδικεσ.
Σρόποσ
Εκτόσ από τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ με τθ μορφι διαλζξεωσ,
Διδαςκαλίασ προτείνεται θ δραματοποιθμζνθ προςομοίωςθ των ςυνκθκϊν του
πεδίου ςτθν αίκουςα.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΜΕΡΟ Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
1.1 Σριςμόσ.
1.2 Θ επιςτιμθ τθσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
1.3 Χθμαςία, ςτόχοι και αρμοδιότθτεσ τθσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
2. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΣΕΛΕΧΩΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
2.1 Οιψθ αποφάςεων.
2.2 Ωπευκυνότθτα.

2.3 Δομι.
3. ΣΕΛΕΧΩΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ
3.1 Υρογραμματιςμόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.
3.2 Υροςζλκυςθ εργαηομζνων.
3.3 Επιλογι προςωπικοφ.
4. ΠΑΡΑΚΙΝΘΘ
4.1 Ζννοια και περιεχόμενο.
4.2 Κεωρίεσ παρακίνθςθσ.
4.3 Χυνζπειεσ για τθ διοικθτικι πρακτικι.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΠΟΔΟΘ
5.1 Ζννοια και περιεχόμενο τθσ απόδοςθσ.
5.2 Πζκοδοι αξιολόγθςθσ.
5.3 Υροβλιματα ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.
6. ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΘ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ
6.1 Ζννοια.
6.2 Ψυπολογία.
6.3 Υροβλιματα και αλλαγζσ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ.
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
7.1 Θ διαπολιτιςμικότθτα ςτθ Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
7.2 Θ κεωρία του Hofstede και οι εφαρμογζσ τθσ ςτθ διεκνοποιθμζνθ επιχείρθςθ.
7.3 Ελλθνικι οργανωςιακι κουλτοφρα και διεκνζσ επιχειρθματικό περιβάλλον.
8. Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ
8.1 Υολιτιςμικά και οργανωςιακά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ και ελλθνόκτθτθσ ναυτιλιακισ
επιχείρθςθσ.
8.2 Ψο ελλθνόκτθτο εμπορικό πλοίο ωσ πεδίο εφαρμογισ τθσ διαπολιτιςμικισ Διαχείριςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.
8.3 Δυςλειτουργίεσ και προβλιματα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτο πλοίο.
8.4 Εμπειρίεσ και παραδείγματα εφαρμογϊν τθσ διαπολιτιςμικισ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ ςτο περιβάλλον του πλοίου.
8.5 Αυτοαξιολόγθςθ και διάλογοσ.
9. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΧΕΕΩΝ
9.1 Γενικά κζματα Ανκρωπίνων Χχζςεων
α) Σι επιςτιμεσ που μελετοφν τον άνκρωπο: Ανκρωπολογία, Ξοινωνιολογία, Ψυχολογία.
Ξοινωνικζσ επιςτιμεσ και επιςτιμεσ τθσ ςυμπεριφοράσ.
β) Ψο άτομο ωσ προςωπικότθτα – Σι διαςτάςεισ τθσ προςωπικότθτασ.
γ) Χτάςεισ.
δ) Θ μάκθςθ.
ε) Θ αντίλθψθ
9.2 Ξοινωνικό ςφςτθμα.
9.3 Χφγκρουςθ ρόλων.
9.4 Ξατάςταςθ ατόμου, βακμόσ, αναγνϊριςθ, ευκφνθ.
9.5 Υρϊτθ ομαδικι μελζτθ και αυτοεκτίμθςθ.
10. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
10.1 Διοίκθςθ και ναυτιλία.
10.2 Χτόχοι, κακικοντα, περιοριςμοί.
10.3 Σργάνωςθ τθσ διοίκθςθσ του ανκρϊπινου παράγοντα ςτο πλοίο.
10.4 Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςτο πλοίο και ςε ςχζςθ με το πλοίο.
10.5 Δεφτερθ ομαδικι μελζτθ και αυτοεκτίμθςθ.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
11.1 Αρχζσ επικοινωνίασ.
α) Υροφορικζσ και γραπτζσ ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ.
β) Βαςικζσ αρχζσ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ.

γ) Χτρατθγικζσ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ.
δ) Χτρατθγικζσ διαχείριςθσ κοινοφ.
11.2 Πζκοδοι βελτίωςθσ τθσ επικοινωνίασ.
11.3 Ξαταςτάςεισ επί του πλοίου (παραδείγματα).
11.4 Ψρίτθ ομαδικι μελζτθ και αυτοεκτίμθςθ.
12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12.1 Υροςαρμοςτικότθτα.
12.2 Ατομικότθτα.
12.3 Χριςθ αλκοόλ και ναρκωτικϊν.
12.4 Υεικαρχία.
12.5 Ατομικζσ ευκφνεσ.
12.6 Ψζταρτθ ομαδικι μελζτθ και αυτοεκτίμθςθ.
13. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
13.1 Χχεδιαςμόσ εκπαίδευςθσ.
13.2 Διακυμάνςεισ εκμάκθςθσ.
13.3 Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
13.4 Αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ.
13.5 Εκπαίδευςθ επί του πλοίου.
13.6 Υζμπτθ ομαδικι μελζτθ και αυτοεκτίμθςθ 5.
ΕΦΑΡΜΟΓΘ
 Διάλογοσ επί του μακιματοσ/τελικι αξιολόγθςθ.
ΜΕΡΟ Βϋ
ΘΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ: ΤΣΘΜΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ
1. ΘΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
1.1 Εφαρμογι ικανοτιτων θγεςίασ και ομαδικισ εργαςίασ ςτο περιβάλλον του πλοίου.
1.2 Απόκτθςθ πρακτικισ γνϊςθσ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ προςωπικοφ επί πλοίου.
1.3 Γνϊςθ των ςχετικϊν με τθν θγεςία και διοίκθςθ διεκνϊν ναυτικϊν ςυμβάςεων και τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ.
1.4 Εξάςκθςθ απόκτθςθσ ικανότθτασ εφαρμογισ διαχείριςθσ κακθκόντων και φόρτου εργαςίασ.
α) Χχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ εργαςιακϊν κακθκόντων.
β) Σρκολογικι και αποτελεςματικι ανάκεςθ κακθκόντων προςωπικοφ.
γ) Λςχφοντεσ περιοριςμοί χρόνου και πόρων.
δ) Ξακοριςμόσ προτεραιοτιτων.
1.5 Γνϊςθ και ικανότθτα εφαρμογισ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ πόρων.
Ξατανομι, ανάκεςθ και κακοριςμόσ προτεραιοτιτων των πόρων.
1.6 Αποτελεςματικι επικοινωνία ςτο πλοίο και ςτθν ξθρά.
α) Οιψθ αποφάςεων που αντανακλοφν τθν εξζταςθ εμπειριϊν τθσ ομάδασ.
β) Δυναμιςμόσ και θγεςία περιλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ κινιτρου.
γ) Απόκτθςθ και διατιρθςθ επίγνωςθσ τθσ κατάςταςθσ.
1.7 Γνϊςθ και ικανότθτα εφαρμογισ τεχνικϊν λιψθσ αποφάςεων (risk based decision making).
α) Αξιολόγθςθ κατάςταςθσ και κινδφνου (risk assessment).
β) Υροςδιοριςμόσ και εξζταςθ επιλογϊν που προκφπτουν.
γ) Επιλογι ςχεδίου δράςθσ (risk management).
δ) Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ ζκβαςθσ.
2. ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ, ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟ
1.1 Υρακτικι άςκθςθ των ικανοτιτων θγεςίασ και διοίκθςθσ με δραματοποιθμζνθ προςομοίωςθ
των πραγματικϊν ςυνκθκϊν.
1.2 Ξοινωνιομετρικζσ μετριςεισ των αποτελεςμάτων τθσ προςομοίωςθσ.
1.3 Αυτοαξιολόγθςθ των ςυμμετεχόντων.

1.4 Διάλογοσ εκπαιδευτι-εκπαιδευόμενων πάνω ςτα δεδομζνα και τα αποτελζςματα του
μακιματοσ.
ΜΕΡΟ Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΡΙΕΩΝ
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΡΙΘ
1.1 Σργάνωςθ διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ επί του πλοίου.
α) Γενικόσ ςχεδιαςμόσ και διαρκρϊςεισ του πλοίου.
β) Ξανονιςμοί αςφαλείασ.
γ) Χχζδια και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
1.2 Διαδικαςία ανάπτυξθσ ειδικϊν διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ επί του πλοίου περιλαμβάνει:
α) Απαίτθςθ για προςχεδιαςμό και γυμνάςια επί του πλοίου ςτισ διαδικαςίεσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
β) Απαίτθςθ όλο το προςωπικό να γνωρίηει και να εμμζνει ςτισ προςχεδιαςμζνεσ
διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ όςο το δυνατόν πιο προςεκτικά.
1.3 Λκανότθτα βελτιςτοποίθςθσ τθσ χριςθσ των μζςων λαμβάνοντασ υπόψθ:
α) Ψθν πικανότθτα τα διατικζμενα μζςα, ςε μία κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, να είναι
περιοριςμζνα.
β) Ψθν ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ όλου του προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ που άμεςα
διατίκενται και τθ χριςθ του αυτοςχεδιαςμοφ, εάν απαιτείται.
1.4 Λκανότθτα οργάνωςθσ ρεαλιςτικϊν γυμναςίων για τθ διατιρθςθ κατάςταςθσ ετοιμότθτασ,
λαμβάνοντασ υπόψθ γνϊςεισ από προθγοφμενα ατυχιματα ςτα οποία ενεπλάκθςαν επιβατθγά
πλοία, ςυνοψίηοντασ μετά τα γυμνάςια.
1.5 Ζλεγχοσ αντίδραςθσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
1.6 Λκανότθτα αρχικισ εκτίμθςθσ και παροχισ αποτελεςματικισ αντίδραςθσ ςε καταςτάςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ ςφμφωνα με κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ.
1.7 Θγετικζσ ικανότθτεσ.
1.8 Λκανότθτα διοίκθςθσ και κακοδιγθςθσ άλλων ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ απαίτθςθσ:
α) Ρα αποτελοφν το παράδειγμα κατά τθν διάρκεια καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ.
β) Ρα εςτιάηουν ςτθν λαμβανόμενθ απόφαςθ επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ ταχείασ
αντιδράςεωσ κατά τθ διάρκεια μίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ επίςθσ να παρακινοφν, να
ενκαρρφνουν και να εμψυχϊνουν επιβάτεσ και πρόςωπα.
1.9 Χειριςμόσ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
α) Λκανότθτα αναγνϊριςθσ τθσ ανάπτυξθσ των ςυμπτωμάτων υπερβολικοφ προςωπικοφ
άγχουσ και αυτϊν των άλλων μελϊν τθσ ομάδασ ανάγκθσ του πλοίου.
β) Ξατανόθςθ ότι το άγχοσ που δθμιουργείται από κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ μπορεί
να επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά των ατόμων και τθν ικανότθτά τουσ να εκτελοφν οδθγίεσ
και να ακολουκοφν διαδικαςίεσ.
γ) Ζλεγχοσ επιβατϊν και άλλου προςωπικοφ κατά τθ διάρκεια καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
1.10 Ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και αντιδράςεισ. Ζλεγχοσ επιβατϊν και άλλου προςωπικοφ ςε
καταςτάςεισ ανάγκθσ και πιο ςυγκεκριμζνα:
α) Επίγνωςθ των γενικϊν προτφπων αντίδραςθσ των επιβατϊν και άλλου προςωπικοφ ςε
καταςτάςεισ ανάγκθσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ πικανότθτασ ότι γενικά χρειάηεται
κάποιοσ χρόνοσ πριν οι άνκρωποι αποδεχτοφν το γεγονόσ ότι υπάρχει κατάςταςθ ανάγκθσ
και ότι οριςμζνοι άνκρωποι μπορεί να πανικοβλθκοφν και να μθν ανταποκρίνονται ςτισ
οδθγίεσ όπωσ κα ανταποκρίνονταν ςε κανονικζσ ςυνκικεσ.
β) Επίγνωςθ ότι οι επιβάτεσ και το προςωπικό ίςωσ αρχίςουν να ψάχνουν για ςυγγενείσ,
φίλουσ και / ι τα πράγματά τουσ ςαν πρϊτθ αντίδραςθ όταν ςυμβαίνει κάτι κακό. Επίςθσ,
μπορεί να αναηθτιςουν αςφάλεια ςτισ καμπίνεσ τουσ ι ςε άλλουσ χϊρουσ του πλοίου
όπου νομίηουν ότι μπορεί να αποφφγουν τον κίνδυνο. Υικανι τάςθ να κινθκοφν ςτθν
ανϊτερθ πλευρά όταν το πλοίο κλίνει.

1.11 Εκτίμθςθ του πικανοφ προβλιματοσ πανικοφ ωσ αποτζλεςμα χωριςμοφ οικογενειϊν.
1.12 Ξακιζρωςθ και διατιρθςθ αποτελεςματικϊν επικοινωνιϊν.
α) Χπουδαιότθτα ςαφϊν και ςφντομων οδθγιϊν/αναφορϊν.
β) Ανάγκθ ενκάρρυνςθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ επιβατϊν και προςωπικοφ.
1.13 Βαςικζσ αρχζσ για τα γενικά χαρακτθριςτικά των όχλων.
α) Ψυχολογικόσ νόμοσ τθσ διανοθτικισ ενότθτασ.
β) Αιςκιματα και θκικι των μαηϊν.
γ) Λδζεσ, ςκζψεισ και φανταςία του όχλου.
1.14 Σι οχλαγωγοί και τα μζςα δράςθσ για τθν πεικϊ τουσ.
α) Ψαξινόμθςθ των μαηϊν.
β) Ετερογενείσ/ομογενείσ μάηεσ.
1.15 Ωπολογιςμοί ευςτάκειασ, διαγωγισ και τάςεων.
1.16 Λκανότθτα να:
α) Γίνεται ςωςτι χριςθ των παρεχομζνων πλθροφοριϊν ευςτάκειασ και τάςεων.
β) Ωπολογίηεται θ ευςτάκεια και διαγωγι για διαφορετικζσ καταςτάςεισ φόρτωςθσ,
χρθςιμοποιϊντασ τουσ υπολογιςτζσ ευςτάκειασ ι τα προγράμματα Θ/Ω που υπάρχουν.
γ) Ωπολογίηονται οι ςυντελεςτζσ φόρτωςθσ για τα καταςτρϊματα.
δ) Ωπολογίηεται θ επίπτωςθ μεταγγίςεων καυςίμων και ζρματοσ ςτθν ευςτάκεια διαγωγι
και τάςεισ.
1.17 Άνοιγμα, κλείςιμο και αςφάλιςθ ανοιγμάτων ςτο ςκάφοσ.
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κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
1) Γνϊςθ και ικανότθτα ςφνταξθσ επιςτολϊν με διάφορα κζματα ςτθν ελλθνικι και
αγγλικι γλϊςςα.
2) Γνϊςθ και ικανότθτα ςφνταξθσ εγγράφων ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα με telex,
fax και θλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3) Γνϊςθ του περιεχομζνου και του τρόπου τιρθςθσ των θμερολογίων και διαφόρων
βιβλίων και εντφπων του πλοίου ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα.
4) Γνϊςθ βαςικϊν εννοιϊν λογιςτικισ ςε επίπεδο εταιρείασ και πλοίου.
5) Βαςικζσ γνϊςεισ ςτοιχείων λογιςτικισ και του Γενικοφ Οογαριαςμοφ Υλοιάρχου (MGA).
6) Αντίλθψθ και κατανόθςθ τθσ οικονομικισ επίδραςθσ των αποφάςεων του Υλοιάρχου.
7) Γνϊςθ λειτουργικισ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των πλοίων (energy efficient
operation).
Σρόποσ
Χυνιςτάται περιγραφικι ανάπτυξθ των κεμάτων με τθ χρθςιμοποίθςθ
διδαςκαλίασ κατάλλθλων υποδειγμάτων εγγράφων και εντφπων. Επίςθσ πρζπει να
κεωρείται δεδομζνθ θ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε όλο το εφροσ του
μακιματοσ.
Ανάλυςθ και μελζτθ περιπτϊςεων ςτθν ελλθνικι ναυτιλία (π.χ.
δραςτθριοποίθςθ ελλθνικϊν εταιρειϊν ςε νζεσ αγορζσ).
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
διδαςκαλίασ (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα αναπαραγωγισ ιχου,
θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ.
Σρόποσ τελικισ εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ
1. ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΤ
1.1 Επιχειρθςιακζσ Επικοινωνίεσ – Γενικά.
1.2 Ειςαγωγι ςτθν Επικοινωνία.
1.3 Διοίκθςθ και Επικοινωνία.
1.4 Υροφορικι Επιχειρθςιακι Επικοινωνία.
1.5 Επικοινωνία ςε ομάδεσ.
1.6 Αλλθλογραφία Υλοιάρχου, ζγγραφα και ςφνταξθ επιςτολϊν. Ψεχνολογία και Επικοινωνία
(Ψθλεγράφθμα, Telex, Telefax, Θ/Ω).
1.7 Θμερολόγιο Γζφυρασ, Αναφορζσ - Εκκζςεισ Υλοιάρχου.
2. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟΤ
2.1 Χτοιχεία ναυτιλιακισ λογιςτικισ.
2.1.1 Θ ναυτιλιακι λογιςτικι γενικά.
2.1.2 Διάρκρωςθ και λειτουργία λογαριαςμϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων.
2.2 Γενικόσ Οογαριαςμόσ Υλοιάρχου (ΠGA).
2.2.1 Ανάλυςθ ςτοιχείων του λογαριαςμοφ.
2.2.2 Ζντυπα και εγγραφζσ – Αςκιςεισ.
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
3.1 Διαχείριςθ και λιψθ αποφάςεων – Γενικά.
3.2 Διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων.
3.3 Αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα.
3.4 Οειτουργικζσ πρακτικζσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των πλοίων.

Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΠΑΚΘΠΑ Β01
ΝΑΤΣΙΛΙΑ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
7
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 105 ΘΕΩΡΙΑ
45 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
60
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ςτα Αϋκαι Βϋ εξάμθνα, οι
ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει:
α) Γνϊςθ και ικανότθτα προγραμματιςμοφ ταξιδιοφ και εκτζλεςθ εργαςιϊν ναυςιπλοΐασ
κάτω από όλεσ τισ ςυνκικεσ, με αποδεκτζσ μεκόδουσ υποτφπωςθσ ωκεάνιων οδϊν,
λαμβάνοντασ υπόψθ π.χ. περιοριςμζνα φδατα, μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, ςυνκικεσ
πάγου, περιοριςμζνθ ορατότθτα, ςχζδια διαχωριςμοφ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και
περιοχζσ εκτεταμζνων ρευμάτων και παλιρροιακϊν επιπτϊςεων.
β) Γνϊςθ και ικανότθτα τιρθςθσ τθσ πορείασ και προςδιοριςμοφ ςτίγματοσ του πλοίου
με οποιοδιποτε τρόπο ςε ακτοπλοΐα και ωκεανοπλοΐα (με αςτρονομικζσ και γιινεσ
παρατθριςεισ).
γ) Γνϊςθ των αρχϊν λειτουργίασ των μαγνθτικϊν πυξίδων και ικανότθτα προςδιοριςμοφ
των ςφαλμάτων αυτϊν και
Σρόποσ
Χτισ εφαρμογζσ ςτον χάρτθ, θ αναλογία διδάςκοντοσ/ςπουδαςτϊν κα
Διδαςκαλίασ πρζπει να είναι 1 προσ 10 περίπου. Σι εφαρμογζσ πραγματοποιοφνται
ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ και/ι με τθ βοικεια θλεκτρονικϊν
μζςων. Ρα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που
χρθςιμοποιοφνται.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, Υροςομοιωτισ – Θ/Ω.

Σρόποσ Σελικισ
Εξζταςθσ

Γραπτζσ εξετάςεισ

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. ΓΡΑΜΜΘ ΘΕΘ ΚΑΙ ΣΙΓΜΑ
1.1 Χτίγμα αναμζτρθςθσ. Χτίγμα κατ’ εκτίμθςθ.
1.2 Ζννοια τθσ γραμμισ κζςθσ και του ςτίγματοσ παρατιρθςθσ.
1.3 Γραμμζσ κζςθσ με διοπτεφςεισ, ευκυγραμμίςεισ, ιςοβακείσ.
1.4 Απόςταςθ εμφάνιςθσ φάρου.
1.5 Ηϊνθ αμφιβολίασ γραμμισ κζςθσ. Εφροσ ηϊνθσ αμφιβολίασ για διάφορεσ τιμζσ πικανοφ
τυχαίου ςφάλματοσ. Ευνοϊκζσ ςυνκικεσ παρατιρθςθσ για κάκε μία από τισ γραμμζσ κζςθσ τθσ
παραγρ. 8.3.
1.6 Πεταφορά γραμμϊν κζςθσ. Επίδραςθ ςφαλμάτων αναμζτρθςθσ.
2. ΧΡΟΝΟ
2.1 Αναφορά ςτα βαςικά είδθ χρόνου.
2.2 Αναφορά ςτθν ϊρα ηϊνθσ, ςυμβατικι ϊρα, γραμμι αλλαγισ θμερομθνίασ.
2.3 Αναφορά ςτα ναυτικά χρονόμετρα.
3. ΑΚΘΕΙ ΣΟΝ ΧΑΡΣΘ
3.1 Πζτρθςθ ςυντεταγμζνων ςθμείου. Ωποτφπωςθ ςθμείου ςε γνωςτζσ ςυντεταγμζνεσ.
3.2 Χάραξθ πορείασ μεταξφ δφο ςθμείων. Ζλεγχοσ αςφαλείασ.
3.3 Πζτρθςθ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςθμείων.
3.4 Ωπολογιςμόσ ταχφτθτασ μεταξφ δφο ςτιγμάτων.
3.5 Χάραξθ πορείασ που διζρχεται ςε δοςμζνθ απόςταςθ από ςθμείο.
3.6 Ωποτφπωςθ ςτίγματοσ αναμζτρθςθσ ςτο χάρτθ. Εφρεςθ πορείασ και απόςταςθσ που
πραγματοποιικθκε μεταξφ δφο ςτιγμάτων.
3.7 Αναγνϊριςθ ςθμείων ακτισ ςτον χάρτθ.
3.8 Ωποτφπωςθ ςτιγμάτων με ταυτόχρονεσ παρατθριςεισ και αναγνϊριςθ ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν:
α) Πε δφο ι τρεισ διοπτεφςεισ.
β) Πε δφο ι τρεισ αποςτάςεισ και
γ) με ςυνδυαςμό των (α) και (β).
3.9 Υροςδιοριςμόσ ηϊνθσ αμφιβολίασ ςτιγμάτων, που ζχουν προςδιοριςτεί με δφο
παρατθριςεισ.
3.10 Υικανότερο ςτίγμα ςε περίπτωςθ τριϊν γραμμϊν κζςθσ, που δεν τζμνονται ςτο ίδιο ςθμείο.
Υερίπτωςθ ςτακεροφ ςφάλματοσ.
3.11 Ωποτφπωςθ ςτιγμάτων μεςολαβοφντοσ πλου (μεταφορζσ δφο ι τριϊν γραμμϊν κζςθσ).
3.12 Υροχπολογιςμόσ ϊρασ εμφάνιςθσ φάρου.
3.13 Υαράλλαξθ με ευκυγράμμιςθ και με διόπτευςθ από γνωςτό ςτίγμα.
3.14 Εφαρμογι όλων των παραπάνω ςε ςφνκετα προβλιματα.
4. ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ
4.1 Αποχϊρθςθ και διαφορά μικουσ.
4.2 Απόδειξθ του τφπου, με τον οποίο ςχετίηονται θ διαφορά μικουσ και θ αποχϊρθςθ δφο
τόπων ςτον ίδιο παράλλθλο πλάτουσ.
4.3 Σριςμόσ, ιδιότθτεσ και χρθςιμότθτα τθσ λοξοδρομίασ.
4.4 Απόδειξθ των τφπων που ςυνδζουν τθ λοξοδρομικι πορεία και τθν απόςταςθ με τθ διαφορά
πλάτουσ και τθν αποχϊρθςθ.
4.5 Σριςμόσ, ιδιότθτεσ και χρθςιμότθτα ορκοδρομίασ.
5. ΡΕΤΜΑ
5.1 Σριςμόσ ρεφματοσ. Ξατεφκυνςθ και ζνταςθ.
5.2 Διαφορζσ μεταξφ παλιρροιακϊν και άλλων ρευμάτων.
5.3 Ανυςματικι πρόςκεςθ ρευμάτων.

5.4 Ψρίγωνο ρεφματοσ. Ξαταςκευι του ανάλογα με τα ςτοιχεία που είναι γνωςτά. ίλυςθ των
προβλθμάτων ρεφματοσ με τον ςχετικό πίνακα.
5.5 Ζκπτωςθ λόγω ανζμου.
5.6 Πεταφορά γραμμισ κζςθσ, κατά τθν οποία λαμβάνεται υπόψθ θ επίδραςθ του ρεφματοσ και
του ανζμου.
6. ΤΜΠΑΝ – ΓΕΝΙΚΑ
6.1 Αναγνϊριςθ των κφριων τφπων απλανϊν.
6.2 Ψαξινόμθςθ των απλανϊν ανάλογα με το φαινόμενο μζγεκόσ (λαμπρότθτα) του.
6.3 Αςτεριςμοί. Χριςθ γραμμάτων ελλθνικοφ αλφαβιτου για τθ διάκριςθ των αςτζρων ενόσ
αςτεριςμοφ.
7. Θ ΟΤΡΑΝΙΑ ΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΟ ΙΘΜΕΡΙΝΟ ΤΣΘΜΑ ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΩΝ
7.1 Σριςμόσ τθσ ουράνιασ ςφαίρασ.
7.2 Εξιγθςθ τθσ φαινόμενθσ ετιςιασ κίνθςθσ του Θλίου. Θ ζννοια τθσ εκλειπτικισ.
7.3 Σριςμοί των ουράνιων πόλων, ουράνιων μεςθμβρινϊν, ουράνιου ιςθμερινοφ και τθσ λόξωςθσ
τθσ εκλειπτικισ.
7.4 Σ ουράνιοσ ιςθμερινόσ ωσ ςτακερό επίπεδο αναφοράσ και θ κατεφκυνςθ του εαρινοφ
ιςθμερινοφ ςθμείου ωσ κατεφκυνςθ αναφοράσ (χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ μετάπτωςθ).
7.5 Λςθμερινό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. Σριςμόσ τθσ αςτρικισ ωρικισ γωνίασ, τθσ κλίςθσ και τθσ
πολικισ απόςταςθσ.
7.6 Αίτια μεταβολισ των ιςθμερινϊν ςυντεταγμζνων των απλανϊν (μετάπτωςθ, κλόνιςθ).
8. ΘΜΕΡΘΙΑ ΚΙΝΘΘ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΩΝ
8.1 Σριςμόσ του αλθκοφσ ορίηοντα, του ηενίκ και του ναδίρ.
8.2 Σριςμόσ των κατακόρυφων κφκλων και του πρϊτου κατακόρυφου.
8.3 Σριςμόσ του φψουσ του άνω και κάτω πόλου, που ιςοφται με το γεωγραφικό πλάτοσ του
παρατθρθτι.
8.4 Απόδειξθ του ότι το φψοσ του άνω πόλου είναι ίςο με το πλάτοσ του παρατθρθτι.
8.5 Σριςμόσ του άνω και κάτω ουράνιου μεςθμβρινοφ του παρατθρθτι.
8.6 Φαινόμενθ θμεριςια τροχιά όλων των ςωμάτων.
8.7 Σριςμόσ του αλθκοφσ φψουσ του αηιμοφκ και τθσ αλθκοφσ ηενικιακισ απόςταςθσ.
8.8 Χχζςθ ανάμεςα ςτθ γωνία του αηιμοφκ, ςτισ τεταρτοκυκλικζσ διοπτεφςεισ και τισ ολοκυκλικζσ
διοπτεφςεισ.
8.9 Χθμεία ανατολισ και δφςθσ. Σριςμόσ του εφρουσ.
8.10 Ζννοια του όρου «αειφανισ». Χυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ, ϊςτε ζνα ςϊμα να είναι
αειφανζσ.
8.11 Απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για να διζρχεται ζνα ςϊμα από τον πρϊτο κατακόρυφο.
8.12 Ψρίγωνο κζςθσ.
8.13 Επεξιγθςθ ναυτιλιακϊν προβλθμάτων και αρχϊν τθσ ναυτιλίασ με χριςθ διαγραμμάτων
ορκογραφικισ προβολισ ςτο επίπεδο του ουράνιου μεςθμβρινοφ του παρατθρθτι.
9. NAYTIKO AΛMANΑΚ
9.1 Υλθροφορίεσ που περιζχονται γενικά ςτο ναυτικό ΑΟΠΑΡΑΞ και λεπτομερϊσ ςτισ θμεριςιεσ
ςελίδεσ.
9.2 Υίνακεσ παρεμβολϊν του ναυτικοφ ΑΟΠΑΡΑΞ.
9.3 Εφρεςθ τθσ τοπικισ ωρικισ γωνίασ (Local Hour Angle–LHA) και τθσ κλίςθσ του Ιλιου, όταν
δοκεί θ θμερομθνία, ο μζςοσ χρόνοσ Greenwich (Greenwich Mean Time –GMT) και το μικοσ του
παρατθρθτι. Ζννοια τθσ διόρκωςθσ d.
9.4 Χθμαςία του εαρινοφ ιςθμερινοφ ςθμείου.
9.5 Εφρεςθ τθσ LHA του εαρινοφ ιςθμερινοφ ςθμείου όταν δοκεί θ θμερομθνία, το GMT και το
μικοσ του παρατθρθτι.
9.6 Εφρεςθ τθσ αςτρικισ ωρικισ γωνίασ (Sidereal Hour Angle–SHA) και τθσ κλίςθσ απλανοφσ απ’
τισ θμεριςιεσ ςελίδεσ και τον γενικό πίνακα απλανϊν.
9.7 Εφρεςθ τθσ LHA και τθσ κλίςθσ απλανοφσ όταν δοκεί θ θμερομθνία, το GMT και το μικοσ
παρατθρθτι.

9.8 Εφρεςθ τθσ LHA, τθσ κλίςθσ πλανιτθ όταν δοκεί θ θμερομθνία, το GMT και το μικοσ
παρατθρθτι. Ζννοια των διορκϊςεων u και d.
9.9 Εφρεςθ τθσ LHA, τθσ κλίςθσ και τθσ οριηόντιασ παράλλαξθσ τθσ Χελινθσ όταν δοκεί θ
θμερομθνία, το GMT και το μικοσ του παρατθρθτι. Ζννοια διορκϊςεων u και d.
9.10 Αντίςτροφθ είςοδοσ ςτισ αςτρονομικζσ εφθμερίδεσ (όλα τα ςϊματα).
9.11 Ωπολογιςμόσ χρόνου μεςθμβρινισ διάβαςθσ Θλίου, Χελινθσ, απλανϊν και πλανθτϊν.
10. ΑΝΑΣΟΛΘ ΚΑΙ ΔΤΘ ΟΤΡΑΝΙΩΝ ΩΜΑΣΩΝ – ΛΤΚΑΤΓΘ ΚΑΙ ΛΤΚΟΦΩΣΑ
10.1 Αλθκισ και φαινόμενθ ανατολι ι δφςθ Θλίου και Χελινθσ.
10.2 Αλθκζσ φψοσ του Θλίου και τθσ Χελινθσ τθ ςτιγμι τθσ φαινόμενθσ ανατολισ ι δφςθσ τουσ.
10.3 Χρόνοι ανατολισ και δφςθσ που παρζχονται ςτο ΑΟΠΑΡΑΞ.
10.4 Ωπολογιςμόσ τθσ ϊρασ ηϊνθσ φαινόμενθσ ανατολισ ι δφςθσ του Θλίου και τθσ Χελινθσ ςε
οριςμζνο ςτίγμα, με χριςθ των πλθροφοριϊν που παρζχει το ΑΟΠΑΡΑΞ.
10.5 Υολιτικό, ναυτικό και αςτρονομικό λυκαυγζσ ι λυκόφωσ.
10.6 Απαραίτθτεσ ςυνκικεσ ϊςτε:
α) Ψο λυκόφωσ να διαρκεί όλθ τθ νφχτα.
β) Σ Ιλιοσ ι θ Χελινθ να είναι αειφανείσ ι αφανείσ.
10.7 Υαράγοντεσ που επιδροφν ςτθ διάρκεια του λυκαυγοφσ και του λυκόφωτοσ.
10.8 Ωπολογιςμόσ χρόνων ζναρξθσ λυκαυγϊν ι τζλουσ λυκοφϊτων ςε οριςμζνο ςτίγμα με χριςθ
των πλθροφοριϊν που παρζχει το ΑΟΠΑΡΑΞ.
11. ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΑΛΘΘΘ ΑΝΑΣΟΛΘ Θ ΔΤΘ
11.1 Ψφποσ με τον οποίο υπολογίςκθκαν οι πίνακεσ εφρουσ.
11.2 Υαρατθροφμενο φψοσ Θλίου, όταν το αλθκζσ φψοσ είναι μθδζν.
11.3 Επίδραςθ του πλάτουσ ςτθν ακρίβεια του παρατθρουμζνου Αηιμοφκ κατά τθν αλθκι
ανατολι ι δφςθ Θλίου.
11.4 Εφρεςθ τθσ παραλλαγισ τθσ μαγνθτικισ ι γυροςκοπικισ πυξίδασ με παρατιρθςθ κατά τθν
αλθκι ανατολι ι δφςθ του Θλίου.
11.5 Αδυναμία παρατιρθςθσ τθσ Χελινθσ κατά τθν αλθκι ανατολι ι δφςθ τθσ.
12. ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ ΜΕ ΣΘΝ ΩΡΑ
12.1 Χτοιχεία του τριγϊνου κζςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του Αηιμοφκ με τθν
ϊρα.
12.2 Ωπολογιςμόσ του Αηιμοφκ:
α) Πε πίνακεσ ολοκλθρωμζνων ςτοιχείων ειςόδου και τριπλι παρεμβολι.
β) Mε τουσ πίνακεσ ABC.
12.3 Χφγκριςθ τθσ ακρίβειασ των Αηιμοφκ που υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ
παράγραφο.
12.4 Υαρατιρθςθ του Αηιμοφκ για εφρεςθ τθσ παραλλαγισ των πυξίδων. Απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ
για τθν ακρίβεια τθσ παρατιρθςθσ.
12.5 Ωπολογιςμόσ τθσ παραλλαγισ μαγνθτικισ ι γυροςκοπικισ πυξίδασ με τθν παρατιρθςθ
οποιουδιποτε ςϊματοσ.
13. ΓΡΑΜΜΕ ΘΕΘ ΜΕ ΑΣΡΟΝΟΜΙΚΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
13.1 Γιινθ προβολι ουρανίου ςϊματοσ και κφκλοσ ίςων υψϊν. Αναπαράςταςθ κφκλου φψουσ ςε
Περκατορικό χάρτθ.
13.2 Αντικατάςταςθ τμιματοσ του κφκλου φψουσ με ευκεία. Υροςδιοριςτικό ςθμείο και
κατεφκυνςθ τθσ ευκείασ κζςθσ.
13.3 Χυνκικεσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ είναι παραδεκτι θ χρθςιμοποίθςθ ευκείασ κζςθσ αντί του
κφκλου ίςου φψουσ.
13.4 Πζκοδοσ Marc De Saint Hilaire για τον προςδιοριςμό τθσ ευκείασ κζςθσ.
13.5 Δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ βοθκθτικοφ ςτίγματοσ για απλοποίθςθ των υπολογιςμϊν,
ςχετικοί περιοριςμοί.
13.6 Υροςδιοριςμόσ τθσ ευκείασ κζςθσ με τθ μζκοδο του μικουσ και τθ μζκοδο του πλάτουσ.
13.7 Χφγκριςθ των μεκόδων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου με τθ μζκοδο MARC και λόγοι που
επζβαλαν τθν πλιρθ επικράτθςθ τθσ τελευταίασ.

13.8 Αλθκισ ζννοια του πλάτουσ που βρίςκεται με μεςθμβρινι παρατιρθςθ ι με παρατιρθςθ
του πολικοφ.
13.9 Επίλυςθ του τριγϊνου κζςθσ με πίνακεσ ακεραίων ςτοιχείων ειςόδου (π.χ. Θ.Σ.229 κ.λπ.).
13.10 Επιλογι βοθκθτικοφ ςτίγματοσ και εφρεςθ ακζραιασ LHA.
13.11 Ωπολογιςμόσ του φψουσ. Υαρεμβολι για τθν κλίςθ. Υεριπτϊςεισ που απαιτείται χριςθ τθσ
δεφτερθσ διαφοράσ.
13.12 Ωπολογιςμόσ του Αηιμοφκ. Υαρεμβολι για τθν κλίςθ.
13.13 Εφρεςθ και χαρακτθριςμόσ τθσ διαφοράσ υψϊν. Χάραξθ ευκείασ κζςθσ.
13.14 Υλιρθσ επίλυςθ προβλθμάτων ευκείασ κζςθσ με όλα τα ςϊματα.
13.15 Χφάλματα που επθρεάηουν τθν ακρίβεια των ευκειϊν κζςθσ. Ηϊνθ αβεβαιότθτασ
αςτρονομικισ ευκείασ κζςθσ. Επιρροι τυχαίων ςυςτθματικϊν και ςτακερϊν ςφαλμάτων.
Πζκοδοι ελαχιςτοποίθςι τουσ.
14. ΠΛΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΘ ΜΕΘΜΒΡΙΝΘ ΔΙΑΒΑΘ ΣΟΤ ΘΛΙΟΤ
14.1 Χχζςθ που ςυνδζει το πλάτοσ του παρατθρθτι με τθ ηενικιακι απόςταςθ και τθν κλίςθ ενόσ
ςϊματοσ κατά τθν κλίςθ ενόσ ςϊματοσ κατά τθν άνω και κάτω μεςθμβρινι διάβαςι του.
14.2 Αλθκζσ αηιμοφκ κατά τθ μεςθμβρινι διάβαςθ.
14.3 Πζκοδοι παρατιρθςθσ του φψουσ του Ιλιου κατά τθν άνω μεςθμβρινι διάβαςι του και
ςφγκριςι τουσ.
14.4 Ωπολογιςμόσ του πλάτουσ κατά τθν άνω μεςθμβρινι διάβαςθ του ϋΘλιου.
15. ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΠΟΛΙΚΟΤ
15.1 Ανάλυςθ των διορκϊςεων που παρζχονται ςτο ΑΟΠΑΡΑΞ για τθν αναγωγι του φψουσ του
πολικοφ ςε πλάτοσ ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία ειςόδου ςτουσ πίνακεσ πολικοφ.
15.2 Ωπολογιςμόσ του πλάτουσ με παρατιρθςθ του πολικοφ.
15.3 Ωπολογιςμόσ του αηιμοφκ του πολικοφ με χριςθ των πινάκων του ΑΟΠΑΡΑΞ.
15.4 Εφρεςθ τθσ παραλλαγισ τθσ γυροςκοπικισ ι μαγνθτικισ πυξίδασ με παρατιρθςθ του
πολικοφ.
15.5 Γριγοροσ ζλεγχοσ των πυξίδων με παρατιρθςθ του πολικοφ χωρίσ υπολογιςμό.
16. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΜΙΑ ΕΤΘΕΙΑ ΘΕΘ
16.1 Ευκεία κζςθσ παράλλθλθ ι κάκετθ ςτθν πορεία.
16.2 Ευκεία κζςθσ ςε τυχοφςα κατεφκυνςθ. Εφρεςθ ςτίγματοσ κατ’ εκτίμθςθ.
16.3 Θ ευκεία κζςθσ ωσ γραμμι αςφαλείασ.
16.4 Πεταφορά ευκείασ κζςθσ. Επίδραςθ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων του πλου ςτθ
μεταφερκείςα ευκεία.
16.5 Χυνδυαςμόσ αςτρονομικισ ευκείασ κζςθσ με γραμμζσ κζςθσ που προςδιορίςτθκαν με άλλεσ
μεκόδουσ.
17. ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΔΤΟ Θ ΠΕΡΙΟΣΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΘ
17.1 Χτίγμα με δφο ςχεδόν ταυτόχρονεσ παρατθριςεισ, ευνοϊκζσ ςυνκικεσ, εκτίμθςθ, περιοχισ
αβεβαιότθτασ του ςτίγματοσ.
17.2 Χτίγμα με τρεισ ςχεδόν ταυτόχρονεσ παρατθριςεισ.
17.3 Ψρίγωνο αβεβαιότθτασ τριϊν ευκειϊν κζςθσ, πικανό ςτίγμα όταν υπάρχει μόνο ςτακερό
ςφάλμα, λόγοι για τουσ οποίουσ είναι προτιμότερο το αηιμοφκ των τριϊν αςτζρων να μθν
βρίςκονται ςτο ίδιο θμικφκλιο.
17.4 Χτίγμα με αςτρονομικζσ παρατθριςεισ μεςολαβοφντοσ πλου. Ειδικι περίπτωςθ ςτίγματοσ
μεςθμβρίασ. Εκτίμθςθ τθσ περιοχισ αβεβαιότθτασ του ςτίγματοσ.
17.5 Χτίγμα μεςολαβοφντοσ πλου με ρεφμα αγνϊςτων ςτοιχείων.
17.6 Χριςθ πινάκων Θ.Σ.249 VOL.I. Ακρίβεια πινάκων.
18. ΠΑΛΙΡΡΟΙΕ – ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
18.1 Γενικι περιγραφι του φαινομζνου τθσ παλίρροιασ. Ψφποι παλιρροιϊν.
18.2 Υαλιρροιϊν ςυηυγίων, παλίρροια τετραγωνιςμϊν, φψοσ παλίρροιασ, πλιμμθ και ρθχεία,
μζςθ πλιμμθ ςυηυγιϊν, μζςθ πλιμμθ τετραγωνιςμϊν, μζςθ ρθχεία ςυηυγιϊν, μζςθ ρθχεία
τετραγωνιςμϊν, εφροσ παλίρροιασ (οριςμοί).

18.3 Ωπολογιςμόσ του εφρουσ παλίρροιασ ςτισ ςυηυγίεσ και τετραγωνιςμοφσ για κφριουσ και
δευτερεφοντεσ λιμζνεσ.
18.4 Εφρεςθ των προβλεπόμενων ωρϊν και υψϊν πλιμμθσ και ρθχείασ ςε πρωτεφοντεσ και
δευτερεφοντεσ λιμζνεσ.
18.5 Χριςθ πινάκων και καμπυλϊν παλιρροιϊν για τον υπολογιςμό του φψουσ ςε ϊρα ανάμεςα
ςτθν πλιμμθ και τθ ρθχεία ςε κφριο και δευτερεφοντα λιμζνα ι τθν ϊρα που θ παλίρροια κα ζχει
οριςμζνο φψοσ.
18.6 Χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων, που παρζχουν οι ναυτικοί χάρτεσ, οι πίνακεσ ι οι άτλαντεσ
παλιρροιακϊν ρευμάτων για τον υπολογιςμό τθσ κατεφκυνςθσ και ζνταςθσ παλιρροιακοφ
ρεφματοσ ςε οριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα.
18.7 Ανϊμαλα κφματα Ρ.Α. ακτϊν τθσ Ρ. Αφρικισ.
18.8 Ωκεανογραφικό φαινόμενο El Nino.
19. ΠΛΟΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ
19.1 Ωπολογιςμόσ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςθμείων ςτο ίδιο παράλλθλο πλάτουσ.
19.2 Ψρίγωνο αυξομερϊν πλατϊν και τφποσ επίλυςισ του.
19.3 Ωπολογιςμόσ λοξοδρομικισ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςτιγμάτων.
19.4 Ειδικι περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου όταν θ τεταρτοκυκλικι λοξοδρομικι
πορεία πλθςιάηει τισ 90ο.
19.5 Ψρίγωνο ορκοδρομίασ.
19.6 Ωπολογιςμόσ τθσ ορκοδρομικισ απόςταςθσ και του ορκοδρομικοφ κζρδουσ.
19.7 Σρκοδρομία με γνωμονικό χάρτθ.
19.8 Χάραξθ ορκοδρομίασ ςε Περκατορικό χάρτθ.
19.9 Ωπολογιςμόσ ςυντεταγμζνων κορυφαίου ςθμείου ορκοδρομίασ.
19.10 Πζτρθςθ ςυντεταγμζνων κορυφαίου ςθμείου.
19.11 Πζκοδοι τιρθςθσ ορκοδρομίασ.
19.12 Πε γνωμονικό χάρτθ και φφλλο υποτφπωςθσ.
19.13 Πε χριςθ πινάκων αηιμοφκ.
20. ΧΕΔΙΑΘ ΠΛΟΤ Ε ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΠΛΟΘΓΘΘ – ΕΚΣΕΛΕΘ ΧΕΔΙΑΜΕΝΟΤ ΠΛΟΤ
20.1 Οόγοι που επιβάλλουν τθ ςχεδίαςθ του πλου.
20.2 Αξιοποίθςθ όλων των βοθκθμάτων ναυτιλίασ που διακζτει το πλοίο. Ξακοριςμόσ
εναλλακτικϊν λφςεων για κάποια απ’ αυτά.
20.3 Διαγράμματα και πίνακεσ ελικτικϊν ιδιοτιτων.
20.4 Υροςδιοριςμόσ του ςθμείου χειριςμοφ πθδαλίου (Wheel Over Position–WOP), όταν υπάρχει
ρεφμα και όταν δεν υπάρχει ρεφμα.
20.5 Χριςθ του δρομζα διοπτεφςεων radar για τιρθςθ ςτον άξονα διαφλου, που ςθμαίνεται με
ςθμαντιρεσ.
20.6 Χάραξθ παράλλθλου δείκτθ για ζλεγχο πλου ςε ίχνοσ που είναι τεκλαςμζνθ γραμμι ι
καμπφλθ.
20.7 Θ ακρίβεια ναυςιπλοΐασ ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του ΛΠΣ για τθ κζςπιςθ προδιαγραφϊν
ακριβείασ για τθ ναυςιπλοΐα.
20.8 Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τισ απαιτιςεισ ακριβείασ.
20.9 Φάςεισ ταξιδιοφ.
20.10 Ξακοριςμόσ των προδιαγραφϊν ακριβείασ.
20.11 Επεξιγθςθ των πινακοποιθμζνων ςτοιχείων ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο, τθν απαιτοφμενθ
ακρίβεια και του χρθςιμοποιοφμενου μζςου αποκτιςεωσ του ςτίγματοσ.
20.12 Επίλυςθ αςκιςεων για τθν εφρεςθ του χρονικοφ διαλείμματοσ και τθσ αςφαλοφσ
απόςταςθσ διελεφςεωσ από τον πλθςιζςτερο κίνδυνο ανάλογα με το χρθςιμοποιοφμενο μζςο
(LOP) για τθν οπτικι ναυςιπλοΐα, Radar/ARPA, Astro - Fix και δορυφορικι ναυςιπλοΐα.
20.13 Επίλυςθ αςκιςεων για τθν αξιοπιςτία τθσ κζςεωσ του πλοίου ανάλογα με τθ
χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο αποκτιςεϊσ του.
21. ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΩΙΒΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ
21.1 Υροετοιμαςία πριν τθν εγκατάλειψθ του πλοίου.

21.2 Επιλογι τθσ πορείασ που κα ακολουκιςει θ βάρκα.
21.3 Χθμαςία τθσ αναμζτρθςθσ και τθσ τιρθςθσ θμερολογίου.
21.4 Ψρόποι προςδιοριςμοφ τθσ κατεφκυνςθσ και τθσ απόςταςθσ που διανφκθκε.
21.5 Δυνατότθτεσ χρθςιμοποίθςθσ μεκόδων αςτρονομικισ ναυτιλίασ.
21.6 Υροςζγγιςθ ςτθν ξθρά.
22. ΤΣΘΜΑΣΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΟΤ ΝΑΤΣΙΛΛΟΜΕΝΟΤ
22.1 Ψοπικζσ αγγελίεσ.
22.2 Υαγκόςμιο Χφςτθμα Αγγελιϊν ςτουσ Ραυτιλλομζνουσ (Worldwide Navigational Warning
System). NAVAREAS.
22.3 Aμερικάνικο ςφςτθμα Hydrolants & Hydropacs.
22.4 Mζκοδοι ενθμζρωςθσ κατά τθ διάρκεια του πλου.
22.5 Πζκοδοι ενθμζρωςθσ κατά τθ διάρκεια του πλου μζςω δορυφορικϊν ςυςτθμάτων.
23. ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
23.1 Υθγζσ μετεωρολογικϊν και ωκεανογραφικϊν πλθροφοριϊν *πλοθγοί (PILOT BOOKS), χάρτεσ
(PILOT ι ROUTING κ.λπ.)+.
23.2 Χτατιςτικι ζννοια των ςτοιχείων που παρζχονται. Χθμαςία του αρικμοφ παρατθριςεων, ςτισ
οποίεσ βαςίηονται τα ςτοιχεία.
23.3 Αναγνϊριςθ των ςτοιχείων που παρζχονται ςτισ παραπάνω εκδόςεισ.
24. ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΑΞΙΔΙΟΤ
Χχεδιαςμόσ ταξιδίου με αναφορά ςτο ΛΠΣ RESOLUTION A.893(21) GUIDELINES FOR VOYAGE
PLANNING, όπωσ τροποποιικθκε, και πιο ςυγκεκριμζνα:
24.1 Χτόχοι ςχεδιαςμοφ.
24.2 Ευκφνθ ςχεδιαςμοφ.
24.3 Χκελετόσ ςχεδιαςμοφ.
24.4 Χειρά εργαςιϊν ςχεδιαςμοφ
24.5 Εργαςίεσ πάνω ςτον χάρτθ
α) Απαγορευμζνεσ περιοχζσ
β) Βάκθ αςφαλείασ
γ) Υερικϊρια αςφαλείασ
δ) Χθμεία αλλαγισ πορείασ
ε) Αποςτάςεισ αςφαλείασ
ςτ) Ακυρϊςεισ και αντιξοότθτεσ
η) Αντιξοότθτεσ και προβλζψεισ
θ) Χθμεία αναφοράσ
κ) Χυχνότθτα ςτιγμάτων
ι) Καλάςςια ςιμανςθ
24.6 Σμάδα γζφυρασ.
24.7 Θκικό ομάδασ γζφυρασ.
24.8 Σργάνωςθ γζφυρασ.
24.9 Διάφορεσ ζννοιεσ (βφκιςμα, επιβφκιςθ, αλλθλεπίδραςθ, περικϊριο αςφαλείασ κάτω από
τθν τρόπιδα κ.λπ.).
24.10 Χυςτάςεισ ςτουσ Α/Φ γζφυρασ.
24.11 Υροετοιμαςία για ταξίδι.
24.12 Ζλεγχοσ ναυτιλιακϊν ςυςκευϊν και οργάνων.
24.13 Ενζργειεσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ επείγοντοσ.
α) Βλάβθ κφριασ μθχανισ.
β) Βλάβθ ςυςτιματοσ πθδαλιουχιςεωσ.
γ) Βλάβθ ςτθν πυξίδα.
δ) Βλάβθ ςτον τθλζγραφο.
ε) Χφγκρουςθ. Αρχικζσ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιοφνται μετά από ςφγκρουςθ,
αρχικι εκτίμθςθ και ζλεγχοσ ηθμιϊν.

ςτ) Υροςάραξθ. Αρχικζσ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιοφνται μετά από
προςάραξθ, αρχικι εκτίμθςθ και ζλεγχοσ ηθμιϊν.
η) Φωτιά.
θ) Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα.
24.14 Ζντυπα ςχεδιαςμοφ ταξιδίου.
24.15 Χχεδίαςθ και εκτζλεςθ πλου ςτον θλεκτρονικό χάρτθ (ECDIS).
24.16 Χχεδίαςθ, εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ ταξιδίου.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 Υροεγκατεςτθμζνουσ θλεκτρονικοφσ χάρτεσ ναυςιπλοΐασ.
 Υροεγκατεςτθμζνο Ραυτικό ΑΟΠΑΡΑΞ για εφρεςθ Ωρικϊν γωνιϊν – κλιςεων –
Πεςθμβρινϊν διαβάςεων – Ανατολισ – Δφςθσ – Ουκαυγοφσ – Ουκόφωτοσ και λοιπϊν
ςτοιχείων ουράνιων ςωμάτων.
 Χχεδίαςθσ και μεταβολισ πορειϊν και ςθμείων αλλαγισ πορείασ (Way Points ςτθν
Σρκοδρομία και Οοξοδρομία).
 Οιψθ διοπτεφςεων, αποςτάςεων για εφρεςθ ςτιγμάτων και κζςεων ςε ακτοπλοΐα.
 Ειςαγωγι εξωτερικϊν δυνάμεων (ρεφματοσ και ανζμου) για τθν εφρεςθ και αντιςτάκμιςθ
ζκπτωςθσ του πλοίου με δυνατότθτα ειδοποίθςθσ όταν μεγαλϊνει θ ζκπτωςθ πζραν των
επικυμθτϊν ορίων).
 Χφνδεςθ με πυξίδα και εφρεςθ Υαραλλαγισ και Υαρεκτροπισ τθσ πυξίδασ μζςω
προεγκατεςτθμζνων πινάκων ABC, Εφρουσ (True Amplitudes), Χφγχρονθσ Απόκλιςθσ.
 Εφρεςθ ςτοιχείων ΕΚ (ϋΩψθ και Αηιμοφκ) μζςω προεγκατεςτθμζνων πινάκων ΘΣ 229 ςε
ςυνδυαςμό με το ΑΟΠΑΡΑΞ.
 Αντιςτοιχία ςυντεταγμζνων γιινθσ και ουράνια ςφαίρασ, κινιςεισ ουρανίων ςωμάτων,
Υλανθτϊν–Απλανϊν και αςτεριςμϊν.
 Υροςομοίωςθ των Ρόμων του Ξζπλερ.
 Υροςομοίωςθ των δυνάμεων που επιδροφν ςτθ Γθ από τον Ιλιο και τθν Χελινθ κατά τθν
κίνθςι τουσ και εφρεςθ φψουσ τθσ παλίρροιασ για οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα.
 Υροεγκατάςταςθ όλων των Sailing Direction books, Mariners Handbook, Ocean Passage of
the World, για εφρεςθ πλθροφοριϊν ταξιδίου.
 Υλιρεσ ζντυπο Χχεδίου ταξιδιοφ (Voyage plan) για ςυμπλιρωςθ προσ εξάςκθςθ.
 Υίνακεσ για εφρεςθ πλάτουσ με τον πολικό και αηιμοφκ.
 Φάςεισ Χελινθσ, κίνθςθσ πλανθτϊν και δορυφόρων τουσ με τισ τροχιζσ τουσ, κακϊσ και
κζςεισ αυτϊν κατά το φαινόμενο των εκλείψεων.
 Φαινόμενο και φυςικό μζγεκοσ απλανϊν και πλανθτϊν.
 Ψροχιζσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πλανθτϊν και ζνδειξθ τθσ γωνίασ αποχισ τουσ.
 Φαινόμενθ θμεριςια και ετιςια κίνθςθ του Θλίου με ζνδειξθ των εποχϊν και κλίςεων των
ακτίνων του.
 Αςτρικόσ και ςυνοδικόσ μινασ.
 Ψροχιά Θλίου επί τθσ εκλειπτικισ και τροχιά τθσ Χελινθσ ςε ςχζςθ με τθν εκλειπτικι.
Επεξιγθςθ του φαινομζνου των εκλείψεων.
 Υροςδιοριςμόσ τθσ πορείασ πυξίδασ για να αντιςτακμιςτεί θ επίδραςθ του ρεφματοσ
(παλιρροιακοφ ι κυκλοφορίασ) και του ανζμου.
 Υροςδιοριςμόσ κατεφκυνςθσ και ταχφτθτασ του ρεφματοσ που επζδραςε μεταξφ δφο
ςτιγμάτων.
 Αςκιςεισ που περιλαμβάνουν επίδραςθ ρεφματοσ και ανζμου.
 Υορεία και ταχφτθτα ωσ προσ τον βυκό. Ωποτφπωςθ και εκτίμθςθ ςτίγματοσ.
 Διζλευςθ ςε οριςμζνθ απόςταςθ από ςθμείο.
 Ϊρα άφιξθσ ςε οριςμζνο ςθμείο. Υροχπολογιςμόσ ϊρασ εμφάνιςθσ φάρου όταν υπάρχει
ρεφμα και ζκπτωςθ λόγω ανζμου.


























Εφρεςθ απαιτοφμενθσ ταχφτθτασ για τθν άφιξθ ςε οριςμζνο ςθμείο και οριςμζνθ ϊρα,
όταν υπάρχει ρεφμα και ζκπτωςθ λόγω ανζμου.
Χτίγματα μεςολαβοφντοσ πλου.
Διαπίςτωςθ φπαρξθσ ρεφματοσ με διοπτεφςεισ ενόσ αντικειμζνου.
Χτίγματα με παρατθριςεισ radar. Αναγνϊριςθ ςτόχων.
Χτίγμα με οριηόντιεσ γωνίεσ, κακϊσ και με οριηόντια γωνία και διόπτευςθ.
Χάραξθ και χρθςιμοποίθςθ παράλλθλου δείκτθ (PARALLEL INDEXING) για τθν τιρθςθ
ευκφγραμμου ίχνουσ.
Χφνκετα προβλιματα ακτοπλοΐασ.
Ενθμζρωςθ χαρτϊν και φαροδεικτϊν.
Εφρεςθ παραλλαγισ:
o α) Πε διοπτεφςεισ τριϊν ςθμείων.
o β) Πε δφο αποςτάςεισ και μία διόπτευςθ.
Χριςθ γραμμϊν κζςθσ αςφαλείασ.
Χφνκετα προβλιματα ακτοπλοΐασ, ςτα οποία κα χρθςιμοποιοφνται και μζκοδοι
ραδιοναυτιλίασ.
Επιλογι κατάλλθλων διαδρομϊν, τρόπων προςζγγιςθσ ςτθν ακτι και ςθμείων
αγκυροβολίασ, ϊςτε να διευκολφνεται θ παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλοφσ εξζλιξθσ του
πλου με καλζσ και κακζσ ςυνκικεσ ορατότθτασ, ανάλογα με τα βοθκιματα ναυτιλίασ που
διακζτει ςτο πλοίο.
Υλουσ προσ οριςμζνο ςθμείο και αγκυροβολία ς’ αυτό χωρίσ βοικεια radar.
Χάραξθ κφκλου περιφοράσ αγκυροβολίασ πλοίου - ζλεγχοσ ςτακερότθτασ αγκυροβολίασ.
Χριςθ του παράλλθλου δείκτθ (PARALLEL INDEX) για τθν εκτζλεςθ των παρακάτω:
o α) Διάπλουσ διαφλων, όταν το ίχνοσ του πλοίου είναι τεκλαςμζνθ γραμμι και όταν
ζχει καμπυλόγραμμο τμιμα.
o β) Υλουσ προσ οριςμζνο ςθμείο και αγκυροβολία ς’ αυτό.
Χριςθ γραμμϊν κζςθσ αςφαλείασ.
Χφνκετα προβλιματα ακτοπλοΐασ, ςτα οποία κα χρθςιμοποιοφνται και μζκοδοι
ραδιοναυτιλίασ.
Επιλογι κατάλλθλων διαδρομϊν, τρόπων προςζγγιςθσ ςτθν ακτι και ςθμείων
αγκυροβολίασ, ϊςτε να διευκολφνεται θ παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλοφσ εξζλιξθσ του
πλου με καλζσ και κακζσ ςυνκικεσ ορατότθτασ, ανάλογα με τα βοθκιματα ναυτιλίασ που
διακζτει το πλοίο.
Υλουσ προσ οριςμζνο ςθμείο και αγκυροβολία ςε αυτό χωρίσ βοικεια radar.
Χάραξθ κφκλου περιφοράσ αγκυροβολίασ πλοίου - ζλεγχοσ ςτακερότθτασ αγκυροβολίασ.
Χριςθ του παράλλθλου δείκτθ (PARALLEL INDEX) για τθν εκτζλεςθ των παρακάτω:
α) Διάπλουσ διαφλων, όταν το ίχνοσ του πλοίου είναι τεκλαςμζνθ γραμμι και όταν
ζχει καμπυλόγραμμο τμιμα.
β) Υλουσ προσ οριςμζνο ςθμείο και αγκυροβολία ς’ αυτό.

ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΠΑΚΘΠΑ Β02
ARPA – ΣΘΡΘΘ ΦΤΛΑΚΘ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
5
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 75 ΘΕΩΡΙΑ
45 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
30
κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει:
α) Γνϊςθ ςε βάκοσ του περιεχομζνου, εφαρμογϊν και
ςκοποφ των Διεκνϊν Ξανονιςμϊν Αποφυγισ Χυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα (ΔΞΑΧ).
β) Γνϊςθ ςε βάκοσ των βαςικϊν αρχϊν, που πρζπει να παρατθροφνται για τθν τιρθςθ

αςφαλοφσ φυλακισ γζφυρασ.
γ) Λκανότθτα να τθροφν τθν πορεία του πλοίου με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ τιρθςθσ
πορείασ των πλοίων, και
δ) γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν λειτουργίασ του Radar και των βοθκθμάτων αυτόματθσ
υποτφπωςθσ (ARPA) και ικανότθτα να εφαρμόηουν τουσ Διεκνείσ Ξανονιςμοφσ
Αποφυγισ Χυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα και τισ τεχνικζσ υποτφπωςθσ.
Σρόποσ
Θ διδαςκαλία πρϊτου κεφαλαίου πρζπει να πραγματοποιείται με
Διδαςκαλίασ διαλζξεισ και κυρίωσ με επιδείξεισ (χριςθ επιτραπζηιων μοντζλων,
μαγνθτικϊν πινάκων, προβολζων διαφανειϊν, προβολζων φϊτων
πλοίου ι και άλλων τρόπων). Χτισ τελικζσ εξετάςεισ αυτοφ του τμιματοσ
εξετάηονται εκτόσ των άλλων και όλοι οι κανόνεσ και τα Υαραρτιματα
των ΔΞΑΧ.
Θ πρακτικι εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν ςτο RADAR/ARPA πρζπει να
γίνεται, όπου είναι δυνατόν, ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ αίκουςεσ ανά
ομάδεσ των ζξι (6) ςπουδαςτϊν ανά πλοίο.
Ρα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που
χρθςιμοποιοφνται.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, ςυςκευι ARPA.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Ψο τμιμα του ΔΞΑΧ απαιτεί 90% επιτυχία
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. ΤΚΕΤΕ ARPA (AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS)
1.1 Ψα κυριότερα ςυςτιματα ARPA.
1.2 Απαιτιςεισ, δυνατότθτεσ και περιοριςμοί.
1.3 Ανίχνευςθ των ςτόχων.
1.4 Απόκτθςθ των ςτόχων (χειροκίνθτθ και αυτόματθ απόκτθςθ των ςτόχων).
1.5 Υαρακολοφκθςθ των ςτόχων.
1.6 Ενδείκτθσ ARPA. Διαφορετικζσ μζκοδοι επίδειξθσ πλθροφοριϊν [(Vectors, graphics, digital
read-out, Potential Points of Collision (PPCs), Predicted Areas of Danger (PADs]).
1.7 Υλθροφορίεσ ςε αλφαρικμθτικι μορφι.
1.8 Υροειδοποιθτικά ςιματα.
1.9 Επιχειρθςιακά προειδοποιθτικά ςιματα.
1.10 Υροειδοποιθτικά ςιματα τθσ ςυςκευισ.
1.11 Δοκιμαςτικόσ χειριςμόσ.
1.12 Ακρίβεια των αποτελεςμάτων.
1.13 Υλθροφορίεσ που απαιτεί το ARPA.
1.14 Διόπτευςθ και απόςταςθ του ςτόχου.
1.15 Υορεία του πλοίου μασ.
1.16 Ψαχφτθτα του πλοίου μασ (ταχφτθτα ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ/διαμικθσ ταχφτθτα ωσ προσ
τθ μάηα του νεροφ/ταχφτθτα ωσ προσ τον βυκό/διαμικθσ ταχφτθτα ωσ προσ τον βυκό).
1.17 Επίδραςθ του λόγου ταχυτιτων ςτα PPCs και τα PADs.
1.18 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των ενδεικτϊν ARPA.
1.19 Ξφκλοσ καταγραφισ (κβαντιςμόσ κατά απόςταςθ/κβαντιςμόσ κατ’ αηιμοφκ).
1.20 Ξφκλοσ αναγνϊςεωσ.
1.21 Βρόγχοσ παρακολουκιςεωσ.
1.22 Χφάλματα, περιοριςμοί και προφυλάξεισ.
1.23 Χφάλματα διοπτεφςεωσ, αποςτάςεωσ, πορείασ και ταχφτθτασ.
1.24 Χφάλματα που δθμιουργοφνται ςτο ARPA (εξομαλφνςεωσ, Θ/Ω, διανυςμάτων, ψευδείσ
πλθροφορίεσ, διακοπι παρακολουκιςεωσ).

1.25 Χφάλματα παρερμθνείασ των πλθροφοριϊν ARPA.
1.26 Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ του ARPA.
1.27 Διαδικαςία εκκινιςεωσ του ARPA.
1.28 Απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ςε ό,τι αφορά τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευισ ARPA, όπωσ
προβλζπονται από τον ΛΠΣ.
1.29 Επιχειρθςιακοί ζλεγχοι του ςυςτιματοσ.
α) Χριςθ προγραμμάτων αυτοδιάγνωςθσ του ςυςτιματοσ.
β) Χριςθ προγραμμάτων για ζλεγχο τθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με γνωςτζσ λφςεισ.
γ) Ζλεγχοσ λειτουργίασ που περιλαμβάνει τθ δοκιμι χειριςμοφ με χειροκίνθτθ
υποτφπωςθ.
δ) Ενζργειεσ ςτθν περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ARPA.
1.30 Ξίνδυνοι υπερεμπιςτοςφνθσ ςτο ARPA.
α) Θ χριςθ του ARPA δεν απαλλάςςει τον αξιωματικό φυλακισ απ’ τθν ανάγκθ
ςυμμόρφωςθσ με τισ βαςικζσ αρχζσ τιρθςθσ φυλακισ.
β) Δεν πρζπει να βαςιηόμαςτε μόνο ςτα επιχειρθςιακά alarms για τθν παρουςία άλλων
πλοίων ι τθν ανάπτυξθ κατάςταςθσ επικίνδυνθσ ςυμπλθςίαςθσ.
γ) Πικρζσ προεκτιμϊμενεσ αποςτάςεισ διζλευςθσ πρζπει να αντιμετωπίηονται με
δυςπιςτία.
δ) Ψα alarms των αιςκθτιρων ειςαγωγισ ςτοιχείων λειτουργοφν μόνον εάν διακοπεί θ
ειςαγωγι και δεν ανταποκρίνονται ςε ανακριβείσ ειςαγωγζσ.
1.31 Εφαρμογι των Διεκνϊν Ξανονιςμϊν Αποφυγισ Χυγκροφςεων
α) Ανάλυςθ τθσ παρουςιαηόμενθσ κατάςταςθσ, προςδιοριςμόσ και εκτζλεςθ χειριςμϊν
για τθν αποφυγι επικίνδυνθσ ςυμπλθςίαςθσ.
β) Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ που προκφπτει και ανάλθψθ τθσ αρχικισ πορείασ και
ταχφτθτασ όταν αυτό είναι αςφαλζσ.
2. ΣΘΡΘΘ ΦΤΛΑΚΘ
2.1 Επεξιγθςθ τθσ εφαρμογισ των κανόνων όπωσ προςδιορίηονται ςτον Ξανόνα 1.
2.2 Υροςδιοριςμόσ του όρου «Χφςτθμα Διαχωριςμοφ Καλάςςιασ Ξυκλοφορίασ».
2.3 Ωποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ όπωσ προςδιορίηεται ςτον Ξανόνα 2.
2.4 Υεριγραφι και επεξιγθςθ παραδειγμάτων προλθπτικϊν μζτρων, τα οποία μπορεί να
απαιτοφνται από τθ ςυνικθ ναυτικι πρακτικι ι από τισ ειδικζσ ςυνκικεσ ςυγκεκριμζνθσ
περιςτάςεωσ.
2.5 Υαραδείγματα περιπτϊςεων, τα οποία δεν κακιςτοφν τθν τιρθςθ των κανονιςμϊν αναγκαία.
2.6 Επεξιγθςθ γενικϊν οριςμϊν, οι οποίοι εφαρμόηονται ςτουσ ΔΞΑΧ, με παραδειγμάτα.
2.7 Επεξιγθςθ του όρου «Υλοίο εμποδιηόμενο από το βφκιςμά του».
2.8 Διάκριςθ μεταξφ «εν πλω» (under way) και «κινοφμενου» (making way) πλοίου.
2.9 Επεξιγθςθ του «κατάλλθλθ επιτιρθςθ» και ερμθνεία του όρου «πλιρθσ εκτίμθςθ τθσ
κατάςταςθσ και του κινδφνου τθσ ςφγκρουςθσ».
2.10 Χριςθ πλθροφοριϊν από τον εξοπλιςμό ναυςιπλοΐασ για τθ διατιρθςθ αςφαλοφσ τιρθςθσ
φυλακισ ναυςιπλοΐασ.
2.11 Γνϊςθ τεχνικϊν τυφλισ πλοιγθςθσ.
2.12 Χριςθ αναφοράσ ςχετικά με τισ Γενικζσ Διατάξεισ για τα Χυςτιματα Αναφορϊν του Υλοίου
και τισ διαδικαςίεσ VTS.
2.13 Ερμθνεία τθσ χριςθσ του radar ςε ςυςχετιςμό με τον Ξανόνα 5.
2.14 Ερμθνεία του όρου «αςφαλισ ταχφτθτα».
2.15 Υεριγραφι και ερμθνεία, με αναφορά ςε υποκζςεισ δικαςτθρίων, του «κατάλλθλοσ και
αποτελεςματικόσ χειριςμόσ» και του «μζςα ςε οριςμζνθ για τισ επικρατοφςεσ περιςτάςεισ και
ςυνκικεσ απόςταςθ».
2.16 Υαράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτον προςδιοριςμό τθσ αςφαλοφσ
ταχφτθτασ.
2.17 Ερμθνεία του πϊσ θ χριςθ του radar επθρεάηει τον προςδιοριςμό τθσ αςφαλοφσ ταχφτθτασ.
2.18 Ερμθνεία του τι ςθμαίνει «κίνδυνοσ ςφγκρουςθσ».

2.19 Υεριγραφι τθσ κατάλλθλθσ χριςθσ του radar ςτον προςδιοριςμό του αν υπάρχει κίνδυνοσ
ςφγκρουςθσ.
2.20 Ερμθνεία τθσ ανάλθψθσ κινδφνων ςτθ λιψθ αποφάςεων βαςιςμζνων ςε αςαφείσ
πλθροφορίεσ με παράκεςθ παραδειγμάτων από καλι ορατότθτα μζχρι τθ χριςθ του radar.
2.21 Υαρουςίαςθ με τθ χριςθ παραδειγμάτων από υποκζςεισ δικαςτθρίων του πϊσ θ παράλειψθ
εκτζλεςθσ υποτφπωςθσ μπορεί να οδθγιςει ςτθ μθ εκτίμθςθ ανάπτυξθσ επικίνδυνθσ
κατάςταςθσ.
2.22 Υαρουςίαςθ των παρακάτω ενεργειϊν για τθν αποφυγι τθσ ςυγκροφςεωσ, που
αναφζρονται ςτον Ξανόνα 8, με τθν παράκεςθ παραδειγμάτων από αποφάςεισ δικαςτθρίων:
α) Χαφισ, ζγκαιροσ, ζκδθλοσ και αμζςωσ αντιλθπτόσ χειριςμόσ.
β) Αλλαγι πορείασ μόνον.
γ) Διζλευςθ ςε αςφαλι απόςταςθ.
δ) Ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του χειριςμοφ.
ε) Ελάττωςθ ταχφτθτασ.
ςτ) Ακινθτοποίθςθ του πλοίου.
2.23 Επεξιγθςθ του Ξανόνα 9 με:
α) Υροςδιοριςμό των όρων «ςτενόσ δίαυλοσ» και «καλάςςιοσ διάδρομοσ».
β) Υεριγραφι του πϊσ πλζουμε κατά μικοσ τθσ κατεφκυνςθσ ενόσ ςτενοφ διαφλου.
γ) Υεριγραφι τθσ ναυςιπλοΐασ μικρϊν ςκαφϊν και ιςτιοφόρων ςε ζναν ςτενό δίαυλο.
δ) Υαράκεςθ των περιοριςμϊν ςτθ διαςταφρωςθ (κροςάριςμα) του ςτενοφ διαφλου ι
καλαςςίου διαδρόμου.
ε) Υεριγραφι τθσ επαφισ με πλοία που αςχολοφνται με αλιεία.
ςτ) Υαράκεςθ τθσ διαδικαςίασ προςπεράςματοσ ςε ςτενό δίαυλο.
η) Υεριγραφι των χειριςμϊν που πρζπει να γίνονται κοντά ςε ςτροφι ςτενοφ διαφλου ι
καλαςςίου διαδρόμου.
2.24 Υροςδιοριςμόσ των όρων «λωρίδα κυκλοφορίασ», «ηϊνθ ι γραμμι διαχωριςμοφ»,
«παράκτια ηϊνθ κυκλοφορίασ».
2.25 Υεριγραφι του τρόπου ναυςιπλοΐασ ς’ ζνα ςφςτθμα διαχωριςμοφ καλάςςιασ κυκλοφορίασ
με αναφορά ςε:
α) Είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο ςφςτθμα διαχωριςμοφ καλάςςιασ κυκλοφορίασ.
β) Είςοδοσ και ζξοδοσ ςτισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ.
γ) Διαςταφρωςθ λωρίδων.
δ) Χριςθ τθσ ηϊνθσ παράκτιασ κυκλοφορίασ.
ε) Διαςταφρωςθ των διαχωριςτικϊν γραμμϊν ι είςοδοσ ςτθ ηϊνθ διαχωριςμοφ εκτόσ από
διαςταφρωςθ, είςοδο ι ζξοδο ςτθ λωρίδα.
2.26 Απαιτιςεισ για πλοία:
α) Ραυςιπλοΐα ςε περιοχζσ κοντά ςτα άκρα του ςυςτιματοσ διαχωριςμοφ καλάςςιασ
κυκλοφορίασ.
β) Αγκυροβολία.
γ) Πθ χριςθ του ςυςτιματοσ διαχωριςμοφ καλάςςιασ κυκλοφορίασ.
δ) Αλιεία.
2.27 Υλοία, λιγότερο από 20 μζτρα με μικοσ ι ιςτιοφόρα δεν πρζπει να παρεμποδίηουν τθν
αςφαλι διζλευςθ ενόσ μθχανοκινιτου πλοίου που ακολουκεί τθ λωρίδα κυκλοφορίασ.
2.28 Εξαιρζςεισ για πλοία περιοριςμζνθσ ικανότθτασ χειριςμϊν όταν εκτελοφν επιχειριςεισ για:
α) Χυντιρθςθ για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ.
β) Ψοποκζτθςθ, ςυντιρθςθ ι ανζλκυςθ υποβρυχίου καλωδίου.
2.29 Θ ζννοια τθσ «περιοχισ προφυλάξεωσ» (precautionary area).
2.30 Υορείεσ μεγάλων βακϊν και για ποιουσ προορίηονται.
2.31 Επίδειξθ με τθ χριςθ προςομοιωτι ι κατάλλθλου λογιςμικοφ, του κατάλλθλου χειριςμοφ
για τθν αποφυγι τθσ ςφγκρουςθσ πλοίων ενόψει αλλιλων.
2.32 Ξακοριςμόσ του καταφκάνοντοσ πλοίου.

2.33 Χφγκριςθ και ανάλυςθ διαφόρων χειριςμϊν αποφυγισ ςυγκροφςεωσ, οι οποίοι μπορεί να
γίνουν από το καταφκάνον πλοίο.
2.34 Εφαρμογι του Ξανόνα 14 (αντιπλζοντα).
2.35 Εξιγθςθ γιατί το φυλάςςον πλοίο ςε περίπτωςθ διαςταυρϊςεωσ πρζπει, εφόςον οι
ςυνκικεσ το επιτρζπουν, να αποφφγει να διαςταυρϊνεται πλϊρα από το άλλο πλοίο.
2.36 Εφαρμογι του Ξανόνα 15 ςε διαςταυρϊςεισ ςε ςτενοφσ διαφλουσ και λωρίδεσ κυκλοφορίασ.
2.37 Χυςχετιςμόσ του Ξανόνα 16 και του Ξανόνα 8 όςον αφορά τον χειριςμό του φυλάςςοντοσ
πλοίου.
2.38 Εξιγθςθ τθσ κζςθσ του φυλαςςόμενου πλοίου ςε περιπτϊςεισ όπου κίνδυνοσ ςφγκρουςθσ
υπάρχει ανάμεςα ςε περιςςότερα από δφο πλοία.
2.39 Εξιγθςθ τθσ απόφαςθσ για χειριςμό αποφυγισ τθσ ςφγκρουςθσ του φυλαςςόμενου πλοίου.
2.40 Υεριγραφι των ενεργειϊν που πρζπει να γίνουν από το φυλαςςόμενο πλοίο.
2.41 Χειριςμόσ αποφυγισ που πρζπει να γίνει από το φυλαςςόμενο πλοίο.
2.42 Εξιγθςθ ότι μία δυνθτικι κατάςταςθ ςφγκρουςθσ μπορεί να διαιρεκεί ςτα ακόλουκα
τζςςερα ςτάδια.
α) Χε μεγάλθ απόςταςθ, πριν υπάρξει κίνδυνοσ ςφγκρουςθσ αμφότερα τα πλοία είναι
ελεφκερα να κάνουν οποιονδιποτε χειριςμό.
β) Τταν υπάρξει κίνδυνοσ ςφγκρουςθσ, το φυλάςςον πλοίο απαιτείται να κάνει χειριςμό
και το άλλο πλοίο πρζπει να τθριςει πορεία και ταχφτθτα.
γ) Ψο φυλάςςον πλοίο δεν κάνει τον κατάλλθλο χειριςμό.
δ) Θ ςφγκρουςθ δεν μπορεί να αποφευχκεί μόνο με τον χειριςμό του φυλάςςοντοσ.
2.43 Ευκφνεσ μεταξφ πλοίων με αναφορά ςτουσ Ξανόνεσ 18 και 3.
2.44 Ερμθνεία τθσ εφαρμογισ του Ξανόνα 19.
2.45 Χφγκριςθ των Ξανόνων 6 και 19 όςον αφορά τον προςδιοριςμό τθσ αςφαλοφσ ταχφτθτασ.
2.46 Ερμθνεία δικαςτθρίων του όρου «επικίνδυνθ ςυμπλθςίαςθ» (close quarter situation).
2.47 Ερμθνεία δικαςτθρίων του όρου «ναυςιπλοΐα με εξαιρετικι προςοχι».
2.48 Πε τθ χριςθ προςομοιωτι προςδιοριςμόσ του κινδφνου τθσ ςφγκρουςθσ και του
καταλλιλου χειριςμοφ για τθν αποφυγι τθσ ςφγκρουςθσ, ςε περιοριςμζνθ ορατότθτα.
2.49 Εφαρμογι των κανόνων που αφοροφν φανοφσ και ςχιματα του Ξανόνα 21.
2.50 Σρατότθτα φανϊν ςφμφωνα με τον Ξανόνα 22.
2.51 Αναγνϊριςθ φανϊν και ςχθμάτων που φζρονται από οποιονδιποτε τφπο πλοίου, κακϊσ
επίςθσ και επιχείρθςθ ι ςυνκικεσ που αυτά προςδιορίηουν, περιλαμβάνοντασ τα πρόςκετα
ςιματα για αλιευτικά που ψαρεφουν πολφ κοντά μεταξφ τουσ.
2.52 Κζςθ, απόςταςθ και ςκίαςθ των φανϊν.
2.53 Υεριγραφι των ςχθμάτων που απαιτοφνται από τουσ κανόνεσ.
2.54 Υεριγραφι των θχθτικϊν ςθμάτων που χρθςιμοποιοφνται από πλοία ενόψει αλλιλων.
2.55 Υεριγραφι των θχθτικϊν ςθμάτων που χρθςιμοποιοφνται από πλοία ςε περιοχι ι κοντά ςε
περιοχι περιοριςμζνθσ ορατότθτασ.
2.56 Υεριγραφι και χριςθ των ςθμάτων για τθν προςζλκυςθ προςοχισ.
2.57 Χιματα κινδφνου, όπωσ αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα IV των ΔΞΑΧ.
3. ΕΡΜΘΝΕΙΑ/ΕΠΕΞΘΓΘΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ
3.1 Αναφορά/επεξιγθςθ/ερμθνεία διαφόρων περιπτϊςεων ναυτικϊν ατυχθμάτων, ςτα οποία θ
ανεπαρκισ τιρθςθ των κανόνων αςφαλοφσ φυλακισ γζφυρασ προκάλεςε το ατφχθμα
(ςφγκρουςθ ι προςάραξθ) ι ςυνειςζφερε ςτθν πρόκλθςθ τοφτου. Θ βοικεια προςομοιωτι ι
κατάλλθλου λογιςμικοφ για τθν αναπαράςταςθ του ατυχιματοσ κα ιταν επικυμθτι.
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ARPA
4.1 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ εικόνασ παρουςίαςθσ, δυνατότθτα επιλογισ (north up/head up).
4.2 Δυνατότθτα απεικόνιςθσ όλων των κομβίων λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ αναλυτικά.
4.3 Χειροκίνθτθ αυτόματθ επιλογι τθσ ταχφτθτασ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ.
4.4 Επιλογι κλίμακασ αποςτάςεων.
4.5 Εμφάνιςθ ςτοιχείων γυροπυξίδασ.

4.6 Ψrial mode (δυνατότθτα παρουςίαςθσ τθσ επίδραςθσ αλλαγισ πορείασ και ταχφτθτασ του
πλοίου μασ ςτα ςτοιχεία του ςτόχου).
4.7 Εμφάνιςθ ανυςμάτων κίνθςθσ των ςτόχων και αυξομείωςθ αυτϊν, κακϊσ και εναλλαγι
μεταξφ ςχετικϊν και αλθκϊν ανυςμάτων.
4.8 Επίδειξθ χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ απόκτθςθσ ςτόχων.
4.9 Επιλογι ενόσ θ περιςςότερων ςτόχων (target aquire-target select-target cancel) με
παρουςίαςθ όλων των βαςικϊν πλθροφοριϊν του ςτόχου (cpa, tcpa, bearing, speed, course).
4.10 Υαρουςίαςθ προειδοποιθτικϊν ςθμάτων (οπτικά-θχθτικά) ιδιαίτερα παραβίαςθσ cpa-target
lost.
4.11 Υαρουςίαςθ και επίδειξθ δθμιουργίασ κφκλων αςφαλείασ (guard ring) και τομζα αυτόματθσ
απόκτθςθσ ςτόχων, όταν διαςχίηουν τον κφκλο αςφαλείασ.
4.12 Χφγκριςθ ςτοιχείων ςυςκευισ με ςτοιχεία αςκιςεων ςε φφλλο υποτφπωςθσ.
4.13 Χφνδεςθ και εμφάνιςθ ςτοιχείων AIS, ECDIS ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ, δυνατότθτα
εμφάνιςθσ ςτίγματοσ των ςτόχων.
4.14 Αναγνϊριςθ επικίνδυνων ςτόχων, εμφάνιςθ history track.
5. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΘΡΘΘ ΦΤΛΑΚΘ
5.1 Ξαταςτάςεισ διαςταφρωςθσ πορειϊν.
5.2 Ζλεγχοσ προτεραιότθτασ βάςει κανόνων ΔΞΑΧ.
5.3 Εφαρμογι ςταδίων ςυμπλθςίαςθσ.
5.4 Χρόνοσ χειριςμοφ.
5.5 Διαδικαςίεσ χειριςμοφ υπόχρεου.
5.6 Πθ χειριςμόσ υπόχρεου.
5.7 Χειριςμόσ τελευταίασ ςτιγμισ.
5.8 Σι ανωτζρω καταςτάςεισ ςτο πζλαγοσ.
5.9 Σι ανωτζρω καταςτάςεισ ςτο Χτενό τθσ Πάγχθσ.
5.10 Σι ανωτζρω καταςτάςεισ κατά τθν είςοδο – ζξοδο από λιμάνι.
5.11 Υαράκτια κυκλοφορία που περιλαμβάνει ιςτιοφόρα, πλοία περιοριςμζνθσ ικανότθτασ
χειριςμϊν, ακυβζρνθτα και πλοία εμποδιηόμενα από το βφκιςμά τουσ.

ΧΟΛΗ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΤΡΑ
ΠΑΚΘΠΑ Β03
(BMS-BTM-BRM)
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
6
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 90 ΘΕΩΡΙΑ
45 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
45
κοπόσ – ςτόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ςτο τρίτο εξάμθνο, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν ομαδικά εργαςίεσ γζφυρασ, τισ οποίεσ ζχουν ιδθ διδαχκεί,
χρθςιμοποιϊντασ τον ςχετικό θλεκτρονικό εξοπλιςμό γζφυρασ. Επίςθσ κα πρζπει να
εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ γζφυρασ. Λδιαίτερο βάροσ
κα δοκεί ςτθ διαχείριςθ των ομάδων εργαςίασ γζφυρασ.
Σρόποσ
Κα γίνεται χριςθ του εξοπλιςμοφ προςομοίωςθσ και /ι άλλου
Διδαςκαλίασ αντίςτοιχου, όπου με τισ κατάλλθλεσ εφαρμογζσ κα γίνεται εμπζδωςθ
των γνϊςεων και των εννοιϊν που ζχουν αποκτθκεί μζχρι ςτιγμισ.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, προςομοιωτισ.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1.ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΓΕΦΩΦΑΧ

1.1. Διαχείριςθ πολιτιςμικϊν διαφορϊν και ομοιοτιτων μεταξφ τθσ ομάδασ γζφυρασ. Υολιτιςμικι
ςυνείδθςθ (cultural awareness).
1.2. Ενθμζρωςθ και απολογιςμόσ γνϊςεων (briefing - debriefing).
1.2.1 Σδθγίεσ ςχετικά με το ςχεδιαςμό του ταξιδιοφ
1.2.2 Χθμαςία ςωςτισ αλλθλεπίδραςθσ του πλοθγοφ με τθν ομάδα γεφφρασ. Ψρόποι
επικοινωνίασ.
1.2.3 Ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ γζφυρασ για το πλάνο πλοιγθςθσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ που
επικρατοφν ςτθν περιοχι.
1.2.4 Διαχείριςθ απρόςμενων καταςτάςεων.
1.2.5 Υαροχι όλων των ςχετικϊν πλθροφοριϊν ςτον πλοθγό. Επίδειξθ πρακτικϊν ςωςτισ
επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ από τα μζλθ τθσ ομάδασ γζφυρασ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ
πλοιγθςθσ.
1.3. Υρόκλθςθ του ζχοντοσ τθ διακυβζρνθςθ και απόκριςθ μελϊν τθσ ομάδασ γζφυρασ.
1.4. Διαδικαςία ςωςτισ ενθμζρωςθσ ςχετικά με το πλάνο ταξιδιοφ, επιβεβαίωςθ κατανόθςθσ,
κανάλια επικοινωνίασ.
1.5. Ξφροσ (authority).
1.5.1 Ξατάλλθλοσ ςυντονιςμόσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ γζφυρασ ϊςτε να αποκαταςτακεί
ιςορροπία ανάμεςα ςε αυτοπεποίκθςθ και εξουςία μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ.
1.5.2 Διαμόρφωςθ του επιπζδου αυτοπεποίκθςθσ τθσ ομάδασ γεφφρασ ανάλογα με το επίπεδο
κφρουσ του πλοιάρχου.
1.6. Φόρτοσ εργαςίασ και πίεςθ (workload and stress).
1.6.1 Ξακοριςμόσ προτεραιοτιτων.
1.6.2 Επίδραςθ τθσ παρουςίασ πλοθγοφ ςτο φόρτο εργαςίασ
1.6.3 Χχεδιαςμόσ και πρόβλεψθ του φόρτου εργαςίασ από τον Υλοίαρχο.
1.6.4 Ξατανομι εργαςιϊν ςτα μζλθ τθσ ομάδασ.
2. ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΣΠΑΔΑΧ ΓΕΦΩΦΑΧ
2.1 Υεριγραφι των βαςικϊν αρχϊν ομάδασ γζφυρασ.
2.2 Σι πόροι τθσ γζφυρασ κατανζμονται, εκχωροφνται και ιεραρχοφνται όπωσ απαιτείται, με
ςωςτι προτεραιότθτα για τθν εκτζλεςθ των απαραίτθτων εργαςιϊν.
2.3 Αναφορά ςτο ότι θ τιρθςθ, παράδοςθ και παραλαβι φυλακισ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με
αρχζσ και διαδικαςίεσ.
2.4 Αναφορά ςτο ότι θ κατάλλθλθ επιτιρθςθ πρζπει να πραγματοποιείται πάντοτε και με τζτοιον
τρόπο, ϊςτε να ςυμφωνεί με αποδεκτζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ.
2.5 Αναγνϊριςθ φανϊν, ςχθμάτων και θχθτικϊν ςθμάτων των Διεκνϊν Ξανονιςμϊν Αποφυγισ
Χυγκροφςεων (ΔΞΑΧ).
2.6 Αναφορά ςτο ότι θ ςυχνότθτα και ζκταςθ ελζγχου τθσ κυκλοφορίασ του πλοίου και του
περιβάλλοντοσ είναι ςφμφωνεσ με αποδεκτζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ.
2.7 Αναφορά ςτο ότι πρζπει να τθροφνται κατάλλθλεσ εγγραφζσ για τισ κινιςεισ και ενζργειεσ
ςχετικζσ με τθν αςφαλι ναυςιπλοΐα του πλοίου.
2.8 Εξιγθςθ πϊσ θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια προςδιορίηεται ςαφϊσ οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιόδων που ο πλοίαρχοσ είναι ςτθ γζφυρα και όταν το πλοίο
είναι υπό πλοιγθςθ. Δυναμιςμόσ και θγεςία. Ξατάδειξθ και αναγνϊριςθ αποτελεςματικϊν
θγετικϊν ςυμπεριφορϊν.
2.9 Αναφορά ςτο ότι αποφάςεισ για τροποποίθςθ τθσ πορείασ και/ι τθσ ταχφτθτασ είναι
αμφότερεσ ζγκαιρεσ και ςφμφωνεσ με αποδεκτζσ πρακτικζσ ναυςιπλοΐασ.
2.10 Αναφορά ςτο ότι οι πραγματοποιοφμενεσ διορκϊςεισ ςτθν πορεία και ςτθν ταχφτθτα
διατθροφν τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ.
2.11 Χαφισ επίδειξθ ςυνοπτικϊν επικοινωνιϊν και βεβαιϊςεων (κάκε χρονικι ςτιγμι) ςφμφωνα
με τθ ναυτικι πρακτικι.

2.12 Αναφορά ςτο ότι τα ςιματα χειριςμϊν γίνονται ςε κατάλλθλο χρόνο και είναι ςφμφωνα με
τουσ Διεκνείσ Ξανονιςμοφσ Αποφυγισ Χυγκροφςεων (ΔΞΑΧ) ςτθ κάλαςςα.
2.13 Απόκτθςθ και διατιρθςθ τθσ επίγνωςθσ τθσ κατάςταςθσ. Πζλοσ ι μζλθ τθσ ομάδασ
μοιράηονται ακριβι κατανόθςθ τθσ υφιςτάμενθσ και αναμενόμενθσ κατάςταςθσ ςκάφουσ, τθσ
διαδρομισ πλοιγθςθσ και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.
3. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΣΦΩΡ ΓΕΦΩΦΑΧ
3.1
Αναςκόπιςθ βαςικϊν αρχϊν
3.1.1 Βαςικζσ αρχζσ τιρθςθσ φυλακισ όπωσ ορίηονται ςτθν STCW 2010 Reg.VIII/2 – sec.VIII/2
3.1.2 Αναφορά ςτα δεδομζνα των χαρτϊν.
3.1.3 Ξοινζσ μζκοδοι εφρεςθσ ςτίγματοσ με ακρίβεια
3.1.4 Υρότυπα μζτρθςθσ διόπτευςθσ και απόςταςθσ ςυςκευισ RADAR
3.1.5 Επίδειξθ και χριςθ ναυτικϊν εκδόςεων
3.2. Εξοπλιςμόσ γζφυρασ
3.2.1 Επίδειξθ λειτουργίασ ναυτιλιακϊν οργάνων
3.2.2 Ενδεικτικά ελζγχου χειριςτθρίων γζφυρασ και μθχανισ
3.2.3 Επίδειξθ και χριςθ πλθροφοριϊν μζςω του ςυςτιματοσ ECDIS
3.3. Χυνικεισ χειριςμοί πλοίου
3.4. Επίδραςθ ρεφματοσ και αζρα.
3.5. Υαράμετροι που επθρεάηουν τθ κζςθ του πλοίου ωσ προσ το βυκό.
3.6. Ενθμζρωςθ και απολογιςμόσ γνϊςεων. Πεταφορζσ πλθροφοριϊν κατά τθν αλλαγι φυλακισ
και μεταξφ ομάδασ γζφυρασ και πλοθγοφ.
3.7. Αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν αναφορικά με τθν αλλθλεπίδραςθ πλοίου – βυκοφ – προβλιτασ –
ζτερου πλοίου.
3.8. Αξιοποίθςθ και χριςθ πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν πρόςδεςθ ςε ναφδετο (SBM)
3.9. Χυγκζντρωςθ και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν που επιτρζπουν τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου
ταξιδιοφ.

ΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΠΑΚΘΠΑ Β04
ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΙ ΠΛΟΙΟΤ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
2
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 30 ΘΕΩΡΙΑ
30 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
κοπόσ – τόχοι:
α) Εμπζδωςθ των ςωςτϊν διαδικαςιϊν επικεϊρθςθσ και εντοπιςμοφ ηθμιϊν ςε μζρθ
του πλοίου, που είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αςφάλειά του.
β)Διαδικαςίεσ επιτυχοφσ επικεϊρθςθσ (vetting) και εμπλοκι του αξιωματικοφ
ναυςιπλοΐασ, επικοινωνιϊν και αςφάλειασ, και
γ) διαδικαςίεσ επικεϊρθςθσ Port State και ςφμφωνα με τα διάφορα Memoranda.
Σρόποσ
Υροτείνεται θ χριςθ κάκε είδουσ οπτικοφ υλικοφ, το οποίο προάγει τθν
Διδαςκαλίασ κατανόθςθ των προβλθμάτων που είναι δυνατόν να προκφψουν ςε
διάφορα ςθμεία του πλοίου, κακϊσ και εντφπων ςχετικϊν με τθ
διαχείριςθ των επικεωριςεων. Ρα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία
των όρων που χρθςιμοποιοφνται.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:

1. ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΠΛΟΙΟΤ
1.1 Λκανότθτα επεξιγθςθσ ςχετικά με το ποφ πρζπει να αναηθτθκοφν ηθμιζσ που ςυναντιοφνται
ςυχνά λόγω των λειτουργιϊν φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ διάβρωςθσ και αντίξοων καιρικϊν
ςυνκθκϊν.
1.2 Λκανότθτα διλωςθσ των μερϊν του πλοίου που πρζπει να επικεωροφνται κάκε φορά,
προκειμζνου να καλυφκοφν όλα τα μζρθ ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.
1.3 Υροςδιοριςμόσ αυτϊν των ςτοιχείων τθσ καταςκευισ του πλοίου που είναι καίριασ ςθμαςίασ
για τθν αςφάλεια του πλοίου.
1.4 Υροςδιοριςμόσ των αιτιϊν διάβρωςθσ ςτουσ χϊρουσ του φορτίου και των δεξαμενϊν
ζρματοσ και τρόποι που θ διάβρωςθ μπορεί να εντοπίηεται και να παρεμποδίηεται.
1.5 Γνϊςθ των διαδικαςιϊν διεξαγωγισ των επικεωριςεων.
1.6 Λκανότθτα επεξιγθςθσ του πϊσ κα διαςφαλίηεται ο αξιόπιςτοσ εντοπιςμόσ των ατελειϊν και
των ηθμιϊν.
1.7 Ξατανόθςθ του ςκοποφ του «προχωρθμζνου προγράμματοσ επικεωριςεων».
1.8 IMO Res A.1049(27), κφριεσ απαιτιςεισ «International code on the enhanced program of
inspections during surveys on bulk carriers and oil tankers, 2011 (2011 ESP code)».
1.9 IMO Res A.866(20), κφριεσ απαιτιςεισ «Guidance to ships’ crew and terminal personnel for
bulk carriers inspections».
1.10 Επικεωριςεισ vetting ςτα Δεξαμενόπλοια.
1.11 Ερωτθματολόγια επικεϊρθςθσ VIQ 5 Ship Inspection Report Program ςφμφωνα με τθν
τελευταία ζκδοςι του από τον OCIMF.
1.12 Χθμεία που πρζπει να ελεγχκοφν από τουσ αξιωματικοφσ ναυςιπλοΐασ, επικοινωνιϊν και
αςφάλειασ.
1.13 Επικεωριςεισ Port State Control.
1.14 Ωπάρχοντα memoranda. Χθμεία που πρζπει να προςζχουν οι αξιωματικοί του πλοίου.
1.15 Ξφριεσ απαιτιςεισ του «Procedures for Port State Control» βάςει του IMO Res.A1052(27).

ΧΟΛΗ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄
STCW (2010 A II/1 ) FUNCTION 1
ΤΣΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΧΑΡΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΚΘΠΑ Β01
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ (Electronic Chart Display and Information System–
ECDIS)
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
5
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 75 ΘΕΩΡΙΑ
30 ΕΦΑΡΜΟΓΕ
45
κοπόσ – ςτόχοι:
Σ ςπουδαςτισ μετά τθν επιτυχι φοίτθςι του κα πρζπει να είναι ικανόσ:
α) Ρα χειρίηεται τον εξοπλιςμό ECDIS, να χρθςιμοποιεί τισ λειτουργίεσ ναυςιπλοΐασ του
ECDIS, να επιλζγει και εξακριβϊνει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και να ενεργεί
κατάλλθλα ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ.
β) Ρα αναφζρει πικανά λάκθ δεδομζνων που εκτίκενται κακϊσ και τα ςυνικθ λάκθ
ερμθνείασ, και
γ) να εξθγεί γιατί δεν κα πρζπει να βαςίηεται κάποιοσ ςτο ECDIS ωσ το μοναδικό
αξιόπιςτο ςφςτθμα ναυςιπλοΐασ.
Σρόποσ
Σι περιγραφζσ και επιδείξεισ των λειτουργιϊν όλων των
Διδαςκαλίασ ςυςκευϊν/ςυςτθμάτων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πρακτικζσ
εφαρμογζσ με οδθγίεσ και επίβλεψθ απ’ τουσ διδάςκοντεσ ςε
περιβάλλον ECDIS ι προςομοίωςθσ και/ι ςε άλλο αντίςτοιχο, όπου
απαιτείται και είναι δυνατόν. Θ τελικι αξιολόγθςθ κα αποτελείται από
γραπτι εξζταςθ και αντίςτοιχθ άςκθςθ προςομοίωςθσ. Ρα αναφζρεται
και θ αγγλικι ορολογία των όρων που χρθςιμοποιοφνται.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα

αναπαραγωγισ ιχου, προςομοιωτισ, θλεκτρονικοί χάρτεσ.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ.
Εξζταςθσ

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ECDIS
1.1 Ειςαγωγι και ςχζδιο εξοικείωςθσ.
1.1.1 Γενικζσ οδθγίεσ.
1.1.2 Διαχείριςθ.
1.1.3 Εξοικείωςθ με το μακθςιακό περιβάλλον του ΕCDIS.
1.2 Χκοπόσ του ECDIS.
1.2.1 Οειτουργικζσ απαιτιςεισ IMO *Λοφν.2006, Res MSC.232(82)].
1.2.2 Διαφοροποίθςθ μεταξφ επιλογϊν επίδειξθσ οκόνθσ.
1.2.3 Αναγνϊριςθ τφπων πλθροφορίασ και περιοχζσ ςτο ναυτιλιακό display.
1.2.4 Εφαρμογι παρουςίαςθσ δεδομζνων ECDIS.
1.3 Χρθςιμότθτά του ςτθ ναυςιπλοΐα.
1.3.1 Αναγνϊριςθ παραγόντων που χαρακτθρίηουν και τροποποιοφν τθν παρουςίαςθ του
χάρτθ.
1.3.2 Αναγνϊριςθ παραγόντων που χαρακτθρίηουν και τροποποιοφν τθν ποιότθτα των
δεδομζνων.
1.3.3 Χειροκίνθτθ αλλαγι κλίμακασ, περιοχισ και ςτίγματοσ του πλοίου μασ (ownship).
1.3.4 Αξιολόγθςθ τθσ επιλογισ παρακολοφκθςθσ πορείασ του ECDIS.
1.3.5 Επεξιγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ του ECDIS ςτθ ναυςιπλοΐα.
1.4 Χωςτι και λάκοσ χριςθ.
1.4.1 Χριςθ ECDIS κατά τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ναυςιπλοΐασ.
1.4.2 Αναγνϊριςθ τρόπων αποφυγισ υπερεμπιςτοςφνθσ ςτο ECDIS.
1.4.3 Θ επάρκεια ςτθ χριςθ του ECDIS περιλαμβάνει αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του
ςυςτιματοσ και των δεδομζνων ςυνεχϊσ.
1.5 Κζςθ εργαςίασ, εκκίνθςθ, κράτθςθ και ςχεδιαςμόσ.
1.5.1 Ψυπικι ζναρξθ λειτουργίασ ςτακμοφ εργαςίασ ECDIS.
1.5.2 Ερμθνεία ςτοιχείων του παρακφρου ζναρξθσ του ECDIS ςχετικά με όςουσ από τουσ
απαιτοφμενουσ αιςκθτιρεσ βρζκθκαν και ενεργοποίθςθ δεδομζνων του επιλεγμζνου
χάρτθ.
1.5.3 Ζλεγχοσ ςυναγερμϊν και κακοριςμόσ αρχικϊν ςυνκθκϊν ετοιμότθτασ του ECDIS για
ναυςιπλοΐα.
1.6 Κζςθ πλοίου.
1.6.1 Επανάλθψθ μεκόδων διαςφνδεςθσ χριςτθ.
1.6.2 Επανάλθψθ επίδειξθσ ςτίγματοσ πλοίου.
1.6.3 Ζλεγχοσ πλθροφοριϊν ςτίγματοσ ςτισ οκόνεσ.
1.6.4 Ξακοριςμόσ ςτίγματοσ ςτθν οκόνθ χάρτθ του ECDIS.
1.7 Υθγι ςτίγματοσ.
1.7.1 Επανάλθψθ βαςικϊν ςτοιχείων του Υαγκόςμιου Χυςτιματοσ Δορυφορικισ
Ραυςιπλοΐασ (Global Navigation Satellite system–GNSS).
1.7.2 Σργάνωςθ ρυκμίςεων κεραίασ ςτίγματοσ GNSS.
1.7.3 Επιλογι ςυςτιματοσ κζςθσ.
1.7.4 Ξακοριςμόσ ποιότθτασ ςτίγματοσ (status) του GNSS.
1.8 Βαςικι ναυςιπλοΐα.
1.8.1 Ενεργοποίθςθ κατθγοριϊν επίδειξθσ και επιπζδων πλθροφοριϊν.
1.8.2 Ζλεγχοσ αςφάλειασ πλοίου.
1.8.3 Ενεργοποίθςθ χαρακτθριςτικϊν παρακολοφκθςθσ πορείασ.
1.9 Διανφςματα γραμμισ πλϊρθσ και ζκπτωςθσ.

1.9.1 Ενεργοποίθςθ διανυςμάτων κίνθςθσ πλοίου.
1.9.2 Απόκτθςθ τθσ πορείασ και τθσ ταχφτθτασ του πλοίου από το ςφςτθμα
προςδιοριςμοφ κζςθσ.
1.9.3 Ξατανόθςθ τθσ κίνθςθσ του πλοίου.
1.9.4 Αναγνϊριςθ των αποτελεςμάτων του ςφάλματοσ τθσ γυροςκοπικισ πυξίδασ.
1.9.5 Γραφικι παρακολοφκθςθ τθσ προςζγγιςθσ του πλοίου μασ ςε μεμονωμζνο κίνδυνο
μζςω προςτατευτικοφ δακτυλίου.
1.10 Ξατανόθςθ δεδομζνων χάρτθ.
1.10.1 Υροςδιοριςμόσ ςχετικισ ορολογίασ του ECDIS.
1.10.2 Υεριγραφι διαφορϊν μεταξφ ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν χαρτϊν και ECDIS.
1.10.3 Υεριγραφι των διαφόρων δομϊν (format) πλθροφοριϊν των θλεκτρονικϊν
χαρτϊν.
1.10.4 Εξιγθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ δεδομζνων ECDIS και πλθροφοριϊν που
παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ.
1.10.5 Εξιγθςθ ότι μόνο πλθροφορίεσ αποκθκευμζνεσ ωσ αντικείμενα με τα αντίςτοιχα
ςτοιχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων είναι διακζςιμεσ προσ επίδειξθ.
1.10.6 Υεριγραφι των δεδομζνων του χάρτθ, που ζχουν επιλεγεί για επίδειξθ ςτθν οκόνθ.
1.11 Υοιότθτα και ακρίβεια χάρτθ.
1.11.1 Από τι εξαρτάται θ ακρίβεια των δεδομζνων του χάρτθ;
1.11.2 Υροβλιματα που δθμιουργοφνται ςτο ECDIS λόγω διαφορετικϊν επιπζδων
(datums).
1.11.3 Αξιολόγθςθ όλων των ςφαλμάτων, ανακριβειϊν και αμφιβολιϊν που προκαλοφνται
από λάκοσ διαχείριςθ δεδομζνων.
1.11.4 Εξιγθςθ τθσ ανάγκθσ και τθσ απαίτθςθσ ότι τα θλεκτρονικά δεδομζνα χάρτθ πρζπει
να ανανεϊνονται ςυςτθματικά για αςφαλι ναυςιπλοΐα.
1.11.5 Επίδειξθ κεμάτων, που ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι.
1.12 Σργάνωςθ χάρτθ.
1.12.1 Σργάνωςθ διανομισ δεδομζνων χάρτθ.
1.12.2 Επίδειξθ φόρτωςθσ δεδομζνων ECDIS.
1.13 Άςκθςθ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα (basic integrated navigation)
2. ΣΘΡΘΘ ΦΤΛΑΚΘ ΜΕ ΣΟ ECDIS
2.1 Αιςκθτιρεσ
2.1.1 Τρια επίδοςθσ των ςυςκευϊν προςδιοριςμοφ κζςθσ, πορείασ βυκοφ, κατεφκυνςθσ,
ταχφτθτασ, βάκουσ, Radar και Αυτόματου Χυςτιματοσ Εντοπιςμοφ (Automatic
Identification System–AIS).
2.1.2 Ανάγκθ για επιλογι αιςκθτιρα, που είναι κατάλλθλοσ και ακριβισ.
2.1.3 Αξιολόγθςθ του ςφάλματοσ τθσ λειτουργίασ του ECDIS, όταν θ λειτουργία των
αιςκθτιρων επιδεινϊνεται ι διακόπτεται.
2.1.4 Εξιγθςθ και ανάλυςθ διαφόρων ςυναγερμϊν και ενδείξεων αιςκθτιρων.
2.2 Ψροφοδοςία ςτοιχείων.
2.2.1 Επιλογι μεταξφ πρωτεφουςασ και δευτερεφουςασ πθγισ ςτίγματοσ.
2.2.2 Αυτόματθ μετάβαςθ ςτθ δευτερεφουςα πθγι ςτίγματοσ.
2.2.3 Χφςτθμα αναφοράσ δεδομζνων για κάκε ςυνδεδεμζνο αιςκθτιρα.
2.2.4 Αναγνϊριςθ τθσ κφρασ ειςόδου δεδομζνων, που αντιςτοιχεί ςε κάκε ςυνδεδεμζνο
αιςκθτιρα.
2.2.5 Ξαταγραφι, αναγνϊριςθ και ς’ ζναν περιοριςμζνο βακμό αποκωδικοποίθςθ ροισ
δεδομζνων για κάκε ςυνδεδεμζνο αιςκθτιρα.
2.2.6 Αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ειςαγόμενων τιμϊν των αιςκθτιρων ςτο ECDIS.
2.2.7 Αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ των επιδεικνυόμενων πλθροφοριϊν, όταν μία κφρα
αιςκθτιρα είναι λανκαςμζνα επιλεγμζνθ.
2.3 Επιλογι χαρτϊν.

2.3.1 Επίδειξθ διαφορετικϊν μεκόδων, με τισ οποίεσ δεδομζνα χαρτϊν μποροφν να
φορτωκοφν και να επιλεγοφν.
2.3.2 Αξιολόγθςθ των ανακριβειϊν που προκαλοφνται από λανκαςμζνθ επιλογι χάρτθ
προσ επίδειξθ.
2.3.3 Επίδειξθ ενθμερϊςεων, ϊςτε να ελεγχκεί το περιεχόμενο και να επιβεβαιωκεί ότι
ςυμπεριλιφκθκαν ςτο Χφςτθμα Θλεκτρονικϊν Χαρτϊν Ραυςιπλοΐασ (System Electronic
Navigation Chart–SENC).
2.3.4 Εξιγθςθ και ανάλυςθ δεδομζνων και ςυναγερμϊν χάρτθ, που ςχετίηονται με τθν
κλίμακα.
2.3.5 Εξιγθςθ και ανάλυςθ δεδομζνων και ςυναγερμϊν χάρτθ, που προκφπτουν από τθ
χριςθ non – WGS84 datum.
2.4 Υλθροφορίεσ χαρτϊν.
2.4.1 Πενοφ επιλογισ (task panel) και εφαρμογι των κατάλλθλων λειτουργιϊν για
παρακολοφκθςθ ςτίγματοσ, πορείασ, δθμιουργία και διόρκωςθ πορείασ, δοκιμι
χειριςμοφ, δθμιουργία και αξιολόγθςθ επιπζδων προςδιοριςμζνων από το χριςτθ.
2.4.2 Απόκτθςθ πλθροφοριϊν χαρτογραφθμζνων αντικειμζνων.
2.4.3 Επίδειξθ του πϊσ θ παρουςίαςθ των ναυτιλιακϊν ςθμείων μεταβάλλεται ανάλογα
με τον προςανατολιςμό του πλοίου μασ.
2.5 Αλλαγι των ρυκμίςεων.
2.5.1 Χειροκίνθτοσ ζλεγχοσ των κφριων λειτουργιϊν του εξοπλιςμοφ, των δεδομζνων των
αιςκθτιρων και των δεδομζνων χάρτθ.
2.5.2 Ζλεγχοσ και/ι επιλογι προτιμϊμενων ρυκμίςεων ςτα κφρια μενοφ επιλογϊν (task
panels) και ςτο κφριο μενοφ πλθροφοριϊν (information panel).
2.5.3 Αξιολόγθςθ ςυναγερμϊν και ενδεικτϊν κατάςταςθσ λειτουργίασ.
2.5.4 Επίδειξθ λακϊν ερμθνείασ λόγω λάκουσ επιλογισ τιμϊν αςφάλειασ.
2.5.5 Φφκμιςθ μικουσ και ακρίβειασ ίχνουσ.
2.5.6 Αξιολόγθςθ του εφρουσ των πλθροφοριϊν που καταγράφονται ςτο log table.
2.6 Ξλίμακεσ χαρτϊν.
2.6.1 Επίδειξθ αλλαγισ κλίμακασ οκόνθσ θλεκτρονικοφ χάρτθ.
2.6.2 Εφαρμογι τθσ αυτόματθσ αλλαγισ τθσ κλίμακασ χάρτθ.
2.6.3 Εφαρμογι επιπρόςκετων πλθροφοριϊν κλίμακασ.
2.6.4 Αναγνϊριςθ επεξθγθματικϊν λακϊν εξαιτίασ αλλαγϊν κλίμακασ.
2.7 Επίπεδα πλθροφοριϊν.
2.7.1 Υαρακολοφκθςθ αποτελζςματοσ ςτα επίπεδα πλθροφοριϊν και ςτισ ενδείξεισ
κατάςταςθσ, όταν θ περιοχι του χάρτθ αλλάηει κλίμακα.
2.7.2 Εφαρμογι κατάλλθλων χρωματιςμϊν μζρασ/νφχτασ, επίδειξθ κατθγορίασ και
κλίμακασ.
2.7.3 Διαλογι επιλογϊν πλθροφορίασ ςτθν κατθγορία ζνδειξθσ «all other information».
2.7.4 Διαφοροποίθςθ μεταξφ επίπεδων πλθροφορίασ, επιπζδων χριςτθ και λοιπϊν
γραφικϊν.
2.7.5 Απόκριςθ ςτουσ ενδείκτεσ που αναπαριςτοφν τθν απϊλεια τθσ επιδεικνυόμενθσ
πλθροφορίασ.
2.8 Χυναγερμοί ςυςτιματοσ και κζςθσ.
2.8.1 Αναγνϊριςθ και απόκριςθ ςε ςυναγερμοφσ πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ
ςυςτιματοσ προςδιοριςμοφ κζςθσ.
2.8.2 Αναγνϊριςθ και απόκριςθ ςυναγερμϊν χαρτϊν.
2.8.3 Αναγνϊριςθ και απόκριςθ ςε ςυναγερμοφσ ECDIS από τον αυτόματο πιλότο ςτο
«track control».
2.9 Χυναγερμοί βάκουσ και ιςοβακϊν.
2.9.1 Υεριγραφι ςυναγερμϊν παρακολοφκθςθσ πορείασ.
2.9.2 Αναγνϊριςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το βάκοσ.
2.9.3 Σριςμόσ τιμϊν αςφαλείασ για παρακολοφκθςθ πορείασ.

2.9.4 Κζςπιςθ ορίων ςχετικά με τα αςφαλι φδατα.
2.9.5 Άςκθςθ ακτοπλοΐασ, προςαρμογι ρυκμίςεων.
3. ΧΕΔΙΑΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΑΞΙΔΙΟΤ ΜΕ ΣΟ ECDIS
3.1 Ελικτικά χαρακτθριςτικά πλοίου.
3.1.1 Ξακοριςμόσ μεκόδων ενεργοποίθςθσ για ςτροφι πθδαλίου κατά τθν προςζγγιςθ
ςθμείου ςτροφισ.
3.1.2 Σ ναυτίλοσ πρζπει να ελζγχει τθ κζςθ του πλοίου, ειδικά όταν το ECDIS είναι
ςυνδεδεμζνο με τον αυτόματο πιλότο.
3.2 Χχεδιαςμόσ πορείασ με πίνακα.
3.2.1 Ανάκλθςθ αποκθκευμζνθσ πορείασ.
3.2.2 Ζγκριςθ υπάρχουςασ πορείασ για ςχεδιαςμό, επανζλεγχο και παρακολοφκθςθ.
3.2.3 Επιλογι των καλαςςίων περιοχϊν και των απαιτοφμενων νερϊν για τον ςχεδιαςμό
όλου του πλου.
3.2.4 Χχεδιαςμόσ ενόσ ταξιδιοφ ειςάγοντασ αλφαρικμθτικά ςθμεία αλλαγισ πορείασ
(waypoints) ςε ζναν πίνακα ςχεδιαςμοφ ταξιδιοφ.
3.2.5 Υροςαρμογι του πλάνου ταξιδίου διορκϊνοντασ, προςκζτοντασ και διαγράφοντασ
ςθμεία αλλαγισ πορείασ (waypoints) από τον πίνακα.
3.2.6 Υροςαρμογι ςχεδιαςμοφ καμπφλων τμθμάτων και ζνδειξθ κζςθσ πθδαλίου για
ςτροφι.
3.2.7 Δθμιουργία διαδικαςιϊν για ονομαςία, ςφνδεςθ, μετονομαςία, αρχειοκζτθςθ,
ανάκλθςθ και διαγραφι αρχείων πορειϊν.
3.3 Χχεδιαςμόσ πορείασ με χάρτθ.
3.3.1 Επιλογι καλαςςίων περιοχϊν και απαιτοφμενων νερϊν για το ςχεδιαςμό όλου του
πλου.
3.3.2 Ξαταςκευι ενόσ ταξιδιοφ με τθν ειςαγωγι waypoints κατευκείαν ςτθν οκόνθ του
ECDIS
3.3.3 Υροςαρμογι του ταξιδιοφ διορκϊνοντασ γραφικά τα ςθμεία αλλαγισ πορείασ
(waypoints).
3.3.4 Απόκτθςθ πορειϊν και αποςτάςεων από τον χάρτθ.
3.3.5 Απόκτθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν ςχεδιαςμοφ ταξιδιοφ.
3.4 Τρια ίχνουσ.
3.4.1 Επανζλεγχοσ των ρυκμίςεων ςυναγερμοφ που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ το πλοίο
προχωρεί πάνω ςε μια ακολουκοφμενθ πορεία.
3.4.2 Ψροποποίθςθ ρφκμιςθσ ΧΨΕ ςε ζνα ιδθ αποκθκευμζνο ταξίδι.
3.5 Ζλεγχοσ πλάνου για αςφάλεια.
3.5.1 Ζλεγχοσ ενόσ ιδθ αποκθκευμζνου ταξιδιοφ για διζλευςθ από ναυτιλιακοφσ
κινδφνουσ ςφμφωνα με τθ ρφκμιςθ «cross track distance».
3.5.2 Ζλεγχοσ τθσ πορείασ κακϊσ δθμιουργείται, για τουσ παραπάνω κινδφνουσ.
3.5.3 Αξιολόγθςθ ενόσ πλάνου ταξιδιοφ μζςω ενόσ ελζγχου αςφαλείασ.
3.6 Υρόςκετεσ ναυτιλιακζσ πλθροφορίεσ.
3.6.1 Διάφορα υδρο-μετεωρολογικά δεδομζνα που μπορεί να είναι διακζςιμα ςτθ βάςθ
δεδομζνων του ECDIS (παλίρροιεσ, ρεφματα, καιρόσ κ.λπ.).
3.7 Υρόγραμμα ταξιδιοφ.
3.7.1 Υαρατιρθςθ τυχόν απόκλιςθσ από το προγραμματιςμζνο πλάνο κακϊσ το πλοίο
προχωρεί το ταξίδι.
3.7.2 Ξακοριςμόσ αναμενόμενων χρόνων ταξιδίου.
3.7.3 Υαρατιρθςθ υπολογιςμϊν προόδου του ταξιδίου.
3.7.4 Χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι ETA του ECDIS, υπολογίηουμε χρόνο ι ταχφτθτα
μζχρι ζνα επιλεγμζνο ςθμείο του παρακολουκοφμενου ταξιδιοφ.
3.8 Χάρτεσ χριςτθ ςτον ςχεδιαςμό ταξιδιοφ.
3.8.1 Επανζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ECDIS για τθ δθμιουργία ςθμειϊςεων χριςτθ.
3.8.2 Ξακοριςμόσ αποτελεςματικισ πολιτικισ αναφορικά με τισ ςθμειϊςεισ χριςτθ.

3.8.3 Επιλογι ςθμειϊςεων για προβολι.
3.8.4 Χριςθ «graphic editor» για δθμιουργία και τροποποίθςθ ςθμείωςθσ χριςτθ.
3.8.5 Δθμιουργία, αποκικευςθ και μετακίνθςθ ενόσ κφκλου αγκυροβολίασ ςε μία
ςθμείωςθ χριςτθ.
3.9 Άςκθςθ ακτοπλοΐασ και περιοριςμζνων υδάτων με ςυναγερμοφσ ναυςιπλοΐασ και
προγραμματιςμό ταξιδιοφ.
4. ECDIS: ΣΟΧΟΙ, ΧΑΡΣΕ ΚΑΙ ΤΣΘΜΑ
4.1 Επικάλυψθ ARPA/RADAR.
4.1.1 Ζλεγχοσ απαιτιςεων εγκατάςταςθσ αιςκθτιρων για ςτόχουσ ARPA.
4.1.2 Ξακοριςμόσ ςτοιχείων ειςόδου κατεφκυνςθσ και ταχφτθτασ, που χρθςιμοποιοφνται
ςτον υπολογιςμό δεδομζνων των ςτόχων του ARPA.
4.1.3 Αξιολόγθςθ προβολισ πλθροφοριϊν ςτόχου.
4.1.4 Επεξιγθςθ χαρακτθριςτικϊν ςυμβόλων ςτόχων.
4.1.5 Χειριςμόσ προςαρμογζα (interface) χριςτθ για απεικόνιςθ radar.
4.1.6 Επίδειξθ πθγϊν παράκεςθσ εικόνων.
4.1.7 Ξακοριςμόσ πθγϊν παρακολουκοφμενων από το ECDIS, υπολογιςμϊν δεδομζνων
ςτόχων.
4.1.8 Διορκϊςεισ ςτθ κζςθ του πλοίου μασ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςθμείο αναφοράσ που
ςυλλαμβάνεται από το ARPA.
4.2 Οειτουργίεσ AIS.
4.2.1 Δυνατότθτεσ που προςφζρει θ ςφνδεςθ του AIS με το ECDIS.
4.2.2 Ζλεγχοσ απαιτιςεων εγκατάςταςθσ αιςκθτιρων για ςτόχουσ AIS.
4.2.3 Ξακοριςμόσ ςυναγερμϊν και άλλων ρυκμίςεων για ςτόχουσ AIS.
4.2.4 Αξιολόγθςθ επιλογϊν επίδειξθσ πλθροφοριϊν ςτόχων.
4.2.5 Εξιγθςθ χαρακτθριςτικϊν ςυμβόλων ςτόχων AIS.
4.3 Απόκτθςθ και εγκατάςταςθ δεδομζνων χάρτθ.
4.3.1 Επανζλεγχοσ δομισ δεδομζνων χάρτθ, ορολογίασ και διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ.
4.3.2 Επανζλεγχοσ απαιτιςεων δομισ χάρτθ για τον χάρτθ για το ECDIS.
4.3.3 Ζλεγχοσ πθγϊν διανομισ δεδομζνων για Θλεκτρονικό Ραυτικό Χάρτθ (Electronic
Navigational Chart–ENC).
4.3.4 Ζλεγχοσ πθγϊν διανομισ δεδομζνων για μετατροπζσ ςτο SENC.
4.3.5 Ζλεγχοσ άδειασ καταςκευισ για διάφορεσ δομζσ και πρακτικι εγκατάςταςθσ.
4.3.6 Εξαγωγι πλθροφοριϊν του ιςτορικοφ εγκατάςταςθσ.
4.4 Εγκατάςταςθ διορκϊςεων χαρτϊν.
4.4.1 Γιατί τα δεδομζνα του θλεκτρονικοφ χάρτθ διατθροφνται με ενθμερωμζνεσ
διορκϊςεισ.
4.4.2 Υροςκικθ ι τροποποίθςθ ενόσ αντικειμζνου χάρτθ χρθςιμοποιϊντασ «manual
correction task».
4.4.3 Ζλεγχοσ επιλογϊν αδειϊν παραγωγισ για πρόςβαςθ ςε αυτόματεσ ενθμερϊςεισ.
4.4.4 Εγκατάςταςθ διαφόρων δομϊν αυτόματων ενθμερϊςεων χρθςιμοποιϊντασ
διάφορεσ μεκόδουσ.
4.4.5 Εξαγωγι πλθροφοριϊν ιςτορικοφ ενθμερϊςεων.
4.4.6 Εφαρμογι προςωρινϊν και αρχικϊν διορκϊςεων, κακϊσ και αγγελιϊν προσ
ναυτιλλόμενουσ.
4.5 Επανεκκίνθςθ ςυςτιματοσ και βοθκθτικό ςφςτθμα.
4.5.1 Εξιγθςθ του ςτόχου των κανονιςμϊν ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ αποκικευςθσ (backup) του ECDIS.
4.5.2 Διαδικαςίεσ «back-up» για τθν περίπτωςθ βλάβθσ ECDIS.
4.5.3 Διαδικαςίεσ δικτυακοφ «back up» ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ κυρίου ECDIS.
4.5.4 Διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν ςτο ECDIS.
4.5.5 Αναγνϊριςθ ςυνεπειϊν ςτθν αςφάλεια ναυςιπλοΐασ κατά τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν.

4.5.6 Αναγνϊριςθ ςυνεπειϊν ςτθν αποκικευςθ δεδομζνων, ενϊ ο ςτακμόσ εργαςίασ του
ECDIS είναι εκτόσ.
4.6 Αρχειοκζτθςθ δεδομζνων ECDIS και καταγραφι δεδομζνων.
4.6.1 Διαχείριςθ δεδομζνων ECDIS κατά τθ μεταφορά αρχείων επιλεγμζνων δεδομζνων
μεταξφ μζςων αποκικευςθσ.
4.6.2 Ζλεγχοσ απαιτιςεων και λειτουργιϊν εργαςιϊν θμερολογίου ςτο ECDIS.
4.6.3 Ζλεγχοσ προβολισ λειτουργιϊν του ίχνουσ του πλοίου μασ και του ίχνουσ ςτόχων AIS
και ARPA.
4.6.4 Εκτφπωςθ διαφόρων αντιγράφων.
4.7 Άςκθςθ περιοριςμζνων υδάτων με προχωρθμζνθ ολοκλθρωμζνθ ναυςιπλοΐα με το ECDIS.
5. ECDIS Τπευκυνότθτα και Αξιολόγθςθ
5.1 Ωπευκυνότθτα.
5.1.1 Επανάλθψθ COLREGS.
5.1.2 Επανάλθψθ SOLAS, όπωσ τροποποιικθκε.
5.1.3 Επανάλθψθ εγκρίςεων εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων του ΛΠΣ.
5.1.4 Επανάλθψθ απαιτιςεων ΛΠΣ.
5.1.5 Επανάλθψθ εκνικϊν κανονιςμϊν ECDIS.
5.1.6 Επανάλθψθ STCW, όπωσ τροποποιικθκε.
5.1.7 Επανάλθψθ εκπαιδευτικϊν οδθγιϊν ΛΠΣ.
5.1.8 Επανάλθψθ απαιτιςεων ISM και IMO ςχετικά με πλοιοκτιτεσ και εφοπλιςτζσ.
5.1.9 Επανάλθψθ απαιτιςεων ΛΘΣ.
5.1.10 Επανάλθψθ τθσ ανάγκθσ να διαςφαλίηεται ότι το λογιςμικό διατθρείται
ενθμερωμζνο.
5.2 Αποτελεςματικι ναυςιπλοΐα με ECDIS.
5.2.1 Υεριγραφι λειτουργιϊν γεφφρασ που ςυμπεριλαμβάνουν το ECDIS.
5.2.2 Επανζλεγχοσ δειγμάτων λειτουργικϊν διαδικαςιϊν γζφυρασ, που αναφζρονται ςτο
ECDIS.
5.2.3 Γνϊςθ των διαταραχϊν, ςτισ οποίεσ υπόκειται το ECDIS.
5.3 Άςκθςθ ακτοπλοΐασ και περιοριςμζνων υδάτων, «εν πλω» αξιολόγθςθ ναυςιπλοΐασ ECDIS.
ΕΦΑΡΜΟΓΕ
 Ανοιχτι κάλαςςα, εξάςκθςθ ςτισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ.
 Dover, χάραξθ πορειϊν, ζλεγχοι, απόδεςθ και απόπλουσ.
 New York, κυκλοφοριακά προβλιματα κατά τθ νφχτα, κατάπλουσ Brooklyn.
 Singapore, way Points, πορείεσ, κατάπλουσ Jurong.
 Europort, κατάπλουσ Petroleum Haven #8, χριςθ ρυμουλκϊν με πολφ άςχθμεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ.
 Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα.
 Αρωγι ςε πλοίο, ςτο οποίο ζχει εκδθλωκεί πυρκαγιά.
 S.A.R., με ςυμμετοχι ελικοπτζρων τθσ Ακτοφυλακισ.
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κοπόσ – τόχοι:
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει:
α) Βαςικι γνϊςθ Διεκνϊν Χυμβάςεων του I.M.O. που αφοροφν ςτθν αςφάλεια τθσ
ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα (SOLAS, STCW, L.L., ITU Radio Regulations κ.λπ.).
β) Γνϊςθ και ικανότθτα αναγνϊριςθσ των Διεκνϊν Υιςτοποιθτικϊν που προβλζπονται

ςτισ ανωτζρω ςυμβάςεισ.
γ) Γνϊςθ βαςικϊν ναυτιλιακϊν εγγράφων/βιβλίων των πλοίων και του τρόπου τιρθςθσ
αυτϊν, και
δ) γνϊςθ του τρόπου λειτουργίασ των ςυςτθμάτων ελζγχου ναυςιπλοΐασ (VTS).
α) Γνϊςθ των βαςικϊν διατάξεων τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ για τθν αποφυγι ρφπανςθσ
από πλοία (MARPOL 73/78).
β) Γνϊςθ του τρόπου τιρθςθσ των Βιβλίων Υετρελαίου Πζρθ Λ και ΛΛ, των Βιβλίων του
Φορτίου και του Βιβλίου Απορριμμάτων του πλοίου.
γ) Γνϊςθ και ικανότθτα αναγνϊριςθσ των Διεκνϊν Υιςτοποιθτικϊν που προβλζπονται
από τθν Χφμβαςθ MARPOL (I.O.P.P. – S.O.P.E.P., κ.λπ.), και
δ) ςυνοπτικι γνϊςθ και των άλλων Διεκνϊν Χυμβάςεων που αφοροφν ςτθν προςταςία
του καλαςςίου περιβάλλοντοσ.
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΠΑΨΣΧ.
ε) Χχετικι νομοκεςία
ςτ) Ανάγκεσ που επιβάλουν τθ Διαχείριςθ Ζρματοσ
η) Ψρόποι και οδθγίεσ Διαχείριςθσ Ζρματοσ
Γνϊςθ καλαςςίου περιβάλλοντοσ
θ) Αειφόροσ Ραυτιλία
κ) Υαράγοντεσ ρφπανςθσ
ι) Πζτρα αντιμετϊπιςθσ – πρόλθψθ
κ) Γνϊςθ για τισ αρχζσ του Δικαίου και τθ ςθμαςία τουσ.
λ) Γνϊςθ για τθ νομικι ζννοια του πλοίου, τα ναυτιλιακά ζγγραφα, τισ εργατικζσ
διατάξεισ του ναυτικοφ επαγγζλματοσ, τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ και το
πεικαρχικό δίκαιο του Εμπορικοφ Ραυτικοφ, και
μ) γνϊςθ οριςμζνων διατάξεων του Ξ.Λ.Ρ.Δ..
ν) Γνϊςθ για τισ διάφορεσ Διεκνείσ Χυμβάςεισ για τισ μεταφορζσ.
εξ) Γνϊςθ για τα είδθ των ναυλϊςεων, τα ναυλοςφμφωνα, τισ φορτωτικζσ και τισ
εμπεριεχόμενεσ ςε αυτά ριτρεσ και οριςμοφσ, και
ο) γνϊςθ για τθ ναυτικι αςφάλιςθ, τα P&I Clubs και τουσ νθογνϊμονεσ.
Σρόποσ
Διδαςκαλίασ

Ξυρίωσ με διαλζξεισ που ςυμπλθρϊνονται με προβολι διαφανειϊν,
slides και ταινιϊν (κινθματογραφικϊν/βιντεοκαςετϊν). Ρα αναφζρεται
και θ αγγλικι ορολογία των όρων που χρθςιμοποιοφνται.
Μζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ
Διδαςκαλίασ διαφανειϊν (over head projector), DVD – Video, ςφςτθμα
αναπαραγωγισ ιχου, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ.
Σρόποσ Σελικισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Εξζταςθσ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΜΕΡΟ Αϋ ΔΙΕΘΝΕΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
1. ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ
1.1 Χυνοπτικι αναφορά για τον Σ.Θ.Ε. και τα εξειδικευμζνα όργανά του.
1.2 Αναφορά ςτον Διεκνι Ραυτιλιακό Σργανιςμό (IMO – International Maritime Organization).
1.3 Χκοπόσ, οργάνωςθ (επιτροπζσ) και λειτουργία του ΛΠΣ.
1.4 Χυνοπτικι αναφορά ςε όλεσ τισ Διεκνείσ Ραυτιλιακζσ Χυμβάςεισ του ΛΠΣ και τα πρωτόκολλά
τουσ που είναι ςιμερα ςε ιςχφ.
1.5 Άλλεσ Διεκνείσ Χυμβάςεισ εκτόσ αυτϊν του ΛΠΣ.
1.6 Σ ςκοπόσ και θ ςθμαςία των Διεκνϊν Ραυτιλιακϊν Χυμβάςεων.
1.7 Ξατάρτιςθ Διεκνϊν Χυμβάςεων – Διαπραγματεφςεισ – Ωπογραφι – Επικφρωςθ –Ζναρξθ
ιςχφοσ – Ξφρωςθ.

1.8 Χυνοπτικι αναφορά ςτισ Διεκνείσ Χυμβάςεισ του Σ.Θ.Ε., Βρυξελλϊν και 1.1 Διεκνοφσ
Σργανιςμοφ Εργαςίασ (ΛLO).
2. ΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΘ ΘΑΛΑΑ
2.1 Χωρικι Κάλαςςα και Χυνορεφουςα Ηϊνθ.
2.2 Χτενά διεκνοφσ ναυςιπλοΐασ.
2.3 Αρχιπελαγικά κράτθ.
2.4 Αποκλειςτικι οικονομικι ηϊνθ.
2.5 Ψο πλοίο ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςτο λιμάνι και ςτθν αιγιαλίτιδα ηϊνθ.
2.6 Ωφαλοκρθπίδα – Ξακεςτϊσ των νιςων – Ξλειςτζσ και Θμίκλειςτεσ κάλαςςεσ.
2.7 Δικαίωμα πρόςβαςθσ και ελευκερία διζλευςθσ.
2.8 Υεριοχι.
2.9 Επίλυςθ διαφορϊν – Διατάξεισ.
2.10 Θ νομικι υποχρζωςθ τθσ προςταςίασ των καλαςςϊν από τθ ρφπανςθ (κυρϊςεισ και
ευκφνεσ).
2.11 Καλάςςια επιςτθμονικι ζρευνα.
2.12 Ανάπτυξθ και μεταβίβαςθ καλάςςιασ τεχνολογίασ.
2.13 Ελλθνικό ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο και διεκνισ πρακτικι.
3. Θ ΔΙΕΘΝΘ ΤΜΒΑΘ ΠΕΡΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΘ ΗΩΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ/(ΠΑΗΕΘ) –
Safety Of Life At Sea (SOLAS 1974/1978)
3.1 Χκοπόσ, ςθμαςία, περιεχόμενα (ανάλυςθ των κεφαλαίων Λ – VII) και επιδιϊξεισ τθσ SOLAS.
3.2 Σριςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Διεκνι Χφμβαςθ.
3.3 Ξανονιςμοί 1 - 21 τθσ SOLAS και αναλυτικι αναφορά ςε όλα τα πιςτοποιθτικά που
περιζχονται ςτο Υροςάρτθμά (Appendix) τθσ.
3.4 Υεριεχόμενο του κανονιςμοφ 10, του κεφαλαίου 5 τθσ SOLAS/74.
3.5 Aναφορά ςτισ τροποποιιςεισ (amendments) τθσ SOLAS, όπωσ προβλζπονται από τθν EMSC
(Expanded Maritime Safety Commitee).
4. ΑΛΛΕ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ
4.1 Διεκνισ Χφμβαςθ περί Γραμμισ Φορτϊςεωσ. Χκοπόσ. Ξφριεσ διατάξεισ, εκδιδόμενα
πιςτοποιθτικά, ιςχφσ τουσ διεκνϊσ, υποχρεϊςεισ πλοιάρχου.
4.2 Διεκνισ Χφμβαςθ περί Ψθλεπικοινωνιϊν, ςθμαςία τθσ, κφριεσ διατάξεισ.
5. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
5.1 θμαίεσ ευκολίασ/ευκαιρίασ.
5.2 Ναυλολόγιο.
5.3 Ναυτιλιακι πολιτικι και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
5.4 Ελλθνικι Ακτοπλοΐα.
5.5 Ελλθνικι Εμπορικι Ναυτιλία και Ελλθνικι οικονομία.
6. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
6.1 Θμερολόγιο (πρόχειρο – επίςθμο), τρόποσ τθριςεωσ, ςθμαςία.
6.2 Ραυτολόγιο, ςκοπόσ, χρθςιμότθτά του.
6.3 Ψιρθςθ βιβλίου γυμναςίων.
6.4 Ψιρθςθ βιβλίων ναυτιλιακϊν βοθκθμάτων.
7. Θ ΔΙΕΘΝΘ ΤΜΒΑΘ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΘ
ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ
7.1 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ Διεκνι Χφμβαςθ περί προδιαγραφϊν εκπαίδευςθσ, πιςτοποιθτικϊν
και τιρθςθσ φυλακισ των αξιωματικϊν του πλοίου (STCW 1978/1995/2010).
8. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
8.1 Ωγειονομικι υπθρεςία λιμζνων.
8.2 Ωποχρεϊςεισ πλοίων.
8.3 Ελευκεροκοινωνία πλοίων.
9. ΠΕΡΙ ΠΛΟΘΓΘΕΩΝ
9.1 Υλοθγικοί ςτακμοί, πλοιγθςθ, εξαιρζςεισ από τθν υποχρεωτικι πλοιγθςθ.
9.2 Χχζςθ πλοθγοφ – πλοιάρχου, πλοθγικά δικαιϊματα.

9.3 Αςφάλεια πλοθγϊν.
10. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
10.1 Ψο νομικό κακεςτϊσ του πλοίου ςε τοπικά και ξζνα λιμάνια, όπωσ προβλζπεται από τισ
Διεκνείσ Χυμβάςεισ και τοπικοφσ κανονιςμοφσ (αρμοδιότθτζσ τουσ, αςτυνομικζσ διατάξεισ
λιμζνων, ςκοπόσ τουσ, κυρϊςεισ).
10.2 Ψο νομικό κακεςτϊσ του πλοίου ςε ξζνα λιμάνια ςε καιρό πολζμου.
11. ΤΣΘΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ (VESSEL TRAFFIC SYSTEMS)
11.1 Χυςτιματα ελζγχου ναυςιπλοΐασ για τθν είςοδο και ζξοδο από λιμάνι ι δίαυλο.
11.2 Χυςτιματα ναυςιπλοΐασ κατά τον διάπλου από ηϊνεσ ι διαδρόμουσ καλάςςιασ
κυκλοφορίασ.
11.3 Ψο νομικό κακεςτϊσ των Χυςτθμάτων Ελζγχου Ραυςιπλοΐασ (VTS).
11.4 Ψι προβλζπεται από τθν Ε.Ε. (αναφορά ςτο COST 301).
12. ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ
12.1 Ψελωνειακι υπθρεςία, τελωνειακζσ παραβάςεισ ςυνοπτικά.
12.2 Διατυπϊςεισ κατά τθν είςοδο και ζξοδο του πλοίου ςτα λιμάνια.
13. ΤΜΒΑΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ (MARITIME LABOUR CONVENTION)
13.1 Γενικά περί ςφμβαςθσ.
13.2 Ξφριεσ διατάξεισ που αφοροφν τουσ ναυτικοφσ.
α) Ξανονιςμοί περί ωρϊν ανάπαυςθσ και ωρϊν εργαςίασ.
β) Υιςτοποιθτικό ιατρικισ εξζταςθσ καταλλθλότθτασ (Medical Certificate).
13.3 Επικεωριςεισ.
13.4 Εκδιδόμενο Υιςτοποιθτικό (Maritime Labour Certificate). Λςχφσ. Ωπόχρεα πλοία.
MARPOL
1. Θ ΤΜΒΑΘ MARPOL/1973 KΑΙ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 1978
1.1 Χκοπόσ, ζννοια, ςθμαςία τθσ MARPOL 73/78. Γενικι ρφπανςθ.
1.2 Ωγρζσ και επιβλαβείσ ουςίεσ που μποροφν να προκαλζςουν ρφπανςθ.
1.3 Αναφορά με ςυνοπτικό τρόπο των οριςμϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ Διεκνι Χφμβαςθ.
1.4 Ωποχρζωςθ αναφοράσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ. Υότε και πϊσ πρζπει να γίνεται θ αναφορά.
Υεριεχόμενο αναφοράσ.
1.5 Διαδικαςίεσ για τθν αναφορά περιςτατικϊν, ςτα οποία εμπλζκονται βλαβερζσ ουςίεσ
ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ Χφμβαςθσ, το Υρωτόκολλο Λ και το IMO Resolution A.851(20), όπωσ
τροποποιικθκε.
2. MARPOL ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι. ΠΡΟΛΘΨΘ ΣΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ ΑΠΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ.
2.1 Ειδικι αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ 1, 2 ,7, 8, 15, 17, 18, 34, 36, 37 του Υαραρτιματοσ, κακϊσ
και ςτουσ κανονιςμοφσ 40, 41, 42 του κεφαλαίου 8.
2.2 Γενικι περιγραφι ςυςτιματοσ πλφςθσ με αργό πετρζλαιο, ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και
απόρριψθσ πετρελαίου, ανιχνευτϊν διαχωριςτικισ επιφάνειασ πετρελαίου και εξοπλιςμοφ
φίλτρου πετρελαίου. Ωπόχρεα πλοία.
3. MARPOL ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ. ΠΡΟΛΘΨΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙ ΤΓΡΕ
ΟΤΙΕ.
3.1 Ειδικι αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ 1,2,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17 του Υαραρτιματοσ.
4. MARPOL ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ. ΠΡΟΛΘΨΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙ ΤΓΡΕ
ΟΤΙΕ, ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΔΙΑ ΘΑΛΑΘ Ε ΤΚΕΤΑΜΕΝΘ ΜΟΡΦΘ.
4.1 Ειδικι αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ 1,2,3,4,5,6,7,8 για τθν εφαρμογι των διατάξεων του
Υαραρτιματοσ, ςυςκευαςία, ςιμανςθ και τοποκζτθςθ ετικετϊν, αποδεικτικά ζγγραφα,
αποκικευςθ, περιοριςμοί ποςότθτασ, εξαιρζςεισ και ζλεγχοσ κράτουσ λιμζνα ςε απαιτιςεισ
λειτουργίασ.
5. MARPOL ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV. ΠΡΟΛΘΨΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ ΑΠΟ ΛΤΜΑΣΑ ΠΛΟΙΩΝ.
5.1 Ειδικι αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ 1,2,4,5,8,9,11,13 του Υαραρτιματοσ.

6. MARPOL ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V. ΠΡΟΛΘΨΘ ΣΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ
ΠΛΟΙΩΝ.
6.1 Ειδικι αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ 1,2,3,4,5,6,7,9,10 του Υαραρτιματοσ.
6.2 Αναφορά ςτο IMO RESOLUTION MEPC.219(63) 2012: Guidelines for the implementation of
MARPOL Annex V.
6.3 Σριςμοί αποβλιτων (dishwater, greywater).
6.4 Αποςαφινιςθ με βάςθ τα ανωτζρω του τι κεωρείται απόρριμμα και τι όχι.
6.5 Γενικά περί διαχείριςθσ απορριμμάτων (ςυλλογι, αποκικευςθ, διάκεςθ, αποτζφρωςθ,
επεξεργαςία, ςυμπίεςθ, κονιορτοποίθςθ), χειριςμόσ ςφαγίων ηϊων.
6.6 Γενικά περί διαχείριςθσ υπολειμμάτων ςτερεϊν χφδθν φορτίων.
7. MARPOL ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΛΘΨΘ ΣΘ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΘ ΡΤΠΑΝΘ ΑΠΟ
ΠΛΟΙΑ.
7.1 Ειδικι αναφορά ςτουσ κανονιςμοφσ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 του
Υαραρτιματοσ.
8. ΆΛΛΕ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ –
ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΙ
8.1 Χυνοπτικι αναφορά ςτθν Διεκνι Χφμβαςθ για μεςολάβθςθ ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε
περίπτωςθ ατυχθμάτων καλάςςιασ ρφπανςθσ (INTERVENTION 1969).
8.2 Χυνοπτικι αναφορά ςτθν Διεκνι Χφμβαςθ για τθ δθμιουργία Διεκνοφσ Ψαμείου για
αποηθμίωςθ ηθμιϊν από καλάςςια ρφπανςθ (1971).
8.3 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ Διεκνι Χφμβαςθ Αςτικισ Ευκφνθσ ςυνεπεία ηθμιϊν από πετρελαϊκι
ρφπανςθ (CLC 1969), κακϊσ και το ςχετικό πρωτόκολλο (CLC 1992). Χχετικό πιςτοποιθτικό.
8.4 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ Διεκνι Χφμβαςθ Αςτικισ Ευκφνθσ ςυνεπεία ηθμιϊν από ρφπανςθ
από καφςιμα πλοίων του 2001. Χχετικό πιςτοποιθτικό.
8.5 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ ςυμφωνία αποηθμίωςθσ Small Tanker Oil Pollution Indemnification
Agreement (STOPIA).
8.6 Αντιρρυπαντικζσ διαδικαςίεσ και όλοσ ο ςχετικόσ εξοπλιςμόσ.
8.7 Χθμαςία των προλθπτικϊν μζτρων για τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ.
8.8 Χυνοπτικι αναφορά ςτον Αμερικάνικο Ρόμο OPA 90.
8.9 Γενικά περί φόρμασ αναφοράσ μθ επάρκειασ ευκολιϊν υποδοχισ ςτεριάσ ςφμφωνα με τθ
MEPC.1/Circ.469/Rev.1, όπωσ τροποποιικθκε.
8.10 Γενικά περί φόρμασ αναφοράσ για παράδοςθ απορριμμάτων ςε εγκαταςτάςεισ υποδοχισ
λιμζνοσ ςφμφωνα με τθ MEPC.1/Circ.644, όπωσ τροποποιικθκε.
8.11 Γενικι αναφορά για τθ φόρμα απόδειξθσ παράδοςθσ απορριμμάτων ςε ευκολίεσ υποδοχισ
ξθράσ ςφμφωνα με τθ MEPC.1/Circ.645, όπωσ τροποποιικθκε.
8.12 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ Διεκνι Χφμβαςθ για τον ζλεγχο των επικίνδυνων ςυςτθμάτων
αντιρρυπαντικισ προςταςίασ υφάλων “INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF
HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS ,2001 (THE AFS CONVENTION)”
8.13 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ ςφμβαςθ για τθν Υροςταςία του Καλαςςίου Υεριβάλλοντοσ ςτθ
Βαλτικι Κάλαςςα. CONVENTION ON THE PROTECTION OF MARINE ENVIRONMENT OF THE BALTIC
SEA AREA , 1992 (HELSINKI CONVENTION)
8.14 Χυνοπτικι αναφορά ςτο πρωτόκολλο τθσ Χφμβαςθσ για τθν αποφυγι τθσ καλάςςιασ
ρφπανςθσ μζςω τθσ απόρριψθσ ςκουπιδιϊν και άλλων υλικϊν. THE 1996 PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER
MATTER, 1972 (1996 PROTOCOL)
8.15 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ Διεκνι Χφμβαςθ του Χογκ Ξονγκ για τθν αςφαλι και
περιβαλλοντικά ςωςτι ανακφκλωςθ των πλοίων.HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΡΜΑΣΟ
9.1 Ξανονιςμόσ για τθ διαχείριςθ ζρματοσ πλοίου IMO Assembly Resolution A.868(20).
9.2 Γενικοί όροι – Επεξθγιςεισ.

9.3 Σδθγίεσ για τα πλοία, οδθγίεσ και προφυλάξεισ κατά τθν εναλλαγι ζρματοσ ςτθ κάλαςςα.
9.4 Σδθγίεσ για τα λιμάνια.
9.5 Πολυςμζνο ζρμα με μικροοργανιςμοφσ και βακτιρια.
9.6 Πολυςμζνο ζρμα με πετρελαιοειδι και χθμικά.
9.7 Ενζργειεσ προ του κατάπλου ςτο λιμάνι.
9.8 Ζλεγχοι λιμζνοσ (δείγματα – αναλφςεισ).
9.9 Χυμπλιρωςθ Θμερολογίων – Εντφπων διαχείριςθσ ζρματοσ.
9.10 Ανάλυςθ διαφόρων εκνικϊν ι τοπικϊν Ξανονιςμϊν Διαχείριςθσ Ζρματοσ.
9.11 Χυνοπτικι αναφορά ςτθ ςφμβαςθ BWM 2004, θ οποία πρόκειται να τεκεί ςε ιςχφ τα
προςεχι χρόνια.
ΓΝΩΘ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ( MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS).
10.1
Ειςαγωγι. Αειφόροσ ναυτιλία (sustainable shipping). Σριςμόσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
ωσ ιςορροπία ανάμεςα ςε άνκρωπο , πλανιτθ και κζρδοσ (profit). Σ ρόλοσ του ανκρϊπινου
ςτοιχείου –human element- (ναυτικϊν) ςτθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ του καλαςςίου
περιβάλλοντοσ.
10.2
Καλάςςιο περιβάλλον. Θ ςπουδαιότθτα των Ωκεανϊν. Καλάςςια οικολογία. Διάκριςθ
ανάμεςα παράκτιων υδάτων (coastal area) και ανοικτοφ ωκεανοφ (open ocean). Ειδικά
ευαίςκθτεσ καλάςςιεσ περιοχζσ - Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs)
10.3 Απορρίψεισ ςτθν κάλαςςα. Υεριβαλλοντικι επίδραςθ του πετρελαίου , χθμικϊν , λυμάτων
και ςτερεϊν απορριμμάτων. Πζτρα πρόλθψθσ ρφπανςθσ.
10.4 Ατμοςφαιρικζσ εκπομπζσ. Αζρια του κερμοκθπίου. Υεριβαλλοντικι επίδραςθ εκπομπϊν
αερίων του κερμοκθπίου. Πζτρα πρόλθψθσ ρφπανςθσ.
10.5 Άλλεσ ατμοςφαιρικζσ εκπομπζσ. Υεριβαλλοντικι επίδραςθ εκπομπϊν από ναυτικζσ μθχανζσ
(Σξείδια του αηϊτου , Σξείδια του κείου και Αιωροφμενα Χωματίδια ). Άλλοι ατμοςφαιρικοί
ρυπαντζσ από τα πλοία ςυμπεριλαμβανομζνων των Υτθτικϊν Σργανικϊν Ενϊςεων (VOCs) και
Συςιϊν που καταςτρζφουν το όηον (ODS) . Πζτρα πρόλθψθσ ρφπανςθσ.
10.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Υεριβαλλοντικι επίδραςθ του
υποκαλάςςιου κορφβου (underwater noise). . Υεριβαλλοντικι επίδραςθ των υφαλοχρωμάτων
(antifouling paints). Υεριβαλλοντικι επίδραςθ τθσ ανακφκλωςθσ των πλοίων (recycling of ships)
10.7 Ειςβολι ξενικϊν ειδϊν (invasive species) περιλαμβανομζνου και του καλάςςιου ζρματοσ.
Υεριβαλλοντικι επίδραςθ τθσ μεταφοράσ των ξενικϊν ειδϊν. Επίδραςθ των ξενικϊν ειδϊν ςτθν
ανκρϊπινθ υγεία. Πζτρα πρόλθψθσ ρφπανςθσ.
10.8 Εικόνα/Φιμθ ναυτιλίασ. Χυντελεςτζσ που επιδροφν ςτθν καλι εικόνα (image) τθσ ναυτιλίασ.
Ενζργειεσ που πρζπει να λαμβάνονται για να βελτιωκεί θ εικόνα τθσ ναυτιλίασ.
10.9 Υροςωπικι εμπλοκι των ναυτικϊν μελϊν πλθρϊματοσ. Υροςωπικι ςυμπεριφορά.
Υροςωπικι ευκφνθ. Ευκφνθ Αξιωματικοφ.
ΜΕΡΟ Β: ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 Ζννοια και χαρακτθριςτικά του δικαίου.
1.2 Υθγζσ.
1.3 Λεράρχθςθ κανόνων δικαίου.
1.4 Διαίρεςθ του δικαίου.
2. ΝΘΟΓΝΩΜΟΝΕ – ΑΦΑΛΙΣΕ – ΑΛΛΘΛΟΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ (P and I CLUBS)
2.1 Διαχωριςμόσ του Ρθογνϊμονα από Αςφαλιςτζσ και P and I Clubs, ςθμαςία διατιρθςθσ τθσ
κλάςθσ του πλοίου για τουσ αςφαλιςτζσ, πϊσ αποκτάται θ κλάςθ, πϊσ χάνεται. Aνακατάταξθ ςε
κλάςθ.
3. ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ – ΑΝΑΞΙΟΠΛΟΪΑ
3.1 Ψι είναι αξιόπλοο πλοίο (Seaworthiness - Cargoworthiness).

3.2 Χτάδια αξιοπλοΐασ.
3.3 Ψι είναι αναξιόπλουν πλοίο (Unseaworthiness - Uncargoworthiness).
3.4 Χυνζπειεσ αναξιοπλοΐασ.
3.5 Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ αναξιοπλοΐασ.
4. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ – ΕΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ
4.1 Ξατάλογοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων μετά των τιμϊν πωλιςεωσ για εξόφλθςθ (Invoice).
4.2 Χφμβαςθ πωλιςεωσ / Υωλθτιριο (Bill of Sale).
4.3 Υαράδοςθ ςτο πλοίο (Free on Board–FoΒ).
4.4 Φορτίο – Αςφάλιςθ – Ραφλοσ (Cargo Λnsurance Freight–CIF).
4.5 EX – warehouse contract.
4.6 Δθλωτικό (Manifest).
4.7 Αποδείξεισ Ωποπλοιάρχου (Mate’s Receipt).
4.8 Αποδείξεισ ςθμειωτϊν φορτίου (Tally Clerk Receipts).
4.9 Ξατάςταςθ πεπραγμζνων (Statement of Facts).
4.10 Επιςτολι ετοιμότθτασ (Notice of Readiness).
5. ΝΑΤΛΩΕΙ
5.1 Είδθ ναυλϊςεωσ, γενικά χαρακτθριςτικά κάκε ναφλωςθσ.
5.2 Σι κυριότεροι όροι ναφλωςθσ ταξιδιοφ – χρονοναφλωςθσ και γυμνισ ναφλωςθσ (Voyage –
time and demise charter parties).
5.3 Επεξιγθςθ των όρων:
α) Χυμβαλλόμενα μζρθ.
β) Ευκφνθ πλοιοκτθτϊν.
γ) Υαρζκκλιςθ (Deviation).
δ) Υλθρωμι ναφλου.
ε) Δαπάνεσ φορτοεκφόρτωςθσ.
ςτ) Χταλίεσ (Laytime).
η) Επιςταλίεσ (Demurrage).
θ) Αντεπιςταλίεσ (Damages for detention).
κ) Επίςχεςθ.
ι) Φορτωτικι.
ια) Ακφρωςθ ταξιδιοφ (ςυμφωνίασ).
ιβ) Γενικι αβαρία.
ιγ) Περικι αβαρία.
ιδ) Αποηθμίωςθ.
ιε) Υρακτόρευςθ.
ιςτ) Υλθρωμι ναυλομεςιτϊν (Brokerage).
ιη) Γενικι απεργία (General Strike Clause).
ιθ) Ξίνδυνοι πολζμου (War Risks).
ικ) Γενικόσ όροσ πάγων (General Ice Clause).
Ψφποι ναυλοςφμφωνων, γενικοφ φορτίου, χφμα φορτίων (ςιτθρϊν, άνκρακα,
ςιδθρομεταλλευμάτων) και υγρϊν φορτίων (Voy, time & demise charter parties).
6. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΝΑΤΛΟΤ
6.1 Ραφλοσ (freight).
6.2 Υλθρωμι ναφλου με τθν παράδοςθ του φορτίου.
6.3 Ραφλοσ προπλθρωτζοσ (Advance freight).
6.4 Ραφλοσ κατ’ αναλογία (Pro-Rata freight).
6.5 Ραφλοσ εφάπαξ (Lump Sum freight).
6.6 Ραφλοσ επιςτροφισ (Back freight).
6.7 Ρεκρόσ ναφλοσ (Dead freight).
7. Θ ΦΟΡΣΩΣΙΚΘ – ΕΙΔΘ ΦΟΡΣΩΣΙΚΩΝ
7.1 Θ ζννοια τθσ φορτωτικισ – Χφμβαςθ μεταφοράσ εμπορευμάτων, επιβατϊν ςτθν ακτοπλοΐα.
7.2 Υεριγραφι τθσ φορτωτικισ και τι αναγράφεται ς’ αυτιν.

7.3 Φιτρεσ φορτωτικισ για μεταφορά ςτο ναυλοςφμφωνο.
7.4 Ζκδοςθ και φφλαξθ φορτωτικϊν.
8. ΤΠΟΘΘΚΘ ΠΛΟΙΩΝ
8.1 Ραυτικά προνόμια.
8.2 Υερί καταςχζςεωσ και αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ επί πλοίου.
9. ΗΘΜΙΕ ΦΟΡΣΙΟΤ – ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ
9.1 Ευκφνεσ και εξαιρζςεισ ευκυνϊν του μεταφορζα από ηθμίεσ φορτίου.
9.2 Ζλεγχοσ του φορτίου κατά τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ.
10. ΑΒΑΡΙΑ
10.1 Περικι Αβαρία (Particular Acerage).
10.2 Γενικι Αβαρία (General Average).
10.3 Διαιτθςία (Arbitration).
11. Θ ΤΜΒΑΘ ΣΘ ΡΤΜΟΤΛΚΘΘ
11.1 Επικαλάςςια αρωγι.
11.2 Θ ζννοια του όρου «NO CURE - NO PAY» (LLOYD'S OPEN FORM).
12. ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜΒΑΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
12.1 Χυνοπτικι αναφορά ςτθν Διεκνι Χφμβαςθ καλάςςιασ μεταφοράσ (Hague Rules, 1924 as
amended).
12.2 Χυνοπτικι αναφορά ςτθν Διεκνι Χφμβαςθ καλάςςιασ μεταφοράσ (The Hamburg Rules,
1978).
13. NAΤΣΑΦΑΛΙΘ
13.1 Αςφάλιςθ ςκάφουσ και μθχανϊν (Hull & Machinery).
13.2 H ζννοια των όρων ολικι απϊλεια (total loss) ι τεκμαρτι ολικι απϊλεια (Constructive total
loss).
13.3 Αςφάλιςθ ηθμιϊν μερικισ και ολικισ αβαρίασ.
13.4 Αςφάλιςθ ευκυνϊν και ηθμιϊν λόγω ςυγκροφςεωσ με άλλο πλοίο.
13.5 Αςφάλιςθ ναφλου.
13.6 Αςφαλίςιμο ενδιαφζρον (Insurable Interest).
13.7 Αςφάλιςθ κατά κινδφνων πολζμου.
13.8 Αφαιρετζα απαλλαγι (Deductible), όπωσ προβλζπεται από τουσ αλλθλοαςφαλιςτικοφσ
ςυνεταιριςμοφσ (P and I).
13.9 Θ ζννοια και ο ςκοπόσ του Salvage association.
13.10 H ζννοια και ο ςκοπόσ των Average adjusters.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Ειδικοφ Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Μθχανικϊν Γϋ τάξθσ Ε.Ν.
α/
α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

α/
α
1
2
3
4
5

6
7
8

9

10

STCW
MC/fct

Αϋ ΚΤΚΛΟ
Μθχανικϊν Γϋ τάξθσ
Μακιματα
3.17
Ναυτικά Αγγλικά Ι
7.04/App.2 Μακθματικά Ι
7.04/App.1 Φυςικι
7.04/App.5 Χθμεία
Θεωρία Θλεκτρικϊν
7.04/Fct.2
Κυκλωμάτων
7.04/Fct.2 Πλθροφορικι – Θ/Τ
Μθχανολογικό
7.04/Fct.3 χζδιο – χεδίαςθ
με χριςθ Θ/Τ
7.04/Fct.4 Ναυπθγία Ι
Βοθκθτικά
7.04/Fct.1 Μθχανιματα
Πλοίου Ι – Δίκτυα
7.04/Fct.3 Εργαςτιρια Ι
ΤΝΟΛΟ
STCW
MC/fct

Βϋ ΚΤΚΛΟ
Μθχανικϊν Γϋ τάξθσ
Μακιματα
3.17
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ
7.04/App.3 Εφαρμοςμζνθ
& Fct.1
Θερμοδυναμικι Ι
7.04/App.1 Μθχανικι Ρευςτϊν
, 4 & Fct.1 I
7.04/Fct.1 ΜΕΚ I
Θλεκτρικζσ
7.04/Fct.2
Μθχανζσ Πλοίου Ι
υςτιματα
Αυτομάτου Ελζγχου
7.04/Fct.2
Ι – Αιςκθτιρια –
Μετριςεισ
7.04/Fct.2 Θλεκτρονικά
Ναυτικοί
7.04/Fct.1 Ατμολζβθτεσ Ατμοςτρόβιλοι Ι
τοιχεία Ναυτικοφ
Δικαίου - Διεκνείσ
7.04/Fct.4 Κανονιςμοί και
Αςφάλεια Ηωισ &
Περιβάλλοντοσ
7.04/Fct.3
Εργαςτιρια ΙΙ
& 2.07
ΤΝΟΛΟ

Ϊρεσ ανά Εξάμθνο
Θεωρία Εφαρμογζσ
52
52
52
26

0
0
0
0

4
4
4
2

φνολο
ωρϊν
εξαμινου
52
52
52
26

52

0

4

52

0

39

3

39

15

50

5

65

39

0

3

39

39

0

3

39

0

39

3
35

39
455

Ϊρεσ ανά
εβδομάδα

Ϊρεσ ανά Εξάμθνο
Θεωρία Εφαρμογζσ

Ϊρεσ ανά
εβδομάδα

39

0

3

φνολο
ωρϊν
εξαμινου
39

52

0

4

52

39

0

3

39

78

0

6

78

39

0

3

39

39

0

3

39

39

0

3

39

39

0

3

39

26

0

2

26

0

65

5

65

35

455

Αϋ ΚΤΚΛΟ
1. ΝΑΤΣΙΚΑ AΓΓΛΙΚΑ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
REQUIRED PERFORMANCE:
The expected learning outcome is that the student should…
1. Describe crew roles and routines
Grammar: Present Simple (question and negative form; third person singular); prepositions of
time.
1.1 Uses Present Simple question, third person and negative forms correctly to describe routine
activities on board.
1.2 Selects Appropriate prepositions for phrases relating to time.
Vocabulary: basic verbs; numerical information; Πaritime alphabet.
1.3 Uses common verbs to describe work routines.
1.4 Refers to 24 hour clock orally and in writing.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
1.5 Identifies errors when comparing numbers and times in writing and speech.
1.6 Dictates messages using times and the international maritime alphabet.
1.7 Reads a text to check the key responsibilities of all crew members.
1.8 Describes key responsibilities of all crew members.
2. Name types of vessels; describe parts of a vessel
Grammar: there is/are; articles; prepositions of place; possessives.
2.1 Uses there is/are to describe places on board.
2.2 Uses singular and plural forms of regular and irregular nouns orally and in writing.
2.3 Uses a, an and the correctly orally and in writing.
2.4 Uses prepositions of place to describe various places on board.
2.5 Uses’s to indicate possession.
Vocabulary: types of vessel; parts of vessels.
2.6 Identifies various types of ship from pictures.
2.7 Labels a diagram showing places on a vessel.
Phonology: word stress.
2.8 Pronounces places on board using correct word stress patterns.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
2.9 Describes a vessel in speech and writing.
2.10 Identifies types of vessels by reading descriptions.
2.11 Exchanges information about vessels orally.
2.12 Sketches the general arrangement plan of a vessel by listening to an oral description.
3. Describe the location and purpose of safety equipment
Grammar: prepositions of place.
3.1 Describes position of equipment on board using Appropriate prepositions.
Vocabulary: safety equipment.
3.2 Identifies and names life−saving Appliances.
3.3 Gives examples of occasions when each item of life−saving equipment is required.
Phonology: word stress.
3.4 Pronounces the names of life−saving equipment using correct word stress patterns.
Communication Skills: listening, speaking, writing.
3.5 Uses a checklist to identify items of life−saving equipment.
3.6 Identifies items mentioned in oral commands.
3.7 Describes the position of items on board orally and in writing.
4. Name positions on board; ask for and give directions on board and ashore

Grammar: introduction to the imperative form; question forms; prepositional phrases.
4.1 Uses the imperative form for giving directions.
4.2 Asks for directions using yes/no and who question forms.
4.3 Uses a variety of prepositional phrases for indicating directions.
Vocabulary: positions on board; vessel directions; common nouns
4.4 Identifies parts of a vessel from diagrams.
4.5 Names positions on board from diagrams.
4.6 Describes vessel directions in relation to objects and landmarks.
4.7 Refers to features of towns.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
4.8 Identifies places on board by listening to descriptions.
4.9 Asks for and gives clear directions.
4.10 Follows and supplies directions by interpreting basic maps.
4.11 Writes directions clearly and accurately.
5. Describe routine operations on board; understand standard engine orders
Grammar: Present Continuous; contrast between Present Simple and Present Continuous.
5.1 Uses the Present Continuous form to describe activities currently in progress.
5.2 Uses the correct spelling with regular and irregular continuous verb forms.
5.3 Understands the differences in form and meaning between the Present Continuous tense
(for activities in progress) and the Present Simple tense (for routine activities).
Vocabulary: verbs describing routine operations on board; standard engine orders.
5.4 Revises common verbs to describe work routines on board.
5.5 Describes activities taking place from pictures/ video/audio prompts.
5.6 Repeats standard engine orders accurately, clearly and fluently.
Communication Skills: listening, speaking, writing.
5.7 Notes which activities crew members are engaged in by listening to/watching a description
of events in process.
5.8 Exchanges information about current and routine situations.
5.9 Writes a description of activities in action.
5.10 Demonstrates understanding of standard engine orders by explaining their meanings
and indicating the correct actions.
6. Understand commands in emergency situations on board
6.1 Grammar: demonstrative adjectives; imperatives; must.
 Understands the difference in meaning between this, that, these and those.
 Uses the imperative form correctly for giving urgent commands.
 Uses must to express obligation and must not to express prohibition in an Appropriate
circumstance.
6.2 Vocabulary: types of emergency; emergency equipment; verbs describing emergency
situations; introduction to SMCP message markers: instructions, questions and answers; SMCP for
distress messages.
 Names different types of emergency situations on board.
 Knows and correctly pronounces the names of emergency equipment.
 Uses correct verbs and tenses to describe what happens in emergency situation.
 Uses SMCP message markers correctly to precede instructions, questions and answers in
simulated external communications.
 Demonstrates understanding of the meaning and use of the vocabulary in SMCP for simulated
external distress communications regarding fire / explosion / abandon ship.
6.3 Phonology: sentence stress.
 Ιdentifies key words in short commands.
 Puts stress on key words in short commands.
6.4 Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.

 Correctly identifies message types when listening to a selection of instructions, questions and
answers which use SMCP.
 Understands short oral commands in simulated emergency situations.
 Reacts to simulated emergency situations with single spoken commands which are clear and
accurate.
 Uses SMCP for simulated external distress communications regarding fire / explosion / abandon
ship.
 Reads and understands written instructions for carrying out general emergency procedures.
 Describes the stages for a general emergency procedure orally and in writing.
7. Compare vessel details; describe equipment
7.1 Grammar: comparative and superlative adjectives; infinitive of purpose; for + −ing.
 Uses comparative and superlative adjectives to compare vessels and cargoes.
 Uses the structures to + infinitive and for + −ing to explain the equipment used for specific tasks.
7.2 Vocabulary: nouns and adjectives relating to vessel specifications; deck/ bridge /engine room
equipment; verbs describing mechanical operations; introduction to multiword verbs.
 Gives ship’s dimensions using appropriate nouns and adjectives.
 Names main equipment on deck/on the bridge/in the engine room.
 Describes selected equipment in terms of shape and dimensions.
 Uses appropriate verbs to explain mechanical operations (including common multi−word verbs
such as switch on, start up, close down etc).
7.3 Phonology: revise intonation and pitch; sentence stress; linking sounds.
 Practices intonation and pitch.
 Practices sentence stress.
 Practices linking sounds.
 Monitors own performance by listening to a recording of own voice.
7.4 Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Writes vessel specifications accurately in numerical form from an oral exchange of information.
 Identifies equipment from spoken descriptions.
 Asks about and explains function and operation of main equipment used by all levels on board.
.
2. ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΠΙΝΑΚΕ
1.1 Σριςμοί, είδθ, μορφζσ, ιςότθτα πινάκων. Ποναδιαίοσ και μθδενικόσ πίνακασ.
1.2 Χτοιχειϊδεισ πράξεισ με πίνακεσ.
1.3 Χτοιχειϊδεισ πράξεισ επί των γραμμϊν πίνακα. Βακμόσ πίνακα.
1.4 Αντιςτρζψιμοι πίνακεσ. Σριςμόσ αντιςτρόφου πίνακα.
2. ΟΡΙΗΟΤΕ
2.1 Σριςμοί. Βαςικζσ ιδιότθτεσ. Γινόμενο οριηουςϊν.
2.2 Σρίηουςεσ 1θσ, 2θσ, 3θσ τάξεωσ. Ξανόνασ του Sarrus.
2.3 Ελάςςονεσ ορίηουςεσ. Ανάπτυγμα ορίηουςασ.
2.4 Εφρεςθ του αντιςτρόφου ενόσ 2x2 πίνακα.
2.5 Ψο ςφμβολο ν!. Ψο ςφμβολο Χ τθσ άκροιςθσ.
3. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
3.1 Χυςτιματα ν πρωτοβάκμιων εξιςϊςεων με ν αγνϊςτουσ (ν = 2 ι 3).
3.2 Χυςτιματα Cramer.
3.3 Οφςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων με τθ βοικεια των οριηουςϊν και των πινάκων.
3.4 Ψυχαία και ομογενι γραμμικά ςυςτιματα.

4. ΦΑΝΣΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ − ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
4.1 Σριςμοί, ιςότθτα, άκροιςμα, μζτρο. Γεωμετρικι παράςταςθ του ακροίςματοσ. Πιγαδικό
επίπεδο. 4.2 Ψριγωνομετρικι μορφι μιγαδικοφ αρικμοφ.
4.3 Γινόμενο δφο μιγαδικϊν αρικμϊν. Χυηυγείσ μιγαδικοί – Χυηυγείσ και πράξεισ.
4.4 Τριςμα και μζτρο του ακροίςματοσ, τθσ διαφοράσ του γινομζνου του πθλίκου δφο
μιγαδικϊν αρικμϊν.
4.5 Αντίςτροφο μζτρο μιγαδικοφ αρικμοφ.
4.6 Ψφποσ του De Moivre.
4.7 Ψετραγωνικζσ ρίηεσ μιγαδικοφ αρικμοφ. Φίηεσ μιγαδικϊν αρικμϊν. Ριοςτζσ ρίηεσ τθσ
μονάδασ. Γεωμετρικι παράςταςθ νιοςτϊν ριηϊν.
4.8 Εκκετικι μορφι μιγαδικϊν αρικμϊν. Ρεπζρειοσ λογάρικμοσ μιγαδικϊν αρικμϊν.
5. ΤΝΑΡΣΘΕΙ
5.1 Σριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ ςυνάρτθςθσ. Είδθ ςυναρτιςεων. Γραφικι παράςταςθ
ςυνάρτθςθσ. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ. Φραγμζνθ ςυνάρτθςθ.
5.2 Βαςικζσ ςτοιχειϊδεισ, τριγωνομετρικζσ, περιοδικζσ, τμθματικά οριςμζνεσ ςυναρτιςεισ.
Πετατοπίςεισ.
5.3 Εκκετικι και λογαρικμικι ςυνάρτθςθ.
5.4 Χφνκεςθ ςυναρτιςεων.
5.5 Τρια ςυναρτιςεων. Βαςικζσ ιδιότθτεσ των ορίων. Κεϊρθμα Bolzano. Κεϊρθμα
ενδιάμεςων τιμϊν.
5.6 Χυνζχεια Χυναρτιςεων.
6. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
6.1 Θ ζννοια τθσ παραγϊγου, θ γεωμετρικι τθσ ερμθνεία και εφαρμογζσ τθσ ςτθ Φυςικι και
ςτθ Πθχανικι.
6.2 Υλευρικζσ παράγωγοι.
6.3 Υαράγωγοι βαςικϊν ςυναρτιςεων. Ξανόνεσ παραγϊγιςθσ. Υαράγωγοι διαφόρων τάξεων.
Υαράγωγοσ ςφνκετθσ ςυνάρτθςθσ.
6.4 Πονοτονία και ακρότατα ςυναρτιςεων.
6.5 Θ δεφτερθ παράγωγοσ ςτθ μελζτθ των ςυναρτιςεων. Χθμεία καμπισ – Ξυρτότθτα
ςυναρτιςεων.
6.6 Κεϊρθμα μζςθσ τιμισ του διαφορικοφ λογιςμοφ και εφαρμογζσ του.
6.7 Ξανόνεσ του De L’ Hospital. Ξαμπυλότθτα. Ακτίνα και κζντρο καμπυλότθτασ.
6.8 Περικι παράγωγοσ.
6.9 Θ ζννοια του διαφορικοφ μίασ ςυνάρτθςθσ και θ γεωμετρικι του ερμθνεία.
6.10 Ξανόνεσ διαφόριςθσ. Υαράγωγοι και διαφορικά ανϊτερθσ τάξθσ. Σλικό διαφορικό.
7. ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΑΣΑ
7.1 Ζννοια του αόριςτου ολοκλθρϊματοσ. Σριςμόσ, βαςικζσ ιδιότθτεσ, κανόνεσ και μζκοδοι
ολοκλθρϊςεωσ.
7.2 Σριςμζνο ολοκλιρωμα. Σριςμόσ, βαςικζσ ιδιότθτεσ, μζκοδοι ολοκλθρϊςεωσ. Ψο
οριςμζνο ολοκλιρωμα ωσ διαφορά.
7.3 Εποπτικι ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του ολοκλθρϊματοσ. Εμβαδόν χωρίου. Εμβαδά επιπζδων
ςχθμάτων. Πζκοδοσ των τραπεηίων. Πζκοδοσ Simpson.
7.4 Θ ολοκλιρωςθ ωσ αντίςτροφθ τθσ διαφόριςθσ.
7.5 Κεϊρθμα τθσ μζςθσ τιμισ του ολοκλθρωτικοφ λογιςμοφ.
7.6 Τγκοι ςτερεϊν. Πικοσ τόξου καμπφλθσ.
7.7 Εφαρμογζσ των ολοκλθρωμάτων (Πθχανικι, Φυςικι κ.ά.).
3. ΦΤΙΚΘ Ι

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 Ψα φυςικά μεγζκθ και θ μζτρθςι τουσ. Πονόμετρα και διανυςματικά φυςικά μεγζκθ.
1.2 Κεμελιϊδεισ μονάδεσ και παράγωγεσ. Σριςμόσ όγκου, μάηασ, κζντρου βάρουσ,
πυκνότθτασ, ειδικοφ βάρουσ.
1.3 Πονάδεσ μζτρθςισ τουσ.
1.4 Χυςτιματα μονάδων (S.I., C.G.S., Ψ.Χ., F.P.S.). Χχζςεισ των μονάδων.
2. ΣΑΣΙΚΘ
2.1 Δυνάμεισ (οριςμόσ, μονάδεσ μζτρθςθσ). Χυνιςταμζνθ δυνάμεων. Χφνκεςθ ςυντρεχουςϊν
δυνάμεων. Πθ ςυντρζχουςεσ δυνάμεισ. Ξανόνασ του παραλλθλογράμμου.
2.2 Φοπι δφναμθσ ωσ προσ ςθμείο και ωσ προσ άξονα. Φοπι ηεφγουσ δυνάμεων.
2.3 Χφνκεςθ παραλλιλων δυνάμεων. Ξζντρο βάρουσ.
2.4 Λςορροπία υλικοφ ςθμείου και ςτερεοφ ςϊματοσ. Είδθ ιςορροπίασ και ςυνκικθ
ιςορροπίασ.
2.5 Αρχι των δυνατϊν ζργων.
2.6 Απλζσ μθχανζσ (κεκλιμζνο επίπεδο, βαροφλκο, κοχλίασ, τροχαλίεσ, ςφςτθμα τροχαλιϊν).
3. ΚΙΝΘΜΑΣΙΚΘ
3.1 Ψαχφτθτα μζςθ και ςτιγμιαία. Γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ ςε ςχζςθ με τον χρόνο.
3.2 Επιτάχυνςθ – επιβράδυνςθ (μζςθ και ςτιγμιαία), οριςμόσ, μονάδεσ μζτρθςθσ και
ςυνιςτϊςεσ τουσ.
3.3 Γωνιακι ταχφτθτα και επιτάχυνςθ.
3.4 Χχζςεισ γραμμικϊν και γωνιακϊν μεγεκϊν.
3.5 Ξινιςεισ *ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ και ευκφγραμμθ ομαλά μεταβαλλόμενθ
(επιταχυνόμενθ ι επιβραδυνόμενθ) κίνθςθ με ι χωρίσ αρχικι ταχφτθτα – κυκλικι ομαλι και
κυκλικι ομαλά μεταβαλλόμενθ (επιταχυνόμενθ ι επιβραδυνόμενθ) κίνθςθ+.
4. ΔΤΝΑΜΙΚΘ
4.1 Σι τρεισ (3) Ρόμοι του Ρewton (Κεμελιϊδθσ Ρόμοσ τθσ Πθχανικισ, Ρόμοσ τθσ Αδράνειασ
των ςωμάτων, Ρόμοσ τθσ Δράςθσ − Αντίδραςθσ).
4.2 Δφναμθ και μονάδεσ. Σριςμόσ και είδθ τριβισ. Ψρόποι εξουδετζρωςθσ τθσ τριβισ.
4.3 Σρμι − Ϊκθςθ δυνάμεων. Αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ. Ρόμοσ μεταβολισ τθσ ορμισ.
Αδράνεια.
5. ΕΡΓΟ − ΙΧΤ − ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1 Σριςμοί ζργου – ενζργειασ και ιςχφoσ. Πονάδεσ μζτρθςθσ. Χυντελεςτισ απόδοςθσ
μθχανισ.
5.2 Ωπολογιςμόσ ζργου ςτακερισ δφναμθσ, μεταβαλλόμενθσ δφναμθσ ςε μία διάςταςθ,
βάρουσ κατά μικοσ κλειςτισ διαδρομισ. Χυντθρθτικζσ και μθ ςυντθρθτικζσ δυνάμεισ.
5.3 Δυναμικι, κινθτικι, μθχανικι ενζργεια και Κεϊρθμα διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ.
6. ΚΙΝΘΜΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΣΕΡΕΩΝ
6.1 Πεταβατικι και περιςτροφικι κίνθςθ ςτερεοφ ςϊματοσ.
6.2 Φοπι αδράνειασ. Ωπολογιςμοί ροπϊν αδράνειασ.
6.3 Κεϊρθμα του Steiner − Χτροφορμι.
6.4 Σ Κεμελιϊδθσ Ρόμοσ ςτθ ςτροφικι κίνθςθ.
7. ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ
7.1 Κερμοκραςία και μζτρθςι τθσ. Ξλίμακεσ.
7.2 Ξαταςτατικζσ εξιςϊςεισ.
7.3 Χτατιςτικι ιςορροπία.

7.4 Ρόμοσ κατανομισ Maxwell−Boltzmann.
7.5 Ξατανομι ταχυτιτων.
7.6 Χυςτιματα πολλϊν ςωματιδίων.
7.7 Ζργο και κερμότθτα.
7.8 Σ Υρϊτοσ Ρόμοσ τθσ Κερμοδυναμικισ.
7.9 Κερμοχωρθτικότθτα.
7.10 Ειδικζσ κερμότθτεσ των αερίων.
7.11 Εντροπία και κερμότθτα.
8. ΘΕΡΜΙΚΘ ΔΙΑΣΟΛΘ
8.1 Θ διαςτολι και θ εξιγθςι τθσ. Γραμμικι, επιφανειακι και κυβικι διαςτολι. Χχζςεισ των
ςυντελεςτϊν.
9. ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΦΑΕΩΝ
9.1 Ψιξθ, εξαζρωςθ και εξάχνωςθ.
9.2 Οανκάνουςεσ κερμότθτεσ. Οανκάνουςα κερμότθτα τιξθσ και εξαζρωςθσ.
9.3 Εξάρτθςθ του ςθμείου τιξθσ από τθν πίεςθ.
9.4 Εξαζρωςθ. Ξεκορεςμζνοι ατμοί.
9.5 Εξάτμιςθ και βραςμόσ. Ψαχφτθτα εξάτμιςθσ.
9.6 Κερμότθτα εξαζρωςθσ, εξάχνωςθσ.
9.7 Ξαμπφλεσ των φάςεων. Ψριπλό ςθμείο.
9.8 Θ υγροποίθςθ των αερίων. Ωγροποιθμζνα αζρια.
9.9 Ωγραςία απόλυτθ και ςχετικι.
9.10 Χθμείο δρόςου και εφρεςθ τθσ υγραςίασ. Ωγρόμετρα.
4. XHMEIA
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΘ ΧΘΜΕΙΑ
1.1 Δομι του ατόμου.
1.2 Υεριοδικό ςφςτθμα των ςτοιχείων.
1.3 Πζταλλα − Αμζταλλα.
1.4 Χθμικζσ ενϊςεισ.
1.5 Χθμικοί δεςμοί − Χκζνοσ.
1.6 Ανόργανεσ και Σργανικζσ χθμικζσ ενϊςεισ.
2. ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΤΛΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ
2.1 Γενικά.
2.2 Ενεργειακζσ μεταβολζσ.
2.3 Ρόμοι διατθριςεωσ μάηασ και ενζργειασ.
2.4 Πεγζκθ και μονάδεσ (mole ι αρικμόσ Avogadro, μάηα, όγκοσ, ενζργεια).
ΜΕΡΟ Α: ΑΝΟΡΓΑΝΘ
1. ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ
1.1 Γενικά περί διαλυμάτων − Υεριεκτικότθτα ι ςυγκζντρωςθ.
1.2 Ποριακά και ιοντικά διαλφματα.
1.3 Ψάςθ ατμϊν − Ρόμοσ Raoult.
1.4 Ωςμωτικι πίεςθ και νόμοσ Van’tHoff.
1.5 Θλεκτρολφτεσ.
1.6 Ψαξινόμθςθ των ενϊςεων: οξζα, βάςεισ, άλατα.
2. ΧΘΜΙΚΘ ΑΝΣΙΔΡΑΘ

2.1 Σριςμόσ, κατάταξθ.
2.2 Ξαταλφτεσ.
2.3 Αμφίδρομεσ αντιδράςεισ.
2.4 Χθμικι ιςορροπία.
2.5 Βακμόσ διαςτάςεωσ ι ιονιςμοφ.
2.6 Διάςταςθ του νεροφ: pΘ.
2.7 Φυκμιςτικά διαλφματα, Δείκτεσ, Ωδρόλυςθ.
3. ΟΞΕΙΔΩΘ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΘ
3.1 Γενικά.
3.2 Αρικμόσ οξείδωςθσ.
3.3 Γραμμοϊςοδφναμα οξειδωτικϊν και αναγωγικϊν ςωμάτων.
3.4 Υαραδείγματα οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων.
3.5 Θ οξειδοαναγωγι ωσ θλεκτροχθμικό φαινόμενο.
3.6 Δυναμικό οξειδοαναγωγισ.
3.7 Γαλβανικά ςτοιχεία.
3.8 Χυςςωρευτζσ.
3.9 Θλεκτρόλυςθ και χριςεισ.
3.10 Θλεκτροχθμικι διάβρωςθ των μετάλλων.
3.11 Υροςταςία από διάβρωςθ, κακοδικι προςταςία.
4. ΣΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Θ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ
4.1 Γενικά.
4.2 Διαλυμζνεσ ουςίεσ.
4.3 Υοιοτικά χαρακτθριςτικά.
4.4 Αφαλάτωςθ καλαςςινοφ νεροφ.
4.5 Αποςκλιρυνςθ του νεροφ.
4.6 Επεξεργαςία πόςιμου νεροφ, φυςικοφ νεροφ, νεροφ ψφξεωσ μθχανθμάτων, νεροφ λεβιτων
κ.λπ..
ΜΕΡΟ Β: ΟΡΓΑΝΙΚΘ
1. ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ
1.1 Ξεκορεςμζνοι και ακόρεςτοι υδρογονάνκρακεσ.
1.2 Χθμικζσ ιδιότθτεσ.
2. ΑΡΩΜΑΣΙΚΕ ΕΝΩΕΙ
2.1 Γενικά.
2.2 Αρωματικόσ χαρακτιρασ.
3. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΧΘΜΙΚΑ
3.1 Διφλιςθ − προϊόντα − κατάταξθ.
3.2 Οοιπζσ επεξεργαςίεσ.
3.3 Ξαφςιμα, ορυκτζλαια.
3.4 Εφαρμογζσ πλαςτικϊν − ςφγχρονθ τεχνολογία.
4. ΠΟΛΤΜΕΡΘ
4.1 Γενικά.
4.2 Χρϊματα, βερνίκια, υδρόφοβεσ επικαλφψεισ.
4.3 Χυνκετικά λιπαντικά, ςιλικόνεσ.

5. ΘΕΩΡΙΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ
1.1 Θλεκτρικό φορτίο.
1.2 Αγωγοί − Θμιαγωγοί − Πονωτζσ.
1.3 Διεκνζσ ςφςτθμα μονάδων (S.I.).
1.4 Θλεκτρικό ρεφμα − Ζνταςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ − Πονάδεσ.
1.5 Ξίνδυνοι θλεκτρικοφ ρεφματοσ – Θλεκτροπλθξία – Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ.
1.6 Θλεκτρικι τάςθ και διαφορά δυναμικοφ − Θλεκτρεγερτικι δφναμθ (ΘΕΔ) θλεκτρικϊν
πθγϊν.
1.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΤΝΕΧΕ ΡΕΤΜΑ
2.1 Θλεκτρικι αντίςταςθ ςτουσ αγωγοφσ – θμιαγωγοφσ − μονωτζσ.
2.2 Ρόμοσ του Σhm − Πονάδεσ μζτρθςθσ αντίςταςθσ.
2.3 Ειδικι αντίςταςθ − Ωπολογιςμόσ ωμικισ αντίςταςθσ ςυρμάτων.
2.4 Αντιςτάςεισ μεταβλθτισ τιμισ.
2.5 Πεταβολι τθσ ειδικισ αντίςταςθσ με τθν κερμοκραςία.
2.6 Κερμίςτορ – Βαρίςτορ –- Φωτοαντιςτάςεισ.
2.7 Ανοικτό κφκλωμα –- Βραχυκφκλωμα.
2.8 Διαιρζτεσ τάςθσ και ρεφματοσ.
2.9 Θλεκτρικι αγωγιμότθτα και ειδικι αγωγιμότθτα.
2.10 Λςχφσ και ζργο του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
2.11 Κερμικά αποτελζςματα του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
2.12 Βλάβεσ – ζλεγχοσ αντιςτάςεων.
3. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ − ΠΤΚΝΩΣΕ
3.1 Λδιότθτεσ θλεκτρικοφ πεδίου.
3.2 Κεμελιϊδεισ ζννοιεσ.
3.3 Υυκνωτισ ςε κφκλωμα ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Φόρτιςθ – Εκφόρτιςθ πυκνωτϊν
3.4 Ξυκλϊματα πυκνωτϊν.
3.5 Χαρακτθριςτικά μεγζκθ και είδθ πυκνωτϊν.
3.6 Βλάβεσ – ζλεγχοσ πυκνωτϊν.
4. ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΤΝΕΧΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ
4.1 Βαςικοί οριςμοί.
4.2 Ρόμοσ του Σhm ςε κλειςτό κφκλωμα.
4.3 Λςοηφγιο ιςχφοσ ςε κλειςτό κφκλωμα.
4.4 Ξανόνεσ του Kirchhoff.
4.5 Ψρόποι ςυνδεςμολογίασ αντιςτάςεων.
4.6 Θλεκτρικζσ πθγζσ − Χυνδεςμολογία.
4.7 Κεωριματα θλεκτρικϊν κυκλωμάτων. Κεϊρθμα Norton – Thevenin – Ωπζρκεςθσ.
4.8 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΜΟ
5.1 Πόνιμοι μαγνιτεσ.
5.2 Παγνθτικό πεδίο − Παγνθτικά κυκλϊματα.
5.3 Υυκνότθτα μαγνθτικισ ροισ.
5.4 Ξινοφμενο φορτίο μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο.
5.5 Δφναμθ Laplace.
5.6 Ψο ρεφμα ωσ πθγι μαγνθτικοφ πεδίου.
5.7 Ϊλθ μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο.

5.8 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
6. ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΚΘ ΕΠΑΓΩΓΘ
6.1 Ρόμοσ θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγισ.
6.2 Επαγόμενθ ΘΕΔ ςε αγωγό που κινείται μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο.
6.3 Αυτεπαγωγι, αμοιβαία επαγωγι.
6.4 Χτοιχεία θλεκτρομαγνθτικισ μετατροπισ ενζργειασ.
6.5 Ξφκλωμα R − L ςτο ςυνεχζσ ρεφμα.
6.6 Δινορρεφματα ι ρεφματα Foucault.
6.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
7. ΕΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟ ΡΕΤΜΑ
7.1 Υαραγωγι εναλλαςςόμενθσ τάςθσ − Σριςμοί.
7.2 Υαράςταςθ εναλλαςςόμενων μεγεκϊν.
7.3 Επαγωγικι, χωρθτικι και ςφνκετθ αντίςταςθ. Διαφορά φάςθσ.
7.4 Ενεργόσ τάςθ − ενεργόσ ζνταςθ. Θμιτονοειδισ, μιγαδικι και διανυςματικι αναπαράςταςθ.
7.5 Σρκογϊνιεσ και πολικζσ ςυντεταγμζνεσ αναπαράςταςθσ, πράξεισ μεταξφ θλεκτρικϊν
μεγεκϊν ςε μιγαδικι μορφι.
7.6 Ξυκλϊματα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Απλζσ και ςφνκετεσ ςυνδεςμολογίεσ RLC ςτο
εναλλαςςόμενο.
7.7 Λςχφσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Υραγματικι – Άεργοσ – Ενεργόσ ιςχφσ.
7.8 Χυντελεςτισ ιςχφοσ. Βελτίωςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ. Υροςαρμογι φορτίου.
7.9 Ψριφαςικό ρεφμα. Χυνδεςμολογίεσ Ω και Δ. Χκοπόσ του ουδετζρου ςε ζνα ςφςτθμα
τεςςάρων αγωγϊν.
8. ΟΡΓΑΝΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΕΣΡΘΕΩΝ
8.1 Αμπερόμετρα − Βολτόμετρα – Ωμόμετρα.
8.2 Ψφποι και καταςκευι θλεκτρικϊν οργάνων.
8.3 Πζτρθςθ αντίςταςθσ.
8.4 Υολφμετρα.
8.5 Πετρθτζσ Λςχφοσ − Θλεκτρικισ Ενζργειασ – Χυνθμιτόμετρα.
8.6 Χυχνόμετρα.

6. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ – H/Τ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΔΟΜΘ Θ/Τ
1.1 Ωλικό (Hardware).
1.2 Επεξεργαςτισ − Γενικι περιγραφι, ςφντομθ περιγραφι εςωτερικισ δομισ. Γενιζσ
επεξεργαςτϊν.
1.3 Πνιμθ − Γενικι περιγραφι, είδθ μνιμθσ, χωρθτικότθτα, ταχφτθτα προςπζλαςθσ.
1.4 Πονάδεσ Ειςόδου/Εξόδου (Input/Output) – γενικι περιγραφι, χαρακτθριςτικά.
Υλθκτρολόγιο, οκόνθ, ποντίκι (mouse), εκτυπωτζσ (printers), ςαρωτζσ (scanners). Παγνθτικά
και οπτικά μζςα αποκικευςθσ – ςκλθροί δίςκοι, ταινίεσ, flash drives κ.λπ. − modems, PCMCIAs
κ.λπ..
1.5 Οογιςμικό (Software).
1.6 Οειτουργικό ςφςτθμα − Γενικι περιγραφι.
1.7 Windows − Υεριγραφι, διαχείριςθ, αρχεία, εγγραφι δεδομζνων ςε διάφορα μζςα, ομάδεσ
εφαρμογϊν.
1.8 Unix − Linux. Χφντομθ αναφορά, διαφορζσ από τα Windows, χαρακτθριςτικά.
1.9 Χτοιχεία προγραμματιςμοφ − Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Αλγόρικμοσ, διάγραμμα ροισ.

2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ WINDOWS
2.1 Windows – Υεριγραφι, διαχείριςθ περιφερειακϊν μζςων, αρχεία (ονομαςία, διαχείριςθ,
δθμιουργία, αντιγραφι, μεταφορά, μετονομαςία, διαγραφι κ.λπ.) − Χυςτιματα αρχείων
FAT32 και NTFS, φάκελοι (folders), εργαςίεσ ςε αυτά, δθμιουργία, διαγραφι κ.λπ. − Εγγραφι
δεδομζνων ςε οπτικά μζςα (CDs, DVDs) και ςε φορθτά μζςα αποκικευςθσ (flash drives,
εξωτερικοί ςκλθροί δίςκοι) − Σμάδεσ εφαρμογϊν, εκκίνθςθ εφαρμογισ, τυπικζσ επιλογζσ.
3. ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS
1. Επεξεργαςία κειμζνου − χριςθ εμπορικϊν επεξεργαςτϊν κειμζνου (MS Word, Open Office
Write κ.λπ.) − Δθμιουργία αρχείου κειμζνου, ειςαγωγι, διόρκωςθ, διαγραφι, αποκικευςθ,
μορφοποίθςθ κειμζνου, δθμιουργία πινάκων, μεταβολι χαρακτθριςτικϊν πινάκων,
ταυτόχρονθ χριςθ πολλαπλϊν εγγράφων mail – merge − Δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με
άλλεσ εφαρμογζσ των Windows.
2. Οογιςτικά φφλλα − χριςθ εμπορικϊν λογιςτικϊν φφλλων (MS Excel, Open Office Calc κ.λπ.) –
Δθμιουργία λογιςτικοφ φφλλου, αποκικευςθ, μορφοποίθςθ, ειςαγωγι ςτακερϊν και
μεταβλθτϊν ςτοιχείων, αρικμθτικζσ πράξεισ, ςυναρτιςεισ (χρθματοοικονομικζσ, ςτατιςτικζσ
κ.λπ.), αυτόματα φίλτρα, διαγράμματα (παραγωγι διαγραμμάτων, επιλογι ςτοιχείων και
περιοχισ, απεικόνιςθ), ςφνδεςθ λογιςτικϊν φφλλων – Δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με άλλεσ
εφαρμογζσ των Windows.
3. Υρογράμματα δθμιουργίασ παρουςιάςεων (MS PowerPoint, Open Office Impress κ.λπ.) −
Δθμιουργία παρουςίαςθσ, αποκικευςθ, μορφοποίθςθ, ειςαγωγι εικόνων/πινάκων/αρχείων
πολυμζςων κ.λπ.
4. Βάςεισ δεδομζνων (MS Access, Open Office Base, SQL server, Oracle κ.λπ.) − Βαςικζσ ζννοιεσ,
ςχεςιακζσ βάςεισ (relational databases), δθμιουργία βάςεων, αρχείων ι πινάκων βάςθσ και
ςχζςεων. Ερωτιματα (Queries): Εργαςίεσ ειςαγωγισ, διόρκωςθσ, διαγραφισ δεδομζνων κ.λπ..
Διαδικαςίεσ παραγωγισ report.
5. Φυλλομετρθτζσ (Web browsers) – Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox κ.λπ. −
Βαςικζσ λειτουργίεσ.
6. Υρογράμματα διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail clients) – MS Outlook
Express, MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird κ.λπ. − Βαςικζσ λειτουργίεσ, δθμιουργία
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ, αποςτολι / λιψθ μθνυμάτων κ.λπ..
7. Άλλεσ εφαρμογζσ: Υρογράμματα επεξεργαςίασ φωτογραφιϊν, βίντεο, ιχου κ.λπ. − Αρχεία
PDF (Portable Document Format).
4. ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ (INTERNET)
4.1 Ψρόποι διαςφνδεςθσ / πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, υπθρεςίεσ *dial-up, ADSL, μόνιμθ
πρόςβαςθ, αςφρματθ πρόςβαςθ (π.χ. WLAN) κ.λπ.+.
4.2 Υλοιγθςθ ςτον Υαγκόςμιο ιςτό (χριςθ προγραμμάτων πλοιγθςθσ, δομι ιςτοςελίδων,
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, ςελίδεσ ναυτιλιακοφ ενδιαφζροντοσ).
4.3 Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςτθ ναυτιλία, πλεονεκτιματα − μειονεκτιματα).
4.4 Ξίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο (ιοί, worms, spyware, επικζςεισ από hackers, ανεπικφμθτθ
θλεκτρονικι αλλθλογραφία, phishing) και προςταςία (antivirus, antispyware, firewall).
4.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.

7. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ –ΧΕΔΙΑΘ ΜΕ ΧΡΘΘ Θ/Τ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Ωλικά − Τργανα ςχεδίαςθσ. Χριςθ αυτϊν.

1.2 Διαςτάςεισ χάρτου ςχεδίαςθσ. Ψυποποίθςθ.
1.3 Χυςτιματα ςχεδίαςθσ (Ευρωπαϊκό − Αγγλοςαξονικό).
1.4 Είδθ γραμμϊν − Γραφι.
2. ΣΟΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΕΩΝ ΩΜΑΣΩΝ
2.1 Αναπτφγματα − Αλλθλοτομίεσ.
3. ΧΕΔΙΑΘ ΜΕ ΟΡΘΕ ΠΡΟΒΟΛΕ
3.1 Διάταξθ όψεων με ςφςτθμα ορκϊν προβολϊν κατά το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα.
3.2 Εκλογι όψεων − Ειδικζσ (βοθκθτικζσ) όψεισ − Ξατακλίςεισ.
3.3 Ψομζσ − Θμιτομζσ − Περικζσ τομζσ − Ψοπικζσ τομζσ.
3.4 Ξλίμακεσ ςχεδίαςθσ − Ωπομνιματα.
3.5 Ξανόνεσ τοποκζτθςθσ διαςτάςεων − Χχετικοί ςυμβολιςμοί.
3.6 Εφαρμογζσ.
4. ΧΕΔΙΑΘ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ
4.1 Χχεδίαςθ ςυγκολλιςεων, ςυμβολιςμοί.
4.2 Εφαρμογζσ.
5. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ
6. ΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ
6.1 Ανοχζσ, ςυναρμογζσ − Ψο ςφςτθμα ISO.
6.2 Ξατεργαςία επιφανειϊν, ςφμβολα κατεργαςίασ και ποιότθτασ επιφανειϊν.
6.3 Υίνακεσ τεμαχίων.
6.4 Χχεδίαςθ ςπειρωμάτων, κοχλιϊν, περικοχλίων, ςυνδζςεων με κοχλία και αμφικοχλία.
6.5 Χχεδίαςθ ςτοιχείων μεταφοράσ κίνθςθσ (άξονεσ, άτρακτοι, τροχαλίεσ, ςτυπιοκλίπτθσ,
ζδρανα ολίςκθςθσ, οδοντωτοί τροχοί κ.λπ.).
6.6 Χχεδίαςθ τμθμάτων μθχανϊν εκ του φυςικοφ ι από αξονομετρικά ςχζδια (π.χ. ζμβολα,
διωςτιρεσ, εκκεντροφόρουσ/ςτροφαλοφόρουσ άξονεσ κ.λπ.).
6.7 Ψα παραπάνω κα εφαρμόηονται με ςχεδίαςθ μθχανιςμοφ (ςχζδιο γενικισ διάταξθσ) από
ςχζδια μεμονωμζνων εξαρτθμάτων και με ςχεδίαςθ καταςκευαςτικοφ ςχεδίου εξαρτθμάτων
από ςχζδιο γενικισ διάταξθσ.
7. ΔΙΚΣΤΑ
Χχεδίαςθ δικτφων πλοίων (ςωλινεσ – ςυμβολικόσ ςχεδιαςμόσ ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων,
επιςτόμια, αντλίεσ).
8. ΕΠΙΔΕΙΞΘ – ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ
9. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΧΕΔΙΑΘ
9.1 Χχεδίαςθ με χριςθ Θ/Ω.
9.2 Χχεδίαςθ καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων γενικϊν διατάξεων με χριςθ Θ/Ω

8. ΝΑΤΠΘΓΙΑ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΑΤΠΘΓΙΑ
1.1 Λςτορικι εξζλιξθ του πλοίου και θ ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Ραυτιλίασ.
1.2 Ξατάταξθ των πλοίων ςε τφπουσ.
1.3 Γενικι περιγραφι του πλοίου, ορολογία.

1.4 Βαςικζσ διαςτάςεισ του πλοίου.
1.5 Σνοματολογία μερϊν του πλοίου.
1.6 Γενικά για τθν ονοματολογία και τα είδθ των πθδαλίων.
1.7 Γενικά για τθν ονοματολογία και τα είδθ των ελίκων.
1.8 Ξανόνασ Simpson.
1.9 Θ αρχι του Αρχιμιδθ − Άντωςθ − Εκτόπιςμα − Βάροσ άφορτου πλοίου − Σμάδεσ βαρϊν −
Ρεκρό βάροσ − Ωφζλιμο φορτίο − Ζμφορτο και άφορτο εκτόπιςμα − Υεριγραφι − Κζςθ
γραμμισ φόρτωςθσ.
1.10 Ξζντρο βάρουσ και κζντρο άντωςθσ πλοίου − Χυνκικθ ιςορροπίασ πλοίου.
2. ΣΑΣΙΚΘ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
2.1 Σι ναυπθγικζσ γραμμζσ − το ςχζδιο και τα επίπεδα ναυπθγικϊν γραμμϊν.
2.2 Χυντελεςτζσ λεπτότθτασ γάςτρασ (ςχιματοσ πλοίου) (CB − CP − CW − CM).
2.3 Ψόνοι ανά μονάδα βφκιςθσ (ΨΦC − TPI).
2.4 Γραμμι φόρτωςθσ, καταμζτρθςθ, χωρθτικότθτα (ολικι, κακαρι), όγκοι κυτϊν,
καταςτρϊματα.
3. ΑΝΣΟΧΘ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
3.1 Ψο πλοίο ωσ καμπτόμενθ δοκόσ − Ξατανομι βαρϊν και άντωςθσ.
3.2 Χυςτιματα καταςκευισ πλοίου: Εγκάρςιο − Διάμθκεσ − Πικτό. Λςαπόςταςθ νομζων.
3.3 Χχζδιο μζγιςτου Ρομζα − Χχζδιο εγκάρςιων τομϊν − Χχζδιο διαμικουσ τομισ − Ανάγνωςθ
ςχεδίων.
3.4 Λδιαίτερα προβλιματα αντοχισ ςυνθκιςμζνων τφπων πλοίων.

9. BΟΘΘΘΣΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΠΛΟΙΟΤ Ι – ΔΙΚΣΤΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΤΝΣΟΜΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ
1.1 Πθχανιματα πρόωςθσ ντθηελοκίνθτου πλοίου και πλοίου με ατμοςτρόβιλο.
1.2 Πθχανιματα χειριςμϊν.
1.3 Πθχανιματα αςφαλείασ.
1.4 Πθχανιματα βοθκθτικϊν χριςεων.
1.5 Πθχανιματα φορτίου.
1.6 Βαςικά δίκτυα του πλοίου.
2. ΑΝΣΛΙΕ
2.1 Ψι είναι οι αντλίεσ. Ξατάταξθ αντλιϊν.
2.2 Υαροχι του ςωλινα, υδραυλικό χτφπθμα.
2.3 Απϊλειεσ λόγω αντίςταςθσ ροισ.
2.4 Χαρακτθριςτικά μεγζκθ και ςτοιχεία μθχανϊν.
2.5 Ϊψθ αντλιϊν.
2.6 Υαροχι αντλιϊν.
2.7 Λςχφσ αντλιϊν.
2.8 Βακμόσ απόδοςθσ αντλιϊν.
2.9 Αναρρόφθςθ και κατάκλιψθ αντλιϊν.
2.10 Εμβολοφόρεσ αντλίεσ – Υεριςτροφικζσ αντλίεσ – Φυγοκεντρικζσ αντλίεσ – Υτερυγοφόρεσ
αντλίεσ – Αντλίεσ υγρϊν εμβόλων – Γραναηωτζσ αντλίεσ – Αντλίεσ με λοβοφσ, κοχλίεσ και με
ζμβολα μεταβλθτισ διαδρομισ – Πονοςταδιακζσ και πολυςταδιακζσ αντλίεσ – Φυγοκεντρικζσ
αντλίεσ με ατμοςτρόβιλο.
2.11 Χπθλαίωςθ αντλιϊν.
2.12 Χτεγανοποίθςθ αντλιϊν.

2.13 Αντλίεσ με περιςτρεφόμενο ςϊμα κυλίνδρων: περιγραφι αντλιϊν Hele-Shaw και
Waterburry. Οειτουργία − ρυκμίςεισ.
2.14 Χυντιρθςθ αντλιϊν.
2.15 Χρθςιμότθτα των παραπάνω ειδϊν αντλιϊν ανάλογα με τα πλεονεκτιματά τουσ.
3. ΕΝΑΛΛΑΚΣΘΡΕ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ.
3.1 Ψαξινόμθςθ.
3.2 Εναλλακτιρεσ επιφανείασ.
3.3 Εναλλακτιρεσ πλοίων ςε πλοίο με ατμοςτρόβιλο.
3.4 Εναλλακτιρεσ πλοίων ςε μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ.
3.5 Ψυγεία με φφλλα τφπου De-Laval.
3.6 Χυντιρθςθ και επιςκευι.
3.7 Υροκερμαντιρεσ.
3.8 Χυντιρθςθ προκερμαντιρων.
4. ΔΙΚΣΤΑ
4.1 Δίκτυο εξαντλιςεωσ κυτϊν.
4.2 Δίκτυο πυρκαγιάσ.
4.3 Δίκτυο ψφξεωσ.
4.4 Δίκτυο πετρελαίου.
4.5 Δίκτυο λιπάνςεωσ.
4.6 Δίκτυο καλάςςθσ.
4.7 Δίκτυο αζρα προεκινιςεωσ, γενικισ χριςθσ (service air), ελζγχου (control air).

10 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΟΜΑΔΑ 1θ
1. ΕΦΑΡΜΟΣΘΡΙΟ
1.1 Εργαλεία χάραξθσ, ςυγκράτθςθσ, κροφςθσ, κοπισ, κατεργαςίασ, ςφςφιξθσ κοχλιϊν και
περικοχλίων.
1.2 Γενικά περί υλικϊν. Επίδειξθ υλικϊν ςυνικουσ χριςθσ (ςίδθροσ, χάλυβασ, χυτοςίδθροσ,
αλουμίνιο, χαλκόσ, ορείχαλκοσ, μπροφτηοσ, μόλυβδοσ, κράματα αναμετάλλωςθσ και
ςυγκόλλθςθσ, περμανίτθσ, βελανιδόχαρτο, αμίαντοσ, λάςτιχο, ςαλαμάςτρεσ, υαλοβάμβακασ
κ.λπ.).
1.3 Υοφ και πϊσ χρθςιμοποιοφνται ελάςματα (λαμαρίνεσ) μαφρα, γαλβανιςμζνα κ.λπ..
Πορφοςίδθροσ.
1.4 Τργανα μζτρθςθσ ςτο μετρικό και αγγλοςαξονικό ςφςτθμα − Εφαρμογζσ ςτισ μετριςεισ
(μικρόμετρο).
1.5 Χπειρϊματα − Εργαλεία χειρόσ κοπισ ςπειρωμάτων.
2. ΜΘΧΑΝΟΤΡΓΕΙΟ
2.1 Κεωρθτικά − Ψεχνολογικά κζματα.
2.2 Γενικά χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ εργαλειομθχανϊν.
2.3 Εργαλεία κοπισ εργαλειομθχανϊν. Πορφι και υλικό καταςκευισ τουσ.
2.4 Γενικι περιγραφι τόρνου. Από ποια μζρθ αποτελείται, κιβϊτιο ταχυτιτων,
εργαλειοφορείο, κιβϊτιο Norton.
2.5 Ψρόποι ςυγκράτθςθσ δοκιμίων ςτον τόρνο.
2.6 Εξωτερικό τορνίριςμα απλοφ εξαρτιματοσ με εργαλείο εκχόνδριςθσ και εξομάλυνςθσ.
2.7 Επιλογι και ςυγκράτθςθ εργαλείων.

2.8 Δράπανο: Υεριγραφι, είδθ δραπάνων, επιλογι τρυπανιοφ, ςυγκράτθςθ τεμαχίου και
εργαλείου (τρυπανιοφ).
2.9 Ψροχιςμόσ εργαλείων τόρνου (βαςικζσ μορφζσ).
2.10 Ψροχιςμόσ (τρυπανιϊν − κοπιδιϊν).
2.11 Υλάνθ. Υεριγραφι, μθχανιςμόσ πλάνθσ, τα εργαλεία τθσ πλάνθσ, ςυγκράτθςθ εργαλείου
και τεμαχίου. Ξαταςκευι ςφθνοδρόμου.
2.12 Φρζηα. Υεριγραφι, εργαλεία φρζηασ, ςυγκράτθςθ τεμαχίου και εργαλείου, λειτουργία και
διαίρεςθ Ξαταςκευι οδοντωτοφ τροχοφ ςε φρζηα.
2.13 Δράπανα − Οειτουργικό. Ψρφπθμα με θλεκτροδράπανο (ςτακερό) – Ψρφπθμα με
θλεκτροδράπανο χειρόσ.
ΟΜΑΔΑ 2θ
1. ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟ
1.1 Θ ςυγκόλλθςθ οξυγόνου – αςετιλίνθσ φιάλεσ αερίων, ςωλθνϊςεισ παροχισ, όργανα
ελζγχου, μανόμετρα, εκτονωτισ, εργαλεία. Διάκριςθ των φλογϊν (οξειδωτικι, ανκρακωτικι,
ουδζτερθ).
1.2 Γενικά για τισ οξυγονοκολλιςεισ.
1.3 Χρθςιμοποιοφμενα υλικά.
1.4 Είδθ φλογϊν.
1.5 Θ τεχνικι τθσ ςυγκόλλθςθσ.
1.6 Σι εκριξεισ και θ αναςτροφι τθσ φλόγασ.
1.7 Κζματα αςφαλείασ.
1.8 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ελαςμάτων ςε οριηόντια επίπεδθ κζςθ.
1.9 Χυγκόλλθςθ χαλφβων με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε άνκρακα και άλλων χαλυβοκραμάτων.
1.10 Χυγκόλλθςθ ανοξείδωτων χαλφβων.
1.11 Χυγκόλλθςθ του χυτοςιδιρου.
1.12 Χυγκόλλθςθ του αλουμινίου.
1.13 Χυγκόλλθςθ ςωλινων.
1.14 Χυγκόλλθςθ μθ ςιδθροφχων υλικϊν.
1.15 Χφάλματα ςυγκολλιςεων οξυγόνου-αςετιλίνθσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ.
1.16 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινων ςωλινων.
1.17 Εκτζλεςθ κατακόρυφθσ ςυγκόλλθςθσ.
2. ΘΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΘΣΘΡΙΟ
2.1 Γενικά περί θλεκτροςυγκολλιςεων.
2.2 Χυγκόλλθςθ με επενδεδυμζνο θλεκτρόδιο.
2.3 Ψο ρεφμα ςυγκόλλθςθσ.
2.4 Υολικότθτα θλεκτροδίου.
2.5 Χρθςιμοποιοφμενα υλικά.
2.6 Θ επζνδυςθ του θλεκτροδίου.
2.7 Ξατάταξθ θλεκτροδίων ςφμφωνα με τθν επζνδυςι τουσ.
2.8 Κζματα αςφάλειασ.
2.9 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ελαςμάτων ςε οριηόντια και ςε επίπεδθ κζςθ. Ξακοριςμόσ
παραμζτρων.
2.10 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ελαςμάτων υπό γωνία 90ο ςε οριηόντια και κατακόρυφθ κζςθ.
2.11 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ με δεφτερο πάςο.
2.12 Θ ςειρά των ραφϊν τθσ ςυγκόλλθςθσ.
2.13 Χφάλματα θλεκτροςυγκολλιςεων. Tρόποι αποφυγισ ςφαλμάτων.
2.14 Εφαρμογζσ τθσ χειροποίθτθσ ςυγκόλλθςθσ με επενδεδυμζνο θλεκτρόδιο ςτο πλοίο.
2.15 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ελαςμάτων ςε κατακόρυφθ κζςθ. Ξακοριςμόσ παραμζτρων.
2.16 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ςωλινων. Ξακοριςμόσ παραμζτρων.
2.17 Εκτζλεςθ αναγομϊςεωσ και γεμίςματοσ οπισ.

2.18 Υερί ςυγκολλιςεων με αζριο MIG (Metal Inert Gas) και μεταλλικζσ MAG (Metal Active
Gas).
2.19 Πζκοδοσ ςυγκόλλθςθσ και κοπισ με τόξο πλάςματοσ.
ΟΜΑΔΑ 3θ
ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΕΙΟ – ΘΕΩΡΙΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ
Πζτρα αςφάλειασ του προςωπικοφ που εργάηεται με θλεκτρικά όργανα, κυκλϊματα, θλεκτρικζσ
μθχανζσ.
Υρϊτεσ βοικειεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ από θλεκτρικό ρεφμα.
ΕΝΔΕΙΚΝΤΟΜΕΝΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ
 Ξατθγορίεσ αντιςτάςεων – Ωλικά και τρόποι καταςκευισ τουσ. Ωπολογιςμόσ αντιςτάςεων με
χριςθ χρωματικοφ κϊδικα.
 Χυνδεςμολογία αντιςτάςεων εν ςειρά και εν παραλλιλω.
 Αγωγιμότθτα.
 Αρχζσ κερμομετρίασ αντίςταςθσ – Αντιςτάςεισ με κετικό ι αρνθτικό κερμικό ςυντελεςτι.
 Αναγνϊριςθ οργάνων – Χχετικό και απόλυτο ςφάλμα.
 Ανάλυςθ δυνατϊν ςυνδεςμολογιϊν βολτομζτρου και αμπερομζτρου ς’ ζνα κφκλωμα.
 Πετριςεισ ρεφματοσ, τάςθσ, αντίςταςθσ.
 Ρόμοσ του Σhm. Ωλοποίθςθ DC κυκλωμάτων.
 Πζτρθςθ αντίςταςθσ με αμπερόμετρο – βολτόμετρο. Άμεςοσ – ζμμεςοσ υπολογιςμόσ
αντίςταςθσ. Πζτρθςθ με χριςθ αμπεροτςιμπίδασ. Επζκταςθ τθσ κλίμακασ οργάνων.
 Ξαταμεριςτισ τάςθσ – Διαιρζτθσ ρεφματοσ.
 Κεωριματα Kirchoff, 1οσ κανόνασ, 2οσ κανόνασ. Κεϊρθμα Thevenin – Norton – Ωπζρκεςθσ.
 Θλεκτρικό κφκλωμα γζφυρασ – Ωπολογιςμόσ άγνωςτθσ αντίςταςθσ.
 Λςχφσ ςτο ςυνεχζσ − Πετριςεισ με βολτόμετρο και αμπερόμετρο − Πετριςεισ με βαττόμετρο.
 Πζτρθςθ αυτεπαγωγισ πθνίου και χωρθτικότθτασ πυκνωτι με βολτόμετρο και αμπερόμετρο.
 Ξυκλϊματα με επαγωγικι και χωρθτικι ςυμπεριφορά.
 Λςχφσ ςτο εναλλαςςόμενο. Επίδραςθ ςυχνότθτασ ςτα πθνία και ςτουσ πυκνωτζσ.
 Επίδειξθ κυκλωμάτων Ac με χριςθ προςομοίωςθσ.
 Υραγματικι, άεργθ και φαινόμενθ ιςχφσ – Ψρίγωνα ιςχφοσ – Χυντελεςτισ ιςχφοσ.
 Πζτρθςθ του ςυντελεςτι ιςχφοσ (cosφ) – Βελτίωςθ του cosφ.
 Οειτουργία παλμογράφου – Πετριςεισ με παλμογράφο – Πζκοδοσ Lissajous – Πζτρθςθ
διαφοράσ φάςθσ.
ΟΜΑΔΑ 4θ
1. ΩΛΘΝΟΤΡΓΕΙΟ
1.1 Κεωρθτικά − Ψεχνολογικά κζματα.
1.2 Γενικά περί ςωλθνϊςεων, υλικά καταςκευισ ςωλινων, είδθ ςωλινων, εξαρτιματα
ςωλθνϊςεων, ςφνδεςθ ςωλινων και εξαρτθμάτων, εργαλεία διαμόρφωςθσ ςωλινων.
1.3 Εργαλεία διαμόρφωςθσ ςωλινων.
1.4 Χφνδεςθ ςωλινων με μοφφεσ και ρακόρ.
1.5 Χφνδεςθ ςωλινων διαφορετικισ διαμζτρου.
1.6 Χφνδεςθ ςωλινων με φλάντηεσ (ςθμεία που απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι π.χ. αλφάδιαςμα
φλάντηασ κ.λπ.).
1.7 Διαμόρφωςθ χαλκοςωλινων, μολυβδοςωλινων.
1.8 Ξαταςκευι ςπειρϊματοσ ςε ςωλινα.
2. BΟΘΘΘΣΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΠΛΟΙΟΤ Ι ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ
2.1 Εξάρμοςθ αντλιϊν (νεροφ, λαδιοφ, πετρελαίου) διαφόρων τφπων, επικεϊρθςθ και
ςυναρμολόγθςθ.
2.2 Υεριγραφι βοθκθτικϊν μθχανθμάτων- Δίκτυα – Ζλεγχοι επικεωριςεισ

Βϋ ΚΤΚΛΟ
1. ΝΑΤΣΙΚΑ AΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
REQUIRED PERFORMANCE:
The expected learning outcome is that the student should…
1. Explain personal injuries at sea; request medical assistance
Grammar: conjunctions.
 Demonstrates understanding of the meaning of basic conjunctions by using them to combine
sentences appropriately.
 Writes simple sentences using conjunctions to link ideas.
Vocabulary: articles of protective clothing; parts of the body; verbs describing injury; items used in
basic First Aid;
 Names all types of protective clothing used at sea.
 Names parts of the body.
 Uses verbs describing injuries that affect particular parts of the body.
 Names and states the purpose of items used in basic First Aid treatment.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Identifies type of injury from spoken description of physical symptoms.
 Identifies the causes, prevention and treatment of common injuries on board from written
reports or texts.
 Writes basic reports of the causes of minor accidents on board.
2. Check task completion in routine operations; VHF communications regarding bunkering
Grammar: Present Perfect tense; regular and irregular verb forms.
 Memorizes the past participle forms of known key irregular verbs with attention to
pronunciation and spelling.
 Manipulates the Present Perfect tense correctly in speech and writing.
 Demonstrates understanding of the specific use of the Present Perfect tense to describe recent
actions by using the tense in speech and writing.
 Uses the question form of the Present Perfect tense to check completion of operational
procedures.
 Uses the positive and negative forms of the Present Perfect tense to give information about
activities at different stages of completion.
Vocabulary: verbs relating to maintenance and safety procedures; terms connected with
bunkering; vessel parts; tools for metalwork.
 Revises verbs relating to operational procedures.
 Uses an appropriate range of verbs to describe maintenance duties in various departments.
 Uses nouns and verbs to describe the stages involved in bunkering procedures.
 Correctly identifies and labels diagrams of parts of a vessel (deck and engine room).
 Names hand and machine tools used in metalwork.
Phonology: pronunciation of past participles.
 Repeats model pronunciation of past participles with reasonable accuracy.
 Uses the correct pronunciation of past participles in speech.
Communication Skills: listening, reading, speaking, writing.
 Exchanges information about recent activities with partner.
 Checks stages of completion of a variety of tasks from spoken information.
 Refers to a checklist to describe stages of completion in a routine procedure.
 Simulates VHF communication regarding bunkering operations.

3. Produce external written and spoken communications to request and give advice
Grammar: sentence analysis; the definite article the; modal verb should.
 Distinguishes between content and structure words.
 Demonstrates understanding of the use of the definite article by inserting it into an abbreviated
text.
 Uses the definite article, the, correctly in speech and writing.
 Uses should (not) to give advice and personal opinions.
Vocabulary: telex abbreviations;
 Uses common telex abbreviations in place of full word forms.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Shows familiarity with telex writing conventions by identifying the location of key information
within a telex.
 Demonstrates comprehension of abbreviated telex messages by transferring telexes into full
written form.
 Demonstrates knowledge of abbreviations by transferring full messages into telex form.
 Identifies the request in a written text and supplies appropriate advice in writing.
4. Understand instructions and give explanations;
Grammar: Past Continuous tense; contrast between Past Simple and Past Continuous tenses;
introduction to reported speech.
 Uses the Past Continuous tense correctly in speech and writing to describe repeated or
continuous actions in the past.
 Uses the Past Continuous tense correctly in speech and writing to describe ongoing activities in
the past which were interrupted by another event.
 Understands the differences in form and meaning between the Past Simple and Past
Continuous tenses.
 Uses say and tell correctly in reported speech.
Vocabulary: review of verbs describing onboard activities;
 Describes routine onboard tasks orally and in writing using verbs and nouns previously learned.
 Uses the Past Continuous tense with appropriate verbs with reported speech to explain a
problem that occurred in the past.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Explains the reasons for and consequences of a miscommunication on board.
 Accurately reports the general content of a short conversation in writing.
5. Discuss future events; negotiate future plans
Grammar: will; revision of contrast between will and going to.
 Uses will to predict future events.
 Uses will to discuss likely events in the future.
 Recognizes and uses the short forms of will and will not in speech and informal writing.
 Demonstrates understanding of the difference in meaning between will and going to.
Vocabulary: indicators of time.
 Uses adverbial phrases to refer to future points in time.
Communication Skills: listening, reading, speaking, writing.
 Describes personal plans for the future and predicts likely events in speech.
 Negotiates a social arrangement that incorporates the wishes of everyone in a group.
 Plans a course of action based on reading information from a variety of authentic business
correspondence.
 Writes a formal letter describing a proposed plan of action.
 Debates the best course of action in a simulated formal meeting.
6. Discuss and confirm travel arrangements for joining ship; make and confirm accommodation
reservations; describe stages in preparing for sea and for arrival in port

Grammar: Present Continuous; going to and will.
 Uses the Present Continuous tense to describe scheduled future arrangements.
 Uses going to describe fixed future plans or intentions.
 Uses will to predict future events.
 Uses will for spontaneous offers and for plans made at the moment of speaking.
 Selects appropriate future forms in speech and writing.
 Uses contracted future forms where appropriate in speech and writing.
Vocabulary: phrases for greeting and introducing people; nouns connected with planning.
 Uses phrases for greeting and introducing people appropriately in a range of formal and
informal situations.
 Identifies, names and describes different types of planning document using a range of nouns.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Demonstrates awareness of language register by using appropriate expressions to greet
visitors on board.
 Simulates making, confirming and changing hotel reservations in person, by phone and in
writing.
 Scan reads a travel itinerary for specific information.
 Notes changes of travel plan by listening to specific information.
 Analyzes a complex situation regarding altered travel arrangements and works out an
alternative plan based on available information.
 Explains the situation to another person and gives details of the revised arrangements.
 Simulates preparing for sea by using a checklist to confirm completion of procedures.
 Simulates preparing ship for arrival in port by using a checklist to confirm completion of
necessary procedures.
7. Discuss aspects of safety and risk in the workplace; give warnings and advice concerning safe
working practice on board; give reasons for the selection of materials, equipment and tools
for maintenance and repair work
Grammar: verb + −ing/verb + to; conjunctions + −ing; modal verbs must, have to, should, ought to
and had better.
 Selects either the gerund or the infinitive form correctly when one verb follows another.
 Demonstrates understanding of the difference in meaning between gerund and infinitive
patterns when a verb can be followed by either form.
 Uses the −ing form after conjunctions when giving instructions.
 Changes the position of the clause containing the conjunction, according to the required
emphasis.
 Selects appropriate modal verbs to express obligation and to give advice (must, have to,
should, ought to and had better) and demonstrates understanding of the differences in
meaning.
Vocabulary: conjunctions before, after, when and while; phrases for giving orders, advice and
warnings; idioms; machinery parts and tools; verbs for describing the construction of machine
parts.
 Selects an appropriate conjunction (before, after, when or while) to link two clauses in
sentences giving instructions.
 Uses appropriate phrases with correct grammar construction to simulate giving orders, advice
and warnings regarding safe practice at sea.
 Demonstrates understanding that idioms do not have literal translations.
 Identifies and names parts of a machine and tools correctly.
 Describes the construction and location of machine parts using appropriate verbs.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Discusses aspects of safety on deck and in the engine room and brainstorms areas of risk.
 Notes specific information correctly by listening to a description of hazards in the workplace.

 Reads a sample of a company SMS policy document and notes specific information on safety
measures for different activities.
 Writes a notice warning against risks and giving reminders of safe practice on board.
 Explains which materials, equipment and tools are required for routine maintenance and repair
tasks.
 Makes a written plan of routine maintenance activities in note form.
 Uses process writing techniques to produce a piece of written work in collaboration with
colleagues.
 Writes a full description of the safety measures to be taken during a specific operation.
Maritime Focus: accident prevention; maintenance requirements for engineering equipment and
machinery; medical treatment for emergencies.
 Prepares and delivers a presentation on accident prevention on board ship.
 Explains maintenance requirements for specific engine room equipment, deck machinery or
electrical systems.
 Describes correct first aid treatment for a range of medical emergencies.

2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ − ΟΡΙΜΟΙ
1.1 Κερμοδυναμικό ςφςτθμα.
1.2 Λδανικά και πραγματικά ςυςτιματα.
1.3 Κερμοδυναμικζσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ – Διεργαςίεσ − Κερμοδυναμικόσ κφκλοσ.
1.4 Βαςικζσ μονάδεσ ςτο Διεκνζσ Χφςτθμα (S.I.).
1.5 Υυκνότθτα − ειδικόσ όγκοσ − ειδικό βάροσ.
1.6 Υίεςθ, όγκοσ.
1.7 Κερμοκραςία − Κερμοκραςιακζσ κλίμακεσ.
1.8 Ζργο και κερμότθτα.
1.9 Ζργο από διεργαςίεσ ςε κλειςτό και ανοικτό ςφςτθμα χωρίσ απϊλειεσ.
1.10 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ ΣΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ
2.1 Υρϊτοσ Ρόμοσ τθσ Κερμοδυναμικισ.
2.2 Πθχανικό ιςοδφναμο τθσ κερμότθτασ.
2.3 Υρϊτοσ νόμοσ για μθ κυκλικζσ διεργαςίεσ.
2.4 Ενζργεια (Δυναμικι − Ξινθτικι).
2.5 Ενκαλπία − Εςωτερικι ενζργεια.
2.6 Εφαρμογι του Υρϊτου Ρόμου τθσ Κερμοδυναμικισ ςε κλειςτά και ανοικτά ςυςτιματα.
2.7 Ανοικτά ςυςτιματα για ςτακερι και μθ ςτακερι ροι.
2.8 Κερμικζσ Πθχανζσ − Κερμικι απόδοςθ.
2.9 Ψυκτικζσ Πθχανζσ − Χυντελεςτισ ςυμπεριφοράσ.
2.10 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
3. ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΚΑΘΑΡΘ ΟΤΙΑ
3.1 Ψο νερό ωσ κακαρι ουςία.
3.2 Φάςεισ κακαρισ ουςίασ.
3.3 Λδιότθτεσ υδρατμϊν.
3.4 Υίνακεσ κερμοδυναμικϊν ιδιοτιτων.
3.5 Διαγράμματα κερμοδυναμικϊν ιδιοτιτων.
3.6 Ξεκορεςμζνο νερό, υπόψυκτο νερό.
3.7 Ωγρόσ − Ξεκορεςμζνοσ − Ωπζρκερμοσ ατμόσ.

3.8 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ − ΔΙΕΡΓΑΙΕ − ΚΛΕΙΣΟ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΤΣΘΜΑ
4.1 Ρόμοσ του Boyle.
4.2 Nόμοσ του Charles.
4.3 Ξαταςτατικι εξίςωςθ τζλειου αερίου.
4.4 Ειδικι κερμότθτα.
4.5 Πεταβολι κατάςταςθσ ςτακεροφ όγκου.
4.6 Πεταβολι κατάςταςθσ ςτακερισ πίεςθσ.
4.7 Αδιαβατικι μεταβολι.
4.8 Λςοκερμοκραςιακι μεταβολι.
4.9 Υολυτροπικι μεταβολι.
4.10 Πθ αναςτρζψιμθ μεταβολι.
4.11 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. ΑΝΟΙΚΣΟ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚO ΤΣΘΜΑ − ΔΙΕΡΓΑΙΕ
5.1 Οζβθτασ και ςυμπυκνωτισ.
5.2 Αδιαβατικι μεταβολι με ςτακερι ροι.
5.3 Χτραγγαλιςμόσ.
5.4 Λςοκερμοκραςιακι μεταβολι με ςτακερι ροι.
5.5 Εξίςωςθ ενζργειασ ςτακερισ ροισ για περιςςότερεσ από μία ειςόδουσ και εξόδουσ ςτο
ςφςτθμα.
5.6 Εξίςωςθ ενζργειασ μθ ςτακερισ ροισ.
5.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
6. ΔΕΤΣΕΡΟ ΝΟΜΟ ΣΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ, ΑΝΑΣΡΕΨΙΜΟΣΘΣΑ
6.1 Απόδοςθ κφκλου.
6.2 Δεφτεροσ Ρόμοσ τθσ Κερμοδυναμικισ.
6.3 Ψα πορίςματα Clausius και Kelvin − Plank για τον Δεφτερο Ρόμο.
6.4 Αναςτρεψιμότθτα και μθ αναςτρεψιμότθτα – Ζννοια τθσ εντροπίασ.
6.5 Αντιςτρεπτοί και μθ Αντιςτρεπτοί κφκλοι.
6.6 Υορίςματα Δεφτερου Ρόμου τθσ Κερμοδυναμικισ.
6.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
7. ΕΝΣΡΟΠΙΑ
7.1 Εντροπία ςυςτιματοσ.
7.2 Εντροπία ςε κλειςτό και ανοικτό ςφςτθμα.
7.3 Ωπολογιςμόσ Εντροπίασ για τζλεια αζρια.
7.4 Εντροπία κακαρισ ουςίασ.
7.5 Διάγραμμα κερμοκραςίασ − εντροπίασ (T − S).
7.6 Διάγραμμα Ενκαλπίασ − Εντροπίασ (H − S) Mollier.
7.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
8. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟΙ ΚΤΚΛΟΙ
8.1 Βακμόσ απόδοςθσ κερμικϊν μθχανϊν.
8.2 Ξφκλοσ Carnot.
8.3 Ξφκλοι μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ.
8.4 Εφαρμογζσ, Αςκιςεισ

3. ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΣΩΝ ΡΕΤΣΩΝ I

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Πονάδεσ.
1.2 Σριςμόσ πίεςθσ.
1.3 Σριςμόσ ρευςτοφ.
1.4 Λδιότθτεσ ρευςτϊν.
2. ΤΔΡΟΣΑΣΙΚΘ
2.1 Ωδροςτατικι πίεςθ. Πεταβολι υδροςτατικισ πίεςθσ με το βάκοσ.
2.2 Ωδροςτατικι εξίςωςθ. Απόλυτθ και ςχετικι πίεςθ. Πανόμετρα.
2.3 Δυνάμεισ που αςκοφνται ςε επιφάνειεσ από ρευςτά − Ξζντρο πίεςθσ.
2.4 Άνωςθ. Αναλυτικόσ υπολογιςμόσ − Λςορροπία ςωμάτων βυκιςμζνων ςε ρευςτό − Υλεφςθ.
3. ΚΙΝΘΜΑΣΙΚΘ ΡΕΤΣΩΝ
3.1 Γενικά περί ροισ − είδθ ροισ − μορφζσ ροϊν. Γραμμι ροισ. Πζςθ ταχφτθτα ρευςτοφ.
3.2 Εξίςωςθ ςυνζχειασ.
3.3 Ενεργειακζσ προτάςεισ:
α) Γενικι εξίςωςθ ενζργειασ.
β) Εξίςωςθ ενζργειασ για ςτακερι ροι αςυμπίεςτων ρευςτϊν (Bernoulli − Γενικευμζνθ
εξίςωςθ ενζργειασ).
γ) Γραμμι ενζργειασ − πιεηομετρικι γραμμι.
δ) Δυναμικι κεϊρθςθ ςε ροι ρευςτοφ (ιςχφσ).
3.4 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΜΟΝΙΜΘ ΡΟΘ Ε ΚΛΕΙΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΜΕ ΑΤΜΠΙΕΣΑ ΡΕΤΣΑ
4.1 Αρικμόσ Reynolds − Ξρίςιμοσ αρικμόσ Reynolds.
4.2 Χυνκικεσ ειςόδου − Πικοσ ειςόδου.
4.3 Ψραχφτθτα ςωλινων.
4.4 Υτϊςθ πίεςθσ ςε αγωγό − Ϊψοσ απωλειϊν − ςυντελεςτισ τριβισ (ςτρωτι − τυρβϊδθσ ροι).
4.5 Δευτερεφουςεσ απϊλειεσ.
4.6 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. ΔΙΑΣΑΙΑΚΘ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ
5.1 Διαςταςιακι ανάλυςθ.
5.2 Σμοιωματικι ανάλυςθ.
6. ΟΡΜΘ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΕΙ
6.1 Ανάπτυξθ τθσ αρχισ ϊκθςθσ − ορμισ.
6.2 Δφναμθ αςκοφμενθ ςε αγωγοφσ πίεςθσ.
6.3 Χχζςθ ςχετικϊν και απολφτων ταχυτιτων.
6.4 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
7. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΡΟΘ
7.1 Πετρθτζσ πιζςεων.
7.2 Πετρθτζσ παροχισ.
7.3 Πετρθτζσ ταχφτθτασ.
7.4 Πετρθτζσ ιξϊδουσ

4. Μ.Ε.Κ. Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ

1. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΜΕΚ
1.1 Κερμοδυναμικά μεγζκθ – Ζργο – Κερμότθτα – Υρϊτοσ Κερμοδυναμικόσ Ρόμοσ – Ειδικι
κερμοχωρθτικότθτα – Δεφτεροσ Κερμοδυναμικόσ Ρόμοσ.
1.2 Ξφκλοσ Carnot – Λδανικόσ κφκλοσ Otto – Λδανικόσ κφκλοσ Diesel.
1.3 Δυναμοδεικτικό διάγραμμα πραγματικισ λειτουργίασ.
2. ΤΝΣΟΜΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΘΧΑΝΩΝ
2.1 Ψετράχρονθ πετρελαιομθχανι, φάςεισ λειτουργίασ, κεωρθτικό και πραγματικό διάγραμμα.
2.2 Δίχρονθ πετρελαιομθχανι, φάςεισ λειτουργίασ, κεωρθτικό και πραγματικό διάγραμμα.
2.3 Ψετράχρονθ βενηινομθχανι, φάςεισ λειτουργίασ, κεωρθτικό και πραγματικό διάγραμμα.
2.4 Δίχρονθ βενηινομθχανι.
2.5 Πικτόσ κφκλοσ, κεωρθτικόσ και πραγματικόσ κφκλοσ.
3. ΛΕΠΣΟΜΕΡΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ
3.1 Υεριγραφι καταπόνθςθσ υλικοφ και γενικά καταςκευαςτικά ςτοιχεία. Υεριγραφι
τετράχρονθσ και δίχρονθσ μθχανισ.
3.2 Υϊματα κυλίνδρων.
3.3 Πθχανιςμόσ διανομισ επί των πωμάτων. Βαλβίδεσ.
3.4 Ζμβολα. Ελατιρια εμβόλων.
3.5 Χιτϊνια. Ξαταπονιςεισ λόγω τάςεων.
3.6 Θ ζννοια των κερμοκραςιακϊν τάςεων.
3.7 Χφγχρονεσ μζκοδοι αποφυγισ των κραφςεων. Φκορά χιτωνίων.
3.8 Πζτρθςθ φκοράσ και ηωισ χιτωνίων.
3.9 Φκορά λόγω χριςθσ βαρζων πετρελαίων.
3.10 Βάκτρο – Χτυπιοκλίπτθσ – Ηφγωμα.
3.11 Διωςτιρεσ αργόςτροφων και μζςου αρικμοφ ςτροφϊν μθχανϊν – Ψριβζσ.
3.12 Ξαταςκευι και ζννοια τθσ ειδικισ φόρτιςθσ διωςτιρων.
3.13 Χτροφαλοφόροσ άξονασ. Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ (deflection).
3.14 Χειρά καφςθσ.
3.15 Ξνωδακοφόροσ άξονασ. Πετάδοςθ κίνθςθσ προσ αυτόν.
4. ΣΡΙΒΘ
4.1 Σριςμόσ τριβισ.
4.2 Είδθ τριβισ.
4.3 Ψριβείσ ςτισ ΠΕΞ, είδθ αυτϊν.
4.4 Ωςτικόσ τριβζασ.
4.5 Φκορζσ, μετριςεισ τριβζων.
5. ΤΣΘΜΑΣΑ ΡΟΩΝ
5.1 Οίπανςθ, δίκτυα λίπανςθσ, ςχετικόσ εξοπλιςμόσ. Οιπαντζλαια, κριτιρια αντικατάςταςθσ,
μζκοδοσ Test Kits.
5.2 Δειγματολθψία, χθμικι ανάλυςθ λιπαντελαίου.
5.3 Χυντιρθςθ λιπαντελαίων, τρόποι κακαριςμοφ.
5.4 Ψεχνολογία ψφξθσ (ψυκτικοί φορείσ, οριακζσ κερμοκραςίεσ, διαβρϊςεισ και αντιμετϊπιςθ
αυτϊν pΘ και dH νεροφ).
5.5 Ζλεγχοσ κερμοκραςιϊν και εξαεριςμοφ.
5.6 Δίκτυο ψφξθσ και ςχετικόσ εξοπλιςμόσ.
5.7 Απαιτοφμενθ ποςότθτα φδατοσ ψφξθσ.
5.8 Ξαφςιμα ΠΕΞ Επεξεργαςία, προκζρμανςθ, κακαριςμόσ, πρόςκετα, ρφκμιςθ ιξϊδουσ.
5.9 Διαγράμματα προκζρμανςθσ, διάγραμμα κερμοκραςίασ ιξϊδουσ.
5.10 Δίκτυα πετρελαίου Diesel και βαρζωσ πετρελαίου (Fuel).
5.11 Χιγαςτιρεσ και λζβθτεσ αερίων (Gas Boilers).

6. ΚΑΤΘ ΚΑΤΙΜΟΤ
6.1 Ειςαγωγι, τρόποι επίτευξθσ τζλειασ καφςθσ.
6.2 Φάςεισ καφςθσ του πετρελαίου και ανάλυςθ αυτϊν (ςχετικό διάγραμμα).
6.3 Κάλαμοι καφςθσ, είδθ καλάμων, επίδραςθ τοφτων ςτθν αποδοτικι λειτουργία τθσ
μθχανισ.
7. ΑΡΩΘ – ΤΠΕΡΠΛΘΡΩΘ
7.1 Χάρωςθ. Ψεχνολογία τθσ ςάρωςθσ, χρθςιμοποίθςθ τθσ πίεςθσ τθσ ςάρωςθσ, ςυςτιματα
ροισ, αντλίεσ, βακμόσ απόδοςθσ.
7.2 Ωπερπλιρωςθ: Ψεχνολογία υπερπλιρωςθσ τετράχρονων και δίχρονων μθχανϊν.
Ωπερπλθρωτζσ (turbochargers).
7.3 Διάφορα ςυςτιματα αζρα (ςειράσ, παράλλθλθσ, μικτισ διάταξθσ) και καυςαερίων
(παλμικισ και ςτακερισ πίεςθσ), ςφγκριςθ αυτϊν. Διάγραμμα υπερπλιρωςθσ δίχρονθσ και
τετράχρονθσ μθχανισ.
7.4 Υλεονεκτιματα και περιοριςμοί υπερπλιρωςθσ.
8. ΕΓΧΤΘ – ΜΘΧΑΝΙΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
8.1 Ζγχυςθ. Ψεχνολογία ζγχυςθσ. Χυςτιματα ζγχυςθσ, εγχυτιρεσ, ανωμαλίεσ και κεραπεία
αυτϊν. Χφςτθμα κοινοφ οχετοφ.
8.2 Αντλίεσ ζγχυςθσ, τφποι αντλιϊν, λειτουργία, επικεϊρθςθ, ρφκμιςθ αντλιϊν.
8.3 Θλεκτρονικό – υδραυλικό ςφςτθμα ζγχυςθσ χωρίσ κνωδακοφόρο.
8.4 Γενικά περί ρυκμιςτϊν, είδθ ρυκμιςτϊν, χαρακτθριςτικά ρυκμιςτϊν, ρυκμιςτζσ
υπερτάχυνςθσ.
9. ΙΧΤ − ΑΠΟΔΟΘ − ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ
9.1 Ενδεικνυόμενθ ιςχφσ και μζςθ ενδεικτικι πίεςθ, αςκιςεισ.
9.2 Ψρόποσ μζτρθςθσ εκ των δυναμοδεικτικϊν διαγραμμάτων.
9.3 Χτακερά κυλίνδρου, πλανίμετρο, ιςομεριςμόσ διαγράμματοσ.
9.4 Δυναμοδείκτεσ, κλίμακεσ ελατθρίων.
9.5 Ψρόποσ καταγραφισ διαγραμμάτων.
9.6 Ψρόποι υπολογιςμοφ ιπποδυνάμεων ςε δίχρονεσ και τετράχρονεσ πετρελαιομθχανζσ.
9.7 Χφγχρονοι θλεκτρονικοί δυναμοδείκτεσ.
9.8 Λςχφσ τριβϊν. Ανάλυςθ και μζτρθςθ αυτισ.
9.9 Υραγματικι ιςχφσ και μζςθ πραγματικι πίεςθ.
9.10 Πζτρθςθ τθσ πραγματικισ πίεςθσ με υδραυλικι πζδθ, εκ τθσ ειδικισ κατανάλωςθσ και
από τισ θλεκτρικζσ ενδείξεισ.
9.11 Ειδικι κατανάλωςθ ΠΕΞ – Αςκιςεισ.
9.12 Βακμοί απόδοςθσ (κεωρθτικόσ, ενδεικνυόμενοσ, ποιότθτοσ, μθχανικόσ βακμόσ
απόδοςθσ, πραγματικόσ ι ολικόσ) – Αςκιςεισ.
9.13 Σικονομικόσ βακμόσ απόδοςθσ, πλιρωςθσ κυλίνδρου, καφςθσ, ςάρωςθσ, υπερπλιρωςθσ.
9.14 Χφγκριςθ κερμικϊν μθχανϊν με βάςθ τον οικονομικό βακμό απόδοςθσ.
9.15 Απϊλειεσ ΠΕΞ.
9.16 Κερμικόσ ιςολογιςμόσ.
9.17 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
10. ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΣΘΡΕ
10.1 Πείγματα − εξαερωτζσ, απλοί και ςφνκετοι εξαερωτζσ, θλεκτρονικοί.
10.2 Χυςτιματα ζναυςθσ των βενηινομθχανϊν.
10.3 Ξαφςθ − φαινόμενα καφςθσ ςτισ βενηινομθχανζσ.
10.4 Φφκμιςθ βενηινομθχανϊν.

5. ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ ΠΛΟΙΟΤ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΑΡΧΕ ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΜΟΤ
1.1 Ρόμοι του μαγνθτικοφ πεδίου.
1.2 Διαπερατότθτα και ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου.
1.3 Παγνθτικά κυκλϊματα.
1.4 Ρόμοσ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγισ.
1.5 Εφαρμογζσ θλεκτρομαγνθτιςμοφ.
1.6 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.
2. ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΣΕ
2.1 Σριςμόσ και δομι των μεταςχθματιςτϊν.
2.2 Λδανικόσ μονοφαςικόσ μεταςχθματιςτισ.
2.3 Υραγματικόσ μονοφαςικόσ μεταςχθματιςτισ. Οειτουργία εν κενϊ, ςε φορτίο και ςε
βραχυκφκλωμα. 2.4 Λςοδφναμα κυκλϊματα και πειραματικόσ τουσ προςδιοριςμόσ.
2.5 Εκατοςτιαία πτϊςθ τάςθσ και απόδοςθ μονοφαςικϊν μεταςχθματιςτϊν.
2.6 Ψριφαςικοί μεταςχθματιςτζσ.
2.7 Ψριφαςικοί μεταςχθματιςτζσ, ςυνδυαςμοί ςυνδζςεων τριφαςικϊν μεταςχθματιςτϊν,
πλεονεκτιματα μεταςχθματιςτι τριγϊνου/αςτζρα με γειωμζνο ουδζτερο ςτθν πλευρά τθσ
χαμθλισ τάςθσ, ςυνδεςμολογία ανοικτοφ τριγϊνου.
2.8 Ρα εξθγθκεί γιατί τρεισ μονοφαςικοί μεταςχθματιςτζσ πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφνται
αντί ενόσ τριφαςικοφ μεταςχθματιςτι.
2.9 Υαραλλθλιςμόσ μονοφαςικϊν και τριφαςικϊν μεταςχθματιςτϊν.
2.10 Χριςθ μεταςχθματιςτϊν ςτισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ πλοίων.
2.11 Βλάβεσ – ζλεγχοσ μεταςχθματιςτϊν.
2.12 Ειδικζσ κατθγορίεσ μεταςχθματιςτϊν. Πεταςχθματιςτζσ μζςθσ τάςθσ, τφποι – κατθγορίεσ
– εφαρμογζσ.
2.13 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.
3. ΑΝΟΡΘΩΣΕ ΙΧΤΟ
3.1 Χκοπόσ των ανορκωτϊν ιςχφοσ, ςφγχρονοι ανορκωτζσ ιςχφοσ.
3.2 Επίδραςθ από υπερζνταςθ και υπζρταςθ ςτουσ ανορκωτζσ ιςχφοσ.
3.3 Αεριςμόσ ανορκωτϊν, χρθςιμοποίθςθ μεταςχθματιςτϊν ςε κυκλϊματα ανορκωτϊν
ιςχφοσ, ρφκμιςθ ανορκωτϊν, προςταςία ανορκωτϊν.
3.4 Ψυπικά κυκλϊματα ανορκωτι ιςχφοσ: Πονοφαςικι ςφνδεςθ για θμιανόρκωςθ,
μονοφαςικό κφκλωμα γζφυρασ για πλιρθ ανόρκωςθ, μονοφαςικόσ ανορκωτισ γζφυρασ με
διπλι ανόρκωςθ και πυκνωτι κατά μικοσ τθσ εξόδου, τριφαςικό κφκλωμα ανορκωτι γζφυρασ
πλιρουσ ανόρκωςθσ, τριφαςικι ςφνδεςθ γζφυρασ για θμιανόρκωςθ μετά ςε αςτζρα, ο οποίοσ
ςυνδζεται με το δευτερεφον του μεταςχθματιςτι.
4. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΜΕΣΑΣΡΟΠΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
4.1 Διαδικαςία τθσ ενεργειακισ μετατροπισ.
4.2 Πζκοδοι ανάλυςθσ των ςτρεφόμενων μθχανϊν.
4.3 Ενζργεια πεδίου.
4.4 Απλι ανάλυςθ των δυνάμεων ευκυγράμμιςθσ.
4.5 Λςοηφγιο ενζργειασ.
4.6 Ξατανομι τθσ μετατρεπόμενθσ ενζργειασ και ιςχφοσ.
4.7 Δφναμθ ευκυγράμμιςθσ μεταξφ παράλλθλων μαγνθτιςμζνων επιφανειϊν.
4.8 Εφαρμογζσ θλεκτρομθχανικισ μετατροπισ ενζργειασ.
4.9 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.

5. ΜΘΧΑΝΕ ΤΝΕΧΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ
5.1 Δομι μθχανϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ (ΧΦ).
5.2 Αρχζσ λειτουργίασ μθχανϊν ΧΦ.
5.3 Φφκμιςθ ταχφτθτασ των κινθτιρων ΧΦ.
5.4 Εντοπιςμόσ βλαβϊν και αποκατάςταςι τουσ.
5.5 Χυντιρθςθ μθχανϊν ΧΦ.
5.6 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.
6. ΤΓΧΡΟΝΕ ΜΘΧΑΝΕ
6.1 Δομι των ςφγχρονων μθχανϊν.
6.2 Χφγχρονεσ γεννιτριεσ − Αρχζσ λειτουργίασ.
6.3 Υεριγραφι καταςκευισ ςφγχρονων γεννθτριϊν. Ρτιηελογεννιτριεσ και Χτροβιλογεννιτριεσ.
6.4 Χυμπεριφορά τθσ ςφγχρονθσ γεννιτριασ με τα διάφορα είδθ φορτίων (ωμικά, επαγωγικά
και χωρθτικά).
6.5 Ψάςθ και ιςχφσ ςτροβιλογεννθτριϊν ςτθ ςτάςιμθ κατάςταςθ.
6.6 Χχζςεισ και ιςοηφγιο μθχανικισ και θλεκτρικισ ιςχφοσ.
6.7 Διζγερςθ των ςφγχρονων γεννθτριϊν και τρόποι τροφοδοςίασ τθσ.
6.8 Φφκμιςθ και ζλεγχοσ τάςθσ ςτισ γεννιτριεσ. Αυτόματοσ ςτακεροποιθτισ τάςθσ
6.9 Ψφξθ, βλάβεσ και ςυντιρθςθ ςφγχρονων γεννθτριϊν.
6.10 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.

6. ΤΣΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ Ι – ΑΙΘΘΣΘΡΙΑ – ΜΕΣΡΘΕΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 Λςτορικι εξζλιξθ των Χυςτθμάτων Αυτόματου Ελζγχου (Χ.Α.Ε.), από τα πρϊτα χειροκίνθτα
ςυςτιματα μζχρι τα υπεραυτόματα.
1.2 Χυςτιματα ανοιχτοφ βρόγχου.
1.3 Χυςτιματα κλειςτοφ βρόγχου.
1.4 Χφγκριςθ των παραπάνω δφο ςυςτθμάτων.
2. ΑΙΘΘΣΘΡΙΑ
2.1 Βαςικζσ αρχζσ – ορολογία – χαρακτθριςτικά.
2.2 Χυςτιματα – χαρακτθριςτικά αιςκθτιρων.
2.3 Λδιότθτεσ αιςκθτθρίων (γραμμικότθτα, ευαιςκθςία, επαναλθψιμότθτα).
3. ΜΕΣΡΘΘ ΚΙΝΘΘ
3.1 Γραμμικι μετατόπιςθ, γραμμικό ποτενςιόμετρο, ο γραμμικόσ μεταβλθτόσ διαφορικόσ Π/Χ,
o μετρθτισ μθχανικισ τάςθσ με αντίςταςθ, ο πυκνωτισ μεταβλθτοφ εμβαδοφ.
3.2 Γωνιακι μετατόπιςθ, περιςτροφικό ποτενςιόμετρο, ο αξονικόσ οπτικόσ κωδικοποιθτισ, θ
ταχομετρικι γεννιτρια.
3.3 Υροςζγγιςθ, μικροδιακόπτεσ, οι διακόπτεσ με γλωςςίδα, ο αιςκθτιρασ προςζγγιςθσ
μεταβλθτισ μαγνθτικισ αντίςταςθσ, ο αιςκθτιρασ προςζγγιςθσ φαινομζνου Hall, ο οπτικόσ
αιςκθτιρασ ανακλϊμενθσ δζςμθσ. Ψο φαινόμενο Θall ςτον χρονιςμό θλεκτρονικισ ανάφλεξθσ
κινθτιρα. Επιτάχυνςθ.
4. ΜΕΣΡΘΘ ΣΑΘΜΘ, ΤΨΟΤ, ΒΑΡΟΤ, ΠΙΕΘ
4.1 Τργανα ςτάκμθσ για υγρά – ςτερεά.
4.2 Πζτρθςθ ςτάκμθσ, δοχείο παρατιρθςθσ, ο μετρθτισ πλωτιρα με αντίβαρο, ο θλεκτρικόσ
μετρθτισ με πλωτιρα, οι βελόνεσ χωρθτικότθτασ, μανόμετρο, ο μετρθτισ ςτάκμθσ
φυςαλίδων, ο μετρθτισ ςτάκμθσ με υπεριχουσ, Radar, ταλάντωςθ ακίδασ (fork vibration),

μετατόπιςθσ, υδροςτατικισ πίεςθσ, διακοπτικοί αιςκθτιρεσ, μετρθτισ ςτάκμθσ πετρελαϊκισ
λάςπθσ (sludge) με αιςκθτιρεσ υπεριχων (ultrasonic).
4.3 Πζτρθςθ δφναμθσ, ηυγόσ ελατθρίου, ο ηυγόσ ελατθρίου με ποτενςιόμετρο.
4.4 Πζτρθςθ πίεςθσ, μανόμετρο (νεροφ – υδραργφρου), βαρόμετρο aneroid, ο μετρθτισ
πίεςθσ με ςωλινα Bourdon, ο Φυςθτιρασ, ο χωρθτικόσ αιςκθτιρασ πίεςθσ, το βαρόμετρο,
πιεηοθλεκτρικι αντίςταςθ, πιεηοθλεκτρικόσ κρφςταλλοσ, μανόμετρα υγροφ.
5. ΜΕΣΡΘΘ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ – ΦΩΣΕΙΝΟΣΘΣΑ
5.1 Πζτρθςθ κερμοκραςίασ, κερμόμετρο υγροφ, το μεταλλικό κερμόμετρο, το διμεταλλικό
ζλαςμα, ο κερμοςτάτθσ, το θλεκτρικό κερμόμετρο, το κερμίςτορ, το κερμοηεφγοσ, το οπτικό
πυρόμετρο νιματοσ, πυρόμετρο υπερφκρου, Pt100, εγκαταςτάςεισ ελζγχου κερμοκραςίασ
θλεκτρογεννθτριϊν.
5.2 Πζτρθςθ φωτεινότθτασ, φωτοαντίςταςθ, LDR εφαρμογι ςτον λζβθτα.
6. ΜΕΣΡΘΘ ΡΟΘ – ΙΞΩΔΟΤ – ΑΣΜΟΤ
6.1 Πζτρθςθ ροισ, μετρθτισ ςτροβίλου, μετρθτζσ ςτζνωςθσ, ςωλινασ Venturi, μετρθτισ με
κάκετο ςτόμιο εκροισ, μετρθτισ με ακροφφςιο, θλεκτρομαγνθτικά ροόμετρα, ροόμετρα
υπεριχων (ultrasonic), ροόμετρα ενδείκτθ, ροόμετρα ςωλινα, ςωλινασ Pitot για μζτρθςθ
ταχφτθτασ ρευςτοφ, μετρθτισ ροισ μεταβλθτισ διατομισ, μετρθτισ με κάκετο ςτόμιο εκροισ,
ακροφφςιο.
6.2 Πζτρθςθ ιξϊδουσ, μετρθτισ κερμοκραςίασ, ταλάντωςθσ ακίδασ (fork) και ο περιςτροφικόσ
μετρθτισ ιξϊδουσ.
6.3 Πετρθτισ ατμοφ, κάκετοσ διακόπτθσ νεροφ – ατμοφ, θλεκτρονικά probes, θλεκτρόδια
μεταβλθτισ αντίςταςθσ.
7. ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΘΘΣΘΡΙΑ
7.1 Εφαρμογζσ οριακϊν διακοπτϊν (limit switch) ςε γερανοφσ πλοίων.
7.2 Ψαχογεννιτρια, Χτροφόμετρα.
7.3 Πετρθτισ κενοφ ψυγείου.
7.4 Αιςκθτιρασ παρουςίασ νεροφ ςε λάδι (οil water sensor).
7.5 Ανιχνευτισ πυκνότθτασ καπνοφ, υγραςίασ.
7.6 Ανιχνευτισ νζφουσ λαδιοφ ςε ςτροφαλοφόρο (οil mist detector – crankcase).
7.7 Aνιχνευτισ-μετρθτισ εκρθκτικϊν αερίων (gas explosion detector – meter).
7.8 Ανιχνευτισ pH.
7.9 Αιςκθτιρασ φωτιάσ – πυρανίχνευςθσ.
7.10 Αναλυτισ νεροφ, Χαλινόμετρο.
7.11Αναλυτισ οξυγόνου.
7.12 Αναλυτισ CO2.
7.13 Πετρθτζσ ταλάντωςθσ.
8. ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.1 Αναλογικοί ενδείκτεσ.
8.2 Ψθφιακοί ενδείκτεσ.
8.3 Πετατροπζασ Α/D & D/Α.
8.4 Ξαταγραφικζσ ςυςκευζσ.
9. ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΕΝΙΧΤΘ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΝΙΧΤΣΕ
9.1 Χιματα, ενίςχυςθ, ενιςχυτισ.
9.2 Αρχι λειτουργίασ πνευματικοφ ςυςτιματοσ, Ψφποι πτερυγίου – ακροφυςίου, ρελζ.
9.3 Πεταδότεσ − Επενεργθτζσ − Πθχανικοφ ςιματοσ ςε θλεκτρικό και αντίςτροφα −
Πθχανικοφ ςιματοσ ςε πνευματικό και αντίςτροφα − Υνευματικοφ ςιματοσ ςε θλεκτρονικό
και αντίςτροφα.

9.4 Ρα εξθγθκοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά του θλεκτροπνευματικοφ μετατροπζα. Πετατροπι
πνευματικοφ ςιματοσ 20 – 100 kPa ςε αναλογικό 4 – 20 mA.
9.5 Υνευματικι διαφραγματικι βαλβίδα.
9.6 Θλεκτροπνευματικόσ τοποκετθτισ.
9.7 ΧΑΕ ελζγχου πίεςθσ με πνευματικζσ βαλβίδεσ.
9.8 Αναλογικζσ βαλβίδεσ, μονοκζςιεσ, δφο κζςεων.
9.9 Υνευματικοί ενιςχυτζσ.
9.10 Αναλογικόσ ενιςχυτισ, ενιςχυτισ μζςου όρου, ενιςχυτισ ακροίςεωσ, ενιςχυτισ
αφαιρζςεωσ, ενιςχυτισ πολλαπλαςιαςμοφ ι διαιρζςεωσ.
9.11 Θλεκτρονικόσ ενιςχυτισ με τελεςτικοφσ ενιςχυτζσ.
9.12 Ενιςχυτισ αναλογικόσ διαφοράσ, ενιςχυτισ αντιςτροφισ, ενιςχυτισ ακροίςεωσ, ενιςχυτισ
ολοκλθρϊςεωσ, ενιςχυτισ διαφόριςθσ.
9.13 Εφαρμογζσ.
10. ΕΛΕΓΚΣΕ
10.1 Ελεγκτισ ΣΡ – OFF, Ελεγκτισ τριϊν κζςεων, Ελεγκτισ δφο βθμάτων, Ελεγκτισ cascade,
Ελεγκτισ P.
10.2 Αναλογικό εφροσ, κζρδοσ ελεγκτι, αναλογικι περιοχι.
10.3 Υνευματικόσ – Ωδραυλικόσ – Θλεκτρικόσ – Θλεκτρονικόσ Φ ελεγκτισ.
10.4 Απευκείασ – Ανάςτροφθ δράςθ (direct-action, reverse action), προβλιματα ελεγκτϊν
τφπου P.
10.5 Χφάλμα μετατόπιςθσ (οffset), ελεγκτισ I.
10.6 Ελεγκτισ P – Λ παράλλθλθσ και παραγοντικισ ςυνδεςμολογίασ.
10.7 Χρόνοσ επαναρφκμιςθσ.
10.8 Υνευματικόσ – Ωδραυλικόσ – Θλεκτρικόσ – Θλεκτρονικόσ Φ–Λ ελεγκτισ.
10.9 Υροβλιματα ελεγκτϊν τφπου P-Λ.
10.10 Ελεγκτισ D, ελεγκτισ P – D.
10.11 Χρόνοσ προπορείασ.
10.12 Υνευματικόσ – Ωδραυλικόσ – Θλεκτρικόσ – Θλεκτρονικόσ Φ–D ελεγκτισ.
10.13 Υροβλιματα ελεγκτϊν τφπου P-D.
10.14 Ελεγκτισ P-Λ-D.
10.15 Υνευματικόσ – Ωδραυλικόσ – Θλεκτρικόσ – Θλεκτρονικόσ Φ-Λ-D ελεγκτισ.
10.16 Χαρακτθριςτικά ελεγκτϊν.
10.17 Ανάλυςθ εξαρτθμάτων ελεγκτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία.
10.18 Πεκοδολογία ρφκμιςθσ ελεγκτι.

7. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΘ ΤΛΘ − ΘΜΙΑΓΩΓΟΙ
1.1 Θλεκτρονικοί φλοιοί ατόμων − Χκζνοσ και ομοιοπολικοί δεςμοί.
1.2 Ενεργειακζσ ςτάκμεσ ςτα άτομα και διζγερςθ ατόμων. Ενεργειακζσ ηϊνεσ ςτουσ
κρυςτάλλουσ.
1.3 Πζταλλα − μονωτζσ και θμιαγωγοί.
1.4 Ενδογενείσ − εξωγενείσ θμιαγωγοί.
1.5 Αγωγιμότθτα ςτουσ θμιαγωγοφσ.
2. ΔΙΟΔΟΙ
2.1 Λδανικι δίοδοσ, κρυςταλλοδίοδοσ.
2.2 Χυνδεςμολογία διόδων.
2.3 Δίοδοσ LED.

2.4 Φωτοδίοδοσ, φωτοτρανηίςτορ.
2.5 Ευκεία φόρτου ςτο ςυνεχζσ ρεφμα − Χθμείο λειτουργίασ.
2.6 Οειτουργία διόδου με μικρά ςιματα.
2.7 Δίοδοσ Zener. Δίοδοι μεταβλθτισ χωρθτικότθτασ.
2.8 Δομι, λειτουργία, χριςθ.
2.9 Εφαρμογζσ τθσ διόδου.
2.10 Αποκωδικοποίθςθ πλθροφοριϊν που αναγράφονται ςτα τρανηίςτορ.
2.11 Βλάβεσ – Ζλεγχοσ διόδων.
2.12 Αςκιςεισ.
3. ΣΡΑΝΗΙΣΟΡ ΕΠΑΦΘ
3.1 Δομι − λειτουργία.
3.2 Οειτουργικοί ενιςχυτζσ, χαρακτθριςτικά.
3.3 Ψο τρανηίςτορ με ςυνδεςμολογία κοινισ βάςθσ ςτθ λειτουργία τθσ ενίςχυςθσ.
3.4 Ψο τρανηίςτορ με ςυνδεςμολογία κοινοφ εκπομποφ ςτθ λειτουργία τθσ ενίςχυςθσ.
3.5 Λςοδφναμο κφκλωμα ενόσ τρανηίςτορ.
3.6 Αποκωδικοποίθςθ πλθροφοριϊν που αναγράφονται ςτα τρανηίςτορ.
3.7 Βλάβεσ – ζλεγχοσ τρανηίςτορ.
3.8 Ειςαγωγι ςτουσ ενιςχυτζσ με FET & MOS − FET τρανηίςτορ. Ψρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου.
3.9 Ψα FET ςτθ λειτουργία τθσ ενίςχυςθσ.
3.10 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΤΟ (POWER SEMICONDUCTORS)
4.1 Δίοδοσ.
4.2 Κυρίςτορ (SCR). Εφαρμογζσ ςε κυκλϊματα. Γωνία ζναυςθσ. Αναγνϊριςθ ακροδεκτϊν.
4.3 Δομι, λειτουργία, κυκλϊματα ζνωςθσ.
4.4 Ειςαγωγι ςτο GTO (Gate Turn – Off thyristor): δομι, λειτουργία.
4.5 TRIAC (Triode Alternating Current): δομι − λειτουργία.
4.6 DIAC (Diode Alternating Current): δομι – λειτουργία.
4.7 Ψο τρανηίςτορ ιςχφοσ: δομι, λειτουργία.
4.8 Ψο πρόβλθμα τθσ ψφξθσ των θμιαγωγϊν ιςχφοσ.
4.9 Υροςταςία των θμιαγωγϊν ιςχφοσ.
4.10 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. METAΣΡΟΠΕΙ (CONVERTERS)
5.1 Ανόρκωςθ.
5.2 Πετατροπείσ χωρίσ μετάβαςθ, με φυςικι μετάβαςθ και με εξαναγκαςμζνθ μετάβαςθ.
Πετατροπείσ AC-DC. Πετατροπείσ DC-AC.
5.3 Πετατροπείσ ςυνεχοφσ τάςθσ (DC choppers), αντιςτροφείσ (inverters) και
κυκλομετατροπείσ (cycloconverters).
5.4 Δομι και λειτουργία των μετατροπζων. Εφαρμογζσ.
5.5 Εφαρμογζσ των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ πλοίων. Εφαρμογζσ ςτθν
θλεκτρικι κίνθςθ, θλεκτρικι πρόωςθ.
5.6 Υροβλιματα από τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ. Αρμονικζσ, παραμόρφωςθ ςθμάτων.
5.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
6. ΤΓΡΟΙ ΚΡΤΣΑΛΛΟΙ
6.1 Οειτουργία διατάξεων με διάχυςθ φωτόσ.
6.2 Οειτουργία διατάξεων με πόλωςθ φωτόσ.
6.3 Εφαρμογζσ υγρϊν κρυςτάλλων.
7. ΤΝΔΕΘ – ΣΘΡΙΞΘ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ

7.1 Ψυπωμζνα κυκλϊματα.
7.2 Θ βάςθ του τυπωμζνου κυκλϊματοσ – Σ χαλκόσ.
7.3 Βιματα καταςκευισ τυπωμζνου κυκλϊματοσ.
7.4 Απαραίτθτα εργαλεία – υλικά – προφυλάξεισ κατά τον ζλεγχο θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων.
7.5 Ζλεγχοσ κολλιςεων – Χολντερίνθ.

8. ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ - ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ Ι
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΜΕΡΟ Αϋ ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ
1. ΤΔΡΑΤΛΩΣΟΙ ΛΕΒΘΣΕ
1.1 Υεριγραφι και λειτουργία των λεβιτων ταχείασ κυκλοφορίασ.
1.2 Οζβθτεσ Yarrow και Yarrow Express.
1.3 Οζβθτεσ τφπου D Babcock−Wilcox και Foster − Wheeler δφο εςτιϊν.
1.4 Ατμογεννιτριεσ − Αρχζσ καταςκευισ και λειτουργίασ.
1.5 Οζβθτεσ με διάταξθ ανακζρμανςθσ.
1.6 Οζβθτασ τφπου D με εξωτερικό υπερκερμαντιρα.
1.7 Ξαμπφλεσ ατμοπαραγωγισ ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία.
1.8 Διάταξθ λεβιτων με μία εςτία και τρεισ διαβάςεισ ροισ αερίων.

2. ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΛΕΒΘΣΩΝ
2.1 Εςωτερικοί ςωλινεσ τροφοδότθςθσ και εξάφριςθσ.
2.2 Διαχωριςτικά ελάςματα και αποχωριςτζσ.
2.3 Εςωτερικόσ ςωλινασ απαγωγισ ατμοφ.
2.4 Ατμοφράκτεσ και ςτοιχεία υπολογιςμοφ.
2.5 Αυτόματοι τροφοδοτικοί ρυκμιςτζσ.
2.6 Υεριγραφι και λειτουργία ρυκμιςτϊν (μθχανικϊν,
κερμοεκτονωτικϊν).
2.7 Αρχζσ αςφαλιςτικϊν επιςτομίων.
2.8 Ωδροδείκτεσ.
2.9 Κλιβόμετρα.
2.10 Ξρουνοί.

κερμοχδραυλικϊν

και

3. ΚΑΤΘ
3.1 Γενικά περί καφςθσ.
3.2 Ελκυςμόσ.
3.3 Απόδοςθ λζβθτα.
3.4 Κερμοκραςία που αναπτφςςεται ςτθν καφςθ.
3.5 Ψεκαςμόσ των καυςίμων.
3.6 Ελκυςμόσ (φυςικόσ − τεχνθτόσ). Πζτρθςθ. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τεχνικοφ
ελκυςμοφ.
3.7 Χυςτιματα.
4. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΤΣΘ
4.1 Χφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ ατμοφ.
4.2 Εγκαταςτάςεισ καφςθσ του πετρελαίου.
4.3 Εξαρτιματα που ρυκμίηουν τθ ροι του πετρελαίου και του αζρα καφςθσ.
4.4 Δίκτυο πετρελαίου και όργανα που ρυκμίηουν τθ ροι αυτοφ.
4.5 Burner arrangement.

4.6 Πθχανιματα και όργανα που ρυκμίηουν τθ ροι του αζρα καφςθσ.
4.7 Ξαυςτιρεσ γενικά.
4.8 Εςτία υδραυλωτι.
4.9 Πθχανικοί διαςκορπιςτιρεσ.
4.10 Ξϊνοι αζρα.
4.11 Ξαυςτιρεσ μθχανικισ ζγχυςθσ.
4.12 Ξαυςτιρεσ μεταβαλλόμενθσ παροχισ.
4.13 Ξαυςτιρεσ με ατμό.
4.14 Ξαυςτιρεσ και κϊνοσ αζρα αιωροφμενθσ φλόγασ.
4.15 Φυςθτιρεσ αικάλθσ.
4.16 Ενδείκτεσ καπνοφ.
4.17 Πετρθτζσ ροισ του πετρελαίου.
4.18 Αερόμετρα ελκυςμοφ.
5. ΤΓΧΡΟΝΟΙ ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
5.1 Γενικά.
5.2 Οζβθτασ V2M−8 και V2M−9 τθσ Combustion Engineering Co.
5.3 Οζβθτασ Kawasaki UM.
5.4 Οζβθτασ Thermal oil.
5.5 Οζβθτεσ Babcock.
5.6 Βοθκθτικοί λζβθτεσ καυςαερίων τφπου Alborg.
ΜΕΡΟ Β’ ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
1. ΠΣΕΡΤΓΙΑ − ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΤ
1.1 Χτακερά κινθτά πτερφγια δράςθσ και αντίδραςθσ.
1.2 Υροςδιοριςμόσ μεγζκουσ πτερυγίων.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΩΝ
2.1 Ξατάταξθ ατμοςτροβίλων.
2.2 Υλάνο λζβθτα και ατμοςτροβίλου.
2.3 Ατμοςτρόβιλοι δράςθσ − Διάγραμμα πίεςθσ − ταχφτθτασ.
2.4 Ατμοςτρόβιλοσ δράςθσ χωρίσ διαβάκμιςθ (De-Laval).
2.5 Ατμοςτρόβιλοσ δράςθσ με βακμίδεσ ταχφτθτασ (Curtis).
2.6 Ατμοςτρόβιλοσ δράςθσ με διαβάκμιςθ πίεςθσ (Rateau).
2.7 Χφνκετοσ ατμοςτρόβιλοσ.
2.8 Ατμοςτρόβιλοσ αντίδραςθσ.
2.8 Ατμοςτρόβιλοι μικτοφ τφπου.
2.10 Χτρόβιλοσ ανάποδα.
2.11 Εφαρμογζσ.
3. ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ ΒΟΘΘΘΣΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ
3.1 Υεριγραφι όλων των τφπων.
4. ΙΧΤ ΣΩΝ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΩΝ
4.1 Κεωρθτικι ιςχφσ.
4.2 Υεριφερειακι ιςχφσ.
4.3 Εςωτερικι ιςχφσ.
4.4 Υραγματικι ιςχφσ.
4.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΤ

5.1 Ξατανάλωςθ ςε ατμό.
5.2 Ειδικι κατανάλωςθ ςε καφςιμα.
5.3 Χφγκριςθ διαφόρων μθχανϊν ωσ προσ τθν κατανάλωςθ.
5.4 Χτοιχεία που επθρεάηουν τθν κατανάλωςθ του ατμοφ.
5.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.

9. ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ - ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΗΩΘ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΜΕΡΟ Α’ - ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 Ζννοια και χαρακτθριςτικά του Δικαίου. Υθγζσ του Δικαίου. Λεράρχθςθ κανόνων Δικαίου.
Διαίρεςθ του Δικαίου.
2. ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2.1 Ψο πλοίο.
2.2 Ψα ναυτιλιακά ζγγραφα του πλοίου.
2.3 Θ πλοιοκτθςία.
2.4 Σ πλοίαρχοσ.
2.5 Ψο πλιρωμα.
2.6 Απογραφι ναυτικϊν.
2.7 Ξανονιςμοί εργαςίασ.
2.8 Χυλλογικζσ ςυμβάςεισ ναυτικισ εργαςίασ.
2.9 Θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ.
2.10 Ωποχρεϊςεισ και δικαιϊματα του ναυτικοφ από τθ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ.
2.11 Ραυτεργατικζσ διαφορζσ.
2.12 Ραυτικά αδικιματα και ποινικζσ ευκφνεσ.
2.13 Υεικαρχικό δίκαιο Εμπορικοφ Ραυτικοφ.
2.14 Ραυτικό ατφχθμα.
2.15 Ραυτεργατικό ατφχθμα και κανονιςμοί πρόλθψισ του.
2.16 Ξοινωνικι προςταςία του ναυτικοφ.
2.17 Γενικά περί ναυλϊςεωσ.
2.18 Ψο πλοίο ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςτο λιμάνι και ςτθν αιγιαλίτιδα ηϊνθ.
2.19 Ψρομοκρατία ςτθ κάλαςςα – Επικίνδυνεσ περιοχζσ.
2.20 Ειδικζσ οικονομικζσ ηϊνεσ – υφαλοκρθπίδα.
2.21 Θ νομικι υποχρζωςθ προςταςίασ των καλαςςϊν από τθ ρφπανςθ. Ξυρϊςεισ και ευκφνεσ
για ρφπανςθ.
3. Ο ΔΙΕΘΝΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ (ΙΜΟ)
3.1 Λςτορικι αναδρομι.
3.2 Θ δομι του ΛΠΣ.
3.3 Σι δραςτθριότθτεσ του ΛΠΣ.
3.4 Χυμπλθρωματικζσ πθγζσ/πλθροφορίεσ.
3.5 Χυνκικθ Θνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με τον Ρόμο τθσ Κάλαςςασ (UNCLOS), (United Nations
Convention on the Law of the Sea).
ΜΕΡΟ Βϋ - ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΗΩΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

1. ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΝΣΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΣ’ ΑΠΑΙΣΘΘ
ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ.*
1.1 Απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα ανά κατθγορία πλοίων.
1.2 Υροβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ απόκτθςθσ και χρονικι περίοδοσ νόμιμθσ ιςχφοσ των
πιςτοποιθτικϊν και εγγράφων.
2. ΕΤΘΤΝΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΧΕΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΣΘ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΜΕΝΘ ΔΙΕΘΝΟΤ
ΤΜΒΑΘ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΣΩΘ (1966 ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ 2003).**
3. ΔΙΕΘΝΘ ΤΜΒΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΘ ΗΩΘ ΣΘ ΘΑΛΑΑ ΣΟΤ 1974 ΚΑΙ
ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΤΣΘ, ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘΘΚΕ (SOLAS 74).
3.1 Χκοπόσ, εφαρμογι, ςθμαςία και επιδιϊξεισ αυτισ.
3.2 Χφντομθ αναφορά ςτο περιεχόμενο των Ξεφαλαίων I−XII αυτισ.
3.3 Διεκνι πιςτοποιθτικά που περιζχονται ςτο Υαράρτθμα (APPENDIX) αυτισ.
3.3.1 SOLAS– Ωποδιαίρεςθ και Ευςτάκεια, Πθχανολογικζσ και Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ
(Subdivision and Stability, Machinery and Electrical Installation).
3.3.2 SOLAS – Υυροπροςταςία, ΥυρανίχνευςθκαιΥυρόςβεςθ (Fire Protection, Fire Detection
and Fire Extinction).
3.3.3 SOLAS – Χωςτικά Πζςα και Φυκμίςεισ (Life – Saving Appliances and Arrangements).
3.3.4 SOLAS – Φαδιοεπικοινωνίεσ (Radiocommunications).
3.3.5 SOLAS – Πεταφορά Χιτθρϊν (Carriage of Grain).
3.3.6 SOLAS – Πεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων *Carriage of Dangerous Goods (IBC Code,
IGC Code)].
3.3.7 ITU Ξανονιςμοί ραδιοςθμάτων (Radio Regulations).
3.4 Ψροποποιιςεισ τθσ Χφμβαςθσ από τθ Διάςκεψθ τθσ Πανίλα (2010).
4. ΔΙΕΘΝΘ ΤΜΒΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΦΤΓΘ ΡΤΠΑΝΘ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΣΟΤ 1973 ΚΑΙ ΣΟΤ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΤΣΘ ΣΟΤ 1978, ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘΘΚΑΝ (MARPOL 73/78).
4.1 κοπόσ, οριςμοί, εφαρμογι, ςθμαςία και επιδιϊξεισ αυτισ.
4.1.1 Ωγρζσ και επιβλαβείσ ουςίεσ που μπορεί να προκαλζςουν ρφπανςθ.
4.1.2 Βαςικι γνϊςθ του εξοπλιςμοφ που πρζπει να υπάρχει ςτο πλοίο για τθν αποφυγι
μόλυνςθσ ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία.
4.2 Κανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι – Παράρτθμα Ι (Annex I).
4.2.1 Ξανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι (ςυνοπτικά).
4.2.2 Ξανονιςμοί ςχετικοί με τον ζλεγχο τθσ εκβολισ πετρελαιοειδϊν και τισ απαιτιςεισ για
τισ ειδικζσ περιοχζσ ςε ςχζςθ με ευκολίεσ παραλαβισ.
4.2.3 Ξανονιςμοί ςχετικοί με τισ διαχωριςμζνεσ δεξαμενζσ ζρματοσ.
4.2.4 Kανονιςμοί για τθν πρόλθψθ ρφπανςθσ από Ψoξικζσ ουςίεσ.
4.2.5 Υρόλθψθ ρφπανςθσ από λφματα από τα πλοία.
4.2.6 Υρόλθψθ ρφπανςθσ του αζρα από πλοία (περιοχζσ ECA- Emission Control Area)
4.2.7 Διεκνισ Χφμβαςθ για τον ζλεγχο των επιβλαβϊν ςυςτθμάτων υφαλοχρωμάτων των
πλοίων.
4.2.8 Διεκνισ Χφμβαςθ για τον ζλεγχο και διαχείριςθ του καλαςςίου ζρματοσ και ιηθμάτων.
4.2.9 Διεκνισ Χφμβαςθ για τθν αςφαλι και περιβαλλοντικά φιλικι ανακφκλωςθ των
πλοίων.
4.2.10 Ξανονιςμοί ςχετικά με τθν παράδοςθ αποβλιτων πλοίων.
4.2.11 Ξανονιςμοί που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Υιςτοποιθτικοφ Αποφυγισ
Φφπανςθσ από πετρελαιοειδι (International Oil Pollution Prevention Certificate – I.O.P.P.),
τφποσ, ζκδοςθ, διάρκεια ιςχφοσ και ςχετικζσ επικεωριςεισ.
4.2.12 Ξανονιςμόσ 17: Βιβλίο Υετρελαίου, Πζροσ Λ – Οειτουργίεσ ςτον χϊρο του
Πθχανοςταςίου (Oil Record Book, Part I – Machinery Space Operations), εφαρμογι,
υπόχρεα πλοία, περιεχόμενο και τρόποσ τιρθςθσ αυτοφ.
4.2.13 Ξανονιςμόσ 36: Βιβλίο Υετρελαίου, Πζροσ ΛΛ – Οειτουργίεσ φορτίου/ζρματοσ (Oil
Record Book, Part II – Cargo / Ballast Operations), εφαρμογι, υπόχρεα πλοία, περιεχόμενο
και τρόποσ τιρθςθσ αυτοφ.

4.2.14 Ξανονιςμόσ 37: Χχζδιο Ανάγκθσ Υλοίου για Φφπανςθ από πετρελαιοειδι (Shipboard
Oil Pollution Emergency Plan – S.O.P.E.P.), περιλαμβανόμενα ςτοιχεία.
4.3 Κανονιςμοί για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ από χφδθν βλαβερζσ υγρζσ ουςίεσ –
Παράρτθμα ΙΙ (Annex II).
4.3.1 Ξανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από βλαβερζσ ουςίεσ που μεταφζρονται
χφδθν (ςυνοπτικά).
4.3.2 Ξανονιςμοί που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Υιςτοποιθτικοφ Αποφυγισ
Φφπανςθσ για τθν μεταφορά χφδθν υγρϊν βλαβερϊν ουςιϊν (International Pollution
Prevention Certificate for the carriage of Noxious Liquid Substances in bulk), τφποσ, ζκδοςθ,
διάρκεια ιςχφοσ και ςχετικζσ επικεωριςεισ.
4.3.3 Ξανονιςμόσ 15: Βιβλίο φορτίου (Cargo Record Book) για πλοία που μεταφζρουν υγρζσ
βλαβερζσ ουςίεσ χφδθν, περιεχόμενο και τρόποσ τιρθςθσ αυτοφ.
4.3.4 Ξανονιςμόσ 17: Χχζδιο Ανάγκθσ Υλοίου για ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ από χφδθν
βλαβερζσ υγρζσ ουςίεσ (Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid
Substances), περιλαμβανόμενα ςτοιχεία.
4.4 Κανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από βλαβερζσ ουςίεσ που μεταφζρονται ςε
πακζτα – Παράρτθμα ΙΙΙ (Annex III).
4.4.1 Ξανονιςμοί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 για το πακετάριςμα, τθ ςιμανςθ, τθ ςτοιβαςία, τουσ
περιοριςμοφσ και τισ εξαιρζςεισ.
4.5 Κανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από απόβλθτα (λφματα) των πλοίων –
Παράρτθμα ΙV (Annex IV).
4.5.1 Ξανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από τα απόβλθτα (λφματα) των πλοίων
(ςυνοπτικά).
4.5.2 Ξανονιςμοί που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Υιςτοποιθτικοφ Αποφυγισ
Φφπανςθσ τθσ Κάλαςςασ από τα απόβλθτα (λφματα) των πλοίων (International Sewage
Pollution Prevention Certificate), τφποσ, ζκδοςθ, διάρκεια ιςχφοσ και ςχετικζσ
επικεωριςεισ.
4.6 Κανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από απορρίμματα (ςκουπίδια) – Παράρτθμα V
(Annex V).
4.6.1 Ξανονιςμοί για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από απορρίμματα (ςκουπίδια) των πλοίων
(ςυνοπτικά).
4.6.2 Ξανονιςμοί ςχετικοί με τθν εκβολι απορριμμάτων (ςκουπιδιϊν), τισ εξαιρζςεισ και τισ
ευκολίεσ υποδοχισ.
4.6.3 Ξανονιςμοί ςχετικοί με τθ διάκεςθ των ςκουπιδιϊν από τα πλοία
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν περιοχϊν και των ευκολιϊν υποδοχισ (ςυνοπτικά).
4.6.4 Βιβλίο Απορριμμάτων (ςκουπιδιϊν) – Garbage Record Book – Υεριεχόμενο και τρόποσ
τιρθςισ του.
4.7 Κανονιςμοί για τθν αποφυγι ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ από τα πλοία – Παράρτθμα VΙ
(Annex VΙ).
4.7.1 Ξανονιςμοί για τθν αποφυγι ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ από τα πλοία (ςυνοπτικά).
4.7.2 Ξανονιςμοί που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Υιςτοποιθτικοφ Αποφυγισ
Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ (International Air Pollution Prevention Certificate), τφποσ, ζκδοςθ,
διάρκεια ιςχφοσ και ςχετικζσ επικεωριςεισ.
4.7.3 Ψροποποιιςεισ τθσ Χφμβαςθσ από τθ Διάςκεψθ τθσ Πανίλα (2010).
5. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΔΘΛΩΕΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΓΕΙΑ.
5.1 Σι Διεκνείσ Ξανονιςμοί Ωγείασ (International Health Regulations) του Υαγκόςμιου
Oργανιςμοφ Ωγείασ (World Health Organization).***
5.2 Διεκνείσ Ξανονιςμοί Ωγείασ ςχετικά με τουσ λιμζνεσ και κατάλογοσ λιμζνων
εξουςιοδοτθμζνων να εκδίδουν Ωγειονομικά Υιςτοποιθτικά Υλοίων.****
5.3 Ψα Υιςτοποιθτικά Ωγειονομικοφ Ελζγχου Υλοίων και το Υιςτοποιθτικό Απαλλαγισ
Ωγειονομικοφ Ελζγχου Υλοίου.

6. ΔΙΕΘΝΘ ΚΩΔΙΚΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΛΟΙΩΝ (I.S.M. CODE).
6.1 Χκοπόσ και γενικζσ λειτουργικζσ διατάξεισ του Ξϊδικα.
6.2 Υιςτοποιθτικά, ευκφνεσ εταιρείασ, πλοιάρχου, εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα, αναφορζσ,
λειτουργίεσ ειδικϊν και κρίςιμων καταςτάςεων.
7. ΔΙΕΘΝΘ ΤΜΒΑΘ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΚΔΟΘ ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΘΡΘΘ
ΦΤΛΑΚΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ, 1978, ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘΘΚΕ (STCW).
7.1. κοπόσ, εφαρμογι και ςφντομθ αναφορά ςτθ διάρκρωςθ αυτισ.
7.1.1 Χκοπόσ των Περϊν Α και Β του Ξϊδικα αυτισ.
7.2 H πρακτικι τθσ τιρθςθσ φυλακισ.
7.2.1 Υεριεχόμενο του Υαραρτιματοσ τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ «για πρότυπα εκπαίδευςθσ,
ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν (STCW) του 1978», όπωσ
τροποποιικθκε μζχρι ςιμερα.
7.3 Κεφάλαιο VIII / Μζροσ Α / Παράρτθμα 1 του κϊδικα STCW− πρότυπα τιρθςθσ φυλακισ.
− Ψμιμα Α – VIII/1 – Λκανότθτα για εκτζλεςθ υπθρεςίασ (παρ. 1−5).
− Ψμιμα Α – VIII/2 – Φυκμίςεισ τιρθςθσ φυλακισ και αρχζσ που πρζπει να τθροφνται.
• ΠΕΦΣΧ 1 – ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ (παρ. 1−2).
• ΠΕΦΣΧ 3 – ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΑ (παρ. 8−11).
− Αρχζσ που γενικά εφαρμόηονται ςτθν τιρθςθ φυλακισ.
− Υροςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
− Μζροσ 3–2 – Αρχζσ που πρζπει να τθροφνται κατά τθν τιρθςθ φυλακισ μθχανοςταςίου
(παρ. 52−79).
− Φυκμίςεισ φυλακισ.
− Υαραλαβι φυλακισ.
− Εκτζλεςθ φυλακισ μθχανοςταςίου.
− Σιρθςθ φυλακισ κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ και ςε διαφορετικζσ περιοχζσ (παρ.
80−83).
− Υεριοριςμζνθ ορατότθτα.
− Υαράκτια φδατα και φδατα πυκνισ κυκλοφορίασ.
− Υλοίο αγκυροβολθμζνο.
• ΠΕΦΣΧ 4 – ΨΘΦΘΧΘ ΦΩΟΑΞΘΧ ΧΨΣ ΟΛΠΑΡΛ (παρ. 90−97).
− Αρχζσ που εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ φυλακζσ.
− Γενικά.
− Φυκμίςεισ φυλακισ, Υαραλαβι φυλακισ.
− ΠΕΦΣΧ 4−2 – Υαραλαβι φυλακισ μθχανοςταςίου (παρ. 100−101).
− ΠΕΦΣΧ 4−4 – Εκτζλεςθ φυλακισ μθχανοςταςίου (παρ. 103−104).
− ΠΕΦΣΧ 4−5 – Φυλακζσ ςτο λιμάνι ςε πλοία που μεταφζρουν επιβλαβι φορτία (παρ.
105−106).
7.4 Κεφάλαιο VIII / Μζροσ Β / Παράρτθμα 2 του κϊδικα STCW οδθγίεσ που αφοροφν τθν
τιρθςθ φυλακισ.
• Ψμιμα Β – VIII/1 – Σδθγίεσ που αφοροφν ςτθν ικανότθτα εκτζλεςθσ υπθρεςίασ (παρ. 1−5).
− Υρόλθψθ τθσ κόπωςθσ.
• Ψμιμα Β – VIII/2 – Σδθγίεσ που αφοροφν ςτισ ρυκμίςεισ τιρθςθσ φυλακισ και ςτισ αρχζσ
που πρζπει να τθροφνται (παρ. 1).
• ΠΕΦΣΧ 3−2 – Σδθγίεσ που αφοροφν ςτθν τιρθςθ φυλακισ μθχανοςταςίου (παρ. 6−8.2).
ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ: Χχετικά είναι τα Υροεδρικά Διατάγματα 132/1997 (ΦΕΞ 116 Α) και 241/2006
(ΦΕΞ 252 Α).
ΠΕΦΣΧ 4 – Ψροποποιιςεισ τθσ Χφμβαςθσ από τθ Διάςκεψθ τθσ Πανίλα (2010).
8.ΕΘΝΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΧΕΣΙΚΘ ΜΕ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΒΑΕΩΝ.

10. ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΟΜΑΔΑ 1θ
1. ΜΘΧΑΝΟΤΡΓΕΙΟ
1.1 Σόρνοσ: Ξωνικό τορνίριςμα με μετάκεςθ εργαλειοφορείου – Ξωνικό τορνίριςμα με
μετάκεςθ κουκουβάγιασ, Ξοπι ςπειρωμάτων ςτον τόρνο – Ψρφπθμα τεμαχίων ςτον τόρνο.
1.2 Σροχόσ. Υεριγραφι, μζτρα προςταςίασ κατά τθ λειτουργία, επιλογι τροχοφ ανάλογα με το
υλικό και το είδοσ του τροχίςματοσ.
2.. ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟ
1.1 Χριςθ τθσ οξυγονοςυγκόλλθςθσ ςτο πλοίο.
1.2 Χυγκόλλθςθ ελαςμάτων υπό γωνία 90ο.
1.3 Εκτζλεςθ αυχενικισ και οροφιαίασ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινων ελαςμάτων.
1.4 Ξοπι ςωλινων και αξόνων.
1.5 Ξοπι κεφαλισ κοχλία και περικοχλίου βιδωμζνου ςε ζλαςμα.
1.6 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ςωλινων χαλκοφ και ςωλινων κραμάτων χαλκοφ.
1.7 Ξοπι ελαςμάτων με χριςθ οξυγόνου και αςετιλίνθσ. Διάνοιξθ οπισ. Εφαρμογι.
1.8 Ωγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων ςτισ οξυγονοςυγκολλιςεισ. Ρομοκεςία. Εκνικι και
διεκνισ.
3. ΘΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΘΣΘΡΙΟ
2.1 H μζκοδοσ ςυγκόλλθςθσ T.I.G.
2.2 Θ μζκοδοσ ςυγκόλλθςθσ και κοπισ με τόξο πλάςματοσ.
2.3 Χυγκόλλθςθ λεπτϊν ελαςμάτων.
2.4 Χυγκόλλθςθ μθ ςιδθροφχων υλικϊν.
2.5 Πζκοδοι ελζγχου θλεκτροςυγκολλιςεων.
2.6 Ξαταςτροφικοί και μθ καταςτροφικοί ζλεγχοι.
2.7 Ζλεγχοσ με διειςδυτικά υγρά.
2.8 Ζλεγχοσ με δθμιουργία μαγνθτικοφ πεδίου. Εκτζλεςθ ελζγχου.
2.9 Ζλεγχοσ με υπζρθχουσ. Εκτζλεςθ ελζγχου.
2.10 Ζλεγχοσ τραχφτθτασ θλεκτροςυγκολλιςεων.
2.11 Ωγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων ςτισ θλεκτροςυγκολλιςεισ. Ρομοκεςία.
2.12 Εκτζλεςθ κοπισ με θλεκτρόδιο.
2.13 Χυγκόλλθςθ ελαςμάτων οροφισ (ουρανόσ).
2.14 Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ ςε οροφιαία κζςθ. Ξακοριςμόσ παραμζτρων.
ΟΜΑΔΑ 2θ
1. ΜΕΚ Ι - ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟ
1. Εξάρμοςθ μθχανισ εςωτερικισ καφςθσ (ΠΕΞ), μζτρθςθ κουηινζτων, κομβίων, κυλίνδρων,
εξάρμοςθ πϊματοσ, ςτρϊςιμο βαλβίδων, ζλεγχοσ ελατθρίων, ςυναρμολόγθςθ.
2. Πετριςεισ χιτωνίων.
3. Ευκυγράμμιςθ ςτροφαλοφόρου άξονα.
4. Βιβλίο πετρελαίου.
5. Ψρόποσ ρφκμιςθσ μθχανισ.
6. Ζλεγχοσ αξονικϊν και ακτινικϊν διακζνων ςυναρμολόγθςθσ ςτροβιλοφυςθτιρων (Ψurbo
Charger–Ψ/C).
7. Φφκμιςθ βαλβίδων. Επικεϊρθςθ-Φφκμιςθ αντλιϊν υψθλισ πιζςεωσ (Ω/Υ).
2. ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ - ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
2.1 Εξαρτιματα και διαςφνδεςι τουσ.
2.2 Εξοικείωςθ με το δίκτυο ατμοφ.

2.3 Υροετοιμαςία εκκίνθςθσ του λζβθτα από κρφα κατάςταςθ (preparing firing up a cold steam
boiler).
2.4 Υαρακολοφκθςθ λειτουργίασ βοθκθτικοφ λζβθτα – λζβθτα καυςαερίων (auxiliary boiler –
economizer).
2.5 Ψρόποσ ρφκμιςθσ μθχανισ και αντλίασ πετρελαίου.
2.6 Φφκμιςθ βαλβίδων.
2.7 Ζλεγχοσ αξονικϊν και ακτινικϊν διακζνων ςυναρμολόγθςθσ.
2.8 Αναγνϊριςθ βαςικϊν εξαρτθμάτων ατμοςτροβιλοεγκατάςταςθσ και ΠΕΞ.
2.9 Επικεϊρθςθ εγκατάςταςθσ ατμοφ – ατμολζβθτα – λζβθτα καυςαερίων.
ΟΜΑΔΑ 3θ
2. ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
1.
Ειςαγωγι.
2.
Εξοικείωςθ με τον προςομοιωτι μθχανοςταςίου.
2.1
Υαρουςίαςθ των εγκαταςτάςεων του προςομοιωτι μθχανοςταςίου.
2.2
Υαρουςίαςθ των οργάνων και των ενδεικτικϊν του προςομοιωτι μθχανοςταςίου.
Υαρουςίαςθ των πνευματικϊν – θλεκτροπνευματικϊν ελεγκτϊν.
2.3
Υαρουςίαςθ των πραγματοποιοφμενων ελζγχων ςτον προςομοιωτι
μθχανοςταςίου.
2.4
Διαδικαςίεσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων ςτον προςομοιωτι μθχανοςταςίου
3.
Οειτουργία κφριασ μθχανισ και βοθκθτικϊν μθχανθμάτων του προςομοιωτι
μθχανοςταςίου.
Υαρουςίαςθ των ςχετικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου τθσ κφριασ μθχανισ και των βοθκθτικϊν
μθχανθμάτων του προςομοιωτι μθχανοςταςίου.
3.1
Γενικζσ διαδικαςίεσ.
3.2
Βοθκθτικά μθχανιματα και ςυςτιματα. Αντλίεσ. Εναλλακτιρεσ. Ψυγεία.
Χυμπιεςτζσ. Αεριοφυλάκια. Χυςτιματα ςτεγανοποίθςθσ προπζλασ. Δίκτυο πόςιμου νεροφ,
Χυςτιματα ψφξθσ, κλιματιςμοφ, αεριςμοφ
ΟΜΑΔΑ 4θ
ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ
1. Πζτρθςθ βαςικϊν θλεκτρικϊν μεγεκϊν. Επζκταςθ τθσ κλίμακασ οργάνων.
2. Πζτρθςθ ενεργοφ και άεργου ιςχφοσ.
3. Πζτρθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Χυντελεςτισ ιςχφοσ.
4. Πετριςεισ ενζργειασ, ιςχφοσ, ςυντελεςτι ιςχφοσ.
5. Οειτουργία μονοφαςικοφ μεταςχθματιςτι εν κενϊ, πείραμα βραχυκφκλωςθσ και υπό
φορτίο.
6. Υαραλλθλιςμόσ μονοφαςικϊν μεταςχθματιςτϊν.
7. Ψυπικά κυκλϊματα ανορκωτι ιςχφοσ: Πονοφαςικι ςφνδεςθ για θμιανόρκωςθ, μονοφαςικό
κφκλωμα γζφυρασ για πλιρθ ανόρκωςθ, μονοφαςικόσ ανορκωτισ γζφυρασ με διπλι
ανόρκωςθ και πυκνωτι κατά μικοσ τθσ εξόδου, τριφαςικό κφκλωμα ανορκωτι γζφυρασ
πλιρουσ ανόρκωςθσ, τριφαςικι ςφνδεςθ γζφυρασ για θμιανόρκωςθ μετά ςε αςτζρα, ο οποίοσ
ςυνδζεται με το δευτερεφον του μεταςχθματιςτι.
8. Οειτουργία τριφαςικοφ μεταςχθματιςτι. Χυνδεςμολογίεσ αςτζροσ-τριγϊνου Ω/Δ. Υολικζσ–
φαςικζσ τάςεισ και ρεφματα.
9. Χυμπεριφορά του τριφαςικοφ μεταςχθματιςτι με φορτίο.
10. Ξινθτιρεσ παράλλθλθσ διζγερςθσ και διζγερςθσ ςειράσ.
11. Ξινθτιρασ ςφνκετθσ διζγερςθσ.
12. Χυςτιματα οδιγθςθσ DC κινθτιρων. Πζκοδοι εκκίνθςθσ και ρφκμιςθσ ςτροφϊν κινθτιρων
ΧΦ. Ξλαςικζσ μζκοδοι. Πεταβολι μαγνθτικισ ροισ πεδίου. Πεταβολι τάςθσ τυμπάνου.
Πεταβολι αντίςταςθσ τυμπάνου.

13. Χυςτιματα οδιγθςθσ DC κινθτιρων: με μετατροπείσ θλεκτρονικϊν ιςχφοσ, με ελεγχόμενεσ
ανορκωτικζσ διατάξεισ (μονοφαςικϊν-τριφαςικϊν), με μετατροπείσ ςυνεχοφσ τάςθσ.
14. Χφγχρονεσ γεννιτριεσ – Εν κενϊ – Βραχυκυκλωμζνθ – Ωπό φορτίο ωμικό, χωρθτικό,
επαγωγικό.
ΟΜΑΔΑ 5θ
1. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
1. Πζτρα αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια επιςκευϊν ςε θλεκτρονικά εξαρτιματα.
2. Αςκιςεισ με τα βαςικά όργανα εργαςτθρίων.
3. Οειτουργία απλισ διόδου και διόδου Ηener.
4. Χαρακτθριςτικι διόδου. Απλι και πλιρθσ ανόρκωςθ.
5. Απλι, πλιρθσ ανόρκωςθ. Εφαρμογζσ Διόδων Zener–Χτακεροποίθςθ.
6. Ψρανηίςτορ ςε λειτουργία διακόπτθ.
7. Εξομάλυνςθ.
8. Πελζτθ απλϊν κυκλωμάτων διακόπτθ και οδιγθςθσ LED με τρανηίςτορ.
9. Υολλαπλαςιαςμόσ τάςθσ.
10. Διπολικό τρανηίςτορ, Χυνδεςμολογίεσ CE, CC, CB.
11. Ψρανηίςτορ πεδίου – Ψρανηίςτορ – διακόπτθσ – Σπτοθλεκτρονικά ςτοιχεία.
12. Ενιςχυτισ με ανάδραςθ Αναςτρζφων Ενιςχυτισ – Ακροιςτισ.
13. Κυρίςτορ. Αςκιςεισ για τθ μελζτθ λειτουργίασ των SCR και TRIAC.
14. Ξολλιςεισ εξαρτθμάτων.
2. ΑΕ Ι
2.1 Αιςκθτιρια.
2.2 Διάταξθ βακμονόμθςθσ ροόμετρου (flow meter calibration).
2.3 Διάταξθ βακμονόμθςθσ μετρθτι πίεςθσ (calibration of a pressure gauge).
2.4 Διάταξθ μζτρθςθσ ροισ (flow mesurement).
2.5 Πονάδα ψθφιακισ απεικόνιςθσ πίεςθσ.
2.6 Ψεχνικζσ χειριςμοφ και μετάδοςθσ ςθμάτων.
2.7 Οιψθ μετριςεων μζςω μετατροπζων.
2.8 Ξαταγραφι δεδομζνων μετριςεων.
2.9 Ανάλυςθ – Επεξεργαςία δεδομζνων. Υροςαρμογι (interfacing) αιςκθτθρίων με A/D.
2.10 Χυςτιματα αυτόματου ελζγχου ςτάκμθσ – ροισ – πίεςθσ και κερμοκραςίασ.
2.11 Ανοιχτά – κλειςτά ςυςτιματα αυτόματου ελζγχου, ρφκμιςθ παραμζτρων ελεγκτι
ςυνεχόμενου ελζγχου (P, PI, PID) και μθ ςυνεχόμενου ελεγκτι δφο κζςεων και ON-OFF.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 4
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Ειδικοφ Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Μθχανικϊν Βϋ τάξθσ Ε.Ν.
α/α

STCW
MC/fct

1

3.17

Αϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
Μθχανικϊν Βϋ τάξθσ
Μακιματα
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ

Ϊρεσ ανά Εξάμθνο
Θεωρία Εφαρμογζσ

Ϊρεσ ανά
εβδομάδα

39

0

3

φνολο
ωρϊν
εξαμινου
39

2

7.04/App.2 Μακθματικά ΙΙ

52

0

4

52

3

7.04/Fct.4
7.04/App.3
& Fct.1
7.04/App.,
4 & Fct.1

39

0

3

39

52

0

4

52

39

0

3

39

78

0

6

78

52

0

4

52

4
5

Ναυπθγία IΙ
Εφαρμοςμζνθ
Θερμοδυναμικι ΙΙ
Μθχανικι Ρευςτϊν
ΙI
Θλεκτρικζσ Μθχανζσ
Πλοίου ΙΙ –
Θλεκτρικζσ
Εγκαταςτάςεισ
Πλοίου
Ναυτικοί
Ατμολζβθτεσ Ατμοςτρόβιλοι ΙΙ –
Αεριοςτρόβιλοι

6

7.04/Fct.2

7

7.04/Fct.1

8

7.04/App.4
Αντοχι Τλικϊν
& Fct.3

52

0

4

52

9

7.04/Fct.3
& 2.07

52

52

4

52

35

455

Ϊρεσ ανά
εβδομάδα

φνολο
ωρϊν
εξαμινου

Εργαςτιρια ΙΙΙ
ΤΝΟΛΟ

α/
α
1

2

3

4
5

STCW
MC/fct

Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
Μθχανικϊν Βϋ τάξθσ
Μακιματα

7.04/App.4
τοιχεἰα Μθχανὠν
& Fct.3
Βοθκθτικά
Μθχανιματα Πλοίου
7.04/Fct.1 ΙΙ – Μεταφορά Τγρϊν
Φορτίων - υςτιματα
Εκφόρτωςθσ
Ψυκτικζσ –
7.04/Fct.1 Κλιματιςτικζσ
Εγκ/ςεισ - Αεριςμόσ
ΜΕΚ ΙΙ & Διαχείριςθ
7.04/Fct.1 πόρων
μθχανοςταςίου
7.04/Αpp.5
Καφςιμα – Λιπαντικά
& Fct.1

Ϊρεσ ανά Εξάμθνο
Θεωρία Εφαρμογζσ
52

0

4

52

78

0

6

78

39

0

3

39

78

0

6

78

39

0

3

39

6

7.04/Fct.2

7

7.04/Fct.2

8

1.39 &
7.04/Fct.4

9

7.04/Fct.3
& 2.07

υςτιματα
Αυτομάτου Ελζγχου ΙΙ
- ΤδραυλικάΠνευματικά
υςτιματα
Ψθφιακά υςτιματα
– Δίκτυα Πλοίου
Θγεςία - Διαχείριςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ
Εργαςτιρια ΙV

39

0

3

39

39

0

3

39

39

0

3

39

0

52

4

52

35

455

ΤΝΟΛΟ

Αϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
1. ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
REQUIRED PERFORMANCE:
The expected learning outcome is that the student should…
1. Explain stages in processes; describe how machinery operates; correctly interpret operating
manuals; describe an onboard procedure
Grammar: Present Simple Passive and Past Simple Passive.
 Demonstrates understanding of the difference in form and meaning between the active and the
passive voice in the Present Simple tense.
 Uses the passive voice in the Present Simple tense correctly.
 Demonstrates understanding of the differ
 ence in form and meaning between the active and the passive voice in the Past Simple tense.
 Uses the passive voice in the Past Simple tense correctly.
 Recognizes which verbs cannot be used in the passive voice.
Vocabulary: idioms; sequencing adverbs first, then, next, finally; main components of marine
engines and auxiliary machinery; components of navigational aids.
 Identifies some common idioms in a written text and infers their meaning from the context.
 Uses adverbs to describe a sequence of events correctly.
 Uses general marine engineering terms to identify and describe the main components of marine
engines and auxiliary machinery.
 Identifies and describes the main components of navigational aids.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Describes the sequence of stages in production and transportation of a cargo after
listening/reading for gist.
 Reads engineering manuals to check operating instructions for marine power plants and ships’
auxiliary machinery.
 Explains the operating principles of marine power plants and ships’ auxiliary machinery.
 Describes the stages involved in a specific onboard procedure (e.g. monitoring engine
performance; preparing for start-up and shut-down of engines; determining ship’s position;
maneuvering procedures, checking compass error).
Maritime Focus: SMCP for briefing on engineering operations; SMCP for briefing on navigational
aids and equipment status; describes engineering systems.

 Uses SMCP for simulated onboard communication regarding briefing on temperatures,
pressures and soundings; operation of main engine and auxiliary machinery; pumping of fuel,
ballast water etc.
 Uses SMCP for simulated onboard communication regarding briefing on navigational aids and
equipment status.
 Describes an engineering system using appropriate diagrams to aid explanations.
2. Describe and explain global trends in shipping; give a presentation on a current issue affecting
seafarers locally; describe measures for ensuring vessel security
Grammar: Present Continuous.
 Uses the Present Continuous tense fluently and accurately to describe current situations.
 Uses the Present Continuous tense to describe trends and changes taking place.
Vocabulary: verbs and adverbs for describing change; transforming verb + adverb into adjective +
noun; phrases for giving presentations.
 Understands and uses a range of verbs for describing different changes in trends.
 Understands and uses a range of adverbs for describing the speed, time−scale and degree of
changes in trends.
 Demonstrates understanding of the collocation patterns of verbs and adverbs for describing
change, in writing.
 Transforms verb + adverb into adjective + noun for describing changes, in writing.
 Learns a range of phrases for each stage of a public talk or presentation.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Skim reads a selection of news articles/reports for gist in order to identify current trends in
shipping.
 Writes a description of social trends locally, based on group discussion or analysis of local
newspaper reports.
 Predicts the content and sequence of key points on a general seafaring issue before listening to
a spoken presentation.
 Listens to the introduction of the presentation to confirm the sequence of topics.
 Listens to the complete presentation for specific information.
 Writes a memo describing measures for ensuring vessel security.
 Prepares an oral presentation and practices by recording own voice and using a checklist to
evaluate own performance.
 Gives an oral presentation on a current issue affecting seafarers locally.
Maritime Focus: piracy; drug smuggling; stowaways;
 Discusses potential sources of threat to vessels.
 Summarizes appropriate guidelines for action in the event of piracy attack/drugs
smuggling/stowaways.
3. Comprehend and respond to written and oral communications; analyse problems on board
and suggest appropriate solutions in speech and writing; describe mechanical breakdowns and
repairs; notify appropriate parties of repairs
3.1 Grammar: articles a, an and the; the zero article; noun + preposition.
 Demonstrates understanding of the difference in meaning between a, an and the.
 Demonstrates understanding of the different uses of the by using it correctly in practice
exercises, writing and speech.
 Demonstrates understanding of when the is not used (the zero article) by omitting it in practice
exercises, writing and speech.
 Uses the pattern noun + preposition when discussing problems (causes of / reasons for /
solutions to / problems with etc).
Vocabulary: adjectives for categorising types of mechanical breakdown; verbs for describing repair
techniques; types of onboard documentation; partial synonyms; formal and informal phrases for
discussing work related problems.

 Describes the most common mechanical breakdowns by referring to visuals and/or a description
of symptoms.
 Describes repair techniques using technical verbs.
 Identifies, names and describes the function of various types of written documentation
commonly found on board.
 Identifies words that have similar meanings (partial synonyms).
 Demonstrates understanding of the differences in connotation and collocation between partial
synonyms.
 Differentiates between formal and informal language registers by using appropriate phrases
fordiscussing problems.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Understands the nature and purpose of different types of reading sub−skills and demonstrates
ability to read authentic texts by scanning, skimming and reading for detail.
 Proposes solutions to a range of problems outlined in authentic written communications to a
vessel (faxes, e−mails, memos, telexes etc).
 Analyses the differences in form and style between written notes and formal writing.
 Simulates advising ship’s agents of repairs in writing using a style and register appropriate to
the text type.
Maritime Focus: machine/equipment failure; SMCP for briefing on special machinery events and
repairs.
 Suggests repairs to equipment/machinery based on a written or oral description of mechanical,
electric, electrical or software problems.
 Simulates advising/instructing a crew member of repairs to be carried out.
 Uses SMCP for onboard communications regarding machinery breakdowns and repairs.
4. Demonstrate awareness of how cross-cultural issues can affect team work at sea; describe
expected standards of work and behaviour
Grammar: Present Perfect and Past Simple; adverbs of time ever, never, before, for, since,
recently, so far, ago, once.
 Revises uses of the Present Perfect tense.
 Uses the Present Perfect tense question form to enquire about the duration of events.
 Combines Present Perfect and Past Simple tenses to describe recent or past events.
 Distinguishes between various adverbs of time frequently used with the Present Perfect and the
Past Simple tenses.
 Uses contractions of auxiliary verbs in the Present Perfect tense when speaking.
Vocabulary: adjectives and phrases connected with aptitude; forming opposites with prefixes and
suffixes;
 Uses a range of adjectives and functional phrases to describe levels of aptitude and ability.
 Demonstrates understanding of the meaning of common prefixes.
 Applies knowledge of the general rules regarding prefixes and suffixes to make adjectives with
opposite meanings.
 Recognises that some adjectives cannot be transformed using prefixes or suffixes.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Completes a sample of a company appraisal form by listening to a discussion of an individual
seafarer’s performance.
 Exchanges opinions on a problem concerning the attitude and aptitude of a crew member,
based on an authentic written text.
 Writes a formal communication concerning the attitude/aptitude of a seafarer.
 Describes expected standards of work and behavior at sea, discusses the pressures that face
seafarers and suggests solutions.
 Writes a comparative description of cross-cultural issues affecting crews.
 Maritime Focus: team work; occupational welfare; social responsibility.

 Outlines the social responsibilities of crews, describes how qualities of leadership and
personality types transfer to team work at sea, reads/listens to a description of personal conflict
between seafarers, analyses the causes of conflict and proposes solutions for reconciliation.
5. Report recent events; produce written records
Grammar: Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple; adverbs of time since and for;
modal verbs of certainty may, might and could.
 Uses the Present Perfect Continuous tense to emphasize the duration of unfinished/recently
finished events.
 Revises stative verbs that are not used in the continuous form.
 Distinguishes between the meaning and form of the Present Perfect Continuous and the Present
Perfect tenses.
 Differentiates between the use and meaning of since and for to describe the duration of an
event.
 Uses may, might and could in positive and negative forms to express uncertainty about present
or future situations.
Vocabulary: idioms; uses of get; adverbs of certainty; phrases for expressing degrees of certainty.
 Understands the most common uses of get and can replace get with appropriate alternative
vocabulary in formal communication.
 Uses a range of adverbs of certainty to make predictions.
 Uses a range of phrases to express varying degrees of certainty and uncertainty.
 Analyzes the causes and possible consequences of several problem situations, based on written
reports.
 Writes an incident report giving full details of a problem on board.
6. Give warnings about the potential problems of marine pollution; explain MARPOL regulations
regarding marine protection; describe pollution avoidance procedures
Grammar: zero and first conditional sentences.
 Demonstrates understanding of the meaning and form of the zero conditional.
 Uses the zero conditional to describe facts.
 Demonstrates understanding of the meaning and form of the first conditional.
 Uses the first conditional to give warnings and to make predictions.
 Changes the position of the if clause, according to the emphasis.
Vocabulary: conjunctions if, unless, provided that, as long as in conditional sentences; partial
synonyms connected with pollution control; statistics.
 Demonstrates understanding of the differences in connotation and collocation between if,
unless, provided that and as long as in conditional sentences.
 Uses if, unless, provided that and as long as appropriately in conditional sentences.
 Identifies words connected with pollution control that have similar meanings (partial synonyms).
 Demonstrates understanding of the differences in connotation and collocation between partial
synonyms.
 Pronounces long numbers, percentages, decimals, sums of money and other statistical
information correctly.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Notes down statistical information correctly from peer dictation.
 Identifies and explains the causes and consequences of marine pollution.
 Reads and summarizes the regulations introduced by MARPOL to control marine pollution.
 Describes the purpose and operation of anti−pollution equipment and the action required for
controlling oil spills on board.
 Prepares and delivers a presentation on onboard systems for preventing and minimizing
pollution at sea
 Explains the procedures for a shipboard oil spill contingency plan.
Maritime Focus: MARPOL regulations in detail; procedures for containing oil spills on board; SMCP
for environmental protection communications; SMCP for pollution prevention

 Analyzes examples of bad practice concerning garbage management/ballast
management/bunkering procedures and identifies areas of non-compliance with MARPOL.
 Uses SMCP for simulated external communications regarding environmental protection.
 Uses SMCP in simulated communications regarding aspects of pollution prevention.
7. Speculate about hypothetical situations; evaluate different perspectives on a problem and
recommend appropriate action; describe emergency response procedures; give instructions
to passengers in the event of an emergency
Grammar: second conditional sentences.
 Demonstrates understanding of the meaning and form of the second conditional sentence
structure.
 Uses the second conditional to discuss hypothetical situations.
Vocabulary: modal verbs would, could and might in conditional sentences; conjunctions suppose,
imagine, what if in conditional sentences.
 Uses would, could and might appropriately in conditional sentences.
 Uses the conjunctions suppose, imagine and what if appropriately in the if clause of conditional
sentences.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Exchanges opinions on personal responses to various hypothetical situations in non−maritime
contexts.
 Describes response procedures and alarm signals for a range of maritime emergency situations.
 Describes the organization of shipboard drills, including fire and abandon ship drills.
 Issues instructions to passengers in simulated emergency situations.
 Gives a balanced account of a complex situation, accurately summarizing the different
perspectives of all parties involved.
Maritime Focus: SMCP for evacuation and boat drill; SMCP for attending to passengers in an
emergency.
 Uses SMCP to simulate briefing passengers on safety regulations/preventive
measures/communications.
 Uses SMCP for simulating giving instructions to passengers during onboard emergencies,
including evacuation and boat drill.
8. Deduce possible causes of events; establish and explain reasons for breakdowns or faults
Grammar: relative pronouns; non-defining relative clauses.
 Revises relative pronouns in relative clauses.
 Demonstrates understanding of the differences in form and meaning between defining and
non−defining (‘extra information’) relative clauses.
 Uses non-defining relative clauses to give additional information about a person or an object.
Vocabulary: modal verbs may, might and could for deduction.
 Uses may, might and could in positive and negative forms to deduce the reasons for situations
that occurred in the past.
Communication Skills: listening, speaking, reading, writing.
 Deduces possible causes of unusual events from a limited amount of information.
 Analyzes causes of machine wear by reading an operating manual.
 Describes how to test and detect faults in electrical equipment/machinery.
 States possible sources of error based on inaccurate readings from electronic navigational aids.
 Describes processes for repairing equipment based on detailed reading of operating
manuals/ship’s technical drawings, including relevant safety precautions.
 Writes a plan for repairing an electrical/mechanical fault.
Maritime Focus: using measuring and testing equipment for fault finding; describing problems
with computers/software/printers.
 Explains an electrical circuit diagram by interpreting the symbols used.
 Names and describes how to use types of equipment for detecting faults in electronic
equipment.

 Describes problems and analyses faults with personal computers / software / printers with
reference to manufacturers’ manuals.

2. ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
1.1 Θ ζννοια τθσ παραγϊγου, θ γεωμετρικι τθσ ερμθνεία και εφαρμογζσ τθσ ςτθ Φυςικι και
ςτθ Πθχανικι.
1.2 Υλευρικζσ παράγωγοι.
1.3 Υαράγωγοι βαςικϊν ςυναρτιςεων. Ξανόνεσ παραγϊγιςθσ. Υαράγωγοι διαφόρων τάξεων.
Υαράγωγοσ ςφνκετθσ ςυνάρτθςθσ.
1.4 Πονοτονία και ακρότατα ςυναρτιςεων.
1.5 Θ δεφτερθ παράγωγοσ ςτθ μελζτθ των ςυναρτιςεων. Χθμεία καμπισ – Ξυρτότθτα
ςυναρτιςεων.
1.6 Κεϊρθμα μζςθσ τιμισ του διαφορικοφ λογιςμοφ και εφαρμογζσ του.
1.7 Ξανόνεσ του De L’ Hospital. Ξαμπυλότθτα. Ακτίνα και κζντρο καμπυλότθτασ.
1.8 Περικι παράγωγοσ.
1.9 Θ ζννοια του διαφορικοφ μίασ ςυνάρτθςθσ και θ γεωμετρικι του ερμθνεία.
1.10 Ξανόνεσ διαφόριςθσ. Υαράγωγοι και διαφορικά ανϊτερθσ τάξθσ. Σλικό διαφορικό.
2. ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΑΣΑ
2.1 Ζννοια του αόριςτου ολοκλθρϊματοσ. Σριςμόσ, βαςικζσ ιδιότθτεσ, κανόνεσ και μζκοδοι
ολοκλθρϊςεωσ.
2.2 Σριςμζνο ολοκλιρωμα. Σριςμόσ, βαςικζσ ιδιότθτεσ, μζκοδοι ολοκλθρϊςεωσ. Ψο οριςμζνο
ολοκλιρωμα ωσ διαφορά.
2.3 Εποπτικι ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του ολοκλθρϊματοσ. Εμβαδόν χωρίου. Εμβαδά επιπζδων
ςχθμάτων. Πζκοδοσ των τραπεηίων. Πζκοδοσ Simpson.
2.4 Θ ολοκλιρωςθ ωσ αντίςτροφθ τθσ διαφόριςθσ.
2.5 Κεϊρθμα τθσ μζςθσ τιμισ του ολοκλθρωτικοφ λογιςμοφ.
2.6 Τγκοι ςτερεϊν. Πικοσ τόξου καμπφλθσ.
2.7 Εφαρμογζσ των ολοκλθρωμάτων (Πθχανικι, Φυςικι κ.ά.).
3. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ
3.1 Σριςμοί − Ψάξθ − Βακμόσ. Γενικι λφςθ διαφορικισ εξίςωςθσ. Χυνοριακζσ τιμζσ.
3.2 Διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξθσ. Διαφορικζσ εξιςϊςεισ χωριηόμενων μεταβλθτϊν.
3.3 Σμογενείσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ. Διαφορικζσ εξιςϊςεισ που ανάγονται ςε ομογενείσ.
3.4 Υλιρεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξθσ.
4. ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ
4.1 Γραμμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξθσ. Διαφορικι εξίςωςθ Bernoulli, Riccati.
4.2 Γραμμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ με δεφτερο μζλοσ διάφορο του
μθδενόσ.

3. ΝΑΤΠΘΓΙΑ IΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΤΣΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΤ

1.1 Εγκάρςια ευςτάκεια πλοίου − Πετάκεντρο – Αρχικι ευςτάκεια μικρϊν γωνιϊν κλίςθσ −
Υείραμα ευςτάκειασ − Επίδραςθ ελεφκερων επιφανειϊν − Ευςτάκεια μεγάλων γωνιϊν κλίςθσ
− Δυναμικι ευςτάκεια.
1.2 Διαμικθσ ευςτάκεια − Διαγωγι − Φοπι διαγωγισ ανά μονάδα (MCT) − Ξζντρο
πλευςτότθτασ – Ξλίμακα βυκιςμάτων.
1.3 Ωδροςτατικό διάγραμμα.
1.4 Επίδραςθ προςκαφαίρεςθσ και μετακίνθςθσ βαρϊν ςτθν εγκάρςια και διαμικθ ευςτάκεια.
2. ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΦΡΑΚΣΩΝ
2.1 Χκοπόσ τθσ υποδιαίρεςθσ. Βαςικζσ απαιτιςεισ ανάλογα με το μικοσ του πλοίου.
2.2 Απαιτιςεισ ςχετικά με τθ κζςθ των φρακτϊν.
2.3 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίων κυματόμορφθσ και ενδυναμωμζνθσ φρακτισ.
2.4 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου πλάγιασ όψθσ φρακτισ, που δείχνει τθν κακ’ φψοσ
μεταβολι του πάχουσ των ελαςμάτων.
2.5 Υεριγραφικι ανάπτυξθ ςχεδίου, που δείχνει τθ ςυνζχεια τθσ αντοχισ ςε ςτεγανζσ φρακτζσ
και ςχεδίων ςυνδζςεων ςωλθνϊςεων που διζρχονται από αυτζσ.
3. ΤΔΑΣΟΣΕΓΕΙ ΘΤΡΕ
3.1 Θ ανάγκθ φπαρξθσ υδατοςτεγϊν κυρϊν.
3.2 Ξατθγορίεσ και ιδιότθτεσ υδατοςτεγϊν κυρϊν.
3.3 Υεριγραφι των διαφόρων τφπων υδατοςτεγϊν κυρϊν, χριςθ και ζλεγχοι αυτϊν.
4. ΑΝΣΙΣΑΘ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘ
4.1 Αντιςτάςεισ κατά τθν πρόωςθ του πλοίου.
4.2 Εφαρμογι από γεωμετρικισ και δυναμικισ ομοιότθτασ ςτον προςδιοριςμό τθσ αντίςταςθσ
πρόωςθσ με δφναμθ πειραματικϊν μοντζλων.
4.3 Λςχφσ ρυμοφλκθςθσ (EHP) − Λςχφσ ζλικασ (ΦΘΦ) − Λςχφσ άξονα (SHP) − Χυντελεςτισ
προϊςεωσ – Ψφποσ Αγγλικοφ Ραυαρχείου.
4.4 Θ ζλικα − Γεωμετρία τθσ ζλικασ − Σλίςκθςθ.
5. ΔΙΑΒΡΩΘ ΚΑΙ ΤΝΑΦΘ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ
5.1 Διαδικαςίεσ διάβρωςθσ. Διαχωριςμόσ τθσ από άλλεσ διαδικαςίεσ φκοράσ.
5.2 Χυνκικεσ εμφανίςεωσ αντιδράςεων γαλβανικισ διάβρωςθσ ςτο πλοίο (π.χ. περιοχι ζλικασ,
εκτικζμενοσ χάλυβασ, κράματα αλουμινίου), ςυνδζςεισ υπερκαταςκευϊν.
5.3 Βαςικζσ μζκοδοι πρόλθψθσ διάβρωςθσ, δθλαδι επιχρίςματα και κακοδικι προςταςία.
5.4 Υρόλθψθ τθσ αρχικισ διάβρωςθσ με προετοιμαςία και επιχρίςματα (π.χ. ηζςτθ, κακάριςμα
με φλόγα, αμμοβολι). Πζκοδοι που εμφανίηονται ςτα πλοία.
6. ΠΡΟΛΘΨΘ ΡΤΠΑΝΘ ΤΦΑΛΩΝ
6.1 Πζρθ του πλοίου που ρυπαίνονται από φυςικι και ηωικι ρφπανςθ.
6.2 Ψρόποσ με τον οποίο ενεργοφν τα αντιρρυπαντικά χρϊματα και ςυνκικεσ που απαιτοφνται
για τθν αποτελεςματικι χριςθ τουσ.
6.3 Σικονομικά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ αντιρρυπαντικϊν χρωμάτων.
7. ΝΘΟΓΝΩΜΟΝΕ – ΑΦΑΛΙΣΕ
7.1 Ρθογνϊμονεσ.
Ζννοια, νομικι μορφι και ςφντομθ αναφορά ςτθν εξζλιξθ αυτϊν. Ρθογνϊμονεσ και
υποχρεϊςεισ ελζγχου από το κράτοσ τθσ ςθμαίασ του πλοίου, Απόκτθςθ και διατιρθςθ τθσ
κλάςθσ του Ρθογνϊμονα. Ευκφνεσ του Ρθογνϊμονα. Ξυριότεροι Ρθογνϊμονεσ.
7.2 Αςφαλιςτζσ.

Αςφαλιςτζσ ςκάφουσ και μθχανισ (H & M Underwriters). Αςφαλιςτζσ φορτίου (Cargo
Insurers), Αλλθλαςφαλιςτικοί ςυνεταιριςμοί Υλοιοκτθτϊν (P & I Clubs ι P & I Associations),
Θ εμπλοκι των αςφαλιςτϊν ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι βλάβθσ πλοίου και φορτίου.
8. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
8.1 Χτοιχεία κεωρίασ κυματιςμοφ.
8.2 Ξινιςεισ του πλοίου ςε κυματιςμό.
8.3 Χυςτιματα αποςβζςεωσ διατοιχιςμοφ, γενικά, ςφντομθ περιγραφι ενεργϊν και πακθτικϊν
ςυςτθμάτων.

4. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ ΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΚΤΚΛΟΙ ΙΧΤΟ ΑΣΜΟΤ
1.1 Ξφκλοσ Rankine με ανακζρμανςθ, με ανακζρμανςθ και απομάςτευςθ.
1.2 Υροκερμαντιρασ νεροφ − Υροκερμαντιρασ αζρα.
1.3 Ξφκλοι ιςχφοσ ατμοφ με χριςθ πυρθνικισ ενζργειασ.
1.4 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΑΕΡΙΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
2.1 Ξφκλοσ Brayton, με προκερμαντιρα αζρα, με εναλλάκτθ, ενδιάμεςθ ψφξθ και
επανακζρμανςθ.
2.2 Ξλειςτόσ κφκλοσ αεριοςτρόβιλου.
2.3 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
3. ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΕ
3.1 Υαλινδρομικοί αεροςυμπιεςτζσ.
3.2 Λδανικόσ αεροςυμπιεςτισ.
3.3 Υραγματικόσ αεροςυμπιεςτισ.
3.4 Σγκομετρικόσ βακμόσ απόδοςθσ.
3.5 Υολυβάκμιοι αεροςυμπιεςτζσ.
3.6 Υεριςτροφικοί αεροςυμπιεςτζσ.
3.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΡΟΘ ΡΕΤΣΟΤ Ε ΠΡΟΦΤΙΑ
4.1 Φοι ρευςτοφ.
4.2 Χτάςιμεσ ιδιότθτεσ.
4.3 Αρικμόσ Mach.
4.4 Σριςμόσ προφυςίου.
4.5 Ψαχφτθτα εκτόνωςθσ.
4.6 Ξακοριςμόσ μορφισ προφυςίου.
4.7 Ξρίςιμα μεγζκθ.
4.8 Βακμόσ απόδοςθσ προφυςίου.
4.9 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. MΕΣΑΔΟΘ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ
5.1 Ψρόποι μετάδοςθσ κερμότθτασ.
5.2 Πονοδιάςτατθ ροι διά μζςου απλϊν και ςφνκετων επίπεδων τοιχωμάτων.
5.3 Φοι κερμότθτασ διά μζςου κυλινδρικϊν τοιχωμάτων απλϊν και ςφνκετων.
5.4 Φοι κερμότθτασ διά μζςου ςτερεϊν ακανόνιςτου ςχιματοσ.
5.5 Χτοιχεία αγωγιμότθτασ διαφόρων ςωμάτων.

5.6 Πετάδοςθ κερμότθτασ με μεταφορά από ςτερεό τοίχωμα ςε ρευςτό και αντίςτροφα.
5.7 Επίπεδα τοιχϊματα απλά ι ςφνκετα.
5.8 Ξυλινδρικά τοιχϊματα απλά ι ςφνκετα.
5.9 Χφαιρικά τοιχϊματα απλά ι ςφνκετα.
5.10 Πεταφορά μζςω τοιχϊματοσ με πτερφγια.
5.11 Ελεφκερθ μετάδοςθ κερμότθτασ με μεταφορά.
5.12 Εξαναγκαςμζνθ μετάδοςθ κερμότθτασ με μεταφορά.
5.13 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.

5. ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΣΩΝ ΡΕΤΣΩΝ II
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΩΛΘΝΩΕΙ − ΔΙΚΣΤΑ
1.1 Ωλικά ςωλθνϊςεων − Χυμβολιςμοί.
1.2 Βαςικά δίκτυα πλοίου − Διάταξθ ςωλθνϊςεων.
1.3 Φοι μζςω ςωλινων.
1.4 Ωπολογιςμόσ απωλειϊν, παροχισ και διαμζτρου ςωλθνϊςεων.
1.5 Χφνδεςθ ςωλθνϊςεων: ςε ςειρά και παράλλθλα.
1.6 Διακλαδϊςεισ ςωλινων.
1.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΑΝΣΛΙΕ
2.1 Γενικά περί αντλιϊν. Βαςικζσ ζννοιεσ − Ξατάταξθ των αντλιϊν.
2.2 Αντλίεσ δυναμικζσ − μετατόπιςθσ.
2.3 Χαρακτθριςτικά μεγζκθ αντλιϊν − Ϊψθ – Υαροχι − Λςχφσ − Βακμόσ απόδοςθσ.
2.4 Χυνκικεσ ομοιότθτασ αντλιϊν − Ειδικι ταχφτθτα.
2.5 Φοι του υγροφ μζςα ςτο ςτροφείο (impeller) − Ψρίγωνα ταχυτιτων.
2.6 Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ λειτουργίασ των αντλιϊν.
2.7 Χυςτιματα άντλθςθσ − Χωλθνογραμμι – Υλιρωςθ τθσ αντλίασ − Χαρακτθριςτικά του
ςυςτιματοσ άντλθςθσ (χαρακτθριςτικι καμπφλθ ςωλθνογραμμισ και ςθμείο λειτουργίασ).
2.8 Χφνδεςθ αντλιϊν «ςε ςειρά» και «παράλλθλα».
2.9 Χπθλαίωςθ.
2.10 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.

6. ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ ΠΛΟΙΟΤ ΙΙ – ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΟΙΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΙ ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΟΙΩΝ
1.1 Υεριγραφι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων πλοίων.
1.2 Χαρακτθριςτικά των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων πλοίων: πιςτότθτα, ςυνζχεια λειτουργίασ,
βάροσ και όγκοσ.
1.3 Ξατθγορίεσ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων πλοίων: βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ, ειδικζσ
εγκαταςτάςεισ και εγκαταςτάςεισ πρόωςθσ.
1.4 Χυχνότθτα και τάςθ λειτουργίασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων πλοίων.
1.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟ ΡΕΤΜΑ (Ε.Ρ.)
2.1 Γενικά για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με Ε.Φ.: Χυνολικι ιςχφσ, θλεκτροπαραγωγά
ηεφγθ.
2.2 Θλεκτρικόσ ιςολογιςμόσ.

2.3 Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ και κζντρα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.
2.4 Υαραλλθλιςμόσ θλεκτρογεννθτριϊν.
2.5 Ευςτάκεια ςυγχρονιςμόσ, Τργανα παραλλθλιςμοφ. Ψρόποι παραλλθλιςμοφ.
2.6 Ξλίςθ ταχφτθτασ – Speed droop.
2.7 Φφκμιςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ, μεταβολι ενεργισ – άεργθσ ιςχφοσ.
2.8 Χφγχρονεσ γεννιτριεσ μζςθσ τάςθσ.
2.9 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
3. Θ ΔΙΑΝΟΜΘ ΣΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ Ε.Ρ.
3.1 Γενικά για τα ςυςτιματα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Χυςτιματα διανομισ,
πρωτεφοντα και δευτερεφοντα.
3.2 Είδθ δικτφων διανομισ.
3.3 Απλά ακτινοειδι δίκτυα διανομισ − Χφνκετα ακτινοειδι δίκτυα διανομισ με υποπίνακεσ.
3.4 Χφνκετα ακτινοειδι δίκτυα με υποςτακμοφσ.
3.5 Θ δομι των ςφγχρονων θλεκτρικϊν πινάκων.
3.6 Ξφριοι θλεκτρικοί πίνακεσ.
3.7 Εφεδρικοί θλεκτρικοί πίνακεσ. Τργανα ελζγχου των θλεκτρικϊν πινάκων.
3.8 Ωποςτακμοί και θλεκτρικοί υποπίνακεσ διανομισ.
3.9 Χριςθ δικτφων με τάςεισ μεγαλφτερεσ του 1 kV.
3.10 Οόγοι χρθςιμοποίθςθσ μεγαλφτερων τάςεων. Ξίνδυνοι εφαρμογισ τουσ.
3.11 Υίνακεσ, διακοπτικό υλικό, καλϊδια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τάςεισ > 1kV.
3.12 Αςφαλείσ χειριςμοί διακοπτικοφ υλικοφ και εξοπλιςμοφ για τάςεισ > 1kV.
3.13 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.
4. ΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ ΚΙΝΘΘ ΜΕ Ε.Ρ.
4.1 Γενικά για τισ καταναλϊςεισ.
4.2 Εγκαταςτάςεισ κίνθςθσ.
4.3 Γενικά για τον τριφαςικό αςφγχρονο κινθτιρα.
4.4 Υροςταςία του τριφαςικοφ αςφγχρονου κινθτιρα.
4.5 Εκκίνθςθ των τριφαςικϊν αςφγχρονων κινθτιρων.
4.6 Φφκμιςθ ταχφτθτασ του τριφαςικοφ αςφγχρονου κινθτιρα.
4.7 Χριςθ ομαλοφ εκκινθτι (soft starter) και αντιςτροφζα (inverter).
4.8 Χυντιρθςθ των τριφαςικϊν αςφγχρονων κινθτιρων.
4.9 Χφγχρονοι Ξινθτιρεσ: Ξαταςκευι και αρχζσ λειτουργίασ.
4.10 Χριςθ ςφγχρονων κινθτιρων ςτα πλοία. Εκκίνθςθ και ζλεγχοσ ταχφτθτασ ςφγχρονων
κινθτιρων.
4.11 Ξυκλομετατροπείσ και Χυγχρομετατροπείσ. Φίλτρα αρμονικϊν.
4.12 Εφαρμογζσ.
5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΒΡΑΧΤΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ
5.1 Ωπολογιςμόσ των ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ.
5.2 Πζτρα για τον περιοριςμό του ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ.
5.3 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
6. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΜΕΘ ΣΑΘ
6.1 Χριςθ δικτφων με τάςεισ μεγαλφτερεσ του 1 kV.
6.2 Οόγοι χρθςιμοποίθςθσ μεγαλφτερων τάςεων. Ξίνδυνοι εφαρμογισ τουσ.
6.3 Υίνακεσ – διακοπτικό υλικό – καλϊδια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τάςεισ > 1kV.
6.4 Διατάξεισ εγκαταςτάςεων μζςθσ τάςθσ ςτα πλοία.
6.5 Αςφαλείσ χειριςμοί διακοπτικοφ υλικοφ και εξοπλιςμοφ για τάςεισ > 1kV, απομόνωςθ
δικτφου, απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ.
6.6 Άμεςεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ.

7. ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΠΡΟΩΘ
7.1 Γενικά (βαςικζσ αρχζσ).
7.2 Θλεκτρικι πρόωςθ με Χυνεχζσ Φεφμα (Χ.Φ.).
7.3 Θλεκτρικι πρόωςθ με Εναλλαςςόμενο Φεφμα (Ε.Φ.).
7.4 Χφγκριςθ εγκαταςτάςεων Χ.Φ. και Ε.Φ. Εφαρμογζσ δικτφων με ηυγοφσ ςυνεχοφσ και
εναλλαςςόμενθσ τάςθσ.
7.5 Υαράδειγμα θλεκτρικισ πρόωςθσ με Ε.Φ.
7.6 Εφαρμογζσ ςτθν θλεκτροπρόωςθ. Πειονεκτιματα – πλεονεκτιματα θλεκτροπρόωςθσ.
Σικονομικι ςφγκριςθ.
8. ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΝΔΕΕΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (SHIPTOSHORE)
8.1 Γενικά (βαςικζσ αρχζσ).
8.2 Ψρόποι ςφνδεςθσ με τθ ςτεριά. Ζλεγχοι ςφνδεςθσ.
8.3 Εγκαταςτάςεισ ςτεριάσ.
9. ΤΩΡΕΤΣΕ
9.1 Γενικά − Χαρακτθριςτικά των ςυςςωρευτϊν (φόρτιςθ, εκφόρτιςθ, απόδοςθ,
χωρθτικότθτα).
9.2 Χυνδεςμολογίεσ μπαταριϊν, αφξθςθ χωρθτικότθτασ. Χυςτιματα φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν.
9.3 Χυςςωρευτζσ μολφβδου, αλκαλικοί ςυςςωρευτζσ.
9.4 Βλάβεσ και ςυντιρθςθ των ςυςςωρευτϊν (κακαριότθτα, πλιρωςθ, μζτρθςθ ειδικοφ
βάρουσ, κερμοκραςία – τάςθ λειτουργίασ). Υρϊτεσ βοικειεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ από
κακι λειτουργία ςυςςωρευτϊν, μζτρα προςταςίασ κατά τθ διάρκεια παραμονισ ατόμων ςτον
χϊρο των μπαταριϊν.
9.5 Αποκικευςθ μπαταριϊν, μζκοδοι ελζγχου ςυςςωρευτϊν, φόρτιςθ – εκφόρτιςθ, αυτόματθ
ςφνδεςθ μετά ι χωρίσ ενδιάμεςθ φόρτιςθ.
9.6 Απαίτθςθ για ςυςςωρευτζσ ανάγκθσ για διάφορουσ τφπουσ πλοίων (SOLAS).
9.7 Ψυπικά διαγράμματα ςυνδεςμολογίασ, χϊροι εγκατάςταςθσ ςτο πλοίο, τυπικά ςυςτιματα
προειδοποίθςθσ βλαβϊν, τοποκζτθςθ και αποκικευςθ ςυςςωρευτϊν, αεριςμόσ, διατάξεισ
αςφαλείασ ςυςςωρευτϊν.
10. ΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ - ΚΑΛΩΔΙΑ
10.1 Γενικά για το θλεκτρολογικό ςχζδιο, οριςμοί, είδθ θλεκτρολογικοφ ςχεδίου
(πολυγραμμικό, λειτουργικό, μονογραμμικό).
10.2 Ψα θλεκτρολογικά ςφμβολα.
10.3 Υαραδείγματα θλεκτρολογικϊν ςχεδίων των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων πλοίων.
10.4 Βαςικζσ ςυνδεςμολογίεσ κυκλωμάτων φωτιςμοφ.
10.5 Σι ιδιότθτεσ των μονωτικϊν υλικϊν.
10.6 Ξατάταξθ των μονωτικϊν υλικϊν ςε κατθγορίεσ με κριτιριο τθν αντοχι τουσ ςτθ
κερμοκραςία.
10.7 Ψα θλεκτρικά καλϊδια πλοίων. Είδθ των θλεκτρικϊν καλωδίων ανάλογα με τθν αποςτολι
τουσ, δομι των θλεκτρικϊν καλωδίων πλοίων, όρια ρεφματοσ και κερμοκραςίασ αζροσ ψφξθσ
των εγκαταςτάςεων θλεκτρικϊν καλωδίων.
10.8 Ωπολογιςμόσ των θλεκτρικϊν καλωδίων. Διατομζσ καλωδίων, βφκιςθ τάςθσ, ελάχιςτεσ
διατομζσ,
10.9 Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ, τθσ οξείδωςθσ, τθσ φωτιάσ, του πετρελαίου, του
καλαςςινοφ νεροφ, των οξζων και των διαλυτϊν, των αερίων και των ατμϊν ςτθ μόνωςθ των
υλικϊν.
10.10 Χυντιρθςθ των καλωδίων (επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ υγραςίασ ςτθ μόνωςθ
των καλωδίων, μετριςεισ τθσ αντίςταςθσ μόνωςθσ).

10.11 Επικάλυψθ θλεκτρικϊν καλωδίων, κωράκιςθ καλωδίων, υλικά κωράκιςθσ, γείωςθ
καλωδίων.
10.12 Δομι των καλωδίων για τθ μείωςθ των ραδιοφωνικϊν παρεμβολϊν.
10.13 Ψρόποι όδευςθσ αγωγϊν ςτον χϊρο του μθχανοςταςίου, ςτον χϊρο διατιρθςθσ του
φορτίου – δεξαμενζσ, ςτουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ αποκικευςθσ.
10.14 Τδευςθ καλωδίων διά μζςου διαφραγμάτων – ςτουσ χϊρουσ καταςτρϊματοσ.
10.15 Θλεκτρικι παρεμβολι, ςυνικεισ πθγζσ θλεκτρικισ παρεμβολισ.
10.16 Ευαίςκθτοσ εξοπλιςμόσ ςε θλεκτρικι παρεμβολι.
10.17 Ξαλϊδια πλοίων ευαίςκθτα ςε παρεμβολζσ και αναγκαίεσ προφυλάξεισ.
10.18 Απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ για αποφυγι παρεμβολϊν ςτισ ραδιοεπικοινωνίεσ.
10.19 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
11. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ
11.1 Υροςταςία των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
11.2 Ψο πρόβλθμα τθσ διακοπισ του ρεφματοσ.
11.3 Αποηεφκτεσ και διακόπτεσ, δομι και λειτουργία.
11.4 Χαρακτθριςτικά των διακοπτϊν.
11.5 Χυντιρθςθ των διακοπτϊν.
11.6 Θλεκτρονόμοι − Δομι και λειτουργία.
11.7 Θλεκτρονόμοι αναςτροφισ ιςχφοσ.
11.8 Θλεκτρονόμοι βλάβθσ φάςεων, μζγιςτου ρεφματοσ, ελάχιςτθσ τάςθσ.
11.9 Αςφάλειεσ.
11.10 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
12. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΙΩΝ
12.1 Γενικά για τον ςυντονιςμό προςταςίασ μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ.
12.2 Επιλεκτικι προςταςία.
12.3 Υροςταςία ςειράσ.
13. ΦΩΣΙΜΟ
13.1 Είδθ φωτιςμοφ (ςτάκμθ, αςφάλεια, άνεςθ).
13.2 Είδθ λαμπτιρων. Οαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, φκοριςμοφ, αλογόνου, ατμϊν νατρίουυδραργφρου – μεταλλικϊν αλογονιδίων.
13.3 Πεταβολι τάςθσ ςτον φωτιςμό, βελτίωςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ ςτον φωτιςμό.
13.4 Φωτιςμόσ αςφαλείασ – Ψροφοδοςία από τον πίνακα ανάγκθσ.
14. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
14.1 Γενικζσ αρχζσ τθσ αςφάλειασ.
14.2 Ψα αποτελζςματα του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα και όρια αςφάλειασ.
14.3 Πζκοδοι προςταςίασ ζναντι υπερτάςεων – υπερεντάςεων.
14.4 Διαφορικοί διακόπτεσ ωσ μζςο προςταςίασ.
14.5 Ψροφοδοςία εγκαταςτάςεων αςφάλειασ. Φωτιςμόσ με Χ.Φ.
14.6 Γειϊςεισ ςε εγκαταςτάςεισ χαμθλισ και μζςθσ τάςθσ. Χυςτιματα γείωςθσ ςτα πλοία.
Aντίςταςθ γείωςθσ.
14.7 Ψρόποσ γείωςθσ ςυςτθμάτων με τάςθ > 1000 V.
14.8 Φεφματα διαρροισ ςε ςυςτιματα με τάςθ > 1000 V.
14.9 Γαλβανικι απομόνωςθ, Ζλεγχοσ μόνωςθσ. Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μόνωςθ.
14.10 Τργανα μζτρθςθσ αντίςταςθσ γείωςθσ – μόνωςθσ – πολικότθτασ. Εφαρμογζσ ςτθ μζςθ
και ςτθ χαμθλι τάςθ.
14.11 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςε επικίνδυνουσ χϊρουσ (αζρια − υγρά − καφςιμα).
14.12 Ξακοδικι προςταςία, εφαρμογζσ, τρόποι αντιμετϊπιςθσ.
14.13 Ειδικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ – Ανυψωτικά – Ανελκυςτιρεσ.

14.14 Βαροφλκα φορτίου.
14.15 Αλεξικζραυνα. Ψρόποι προςταςίασ από κεραυνικά πλιγματα ςτα πλοία.
14.16 Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ζγγραφα που πρζπει να ςυμπλθρϊνονται.
14.17 Ψα βαςικά εργαλεία του θλεκτρολόγου.

7. ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ - ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ ΙΙ - ΑΕΡΙΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΜΕΡΟ Αϋ ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ
1. ΤΚΕΤΕ ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΩΝ
1.1 Υροκερμαντιρεσ νεροφ.
1.2 Σικονομθτιρεσ.
1.3 Ωπερκερμαντιρεσ (εςωτερικοί − εξωτερικοί).
1.4 Ξζρδοσ υπερκζρμανςθσ, όρια αυτισ, ρφκμιςθ του βακμοφ υπερκζρμανςθσ.
1.5 Ψαχφτθτα ροισ του ατμοφ μζςα ςτον υπερκερμαντιρα.
1.6 Αφυπερκερμαντιρεσ.
1.7 Ανακερμαντιρεσ.
1.8 Πειωτιρεσ κερμοκραςίασ του ατμοφ.
1.9 Εκκαπνιςτζσ.
2. ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟ ΝΕΡΟ
2.1 Καλάςςιο, γλυκό και αποςταγμζνο νερό.
2.2 ζνεσ ουςίεσ και επίδραςθ αυτϊν.
2.3 Ελαιϊδεισ ουςίεσ και αποτελζςματα αυτϊν.
2.4 Σξζα, αζρια και διαλυμζνο οξυγόνο.
2.5 Αλατότθτα − Αλατόμετρα (Γαλλικά − Αγγλικά).
2.6 Εξαγωγζσ − Πετριςεισ.
2.7 Επεξεργαςία του νεροφ ςε υδραυλωτοφσ λζβθτεσ.
2.8 Πετριςεισ περιεκτικότθτασ ςε χλωριοφχα − Αλκαλικότθτα − Χκλθρότθτα − Διαλυμζνο
οξυγόνο και παρεμπόδιςθ ειςόδου ελαίου ςτον λζβθτα.
2.9 Ζλεγχοσ παρουςίασ ελαίου ςτον λζβθτα.
2.10 Αίτια που προκαλοφν τθ μόλυνςθ του νεροφ.
2.11 Τρια που επιτρζπονται ςε κάκε μζτρθςθ.
2.12 Ζλεγχοσ του νεροφ με τθ μζκοδο Ameroid, Unitor κ.λπ..
2.13 Θλεκτρικά ςαλινόμετρα.
2.14 Πζκοδοσ Hydrazine. Σδθγίεσ για τθ χριςθ του Hydrazine.
3. ΔΙΑΒΡΩΕΙ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΕΙ ΣΩΝ ΛΕΒΘΣΩΝ
3.1 Είδθ διαβρϊςεων (εςωτερικζσ και εξωτερικζσ).
3.2 Αίτια διαβρϊςεων (οξζα, θλεκτρόλυςθ).
3.3 Αντιμετϊπιςθ των διαβρϊςεων.
3.4 Ωγρι και ξθρά ςυντιρθςθ.
3.5 Άνοιγμα των λεβιτων − μζτρα προφφλαξθσ.
3.6 Βραςμόσ του λζβθτα.
3.7 Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ κακαριςμόσ του λζβθτα.
3.8 Πζκοδοι και εργαλεία (λεπτομερισ περιγραφι).
3.9 Χθμικόσ κακαριςμόσ των λεβιτων (περιλθπτικά).
3.10 Χθμείο δρόςου υδρατμϊν των καυςαερίων.
4. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΛΕΒΘΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

4.1 Αφι πυρϊν − Χυγκοινωνία − Απομόνωςθ πετρελαιολζβθτα.
4.2 Υαρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ.
4.3 Υτϊςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ.
4.4 Ανάβραςθ − Υροβολι − Ζκρθξθ του λζβθτα.
4.5 Επιςτροφι φλογϊν.
4.6 Ρερό ςτο πετρζλαιο.
4.7 Ηθμιζσ τθσ πλινκοδομισ.
4.8 Κραφςθ του υδροδείκτθ και αντικατάςταςθ.
4.9 Διαρροι του αυλοφ. Υωμάτωςθ.
4.10 Διαρροι του προκερμαντιρα πετρελαίου.
4.11 Υυρκαγιά ςτο λεβθτοςτάςιο.
4.12 Διαρροι πετρελαίου ςτθν εςτία.
4.13 Χχθματιςμόσ εξανκρακωμάτων.
4.14 Δονιςεισ του λζβθτα.
4.15 Διαρροι του αφυπερκερμαντιρα.
5. ΒΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΕ − ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΙ ΣΩΝ ΛΕΒΘΣΩΝ
5.1 Χυνικεισ βλάβεσ υδραυλωτϊν λεβιτων και αντιμετϊπιςθ αυτϊν.
5.2 Επιςκευι και αντικατάςταςθ αυλϊν.
5.3 Υοιεσ επικεωριςεισ κατά καιροφσ γίνονται ςτουσ υδραυλωτοφσ λζβθτεσ.
ΜΕΡΟ Β’ ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
1. ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΩΝ
1.1 Ξιβϊτια παροχισ ατμοφ.
1.2 Ξφριοσ ατμοφράκτθσ.
1.3 Χερβομθχανιςμοί ελζγχου χειριςτθρίων.
1.4 Βαλβίδεσ καταμεριςμοφ ατμοφ.
1.5 Βαλβίδεσ βραχυκφκλωςθσ (By-Pass).
1.6 Επιςτόμια απομάςτευςθσ.
1.7 Βαλβίδεσ υγρϊν.
1.8 Ατμοφράκτθσ παροχισ υγροφ ςτισ ςυςκευζσ ςτεγανότθτασ.
1.9 Ξρουνοί υγρϊν.
1.10 Ατμοπαγίδεσ.
1.11 Πειωτιρεσ ατμοφ.
1.12 Αυτόματεσ βαλβίδεσ εκφόρτωςθσ.
1.13 Αςφαλιςτικά επιςτόμια.
1.14 Κλιβόμετρα.
1.15 Κερμόμετρα.
1.16 Χτροφόμετρα.
1.17 Αυτόματοι ρυκμιςτζσ ςτροφϊν.
1.18 Αυτόματοσ διακόπτθσ υπερτάχυνςθσ.
1.19 Αυτόματοι διακόπτεσ λόγω πτϊςθσ ελαίου και κενοφ.
1.20 Αυτόματοι διακόπτεσ ελζγχου θλεκτρογεννιτριασ.
1.21 Αυτοματοποιθμζνθ εγκατάςταςθ ςτροβίλων πρόωςθσ.
2. ΔΙΚΣΤΑ ΣΩΝ ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΩΝ
2.1 Δίκτυο ατμοφ – Δίκτυο απομάςτευςθσ – Δίκτυο ςτυπιοκλιπτϊν – Δίκτυο υγρϊν – Δίκτυο
λίπανςθσ – Δίκτυο τροφοδοτικοφ νεροφ – Δίκτυο ψφξθσ.
3. ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
3.1 Εργαςίεσ και ζλεγχοι κατά τθ διάρκεια φυλακισ.

3.2 Χτρζψθ και εργαςίεσ ςε μακροχρόνια ακινθςία.
3.3 Εργαςίεσ κατά τον δεξαμενιςμό.
3.4 Βλάβεσ και ανωμαλίεσ.
3.5 Οειτουργία ανάγκθσ.
3.6 Ανφψωςθ των κελφφων.
3.7 Πετριςεισ διακζνων.
3.8 Ηυγοςτάκμιςθ των ςτροβίλων.
3.9 Υροετοιμαςία ςτροβιλοεγκατάςταςθσ για απόπλου.
3.10 Υϊσ γίνεται θ κράτθςθ και θ απομόνωςθ του ατμοςτροβίλου.
ΜΕΡΟ Γϋ ΑΕΡΙΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Σι ζννοιεσ κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ, φορζα, διεργαςιϊν, καταςτάςεων, μεταφοράσ
φαινομζνων.
1.2 Ανοικτόσ και κλειςτόσ κφκλοσ Brayton με αναγεννθτιρα και ανακζρμανςθ, ανάλυςθ
διεργαςιϊν, απόδοςθ.
1.3 Ανοικτόσ και κλειςτόσ κφκλοσ Brayton με αναγεννθτιρα, ανακερμαντιρα και ενδιάμεςθ
ψφξθ, ανάλυςθ και απόδοςθ.
1.4 Χυντελεςτζσ ςυμπεριφοράσ των κφκλων (περίςςεια αζρα, κατανάλωςθ καυςίμου, λόγοσ
αζρα/καυςίμου).
2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΡΟΒΙΛΩΝ
2.1 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ.
2.2 Ψφποι αεριοςτροβίλων.
2.3 Χυμπιεςτζσ αεριοςτροβίλων.
2.4 Χτρόβιλοσ αεριοςτροβίλων.
2.5 Κάλαμοσ καφςεωσ αεριοςτροβίλων.
2.6 Ξαταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά.
2.7 Πετριςεισ που πρζπει να λθφκοφν κατά τθν ζναρξθ και το ςβιςιμο των αεριοςτροβίλων.
2.8 Χαρακτθριςτικι καμπφλθ ροπισ/ςτροφϊν.
2.9 Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ – Χθμαντικζσ βλάβεσ – Χυντιρθςθ και επιςκευι
αεριοςτροβίλων.

8. ΑΝΣΟΧΘ ΤΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 Γενικά − Χκοπόσ και αντικείμενο τθσ Αντοχισ Ωλικϊν. Ψάςεισ − Υαραμορφϊςεισ (Πονάδεσ).
1.2 Ρόμοσ ελαςτικότθτασ Hooke − Πζτρα ελαςτικότθτασ και διάτμθςθσ.
1.3 Υείραμα εφελκυςμοφ του χάλυβα. Τριο αναλογίασ − διαρροισ − κραφςθσ.
1.4 Υείραμα κλίψθσ.
1.5 Εγκάρςια ςυςτολι − διαςτολι. Οόγοσ του Poisson.
1.6 Τλκιμα και ψακυρά υλικά.
1.7 Χκλθρότθτα υλικοφ.
1.8 Επίδραςθ κερμοκραςίασ και χρόνου ςτθν αντοχι υλικϊν.
1.9 Ξόπωςθ υλικοφ − καμπφλθ Woehler.
1.10 Χυγκζντρωςθ τάςεων.
1.11 Επιφανειακι κλίψθ.
1.12 Εντατικι κατάςταςθ.
1.13 Είδθ καταπονιςεων: Χτατικι − Δυναμικι καταπόνθςθ.
1.14 Αςτοχία υλικϊν − Επιτρεπόμενεσ τάςεισ − Χυντελεςτισ αςφάλειασ.

1.15 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΕΦΕΛΚΤΜΟ − ΘΛΙΨΘ − ΔΙΑΣΜΘΘ
2.1 Ψάςεισ, παραμορφϊςεισ ςτον εφελκυςμό και τθ κλίψθ. Διαςταςιολόγθςθ.
2.2 Χφνκλιψθ άντυγασ οπισ.
2.3 Ξυλινδρικά δοχεία πίεςθσ με λεπτά τοιχϊματα.
2.4 Ψάςεισ αναπτυςςόμενεσ από παρεμπόδιςθ.
2.5 Ψάςεισ και παραμορφϊςεισ ςτθ διάτμθςθ.
2.6 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
3. ΣΑΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΘ ΔΟΚΟΤ
3.1 Ψρόποι ςτιριξθσ δοκοφ − Αντιδράςεισ – Ωπολογιςμόσ αντιδράςεων − Φόρτιςθ δοκοφ
(Πεμονωμζνα − κατανεμθμζνα φορτία).
3.2 Ψζμνουςεσ δυνάμεισ − Ξαμπτικζσ ροπζσ − Διαγράμματα Ψεμνουςϊν Δυνάμεων (ΔΨΔ) και
Ξαμπτικϊν 3.3 Φοπϊν (ΔΞΦ) ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ φόρτιςθσ δοκϊν − Γεωμετρία διατομϊν.
3.4 Ξζντρα βάρουσ απλϊν και ςφνκετων γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
3.5 Φοπι αδράνειασ − ακτίνα αδράνειασ επιφάνειασ. Κεϊρθμα Steiner.
3.6 Υαράλλθλθ μετατόπιςθ − ςτροφι αξόνων.
3.7 Ξφριοι άξονεσ αδράνειασ. Ωπολογιςμόσ ροπϊν και ακτίνων αδράνειασ απλϊν και ςφνκετων
γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
3.8 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΚΑΜΨΘ
4.1 Απλι κάμψθ − Ψάςεισ − Ξατανομι ορκϊν τάςεων ςτθν απλι κάμψθ. Διατμθτικζσ τάςεισ
ςτθν κάμψθ.
4.2 Διαςταςιολόγθςθ.
4.3 Υαραμορφϊςεισ − Εξίςωςθ ελαςτικισ γραμμισ − Βζλοσ κάμψθσ.
4.4 Γωνία κλίςθσ ςτισ ςτθρίξεισ.
4.5 Ωπολογιςμόσ ελαςτικισ γραμμισ − Βζλουσ κάμψθσ − Γωνίασ κλίςθσ ςτισ ςτθρίξεισ
διαφόρων περιπτϊςεων καμπτομζνων δοκϊν.
4.6 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. ΣΡΕΨΘ
5.1 Χτρζψθ − Ψάςεισ ςε δοκό κυκλικισ και μθ κυκλικισ διατομισ.
5.2 Χτρζψθ ράβδου με λεπτά τοιχϊματα (κοιλοδοκόσ).
5.3 Χτρζψθ περιςτρεφόμενου άξονα (ατράκτου).
5.4 Διαςταςιολόγθςθ.
5.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
6. ΛΤΓΙΜΟ
6.1 Γενικά περί λυγιςμοφ − Ξρίςιμο φορτίο λυγιςμοφ − λυγθρότθτα ράβδου.
6.2 Κεωρία Euler (ελαςτικόσ λυγιςμόσ) − Ξρίςιμθ τάςθ λυγιςμοφ. Ψφποι Tetmajer.
6.3 Πζκοδοσ των ςυντελεςτϊν ω.
6.4 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
7. ΤΝΘΕΣΕ ΚΑΣΑΠΟΝΘΕΙ
7.1 Λςοδφναμθ τάςθ − Ξριτιρια.
7.2 Ζκκεντρθ κλίψθ − Ξατανομι των τάςεων.
7.3 Υυρινασ διατομισ.
7.4 Ζκκεντρθ κλίψθ χωρίσ αντοχι ςε εφελκυςμό.
7.5 Ζκκεντρθ κλίψθ και λυγιςμόσ.
7.6 Χτρζψθ και αξονικι καταπόνθςθ − Ψάςεισ − Πζγιςτεσ τάςεισ. Χτρζψθ και κάμψθ.

7.7 Διαςταςιολόγθςθ.
7.8 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.

9. ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΟΜΑΔΑ 1θ
1. ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΡΕΤΣΩΝ
1.1 Φυγόκεντρθ αντλία.
1.2 Σπτικοαουςτικό υλικό που αφορά ςε κζματα αντλιϊν, ςπθλαίωςθ αντλιϊν.
1.3 Χρθςιμοποίθςθ φφλλων Excel ςε εφαρμογζσ προβλθμάτων, *αντλίεσ (υπολογιςμόσ NPSHa
και NPSHr – αξιολόγθςθ ςυνκθκϊν για ςπθλαίωςθ)+.
2. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ
2.1 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ μετάδοςθσ κερμότθτασ.
ΟΜΑΔΑ 2θ
1. ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ
1.1 Χυςτιματα οδιγθςθσ AC κινθτιρων. Πεταβολι τάςθσ τροφοδοςίασ. Πεταβολι
ςυχνότθτασ τροφοδοςίασ. Πεταβολι αντίςταςθσ δρομζα. Ζγχυςθ τάςθσ ςτον δρομζα.
Ανάκτθςθ ιςχφοσ-ολίςκθςθσ.
1.2 Φφκμιςθ λόγου V/f και Ε/f.
1.3 Χυςτιματα οδιγθςθσ AC κινθτιρων: με μετατροπείσ θλεκτρονικϊν ιςχφοσ, με
αντιςτροφείσ, με ρυκμιςτζσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ, με μθ ελεγχόμενεσ και ελεγχόμενεσ
ανορκωτικζσ διατάξεισ με διάφορα είδθ φορτίου και θλεκτροδυναμικό φρζνο.
1.4 Χυςτιματα οδιγθςθσ AC κινθτιρων με χριςθ ομαλοφ εκκινθτι (soft starter).
1.5 Σδθγοί ςυνεχοφσ-εναλλαςςόμενου ρεφματοσ/τάςθσ DC και AC drives.
1.6 Αντιςτροφείσ (inverters) μονοφαςικοί και τριφαςικοί-ςυντονιςμζνου παλμοφ.
Υαλμοτροφοδοτικά.
1.7 Υροςαρμογι κινθτιριασ και κινοφμενθσ μθχανισ. Επιλογι και υπολογιςμόσ κινθτιρων,
ρφκμιςθ ςτροφϊν και ροπισ. Θλεκτρικι ζλξθ. Εφαρμογζσ.
1.8 Αυτοματιςμοί εκκίνθςθσ αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων με αυτοματιςμό αςτζροστριγϊνου (Ω/Δ).
1.9 Εφαρμογζσ διαχείριςθσ ενζργειασ.
1.10 Ψεςτ χωρθτικότθτασ ςε μπαταρίεσ.
1.11 Εκπαιδευτικό ςφςτθμα αεριςμοφ ρότορα θλεκτρομθχανϊν.
2. ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΟΙΩΝ
2.1 Πζτρα αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια ςυντιρθςθσ και χειριςμοφ θλεκτρολογικοφ
εξοπλιςμοφ χαμθλισ και μζςθσ τάςθσ.
2.2 Αναπαράςταςθ καρδιοαναπνευςτικισ ανάταξθσ μετά από θλεκτροπλθξία.
2.3 Υίνακεσ και διευκζτθςθ κυκλωμάτων χαμθλισ τάςθσ.
2.4 Χυνδεςμολογίεσ μζςων ηεφξθσ και προςταςίασ.
2.5 Χυνδεςμολογίεσ κυκλωμάτων φωτιςμοφ και αςκενϊν ρευμάτων.
2.6 Πελζτθ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ πλοίου.
2.7 Πζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ – Πζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ με τεςτ Megger ςε
μεταςχθματιςτι, ςφγχρονθ γεννιτρια και επαγωγικό κινθτιρα.
2.8 Πζτρθςθ αντίςταςθσ γείωςθσ, γειωςόμετρο.
2.9 Εγκατάςταςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ – Ωπολογιςμόσ καλωδίων και διακοπτικοφ υλικοφ
μζςω Θ/Ω.

2.10 Ξυκλϊματα κλαςςικοφ αυτοματιςμοφ, αλλαγι φοράσ περιςτροφισ, τθλεχειριςμόσ από
τρία ςθμεία, δφο κινθτιρεσ με θλεκτρικι μανδάλωςθ, ανεμιςτιρεσ με χρονικι κακυςτζρθςθ
ςτθν εκκίνθςθ και ςτθ διακοπι, διαδοχικι εκκίνθςθ δφο κινθτιρων με χρονικι κακυςτζρθςθ
και διαδοχικό ςταμάτθμα, αυτοματιςμόσ για κρζνια δεξιά αριςτερά εναλλάξ, αυτόματο
άνοιγμα – κλείςιμο πόρτασ με τερματικοφσ διακόπτεσ, κυκλικι εναλλαγι αντλιϊν με πλωτιρα,
κφρια και επικουρικι αντλία με δυνατότθτα επιλογισ.
2.11 Εφαρμογζσ προγραμματιηόμενων λογικϊν ελεγκτϊν ςε κυκλϊματα κλαςικοφ
αυτοματιςμοφ, προςομοίωςθ λειτουργίασ ςε PLC διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν.
ΟΜΑΔΑ 3θ
ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ –ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ
1.1 Επεξιγθςθ δικτφων τροφοδοτικοφ και νεροφ κυκλοφορίασ (feed και circulating pump).
1.2 Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ. Ζλεγχοσ καυςαερίων για πικανότθτα ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ
(air pollution).
1.3 Ειςαγωγι βλαβϊν.
1.4 Αξιολόγθςθ ατμολεβιτων.
1.5 Εξάρμοςθ ατμοςτροβίλου, ζλεγχοσ πτερυγίων και ακροφυςίων.
1.6 Ζλεγχοσ αξονικϊν και ακτινικϊν διακζνων.
1.7 Χυναρμολόγθςθ ατμοςτροβίλου.
ΟΜΑΔΑ 4θ
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
1. Εξοικείωςθ – Αναγνϊριςθ χϊρου μθχανοςταςίου.
2. Υαρουςίαςθ των μθχανθμάτων, των ςχετιηόμενων ςυςτθμάτων και του εξοπλιςμοφ που
υποςτθρίηει ο προςομοιωτισ.
3. Υεριγραφι του τρόπου με τον οποίο είναι τοποκετθμζνα και διαςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ
τα διάφορα ςυςτιματα και δίκτυα.
4. Υεριγραφι πίνακα ελζγχου (mimic panel) του προςομοιωτι.
5. Υεριγραφι των οργάνων και των μετροφμενων παραμζτρων που χρθςιμοποιοφνται ςτον
προςομοιωτι.
6. Υεριγραφι των ςυναγερμϊν (alarm), οι οποίοι εμφανίηονται από δυςλειτουργίεσ και λάκθ
του προςομοιωτι.
7. Υαρουςίαςθ των μθχανθμάτων και λειτουργιϊν που ελζγχονται τοπικά και από απόςταςθ.
8. Υεριγραφι των αςφαλϊν πρακτικϊν που πρζπει να τθροφνται κατά τθν προετοιμαςία των
μθχανθμάτων και των ςυ ςχετιηόμενων ςυςτθμάτων κατά τθν εκκίνθςθ και τθ λειτουργία του
πλοίου.
9. Δθμιουργία λίςτασ επιλογισ (checklist) των μθχανθμάτων και των ςυ ςχετιηόμενων
ςυςτθμάτων κατά τθν εκκίνθςθ, κατά τθν προετοιμαςία για χριςθ ετοιμότθτασ (standby) και
για τθν ομαλι λειτουργία.
10. Υαρουςίαςθ των ειδικϊν απαιτιςεων για τθ ςφνδεςθ θλεκτρογεννθτριϊν ςτο θλεκτρικό
δίκτυο.
11. Πεταφορά χειριςτθρίων μεταξφ γζφυρασ–δωματίου ελζγχου και μθχανοςταςίου (control
transfer between bridge – engine control room – engine room).
12. Οειτουργία μθχανοςταςίου ςτο λιμάνι (Harbor condition).
13. Υαρουςίαςθ του τρόπου λειτουργίασ του δικτφου καλάςςθσ, νεροφ ψφξθσ κφριασ μθχανισ
και θλεκτρογεννθτριϊν, του δικτφου λίπανςθσ, του δικτφου αζροσ, του δικτφου καυςίμου, του
δικτφου ςεντινϊν, του βραςτιρα (fresh water generator), του λζβθτα καυςαερίων (gas boiler)
και του βοθκθτικοφ λζβθτα (aux. Boiler), κακϊσ και ςυνδυαςμόσ δικτφων.
14. Ειςαγωγι βλαβϊν ςτα δίκτυα.
15. Αξιολόγθςθ.
16. Ζλεγχοσ δικτφων και αυτοματιςμϊν πριν τθν εκκίνθςθ των μθχανϊν.

17. Πεταφορά χειριςτθρίων μεταξφ γζφυρασ και δωματίου ελζγχου μθχανισ και
μθχανοςταςίου (ControltransferbetweenBridgetoEngineControlRoomandEngineRoomControl).
18. Οειτουργία μθχανοςταςίου ςτο λιμάνι (Harbor condition).
19. Υροετοιμαςία εκκίνθςθσ και λειτουργίασ βοθκθτικϊν μθχανϊν (Preparing starting and
operating auxiliaries Diesel Engines).
20. Υροετοιμαςία και λειτουργία κυρίασ μθχανισ (Preparation and operation of main engine).
21. Ειςαγωγι βλαβϊν κφριασ μθχανισ (Main Engine trouble shooting).
22. Αλλαγι πετρελαίου από Diesel-Fuel και ςταδιακι αφξθςθ ςτροφϊν από ςτροφζσ χειριςμϊν
ςε ςτροφζσ πελάγουσ (maneuvering to Sea speed).
23. Αξιολόγθςθ.

ΕΝΔΕΙΚΝΤΟΜΕΝΕ ΑΚΘΕΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
1. ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ
1.1 Χριςθ μεταςχθματιςτϊν ςτο πλοίο.
1.2 Χριςθ ανορκωτικϊν διατάξεων ςτο πλοίο. Βλάβεσ ςτο ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ
τάςθσ θλεκτρογεννιτριασ (AVR). Χριςθ ςυςτθμάτων παροχισ ιςχφοσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ
(UPS). Ππαταρίεσ.
1.3 Χυνδεςμολογίεσ ςφγχρονων γεννθτριϊν, ζλεγχοσ τυλιγμάτων, ταχφτθτα ςφγχρονων
γεννθτριϊν. Φφκμιςθ ςτροφϊν. Φφκμιςθ τάςθσ. Χυγχρονοςκόπιο.
1.4 Ψρόποι παραλλθλιςμοφ γεννθτριϊν. Χειροκίνθτοσ – Θμιαυτόματοσ – Αυτόματοσ τρόποσ
παραλλθλιςμοφ.
1.5 Λδιαιτερότθτεσ γεννιτριασ επείγουςασ κατάςταςθσ.
1.6 Υαραλλθλιςμόσ γεννθτριϊν με διαφορετικοφ τφπου κινθτιρια μθχανι.
1.7 Γεννιτρια άξονα – Υροβλιματα λειτουργίασ ςφγχρονων γεννθτριϊν άξονα (synchronous
condenser shaft generator).
1.8 Εφαρμογζσ διαχείριςθσ φορτίου.
1.9 Ειςαγωγι βλαβϊν ςτισ γεννιτριεσ.
1.10 Εφαρμογι πλιρουσ διακοπισ θλεκτροδότθςθσ πλοίου (Blackout).
1.11 Αξιολόγθςθ.
2. ΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟΙ - ΑΣΜΟΛΕΒΘΣΕ
2.1 Εξαρτιματα και διαςφνδεςι τουσ.
2.2 Εξοικείωςθ με το δίκτυο ατμοφ.
2.3 Υροετοιμαςία εκκίνθςθσ του λζβθτα από κρφα κατάςταςθ (preparing firing up a cold steam
boiler).
2.4 Υαρακολοφκθςθ λειτουργίασ βοθκθτικοφ λζβθτα – λζβθτα καυςαερίων (auxiliary boiler –
economizer).
2.5 Επεξιγθςθ δικτφων τροφοδοτικοφ και νεροφ κυκλοφορίασ (feed και circulating pump).
2.6 Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ. Ζλεγχοσ καυςαερίων για πικανότθτα ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ
(air pollution).
2.7 Ειςαγωγι βλαβϊν.
2.8 Αξιολόγθςθ.

Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ
1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΘΧΑΝΩΝ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΤΝΔΕΕΙ

1.1 Γενικά περί ςυνδζςεων − Είδθ ςυνδζςεων − Υλεονεκτιματα − Πειονεκτιματα.
1.2 Χυγκολλιςεισ − Αντοχι ςυγκολλιςεων.
1.3 Ξοχλίεσ:
Είδθ − Χριςεισ, γεωμετρικά ςτοιχεία κοχλία, ςπειρϊματα, δυνάμεισ ςτον κοχλία − ροπι
ςφςφιξθσ, κοχλίεσ ςφςφιξθσ − Διάγραμμα πρόταςθσ, κοχλίεσ με εγκάρςια φόρτιςθ, κοχλίεσ
κίνθςθσ − Ζλεγχοσ ςε λυγιςμό.
1.4 Χφινεσ − Υείροι − Αντοχι.
1.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΡΟΦΙΚΘ ΚΙΝΘΘ
2.1 Άξονεσ − Άτρακτοι − Αντοχι − Ωπολογιςμόσ διαςτάςεων.
2.2 Ζδρανα κφλιςθσ: (Είδθ − Χριςεισ − Επιλογι), Ζδρανα ολίςκθςθσ − Επιλογι.
2.3 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΕΩΝ
3.1 Σδοντωτοί τροχοί:
Είδθ − Γεωμετρικά ςτοιχεία αντοχι και υπολογιςμόσ οδοντωτϊν τροχϊν (παράλλθλων
οδόντων, κεκλιμζνων οδόντων, κωνικϊν τροχϊν), ςφςτθμα ατζρμονα κοχλία τροχοφ −
Αντοχι − Ωπολογιςμόσ.
3.2 Λμάντεσ: Γενικά − Είδθ ιμάντων. Αντοχι ιμάντων − Ωπολογιςμόσ.
3.3 Πθχανιςμόσ διωςτιρα − ςτροφάλου. Δυνάμεισ.
3.4 Αλυςίδεσ: Αντοχι − Ωπολογιςμόσ.
3.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΕΛΑΣΘΡΙΑ
4.1 Γενικά περί ελατθρίων − Χαρακτθριςτικά − ςκλθρότθτα ελατθρίου. Είδθ ελατθρίων −
Χριςεισ.
4.3 Ωπολογιςμόσ ελατθρίων εφελκυςμοφ − κλίψθσ (ελικοειδι).
4.3 Ελατιρια με λάμεσ − Ωπολογιςμοί.
4.3 Φάβδοσ ςτρζψθσ − Ωπολογιςμόσ.
4.5 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
5. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΨΩΣΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ
5.1 Ξαλϊδια, ςχοινιά, ςυρματόςχοινα. Αντοχι – Επιλογι.
5.2 Ψροχαλίεσ.
5.3 Βαροφλκα − Διαςτάςεισ.
5.4 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
6. ΑΝΟΧΕ − ΤΝΑΡΜΟΓΕ
6.1 Σριςμοί. Ψυποποίθςθ, υπολογιςμόσ (επιλογι).

2. ΒΟΘΘΘΣΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΠΛOΙΟΤ ΙΙ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ - ΤΣΘΜΑΣΑ
ΕΚΦΟΡΣΩΘ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΓΧΤΣΘΡΕ
1.1 Αρχι λειτουργίασ.
1.2 Οειτουργία των εκχυτιρων.
1.3 Πονοςταδιακοί, πολυςταδιακοί εγχυτιρεσ κενοφ.
1.4 Οεπτομερισ περιγραφι διαφόρων τφπων.
1.5 Εγχυτιρεσ μονίμων δεξαμενϊν ζρματοσ δεξαμενοπλοίων.

1.6 Χριςθ εγχυτιρων ςε διάφορα δίκτυα πλοίων.
1.7 Χυντιρθςθ – πικανζσ βλάβεσ.
2. ΕΝΑΛΛΑΚΣΘΡΕ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ
2.1 Σριςμόσ.
2.2 Εναλλακτιρεσ επιφανείασ – ανάμειξθσ, τφπου De-Laval (με φφλλα).
2.3 Βλάβεσ, ςυντιρθςθ, ςυνικεισ ανωμαλίεσ, επιςκευζσ.
2.4 Διάφορα βοθκθτικά ψυγεία (ελαίου, ψφξθσ γλυκοφ νεροφ, ψφξθσ ΠΕΞ – Αζρα, με φφλλα).
2.5 Χκοπόσ, ανωμαλίεσ, βλάβεσ, ςυντιρθςθ, επιςκευζσ.
3. ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΕ
3.1 Εμβολοφόροι − Υεριςτροφικοί − Πονοςταδιακοί − Υολυςταδιακοί αεροςυμπιεςτζσ.
3.2 Υεριγραφι διαφόρων τφπων αεροςυμπιεςτϊν.
3.3 Φιάλεσ αζρα − Φυκμιςτικζσ και αςφαλιςτικζσ διατάξεισ.
3.4 Χυντιρθςθ − πικανζσ βλάβεσ.
4. ΒΑΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΩΛΘΝΩΕΩΝ ΠΛΟΙΟΤ
4.1 Διαγραμματικά βαςικϊν δικτφων (ςτροβιλοεγκαταςτάςεισ − εγκαταςτάςεισ ΠΕΞ).
4.2 Χωλθνϊςεισ.
4.3 Χφνδεςμοι ςωλθνϊςεων.
4.4 Ψφποι επιςτομίων.
4.5 Φυκμιςτικά επιςτόμια.
4.6 Ατμοπαγίδεσ.
4.7 Φίλτρα − χριςεισ.
4.8 Χτυπιοκλίπτεσ.
4.9 Ελαςτικοί ςφνδεςμοι.
4.10 Υαρεμβφςματα − χριςεισ.
4.11 Ωλικά που χρθςιμοποιοφνται − Διαςτάςεισ εμπορίου.
4.12 Υροετοιμαςία για τθν παραλαβι καυςίμων και λιπαντικϊν.
4.13 Πζτρα προςταςίασ για τθ ρφπανςθ περιβάλλοντοσ.
4.14 Ωπολογιςμόσ ποςότθτασ που παρελιφκθ – Φφλαξθ δειγμάτων.
4.15 Χχεδιαςμόσ, ανάγνωςθ και λειτουργία διαφόρων δικτφων πλοίου.
5. ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ-ΕΛΑΙΟΤ
5.1 Αρχι λειτουργίασ, φυγοκεντρικι διαδικαςία.
5.2 Γενικι περιγραφι και λειτουργία τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ.
5.3 Χφγχρονοι τφποι φυγοκεντρικϊν διαχωριςτιρων.
5.4 Απόρριψθ ακακαρςιϊν (μπλοφάριςμα).
5.5 Οειτουργία και ςυντιρθςθ.
6. ΑΠΟΣΑΚΣΘΡΕ (ΒΡΑΣΘΡΕ)
6.1 Χκοπόσ – Αρχι λειτουργίασ.
6.2 Απόςταξθ, ςυμπφκνωςθ.
6.3 Απόςταξθ υπό πίεςθ ι υπό κενό.
6.4 Πονοβάκμια και πολυβάκμια απόςταξθ.
6.5 Βραςτιρεσ άμεςθσ ατμοπαραγωγισ.
6.6 Χυνοπτικι περιγραφι αποςτακτιρων τφπου ATLAS
6.7 Βραςτιρεσ με φφλλα τφπου De-Laval
6.8 Ψφποι βραςτιρων. Χχετικά διαγράμματα.
6.9 Ξλειςτό τροφοδοτικό ςφςτθμα.
6.10 Αποςτακτιρεσ με ϊςμωςθ.
6.11 Αντίςτροφθ ϊςμωςθ.

6.12 Αποςκλθρυντζσ νεροφ.
7. ΒΑΡΟΤΛΚΑ - ΓΕΡΑΝΟΙ
7.1 Ψφποι βαροφλκων φόρτωςθσ.
7.2 Εργάτεσ.
7.3 Βαροφλκο άγκυρασ.
7.4 Βαροφλκα κλιμάκων, γερανϊν, άγκυρασ κ.λπ..
7.5 Πθχανιματα ςτομίων κυτϊν.
7.6 Βαροφλκα πρόςδεςθσ.
7.7 Φορτωτιρεσ Deck Cranes.
7.8 Γερανογζφυρεσ.
7.9 Ξαλφμματα αμπαριϊν (Θatch covers).
8. ΠΘΔΑΛΙΑ – ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΠΘΔΑΛΙΩΝ
8.1 Ενζργεια του πθδαλίου.
8.2 Χυνδυαςμόσ λειτουργίασ πθδαλίου με αντλίεσ Helle-Shaw – Water-Burry.
8.3 Ψφποι πθδαλίων-Υεριγραφι.
8.4 Θλεκτροχδραυλικά πθδάλια με αντλίεσ ελαίου περιςτρεφόμενων κυλίνδρων.
8.5 Θλεκτροχδραυλικά με θλεκτρικι μετάδοςθ.
8.6 Θλεκτρικά πθδάλια.
8.7 Hλεκτρικι μετάδοςθ telemotor.
8.8 Υεριςτροφικό πτερυγιοφόρο πθδάλιο.
9. ΔΙΑΧΩΡΙΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ (OILY WATER SEPARATORS)
9.1 Χτοιχειϊδθσ λειτουργία των διαχωριςτιρων και τφποι αυτϊν.
9.2 Γενικι περιγραφι του δικτφου και των βαςικϊν μερϊν τθσ εγκατάςταςθσ.
9.3 Χυςτιματα ελζγχου απόρριψθσ ελαίου.
9.4 Αποτεφρωτζσ.
10. ΕΚΦΟΡΣΩΘ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
10.1 Cargo piping.
10.2 Cargo pump Framo.
10.3 Heating system.
10.4 Ψφποι αντλιϊν.
10.5 Χυςτιματα αςφάλειασ δεξαμενϊν.
10.6 Χυςτιματα φόρτωςθσ δεξαμενϊν.
10.7 Χυςτιματα και μθχανιματα εξαεριςμοφ.
10.8 Χυςτιματα άντλθςθσ ςε υγραεριοφόρα πλοία.
10.9 Χυςτιματα αδρανοποίθςθσ Inert Gas System.
10.10 IGG System.
10.11 Ανιχνευτζσ τοξικϊν αερίων και καπνοφ.
11. ΑΕΡΙΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ
11.1 Δεξαμενζσ φορτίου.
11.2 Διαγράμματα ςωλθνϊςεων (piping diagrams).
11.3 Λδιότθτεσ φορτίου.
11.4 Διεκνείσ Ξϊδικεσ για τθν καταςκευι και εξοπλιςμό πλοίων που μεταφζρουν χφδθν και
υγροποιθμζνα αζρια (IGS Code).
11.5 Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ κατά τθ φόρτωςθ και τθν εκφόρτωςθ.
11.6 Φυκμιςτικζσ μονάδεσ παροχισ καυςίμου.
11.7 Αντλίεσ και μθχανιςμοί για τθ λειτουργία των μθχανϊν διπλϊν καυςίμων (Dual Engines).

12. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΤ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ
12.1 Ξατάταξθ και χαρακτθριςτικά αργοφ πετρελαίου και προϊόντων του.
12.2 Ζννοια των όρων: ςθμείο ανάφλεξθσ, ςθμείο αυτανάφλεξθσ και ςθμείο καφςθσ.
12.3 Χυνκικεσ καφςθσ.
12.4 Γενικι περιγραφι και ςυςτιματα Δ/ αργοφ πετρελαίου, πλοίων μεταφοράσ παραγϊγων
πετρελαίου.
12.5 Υεριγραφι των δικτφων πλοίων αργοφ πετρελαίου και παραγϊγων αυτοφ.
13. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΦΟΡΣΩΘ-ΕΚΦΟΡΣΩΘ
13.1 Ξακαριςμόσ και προετοιμαςία των δεξαμενϊν πριν τθ φόρτωςθ.
13.2 Δοκιμζσ ςωλθνϊςεων δεξαμενϊν κφτουσ.
13.3 Πθχανιματα κακαριςμοφ δεξαμενϊν φορτίου.
13.4 Υροκερμαντιρεσ κάλαςςασ – Δίκτυο Butterworth – πλφςθ με πετρζλαιο COW.
13.5 Αναγκαίοσ κενόσ χϊροσ για διαςτολι του φορτίου (ullage).
14. ΦΟΡΣΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΦΑΛΕΙΑ
14.1 Γενικι αναφορά ςτα περιεχόμενα του Διεκνοφσ Σδθγοφ Αςφάλειασ δεξαμενοπλοίων και
εγκαταςτάςεων ξθράσ.
14.2 Χτατικόσ θλεκτριςμόσ. Δθμιουργία ςτατικοφ θλεκτριςμοφ ςτα δεξαμενόπλοια.
14.3 Υεριγραφι τθσ λειτουργίασ του μετρθτι οξυγόνου.
14.4 Χριςθ των ανιχνευτϊν αερίων που λειτουργοφν με χθμικι απορρόφθςθ.
14.5 Ξίνδυνοι για τθν υγεία από τισ τοξικζσ επιδράςεισ που ςχετίηονται με τθ μεταφορά
υδρόκειου ι βενηολίου.
14.6 Υίνακασ τοξικότθτασ.
15. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΟΠΟΙΘΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
15.1 Πζκοδοι μεταφοράσ.
15.2 Ξίνδυνοι μεταφοράσ υγροποιθμζνων αερίων και φορτίων πετρελαιοειδϊν.
15.3 Υροφυλάξεισ κατά τθν μεταφορά – Διατάξεισ αςφαλείασ.
16. ΦΟΡΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΤΣΟΤ
16.1 API – Ειδικό βάροσ πετρελαιοειδϊν.
16.2 Ωπολογιςμόσ ποςότθτασ ςε βάροσ φορτίου ςε ολικι φόρτωςθ.
16.3 Ωπολογιςμόσ όγκου φορτίου μετά τθν παραλαβι.
16.4 Πζκοδοσ μετατροπισ όγκου.
16.5 Πζκοδοσ μετατροπισ ειδικοφ βάρουσ.
16.6 Πετατροπζσ ςε άλλεσ μονάδεσ όγκου.
16.7 Ωπολογιςμόσ ποςότθτασ παραλθφκζντοσ φορτίου.
16.8 Τρια πλθρϊςεωσ δεξαμενϊν με υγροποιθμζνο φορτίο.
17. ΤΚΕΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
17.1 Χτοιχειϊδθσ λειτουργία και περιγραφι βαςικϊν μερϊν δικτφου ενόσ βιολογικοφ
ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ λυμάτων (Sewage).
17.2 Χυςτιματα χθμικισ επεξεργαςίασ.

3. ΨΤΚΣΙΚΕ-ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ–ΑΕΡΙΜΟ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΨΤΞΘ
1.1 Λςτορικό − Ειςαγωγι ςτθν ψφξθ.

1.2 Πζκοδοι παραγωγισ ψφχουσ.
1.3 Εφαρμογζσ.
2. ΨΤΚΣΙΚΑ ΜΕΑ
2.1 Γενικά.
2.2 Ψυκτικά διαλφματα και ιδιότθτεσ αυτϊν.
2.3 Ξωδικοποίθςθ τθσ ονομαςίασ των ψυκτικϊν μζςων, οικολογικά ψυκτικά μζςα.
2.4 Ψυκτικά μζςα (διοξείδιο του άνκρακα, διοξείδιο του κείου, αμμωνία, αλογονοφχα ψυκτικά
ρευςτά).
2.5 Υοια θ αναγκαιότθτα αντικατάςταςθσ των αλογονοφχων ψυκτικϊν μζςων.
2.6 Αποκικευςθ και μεταφορά ψυκτικϊν μζςων.
2.7 Άμεςθ και ζμμεςθ ψφξθ.
3. ΨΤΚΣΙΚΟΙ ΚΤΚΛΟΙ
3.1 Αντιςτροφι κφκλου Rankine.
3.2 Διάγραμμα πίεςθσ-ενκαλπίασ Φ−Θ (εφαρμογι ςτον ψυκτικό κφκλο).
3.3 Υεριγραφι διαφόρων ψυκτικϊν κφκλων που κατά καιροφσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν
παραγωγι ψφχουσ.
3.4 Χυντελεςτισ ςυμπεριφοράσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ C.O.P..
3.5 Ψυκτικι ιςχφσ, αςκιςεισ.
3.6 Πονάδεσ μζτρθςθσ ψυκτικοφ φορτίου.
3.7 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.
4. ΨΤΚΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΟΙΩΝ
4.1 Υεριγραφι και λειτουργία ψυκτικισ εγκατάςταςθσ πλοίου τριϊν καλάμων (Ξρζατοσ −
Ψυριϊν − Οαχανικϊν) με R−12 και R−22. Υιζςεισ και κερμοκραςίεσ λειτουργίασ. Χκαρίφθμα
λεπτομερειακό.
4.2 Υλοία-ψυγεία, μζκοδοι ψφξθσ ψυκτικϊν καλάμων.
4.3 Υροςταςία προϊόντων με τθ χριςθ όηοντοσ.
4.4 Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ για δεξαμενόπλοια μεταφοράσ αερίων ςε υγρι μορφι (LPG−LNG).
4.5 Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ για κατάψυξθ ψαριϊν ςε αλιευτικό πλοίο.
4.6 Ψφξθ ςε πλοία μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων (Containers).
4.7 Υεριγραφι και λειτουργία ψυκτικισ εγκατάςταςθσ πλοίου ζμμεςθσ ψφξθσ με αμμωνία.
Υιζςεισ και κερμοκραςίεσ λειτουργίασ. Χκαρίφθμα λεπτομερειακό.
4.8 Υεριγραφι και λειτουργία ψυκτικισ εγκατάςταςθσ πλοίου ψυγείου με R−22. Υιζςεισ και
κερμοκραςίεσ λειτουργίασ. Χκαρίφθμα.
4.9 Υεριγραφι και λειτουργία ψυκτικοφ αφυγραντιρα αζρα του πνευματικοφ ςυςτιματοσ
αυτοματιςμϊν του πλοίου. Χκαρίφθμα.
4.10 Διαδικαςία μετατροπισ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ που χρθςιμοποιεί R−22 ςτο οικολογικό
ψυκτικό μζςο R−134a.
5. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΨΤΞΘ
5.1 Υεριγραφι και λειτουργία εγκαταςτάςεων βιομθχανικισ ψφξθσ (ςυντιρθςθ − κατάψυξθ).
5.2 Πθχανζσ παραγωγισ πάγου.
5.3 Ψυγεία οικιακοφ τφπου.
6. ΜΕΡΘ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
6.1 Υερί ςυμπιεςτϊν γενικά. Υοιοσ ο ρόλοσ του ςυμπιεςτι. Ψφποι ςυμπιεςτϊν.
6.2 Υεριγραφι διαφόρων τφπων ςυμπιεςτϊν:
α) Υαλινδρομικοί.
β) Υεριςτροφικοί με ςτακερό πτερφγιο.
γ) Υεριςτροφικοί με κινθτά πτερφγια.

δ) Φυγοκεντρικοί ςυμπιεςτζσ, με περιςτρεφόμενο ζμβολο τφπου WANKEL και με
ελικοειδείσ ρότορεσ.
6.3 Φφκμιςθ φορτίου εμβολοφόρων ςυμπιεςτϊν.
6.4 Ερμθτικοί ςυμπιεςτζσ.
6.5 Οίπανςθ ςυμπιεςτϊν. Λδιότθτεσ λαδιοφ λίπανςθσ. Ψρόποι ςυμπλιρωςθσ λαδιοφ ςτον
ςυμπιεςτι.
6.6 Αποχωριςτιρασ λαδιοφ.
6.7 Χυμπυκνωτισ. Υοιοσ ο ρόλοσ του. Ψφποι ςυμπυκνωτϊν.
6.8 Εξατμιςτισ. Υοιοσ ο ρόλοσ του. Ψφποι εξατμιςτϊν.
6.9 θραντιρασ.
6.10 Ενδείκτθσ ροισ και υγραςίασ.
6.11 Εναλλάκτθσ κερμότθτασ.
6.12 Διακόπτεσ δικτφου.
6.13 Εκτονωτικι διάταξθ γενικά.
6.14 Χειροκίνθτθ εκτονωτικι βαλβίδα.
6.15 Ψριχοειδισ ςωλινασ.
6.16 Αυτόματθ εκτονωτικι βαλβίδα.
6.17 Κερμοςτατικι εκτονωτικι βαλβίδα.
6.18 Κερμοςτατικι εκτονωτικι βαλβίδα με ιςοςτακμιςτι πίεςθσ.
6.19 Ψοποκζτθςθ και ρφκμιςθ κερμοςτατικϊν εκτονωτικϊν βαλβίδων.
6.20 Θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα.
6.21 Κερμοςτατικοί και πιεςοςτατικοί διακόπτεσ.
7. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
7.1 Χυμπλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με ψυκτικό μζςο:
α) Από τθν πλευρά αναρρόφθςθσ του ςυμπιεςτι.
β) Από τθν υγρά γραμμι.
7.2 Δθμιουργία κενοφ με ςκοπό τθν αφφγρανςθ τθσ εγκατάςταςθσ.
7.3 Πζκοδοι απόψυξθσ.
7.4 Ανίχνευςθ διαρροϊν ςτθν εγκατάςταςθ.
7.5 Βλάβεσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και αποκατάςταςι τουσ.
8. ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ
8.1 Γενικά περί κλιματιςμοφ.
8.2 Ψο αίςκθμα τθσ άνεςθσ.
8.3 Ειδικι υγραςία αζροσ.
8.4 Απόλυτθ υγραςία.
8.5 Χχετικι υγραςία.
8.6 Ξατάςταςθ κορεςμοφ.
8.7 Χθμείο δρόςου.
8.8 Ειδικόσ όγκοσ.
8.9 Ειδικι ενκαλπία.
8.10 Πζτρθςθ κερμοκραςίασ υγροφ και ξθροφ βολβοφ.
8.11 Ψυχρομετρικόσ χάρτθσ − Υεριγραφι − Εφρεςθ ψυχρομετρικϊν μεγεκϊν του αζρα.
8.12 Υεριγραφι και λειτουργία κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ πλοίου που χρθςιμοποιεί ψυκτικό
μζςο R−22.
8.13 Υεριγραφι και λειτουργία κλιματιςτικισ μονάδασ για ψφξθ και κζρμανςθ με αντιςτροφι
ροισ (Αντλία κερμότθτασ).
8.14 Εφαρμογζσ − Αςκιςεισ.

4. Μ.Ε.Κ. ΙΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΟΡΩΝ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΕΚΚΙΝΘΘ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΕΛΕΓΧΟ
1.1 Ζλεγχοσ πριν τθν εκκίνθςθ, γενικι προετοιμαςία, εξαζρωςθ, προκζρμανςθ κ.λπ..
1.2 Εκκίνθςθ. Υεριγραφι δικτφου εκκίνθςθσ ΠΕΞ.
1.3 Σπτικόσ και ακουςτικόσ ζλεγχοσ τθσ μθχανισ.
1.4 Υεριοχι αποδοτικότερθσ, οικονομικότερθσ και αςφαλζςτερθσ λειτουργίασ.
1.5 Χειριςμοί: Χυςτιματα αναςτροφισ, τρόποσ λειτουργίασ ςυςτθμάτων.
1.6 Χφςτθμα εκκίνθςθσ, αναςτροφισ και ελζγχου, μθχανισ Sulzer και Β&W.
2. ΡΤΘΜΙΕΙ – ΜΕΣΡΘΕΙ
2.1 Φφκμιςθ – γενικά.
2.2 Φυκμίςεισ βαλβίδων ςε δίχρονεσ και τετράχρονεσ ΠΕΞ.
2.3 Φφκμιςθ αντλιϊν πετρελαίου υψθλισ πιζςεωσ.
2.4 Πετριςεισ ςτισ ΠΕΞ (φκορζσ, ελευκερίεσ).
2.5 Αυτόματθ λειτουργία ρυκμίςεων ιξϊδουσ (Viscometer).
2.6 Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ βάςεωσ–ςτροφαλοφόρου άξονα μθχανισ.
2.7 Ξάμψθ ςτροφαλοφόρου (Deflection) και μζκοδοι μζτρθςθσ αυτισ ςτουσ διάφορουσ
τφπουσ μθχανϊν.
3. ΑΝΩΜΑΛΙΕ – ΒΛΑΒΕ – ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ – ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΙ
3.1 Ξατά τθν εκκίνθςθ.
3.2 Χτο ςφςτθμα αζρα εκκίνθςθσ και καυςίμου.
3.3 Ανωμαλίεσ καφςθσ, κτφποι ςτον κφλινδρο.
3.4 Υτϊςθ ςτροφϊν, αςτάκεια ςτροφϊν.
3.5 Ξράτθςθ τθσ μθχανισ από μόνθ τθσ.
3.6 Εξανκρακϊματα ςτισ μθχανζσ, αίτια και αντιμετϊπιςθ.
3.7 Κερμάνςεισ εμβόλων, πωμάτων, τριβζων, ςωλινων αζροσ εκκίνθςθσ, βλάβεσ των
εξαρτθμάτων αυτϊν και των βαλβίδων πϊματοσ.
3.8 Ανωμαλίεσ ςτο ςφςτθμα λίπανςθσ.
3.9 Χαμθλι ι μθδενικι πίεςθ.
3.10 Ωψθλζσ κερμοκραςίεσ.
3.11 Πθ κανονικι λίπανςθ κυλίνδρου.
3.12 Αυξθμζνθ κατανάλωςθ ελαίου.
3.13 Χυνζπειεσ − αντιμετϊπιςθ των παραπάνω ανωμαλιϊν.
3.14 Ανωμαλίεσ ςτο ςφςτθμα ψφξθσ.
3.15Αφξθςθ κερμοκραςίασ ενόσ ι όλων των κυλίνδρων.
3.16 Διακφμανςθ ςτάκμθσ δοχείου διαςτολισ, διαρροι ψυγείου κ.λπ..
3.17 Ανωμαλίεσ ςτο ςφςτθμα πετρελαίου, εντόσ και εκτόσ τθσ μθχανισ.
4. ΝΑΤΣΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ
4.1 Είδθ ςφγχρονων προωςτιριων ΠΕΞ (Sulzer, Pielstick, B&W, Man, Dual Engine).
4.2 Υεριγραφικά ςτοιχεία, χαρακτθριςτικά μεταξφ των καταςκευαςτϊν (κατακόρυφων και
τφπου V).
5. ΕΛΙΚΕ-ΠΡΟΩΘ
5.1 Ζλικεσ ςτακεροφ – μεταβλθτοφ – ρυκμιηόμενου βιματοσ, γνωςτοί καταςκευαςτζσ.
5.2 Ζλικεσ τφπου POD – Azipod propulsion.
5.3 Ωδροπρόωςθ WATERJET.
6. ΑΛΛΘΛΕΠΙΔΡΑΘ ΜΘΧΑΝΘ – ΕΛΙΚΑ
6.1 Ψριβζασ Michel.

6.2 Χυςτιματα μετάδοςθσ κίνθςθσ.
6.3 Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ μθχανισ.
6.4 Χαρακτθριςτικι καμπφλθ ζλικασ.
6.5 Αντίςταςθ πλοίου – Ϊςθ ζλικασ – Σλίςκθςθ – Ζλικεσ ςτακεροφ και μεταβλθτοφ βιματοσ.
6.6 Διάταξθ ςυςτθμάτων πρόωςθσ.
7. ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
7.1 Εκκίνθςθ προωςτιριασ μθχανισ Diesel και κζςθ ςε κατάςταςθ αναμονισ.
7.2 Οειτουργία – Απόπλουσ από λιμζνα – Απόπλουσ από ναυπθγείο – Οειτουργία με μειωμζνθ
ταχφτθτα.
7.3 Κερμικό φορτίο ςτα εξαρτιματα μθχανισ – Κερμοκραςίεσ καυςαερίων.
7.4 Ψαχφτθτα ανοικτισ καλάςςθσ – Δοκιμζσ δεξαμενισ.
8. ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΣΩΝ ΜΕΚ
8.1 Αναλυτικι αναφορά ςτο Common Rail.
8.2 Ζγχυςθ νεροφ για μείωςθ ρφπων, καταλφτεσ, ζλεγχοσ ατμοςφαιρικϊν εκπομπϊν πλοίου.
8.3 Ψεχνικά και λειτουργικά μζτρα για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από τα πλοία
*Χχεδιαςτικόσ δείκτθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ – Energy Efficient Design Intex (EEDI)].
8.4 Θλεκτρονικά Governors.
8.5 Dual Engines, αρχζσ λειτουργίασ με αζριο καφςιμο και ςυνδυαςμόσ, επανυγροποιθτισ,
ρυκμιςτικζσ μονάδεσ, αςφαλιςτικζσ διατάξεισ.
8.6 Πθχανι διπλισ καφςεωσ (dual engines) ταυτόχρονθσ λειτουργίασ αερίου και ελεγχόμενου
πετρελαίου (gas και pilot diesel).
8.7 Mθχανι που λειτουργεί με ελαφρφ πετρζλαιο και ελεγχόμενο πετρζλαιο (light fuel και pilot
fuel), βαρφ πετρζλαιο και ελεγχόμενο πετρζλαιο (heavy fuel και pilot fuel).
8.8 Eco-friendly engines.
8.9 Ξινθτιρεσ υδρογόνου.
8.10 Ξινθτιρεσ εςωτερικισ καφςεωσ με καφςιμα από φυτά και Bio-Diesel.
8.11 Αναφορά ςτουσ ςφγχρονουσ αυτοματιςμοφσ (Wartsila, Sulzer, Man B&W).
8.12 Αυτοματιςμοί με προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ ελεγκτζσ PLC.
9. ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΜΘΧΑΝΩΝ
9.1 Ειςαγωγι ςτισ ταλαντϊςεισ.
9.2 Υεριοδικζσ ταλαντϊςεισ.
9.3 Υροςταςία μθχανϊν από ταλαντϊςεισ, δυναμικόσ υπολογιςμόσ κεμελιϊςεων μθχανϊν,
μζτρθςθ και αξιολόγθςθ ταλαντϊςεων.
9.4 Χτρεπτικζσ ταλαντϊςεισ ςε εμβολοφόρεσ μθχανζσ, καμπτικζσ ταλαντϊςεισ, ςφςτθμα 2 και
3 μαηϊν, μζκοδοι Baranow, Holzer και Tolle, ελατιρια ςτρζψθσ, προςδιοριςμόσ ςχζςεων,
μετάδοςθσ κίνθςθσ, ςυντελεςτζσ και μορφζσ φυςικϊν ταλαντϊςεων, κρίςιμεσ ταχφτθτεσ,
ιδιοςυχνότθτεσ, διάγραμμα Campbell.
9.5 Ζλεγχοσ βαλβίδων, μορφζσ ζκκεντρων, επίδραςθ εςωτερικισ απόςβεςθσ και τριβϊν.
9.6 Χτατικι και δυναμικι ηυγοςτάκμιςθ, δυναμικι απόκριςθ μθχανιςμϊν με ςτερεά μζλθ.
10. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΣΘΡΙΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ
10.1 Ξριτιρια επιλογισ προωςτθρίου μθχανισ.
10.2 Γενικζσ αρχζσ και εξοπλιςμόσ προωςτθρίου εγκατάςταςθσ ΠΕΞ.
10.3 Πετάδοςθ κίνθςθσ προσ τθν ζλικα. (Άμεςθ − Ζμμεςθ).
10.4 Χφνδεςμοι, είδθ ςυνδζςμων (υδραυλικόσ – θλεκτρομαγνθτικόσ, τφπου Vulcan Airflex),
μειωτιρεσ.
10.5 Τργανα ελζγχου, αςφαλιςτικζσ διατάξεισ.
10.6 Ωςτικόσ τριβζασ − Ελικοφόροι άξονεσ − Ζλικεσ − ακροπρυμναία ζδρανα.

11. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
11.1 Ηυγοςτάκμιςθ ΠΕΞ – Ανάλυςθ δυνάμεων επί του εμβόλου – Χτρεπτικό ηεφγοσ.
11.2 Ξρίςιμοσ αρικμόσ ςτροφϊν, υπολογιςμόσ.
11.3 Αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν.
12. ΤΣΘΜΑΣΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ
12.1 Αναλυτικι αναφορά ςτον ςτροφαλοφόρο άξονα – ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ (deflection).
12.2 Ψριβείσ, είδθ τριβζων (αναλυτικι αναφορά), ενδιάμεςοι τριβείσ άξονα.
12.3 Ωςτικόσ τριβζασ (αναλυτικι αναφορά).
12.4 Ενδιάμεςοσ άξονασ – ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ (τελικόσ άξονασ, ςυςτιματα
ςτεγανοποίθςθσ).
12.5 Αναλυτικι αναφορά ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα POD.
12.6 Ωδροδυναμικι και κόςτοσ ςυςτιματοσ POD.
12.7 Ψρόποι μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτον κνωδακοφόρο άξονα – κοινό άξονα (Common rail).
12.8 Αναλυτικι αναφορά ςτθν ζλικα.
12.9 Αποςβεςτιρεσ ταλαντϊςεων επί των μθχανϊν.
13. ΤΝΔΤΑΜΕΝΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
13.1 DIESEL και αεριοςτρόβιλοι (CODAG), COSAG, COGAG, CODOG, COGOG.
13.2 Ξαμπφλεσ λειτουργίασ ςυςτιματοσ CODOG και CODAG.
13.3 Χυνδυαςμόσ πετρελαιοκινθτιρων και δζςμθσ νεροφ.
13.4 Χυνδυαςμόσ αεριοςτροβίλων και ατμοςτροβίλων (COGES).
13.5 Χυνδυαςμόσ λεβιτων με αζριο καφςεωσ φορτίου (LNG) και ατμοςτροβίλων.
13.6 Χυνδυαςμόσ πυρθνικοφ αντιδραςτιρα και ατμοφ (CONAS).
13.7 Χυνδυαςμόσ πετρελαιοκινθτιρων και κυψελϊν καυςίμου.
14. ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT – SIMULATOR
14.1 Εξοικείωςθ με τον προςομοιωτι μθχανοςταςίου (Familiarization with engine simulator).
14.2 Υρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι (Trouble – shooting).
14.3 Διαχείριςθ προςωπικοφ μθχανοςταςίου (Engine room team Management, ERTM).
14.4 Διαχείριςθ κινδφνου (Risk management).
14.5 Αποτελεςματικι αςφάλεια (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.6 Αποτελεςματικζσ μζκοδοι επικοινωνίασ (πρακτικζσ αςκιςεισ).
14.7 Αποτελεςματικι ομαδικι εργαςία (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.8 Διαχείριςθ και θγεςία εν πλω.
14.9 Υολυπολιτιςμικι επικοινωνία.
14.10 Ξρίςθ και λιψθ αποφάςεων (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.11 Χυνειδθτοποίθςθ καταςτάςεων (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.12 Χυνεργαςία και ομαδικι εργαςία (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.13 Ανκρϊπινοι παράγοντεσ και ανκρϊπινο λάκοσ.
14.14 Διαχείριςθ κρίςθσ και ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά.
14.15 Αξιολόγθςθ του κινδφνου και διαχείριςθ του κινδφνου (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε
προςομοιωτι).
14.16 Υρογραμματιςμόσ προτεραιότθτασ (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.17 Χυςτθματικι και λογικι προςζγγιςθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων (πρακτικζσ
αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.18 Αντιμετϊπιςθ εργαςιακισ πίεςθσ (πρακτικζσ αςκιςεισ ςε προςομοιωτι).
14.19 Λκανότθτα διαχείριςθσ κακθκόντων και φόρτου εργαςίασ.
14.20 Ξακοριςμόσ προτεραιοτιτων.
14.21 Δυναμιςμόσ και θγεςία.
14.22 Λκανότθτα λιψθσ αποφάςεων.
14.23 Διαδικαςία βάρδιασ. Απαιτιςεισ STCW 1995 – 2010.

5. KΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΜΕΡΟ Α: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Σριςμόσ καφςθσ. Κερμογόνοσ δφναμθ (Κ.Δ).
1.2 Κ.Δ. για υγρά και ςτερεά καφςιμα, Κ.Δ. για αζρια καφςιμα, Ανϊτερθ, κατϊτερθ Κ.Δ..
1.3 Κερμότθτα ςχθματιςμοφ.
1.4 Αναλογία αζρα προσ καφςιμο (AFR) – Ωπολογιςμόσ.
1.5 Ζλλειψθ ι περίςςεια αζρα.
1.6 Χφςταςθ καυςαερίων.
1.7 Ατελισ καφςθ.
1.8 Κερμοκραςία Ανάφλεξθσ – Ξαφςθσ – Αυτανάφλεξθσ. Υαράμετροι που επθρεάηουν τθ
κερμοκραςία αυτανάφλεξθσ (Self-ignition temperature – SIT).
1.9 Πετάδοςθ φλόγασ και ταχφτθτα μετάδοςθσ.
1.11 Απϊλειεσ καφςθσ.
1.12 Πθχανιςμόσ καφςθσ.
1.13 Αναφλεξιμότθτα.
1.14 Υαράγοντεσ και όρια αναφλεξιμότθτασ.
1.15 Ανάλυςθ καυςαερίων.
1.16 Αναλυτζσ καυςαερίων.
1.17 Φφπανςθ από καυςαζρια.
1.18 Ξανονιςμοί για όρια ρφπων ςτα καυςαζρια πλοίων.
2. ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ
2.1 Ωδρογονάνκρακεσ – Υροζλευςθ – Χτοιχεία χθμείασ υγρϊν καυςίμων.
2.2 Αργό πετρζλαιο – Διφλιςθ – Υαράγωγα – Χχάςθ.
2.3 Βενηίνθ.
2.3.1 Χτοιχεία καφςθσ ςτον βενηινοκινθτιρα. Ψο φαινόμενο του κτυπιματοσ (κρουςτικι
καφςθ) και παράγοντεσ που το επθρεάηουν – Αρικμόσ οκτανίου. Φφπανςθ ατμόςφαιρασ –
Ξαταλυτικι τεχνολογία.
2.4 Ξαφςιμα μθχανϊν Diesel.
2.4.1 Θ καφςθ ςτον κινθτιρα Diesel. Ψο φαινόμενο του κτυπιματοσ και παράγοντεσ που
επθρεάηουν το κτφπθμα.
2.4.2 Υοιότθτα ανάφλεξθσ. CN-CCAI-CNp-CII. Υοιοτικά χαρακτθριςτικά του πετρελαίου
Diesel – Υροδιαγραφζσ
2.5 Ξαφςιμα ναυτιλίασ.
2.5.1 Υοιοτικι κατάταξθ – Λδιότθτεσ – Υροδιαγραφζσ (ISO 8217: 2012). Θ χριςθ βαρζων
καυςίμων ςτισ μθχανζσ Diesel – Υροβλιματα, Ξακαρότθτα, ιξϊδεσ, μεταλλικζσ προςμείξεισ,
κείο, νερό, χθμικά απόβλθτα, αςφαλτζνια, κ.ά.. Διαχείριςθ του καυςίμου.
2.5.2 Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν καφςθ: Βακμόσ ςυμπίεςθσ, διαςκορπιςμόσ
καυςίμου, διείςδυςθ, χρόνοσ ζγχυςθσ, ποιότθτα καυςίμου.
2.5.3 Χτακερότθτα – Χυμβατότθτα.
2.6 Υετρζλευςθ (Bunkering).
2.6.1 Υαραγγελία – Υροετοιμαςία για τθν παραλαβι καυςίμου.
2.6.2 Πζτρα προςταςίασ για τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.
2.6.3 Ωπολογιςμόσ ποςότθτασ που παρελιφκθ – Δειγματολθψία.
2.6.4 Απαραίτθτα ζγγραφα (Documentation). H ςκοπιμότθτα τθσ ανάλυςθσ ςτα καφςιμα –
Ερμθνεία και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ανάλυςθσ.
2.7 Ξαφςιμα αεριοςτρόβιλων.

2.7.1 Θ καφςθ ςτον αεροςτρόβιλο.
2.7.2 Ξαφςιμα αεριοςτρόβιλων ναυτιλίασ – Υροδιαγραφζσ.
2.7.3 Λδιότθτεσ του καυςίμου που επθρεάηουν τθν καφςθ.
2.8 Υεριβαλλοντικοί κανονιςμοί για καυςαζριο ναυτικϊν μθχανϊν.
2.8.1 Υεριοριςμόσ προϊόντων καφςθσ κείου (περιοχζσ ECA – καφςιμα χαμθλισ
περιεκτικότθτασ κείου).
2.8.2 Υεριοριςμόσ οξειδίων του αηϊτου (ΡΣx) και διοξειδίου του άνκρακα (CO2).
2.8.3 Ψεχνολογίεσ κακαριςμοφ του καυςαερίου (Scrubbers).
3. ΑΕΡΙΑ ΚΑΤΙΜΑ
3.1 Ψο φυςικό αζριο.
3.2 Λδιότθτεσ – Πεταφορά – Χριςεισ.
3.3 Υεριβαλλοντικά πλεονεκτιματα.
3.4 Υροοπτικζσ χριςεισ του φυςικοφ αερίου ωσ καυςίμου πλοίων (NGasBunker).
ΜΕΡΟ Β: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
1. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
1.1 Χκοπόσ και ςθμαςία τθσ λίπανςθσ.
1.1.1 Ψριβι και φκορά.
1.1.2 Κεωρία λίπανςθσ, λιπαντικι μεμβράνθ.
1.1.3 Υαράγοντεσ που επιδροφν ςτθ λίπανςθ.
1.1.4 Οίπανςθ εδράνων.
1.2 Είδθ λιπαντικϊν.
1.2.1 Γενικά χαρακτθριςτικά ενόσ λιπαντικοφ.
1.2.2 Ξατάταξθ λιπαντικϊν.
1.2.3 Υαραγωγι και επεξεργαςία ορυκτελαίων.
1.2.4 Χθμικά πρόςκετα.
1.2.5 Χυνκετικά λιπαντικά.
1.3 Υοιοτικόσ ζλεγχοσ λιπαντικϊν.
1.3.1 Πακροςκοπικι εξζταςθ.
1.3.2 Λξϊδεσ.
1.3.3 Δείκτθσ ιξϊδουσ.
1.3.4 Χθμείο ροισ, ςθμείο νζφωςθσ.
1.3.5 Αντοχι ςτθν οξείδωςθ.
1.3.6 Αρικμόσ εξουδετζρωςθσ.
1.3.7 Δοκιμζσ που μποροφν να γίνουν ςτο πλοίο.
1.4 Αλλοιϊςεισ των λιπαντικϊν κατά τθ χριςθ.
1.5 Διαχείριςθ – Φροντίδα του λιπαντικοφ.
1.6 Θ Ανάλυςθ / Υρόγραμμα ανάλυςθσ για τα λιπαντικά.
1.7 Ψυπικι ανάλυςθ ρουτίνασ.
1.9 Αποκικευςθ και χειριςμόσ λιπαντικϊν.
1.9 Ψα λιπαντικά λίπθ – Γράςα.
1.10 Πζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ κατά τον χειριςμό λιπαντικϊν.

6. ΤΣΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ IΙ – ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ
1.1 Βαςικά εξαρτιματα των υδραυλικϊν και πνευματικϊν ςυςτθμάτων ιςχφοσ.
1.2 Αρχζσ των υδραυλικϊν και πνευματικϊν ςυςτθμάτων ιςχφοσ.
1.3 Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των υδραυλικϊν και πνευματικϊν ςυςτθμάτων ιςχφοσ.

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΙΧΤΟ
2.1 Βαςικζσ αρχζσ.
2.2 Λδιότθτεσ αερίων.
2.3 Δομι πνευματικοφ ςυςτιματοσ κίνθςθσ.
2.4 Ψφποι αεροςυμπιεςτϊν.
2.5 Διαδικαςία προετοιμαςίασ πεπιεςμζνου αζρα.
3. ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ
3.1 Τργανα, ταχυςφνδεςμοι, φίλτρα, απομάκρυνςθ νεροφ – λαδιοφ.
3.2 Φυκμιςτζσ, διανομείσ.
3.3 Φυκμιςτζσ πίεςθσ, βαλβίδεσ εκτόνωςθσ πίεςθσ.
3.4 Ψφποι ενεργοποιθτϊν, κφλινδροι, ειδικζσ εφαρμογζσ κυλίνδρων.
3.5 Ψεχνικά χαρακτθριςτικά – υπολογιςμοί μεγζκουσ κυλίνδρων.
3.6 Υροτυποποίθςθ βαλβίδων, βαλβίδεσ ελζγχου κατεφκυνςθσ, ζλεγχοσ βαλβίδων.
3.8 Υνευματικά – Θλεκτρικά – Πθχανικά οδθγοφμενεσ βαλβίδεσ.
3.8 Φυκμιςτζσ ροισ, βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, βαλβίδεσ εκτόνωςθσ.
3.9 Υνευματικζσ βαλβίδεσ με χρονοκακυςτζρθςθ.
3.10 Βαλβίδεσ λογικισ AND, OR, NAND, NOR.
3.11 Ψεχνολογία κενοφ.
3.12 Χυμβολιςμοί, διαγράμματα – αντιςτοιχία κινιςεων κυλίνδρων.
3.13 Χειριακόσ ζλεγχοσ – Βθματικόσ ζλεγχοσ.
3.14 Ππλοκ διαγράμματα και διαγράμματα κινιςεων ςειριακοφ ελζγχου – Υολλαπλόσ
ςειριακόσ ζλεγχοσ – Ρθςίδεσ βαλβίδων.
3.15 Υροςομοίωςθ πνευματικϊν ςυςτθμάτων και ελζγχου.
3.16 Εφαρμογζσ.
4. ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΙΧΤΟ
4.1 Βαςικζσ αρχζσ.
4.2 Λδιότθτεσ ρευςτϊν.
4.3 Ωδραυλικι – Βαςικά ςτοιχεία.
4.4 Ωδραυλικζσ μονάδεσ παροχισ.
5. ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ
5.1 Βαλβίδεσ ελζγχου υδραυλικϊν ςυςτθμάτων.
5.2 Υροτυποποίθςθ βαλβίδων.
5.3 Ξφλινδροι – Χυμβολιςμοί.
5.4 Ωπολογιςμοί μεγζκουσ κυλίνδρων.
5.5 Αντλίεσ, ρυκμιςτζσ πίεςθσ, αναλογικζσ βαλβίδεσ αςφαλείασ, περιοριςτισ πίεςθσ.
5.6 Φυκμιςτζσ ροισ, διανομείσ, βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με διάφορουσ τρόπουσ
ενεργοποίθςθσ.
5.7 Χυςςωρευτζσ κφςτθσ – διαφράγματοσ – πιςτονιοφ. Χυςςωρευτζσ ελαιοπνευματικοί.
5.8 Εντολοδότθςθ κυλίνδρων, ρυκμιςτζσ ταχφτθτασ.
5.9 Υροςταςία κυκλωμάτων, ςυγκράτθςθ κζςθσ – πίεςθσ.
5.10 Χυγχρονιςμζνθ πρόςκια κίνθςθ.
5.11 Ωδραυλικόσ κινθτιρασ, ονομαςίεσ βακμίδων, υδραυλικοί επενεργθτζσ.
5.12 Υροςομοίωςθ υδραυλικϊν ςυςτθμάτων και ελζγχου.
5.13 Εφαρμογζσ.
6. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΑ ΠΛΟΙΑ
6.1 Ψυπικό ςφςτθμα πεπιεςμζνου αζρα εκκίνθςθσ κφριασ μθχανισ.

6.2 Χφςτθμα πλοιγθςθσ (Ship Manοeuvering system). Βαςικά μζρθ. Διαφορζσ ςε τφπουσ και
μεγζκθ μθχανϊν.
6.3 Ανάλυςθ εξαρτθμάτων, εφεδρικό ςφςτθμα τροφοδότθςθσ.
6.4 Ζλεγχοσ από απόςταςθ, τοπικά και ςε περίπτωςθ επείγουςασ κατάςταςθσ.
6.5 Υεριγραφι κινιςεων: Εκκίνθςθ (START), Χταμάτθμα (STOP), Υρόςω (AHEAD), Ανάποδα
(ASTERN). Αφξθςθ ςτροφϊν. Δικλείδεσ αςφαλείασ.
6.6 Διαγράμματα κινιςεων. Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ κατά τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του πλοίου.
6.7 Ζλεγχοσ διαφόρων υποςυςτθμάτων που ςχετίηονται με τθν αςφαλι πλοιγθςθ του πλοίου.
6.8 Βλάβεσ ςτο ςφςτθμα πλοιγθςθσ (Ship Manοeuvering System).
7. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΑ ΠΛΟΙΑ
7.1 Χφςτθμα λίπανςθσ κφριασ μθχανισ.
7.2 Ωδραυλικζσ αντλίεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ καυςίμων – κυκλοφορίασ καυςίμων.
7.3 Ωδραυλικόσ ρυκμιςτισ ςτροφϊν.
7.4 Εφαρμογζσ ςτισ ΠΕΞ χωρίσ εκκεντροφόρο. Θλεκτρονικζσ μθχανζσ (ΠΕ).
8. ΤΣΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΑ ΠΛΟΙΑ
8.1 Ζλεγχοσ διαχωριςτικϊν ορίων για ψφξθ εγχυτιρων.
8.2 Ζλεγχοσ καφςθσ, τροφοδοτικοφ νεροφ, καυςίμου, αζρα, οξυγόνου, καυςαερίων, ατμοφ.
8.3 Ζλεγχοσ ιξϊδουσ καυςίμου.
8.4 Ζλεγχοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ ζγχυςθσ καυςίμου (VIT), ζλεγχοσ πίεςθσ καυςίμου.
8.5 Ζλεγχοσ ςτροφϊν (υδραυλικόσ, θλεκτρονικόσ ρυκμιςτισ ςτροφϊν Woodward).
8.6 Ζλεγχοσ φόρτωςθσ καυςίμων – προϊόντων.
8.7 Ζλεγχοσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων.
8.8 Ζλεγχοσ αεριοςτροβίλων.
8.9 Ζλεγχοσ αξονικϊν γεννθτριϊν.
8.10 Ζλεγχοσ κραδαςμϊν – ταλαντϊςεων μθχανισ.
8.11 Ζλεγχοσ βιματοσ ζλικασ.
8.12 Ζλεγχοσ ζγχυςθσ καυςίμου ςε θλεκτρονικζσ και κλαςικζσ ΠΕΞ.
8.13 Ζλεγχοσ διαχωριςτϊν λαδιοφ – καυςίμου.
8.14 Ζλεγχοσ παραγωγισ γλυκοφ νεροφ.
8.15 λεγχοσ ςυςτιματοσ αςφαλείασ και πυρανίχνευςθσ πλοίου.

7. ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ –ΔΙΚΣΤΑ ΠΛΟΙΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
1. ΨΘΦΙΑΚΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
1.1 Οογικζσ μεταβλθτζσ και ςυναρτιςεισ, άλγεβρα Boole.
1.2 Δυαδικοί κϊδικεσ.
1.3 Οογικζσ πφλεσ.
1.4 Υφλεσ AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, XNOR.
1.5 Ψθφιακι τεχνολογία. Ανάλυςθ και ςχεδίαςθ λογικϊν κυκλωμάτων.
1.6 Αρικμθτικά κυκλϊματα.
1.7 Flip-flop και ςυναφι κυκλϊματα.
1.8 Θ λειτουργία εναλλαγισ (Toggle T), ρελζ καςτάνιασ.
1.9 Πετρθτζσ – Ξαταχωρθτζσ – Ξωδικοποιθτζσ – Αποκωδικοποιθτζσ.
1.10 Ξαταςκευι χρονοκυκλωμάτων. Αςφγχρονα ακολουκιακά ςυςτιματα.
1.11 Εφαρμογζσ με πφλεσ (Αςκιςεισ).
1.12 Σπτοθλεκτρονικά ςτοιχεία, εφαρμογζσ.
1.13 Σπτικζσ ίνεσ – Δομι οπτικοφ ςυςτιματοσ.

2. ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘ ΤΓΧΡΟΝΘ ΘΕΩΡΙΑ
2.1 Πετατροπείσ A/D και D/A.
2.2 Ψθφιακόσ ζλεγχοσ: Χυγκρότθςθ ενόσ ςυςτιματοσ ψθφιακοφ ελζγχου.
2.3 Πονάδα προςαρμογισ (Interface).
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΗΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ PLC
3.1 Ειςαγωγι − ςκοπόσ των προγραμματιηόμενων λογικϊν ελεγκτϊν.
3.2 Υλεονεκτιματα των προγραμματιηόμενων λογικϊν ελεγκτϊν.
3.3 Σνοματολογία – κακοριςμόσ διευκφνςεων.
3.4 Υρογραμματιςμόσ − Πζκοδοσ προγραμματιςμοφ, ςυνδεςμολογικό ςχζδιο, λογικό
διάγραμμα, λίςτα εντολϊν (LAD / STL/ CSF, FBD Editor).
3.5 Βαςικζσ εντολζσ Υρογραμματιςμοφ – Οογικζσ μανδαλϊςεισ.
3.6 Δομι ενόσ PLC, Ξεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ, είςοδοι – ζξοδοι, ςυςκευι
προγραμματιςμοφ.
3.7 Ξφκλοσ λειτουργίασ ενόσ PLC.
3.8 Πετατροπι λογικϊν κυκλωμάτων.
3.9 Πετατροπι θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
3.10 Εφαρμογζσ FLIP-FLOP, χρονικά (timer), μετρθτι ςε PLC– Εντολζσ ςφγκριςθσ.
3.11 Ειςαγωγι και ζλεγχοσ προγράμματοσ.
3.12 Ακολουκιακόσ προγραμματιςμόσ.
3.13 Επζκταςθ ςυςτιματοσ –Eπικοινωνία (PPI - MPI).
3.14 Εφαρμογζσ PLC ςε βοθκθτικά μθχανιματα – Eγκαταςτάςεισ πλοίων.
3.15 Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.
4. ΔΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
4.1 Χριςεισ των δικτφων υπολογιςτϊν.
4.2 Ψο υλικό και λογιςμικό των δικτφων.
4.3 Υαραδείγματα δικτφων και τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν.
4.4 Ποντζλο αναφοράσ TCP/IP.
4.5 Ηεφξεισ από ςθμείο ςε ςθμείο.
4.6 Ηεφξεισ ςε τοπικό δίκτυο (LAN). Ψο πρότυπο IEEE 802.
4.7 Ξάρτεσ δικτφου. Γζφυρεσ (διαφανείσ γζφυρεσ, γζφυρεσ δρομολόγθςθσ πθγισ,
απομακρυςμζνεσ γζφυρεσ).
4.8 Ψοπικά δίκτυα υψθλισ ταχφτθτασ. Εικονικά μθχανιματα – Εικονικά δίκτυα – Χφννεφο
υπολογιςτϊν
4.9 Ψο πρωτόκολλο IP.
4.10 Ξαλϊδια δικτφων – Σπτικά καλϊδια – Εφαρμογζσ οπτικϊν ινϊν.
4.11 Ψεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ ενόσ δικτφου υπολογιςτϊν, υλικά, αποςτάςεισ
αςφαλοφσ μετάδοςθσ, ςυςκευζσ.
5. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΣΑ ΠΛΟΙΑ
5.1 Δίκτυα υπολογιςτϊν ςτα πλοία – Εφαρμογζσ ςτθ ναυτιλία (γζφυρα, μθχανοςτάςιο,
επικοινωνίεσ) – ςφντομθ περιγραφι.
5.2 Δομι Engine Control Room.
5.3 Επικοινωνίεσ – Δίκτυα ςτο βιομθχανικό περιβάλλον των πλοίων.
5.4 Δίκτυα πεδίου (fieldbus).
5.5 Ξατανεμθμζνα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και ελζγχου μζςω δικτφων ελζγχου.
5.6 Δομι, τοπολογία και αρχιτεκτονικι δικτφων ελζγχου.
5.7 Εφαρμογζσ δικτφων ελζγχου ςτον Βιομθχανικό Αυτοματιςμό Υλοίων (Ship Industrial
Automation, Ship Energy Management).
5.8 Ενοποίθςθ δικτφων ελζγχου με δίκτυα δεδομζνων Θ/Ω.
5.9 Επικοινωνίεσ βάςεων δεδομζνων μεταξφ γζφυρασ – μθχανισ.

5.10 Υαρατιρθςθ και ζλεγχοσ διεργαςιϊν και αυτοματιςμϊν μζςα από το γραφικό
περιβάλλον του Θ/Ω μζςω Internet.
5.11 Ωλοποίθςθ δικτυακϊν υπθρεςιϊν πλοίου – ςτεριάσ, επικοινωνία προςωπικοφ.

8. ΔΙΑΧΕΙΡἺΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ - ΘΓΕΙΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΠΕΦΣΧ 1ο: ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
1.1 Ανάπτυξθ οργανωτικισ ςυμπεριφοράσ.
1.2 Χφςτθμα οργανωτικισ ςυμπεριφοράσ.
1.3 Ξοινωνικό ςφςτθμα.
1.4 Χφγκρουςθ ρόλων.
1.5 Ξατάςταςθ ατόμου, βακμόσ, αναγνϊριςθ, ευκφνθ κ.λπ..
1.6 Σμαδικι μελζτθ 1.
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
2.1 Διοίκθςθ και ναυτιλία.
2.2 Χτόχοι, κακικοντα, περιοριςμοί.
2.3 Σργάνωςθ τθσ διοίκθςθσ του πλοίου.
2.4 Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ επί του πλοίου.
2.5 Σμαδικι μελζτθ 2.
3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΘΝ ΞΘΡΑ
3.1 Αρχζσ επικοινωνίασ.
3.2 Πζκοδοι βελτίωςθσ τθσ επικοινωνίασ.
3.3 Θ επικοινωνία ςτο πλοίο – Ξαταςτάςεισ επί του πλοίου (παραδείγματα).
3.4 Θ επικοινωνία μεταξφ πλοίου και ξθράσ.
3.5 Σμαδικι μελζτθ 3.
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4.1 Υροςαρμοςτικότθτα.
4.2 Ατομικότθτα.
4.3 Χριςθ αλκοόλ και ναρκωτικϊν.
4.4 Υεικαρχία.
4.5 Ατομικζσ ευκφνεσ.
4.6 Σμαδικι μελζτθ 4.
5. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
5.1 Χχεδιαςμόσ εκπαίδευςθσ.
5.2 Διακυμάνςεισ εκμάκθςθσ.
5.3 Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
5.4 Αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ.
5.5 Εκπαίδευςθ επί του πλοίου.
5.6 Σμαδικι μελζτθ 5.

6. ΔΙΑΛΟΓΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ/ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
ΜΕΡΟ 2ο : ΘΓΕΙΑ

1. Θγεςία και Διοικθτικζσ δεξιότθτεσ: υςτθμικζσ προςεγγίςεισ
1.1 Θγεςία: Γενικι κεϊρθςθ, οριςμοί τθσ θγεςίασ.
1.2 Διοίκθςθ: Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο, βαςικά περί διοίκθςθσ – οριςμοί.
2. Θγεςία και Διοίκθςθ ςτο περιβάλλον του πλοίου
2.1 Εφαρμογι ικανοτιτων θγεςίασ και ομαδικισ εργαςίασ ςτο περιβάλλον του πλοίου.
2.2 Απόκτθςθ πρακτικισ γνϊςθσ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ προςωπικοφ επί πλοίου.
2.3 Γνϊςθ των ςχετικϊν με τθν θγεςία και διοίκθςθ διεκνϊν ναυτικϊν ςυμβάςεων και τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ.
2.4 Εξάςκθςθ απόκτθςθσ ικανότθτασ εφαρμογισ διαχείριςθσ κακθκόντων και φόρτου
εργαςίασ.
α) Χχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ εργαςιακϊν κακθκόντων.
β) Σρκολογικι και αποτελεςματικι ανάκεςθ κακθκόντων προςωπικοφ.
γ) Λςχφοντεσ περιοριςμοί χρόνου και πόρων.
δ) Ξακοριςμόσ προτεραιοτιτων.
2.5 Γνϊςθ και ικανότθτα εφαρμογισ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ πόρων.
α) Ξατανομι, ανάκεςθ και κακοριςμόσ προτεραιοτιτων των πόρων.
β) Αποτελεςματικι επικοινωνία ςτο πλοίο και ςτθν ξθρά.
γ) Οιψθ αποφάςεων που αντανακλοφν τθν εξζταςθ εμπειριϊν τθσ ομάδασ.
δ) Δυναμιςμόσ και θγεςία περιλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ κινιτρου.
ε) Απόκτθςθ και διατιρθςθ επίγνωςθσ τθσ κατάςταςθσ.
2.6 Γνϊςθ και ικανότθτα εφαρμογισ τεχνικϊν λιψθσ αποφάςεων.
α) Αξιολόγθςθ κατάςταςθσ και κινδφνου.
β) Υροςδιοριςμόσ και εξζταςθ επιλογϊν που προκφπτουν.
γ) Επιλογι ςχεδίου δράςθσ.
δ) Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ ζκβαςθσ.
3. Πρακτικι άςκθςθ, αυτοαξιολόγθςθ και διάλογοσ
3.1 Υρακτικι άςκθςθ των ικανοτιτων θγεςίασ και διοίκθςθσ με δραματοποιθμζνθ
προςομοίωςθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν.
3.2 Ξοινωνιομετρικζσ μετριςεισ των αποτελεςμάτων τθσ προςομοίωςθσ.
3.3 Αυτοαξιολόγθςθ των ςυμμετεχόντων.
3.4 Διάλογοσ εκπαιδευτι-εκπαιδευόμενων πάνω ςτα δεδομζνα και ςτα αποτελζςματα του
μακιματοσ.

9. ΣΕΧΝΟΤΡΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ IV
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΟΜΑΔΑ 1θ
1. ΑΕ ΙΙ – ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
1.1 Υνευματικά κυκλϊματα – Θλεκτροπνευματικά κυκλϊματα.
1.2 Άμεςοσ ζλεγχοσ κυλίνδρου απλισ ενζργειασ με βαλβίδα 3/2 με χειριςμό μπουτόν και
επαναφορά ελατθρίου και ρυκμιςτικι βαλβίδα ροισ ι δφο ρυκμιςτικζσ βαλβίδεσ ροισ.
1.3 Άμεςοσ ζλεγχοσ κυλίνδρου απλισ ενζργειασ με δφο βαλβίδεσ 3/2 με χειριςμό μπουτόν και
ελατιριο επαναφοράσ και πνευματικι βαλβίδα AND – OR.
1.4 Άμεςοσ ζλεγχοσ κυλίνδρου απλισ ενζργειασ με βαλβίδα 3/2 με χειριςμό μπουτόν – με
οδιγθςθ πθνίου και επαναφορά με ελατιριο.
1.5 Ζμμεςοσ ζλεγχοσ κυλίνδρου διπλισ ενεργείασ με βαλβίδεσ 3/2 με χειριςμό μπουτόν και
επαναφορά με ελατιριο και βαλβίδα 5/2 με πνευματικι οδιγθςθ και οδιγθςθ διακόπτθ.
1.6 Ανταποκρινόμενθ παλινδρομικι κίνθςθ εμβόλου κυλίνδρου διπλισ ενζργειασ με βαλβίδα
5/2 με πνευματικι οδιγθςθ – Σδιγθςθ με πθνία και χριςθ μθχανικϊν – Θλεκτρομαγνθτικϊν

αιςκθτθρίων. Απλι ακολουκιακι κίνθςθ δφο εμβόλων κυλίνδρων διπλισ ενζργειασ με χριςθ
μθχανικϊν αιςκθτθρίων. Επαναλθπτικι ακολουκιακι κίνθςθ με ζλεγχο δφο εμβόλων
κυλίνδρων διπλισ ενεργείασ με μθχανικά αιςκθτιρια. Επαναλθπτικι ακολουκιακι κίνθςθ με
ζλεγχο και χρονικι κακυςτζρθςθ δφο εμβόλων κυλίνδρων διπλισ ενζργειασ με χριςθ
μθχανικϊν αιςκθτθρίων.
1.7 Ουχνία (ενδεικτικι λυχνία) – Άμεςοσ ζλεγχοσ – Ελεγχόμενθ με μπουτόν.
1.8 Ζλεγχοσ με ρελζ – θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα.
1.9 Ζλεγχοσ λειτουργίασ ρελζ και λυχνίασ με χριςθ ανοιχτϊν επαφϊν – Πεταγωγι επαφϊν και
θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ.
1.10 Εφαρμογζσ προγραμματιηόμενων λογικϊν ελεγκτϊν ςε θλεκτροπνευματικά κυκλϊματα.
1.11 Υροςομοίωςθ πνευματικϊν – θλεκτροπνευματικϊν ςυςτθμάτων και ελζγχου.
1.12 Ωδραυλικά κυκλϊματα. Θλεκτρουδραυλικά κυκλϊματα.
1.13 Δοκιμι λειτουργίασ ςε μια ανακουφιςτικι βαλβίδα πίεςθσ – βαλβίδα ελζγχου ροισ.
1.14 Εφαρμογι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ςε πίνακα ανελκυςτιρων, υδραυλικό γερανό,
βαροφλκο δφναμθσ.
1.15 Υροςομοίωςθ υδραυλικϊν – θλεκτρουδραχλικϊν ςυςτθμάτων και ελζγχου.
1.16 φαρμογζσ προγραμματιηόμενων λογικϊν ελεγκτϊν ςε θλεκτροχδραυλικά κυκλϊματα.
2. ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
2.1 Ειςαγωγι ςτισ Οογικζσ Υφλεσ.
2.2 Ανάλυςθ και Χχεδίαςθ Χυνδυαςτικοφ κυκλϊματοσ.
2.3 Χχεδίαςθ, προςομοίωςθ με ςχεδιαςτικά προγράμματα.
2.4 Χχεδίαςθ, προςομοίωςθ, υλοποίθςθ ακροιςτι-ςυγκριτι.
2.5 Ωλοποίθςθ κυκλωμάτων μετρθτϊν, R-SFLIP-FLOP (FF) D-FFJK-FF.
2.6 Ξαταςκευι του RS-FF και του JK-FF με λογικζσ πφλεσ.
2.7 Ξαταςκευι καταχωρθτϊν, αςφγχρονων – ςφγχρονων απαρικμθτϊν με JK-FF.
2.8 Δθμιουργία κυκλωμάτων αυτοματιςμοφ με τθ χριςθ λογικϊν πυλϊν (ςφςτθμα
κατάςβεςθσ, ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίου).
2.9 Υροςομοίωςθ απλϊν – ςφνκετων κυκλωμάτων με προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ
ελεγκτζσ.
2.10 Χχεδίαςθ, υλοποίθςθ απλϊν – ςφνκετων κυκλωμάτων με προγραμματιηόμενουσ
λογικοφσ ελεγκτζσ,
2.11 Εφαρμογι ςε βιομθχανικι πόρτα με αλλαγι φοράσ περιςτροφισ – Εφαρμογι ςε
θλεκτρικό κουδοφνι – Εφαρμογι ςε φωτιςμό parking, RO-RO, Εφαρμογι ςε ςυγκρότθμα
λεβιτων, Εφαρμογι ςε βθματικό εξαεριςτιρα, Ζλεγχοσ μεταφοράσ κιβωτίων ςε 2 επίπεδα
λειτουργίασ, διάγραμμα φάςεων – Ωδραυλικι Υρζςα.
2.12 Εφαρμογζσ PLC ςε βοθκθτικά μθχανιματα-εγκαταςτάςεισ πλοίων.
2.13 Ξαταςκευι απλϊν δικτφων υπολογιςτϊν, ςυνδζςεισ θλεκτρικϊν – οπτικϊν ακροδεκτϊν.
ΟΜΑΔΑ 2θ
ΚΑΤΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ
1.1 Χτο εργαςτιριο καυςίμων οι ςπουδαςτζσ κα ζρχονται ςε επαφι με τα είδθ των καυςίμων
και λιπαντικϊν ναυτιλίασ και κα μποροφν, χρθςιμοποιϊντασ απλό τεχνολογικό εξοπλιςμό (test
kits), να προςδιορίηουν μερικζσ κρίςιμεσ ιδιότθτεσ των καυςίμων που παραλαμβάνουν.
1.2 Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
α) Πζτρθςθ ιξϊδουσ καυςίμου ι λιπαντικοφ.
β) Πζτρθςθ ποςότθτασ νεροφ ςτο καφςιμο ι λιπαντικό και προςδιοριςμό αν το νερό είναι
γλυκό ι καλαςςινό.
γ) Πζτρθςθ αλκαλικότθτασ λιπαντικοφ (TBN test).
δ) Πζτρθςθ πυκνότθτασ.
ε) Ωπολογιςμό CCAI.
ςτ) Ζλεγχο ςυμβατότθτασ βαρζων καυςίμων ναυτιλίασ (Combatibility Test).

η) Εφρεςθ ςθμείου ροισ (Pour PointTest).
ΟΜΑΔΑ 3θ
ΨΤΞΘ – ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ – ΑΕΡΙΜΟ
1.1 Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ εκπαίδευςθ ςτισ ψυκτικζσ μθχανζσ ςυντιρθςθσ τροφίμων
και κλιματιςμοφ που ςυναντϊνται ςτα πλοία και λειτουργοφν με μθχανικι ςυμπίεςθ ατμϊν
αλογονοφχου ψυκτικοφ μζςου.
1.2 Φφκμιςθ και ζλεγχοσ των παραμζτρων που αφοροφν ςτισ ςυνκικεσ ενόσ ψυκτικοφ
καλάμου (κερμοκραςία, υγραςία, πίεςθ κ.ά.), κακϊσ και καταγραφι αυτϊν ςε βάςθ
δεδομζνων, ϊςτε να είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ οποιαδιποτε ςτιγμι χρειαςτοφν για
επεξεργαςία ι εκτφπωςθ.
1.3 Αςκιςεισ ψυκτικοφ καλάμου όπωσ εκκζνωςθ και πλιρωςθ με ψυκτικό μζςο – Ανίχνευςθ
διαρροϊν – Οειτουργία με μικρι ποςότθτα ψυκτικοφ μζςου – Επίδραςθ υπόψυξθσυπερκζρμανςθσ – Οειτουργία με μεταβαλλόμενα κερμικά φορτία – Οειτουργία με βλάβθ του
ενόσ ςυμπιεςτι – Οειτουργία με χαμθλι ςτάκμθ λαδιοφ – Οειτουργία με διαφορετικοφσ
τφπουσ εκτονωτικϊν διατάξεων – Απόφραξθ εκτονωτικισ βαλβίδασ – Ξακι λειτουργία
εκτονωτικισ βαλβίδασ – Ωψθλι κερμοκραςία νεροφ ςυμπφκνωςθσ – Αποπάγωςθ ατμοποιθτϊν
– Βλάβθ κερμοςτάτθ – Βλάβθ πρεςοςτάτθ – Βλάβθ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ.
ΟΜΑΔΑ 4θ
1. ΜΕΚ ΙΙ - ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟ
1.1 Φφκμιςθ αντλιϊν υψθλισ πίεςθσ.
1.2 Υεριοδικζσ και ζκτακτεσ ςυντθριςεισ.
1.3 Υρόγραμμα ςυντιρθςθσ.
1.4 Ξαρτζλα ςυντιρθςθσ μθχανιματοσ.
1.5 Οειτουργία Πθχανοςταςίου.
1.6 Ψιρθςθ Θμερολογίου Πθχανοςταςίου.
1.7 Υρογραμματιςμόσ ςυντιρθςθσ – Βιβλίο Χυντιρθςθσ.
1.8 Επικεϊρθςθ κνωδακοφόρου άξονα – ςτροφαλοφόρου άξονα.
1.9 Επικεϊρθςθ εγκατάςταςθσ ατμοφ.
1.10 Επικεϊρθςθ δικτφου πετρελαίου.
1.11 Επικεϊρθςθ δικτφου ελαίου λίπανςθσ.

ΕΝΔΕΙΚΝΤΟΜΕΝΕ ΑΚΘΕΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΜΘΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
1. ΜΕΚ
1.1 Εκκίνθςθ μθχανϊν χωρίσ προκζρμανςθ (cold condition – dead ship).
1.2 Φφκμιςθ αζρα καφςεωσ για τυχόν ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ (air pollution).
1.3 Ζλεγχοσ δυναμοδεικτικϊν διαγραμμάτων, προπορεία, δυςλειτουργίεσ (malfunction).
1.4 Οειτουργία διαχωριςτιρα (separator system).
1.5 Χειριςμοί ζκτακτθσ ανάγκθσ (emergency).
1.6 Σικονομικοί τρόποι εκμετάλλευςθσ λειτουργίασ των μθχανϊν.
1.7 Υροετοιμαςία και λειτουργία ςτροβιλοκίνθτθσ αντλίασ φορτίου (Preparation and operation
of Cargo Turbine).
1.8 Πελζτθ διαγραμμάτων ροπισ ςτρζψθσ ςτροφαλοφόρου.
1.9 Ειςαγωγι βλαβϊν.
1.10 Αξιολόγθςθ.
2. ΒΟΘΘΘΣΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ
2.1 Διαχείριςθ φορτίου – ζρματοσ, ζλεγχοσ αντλιϊν.

2.2 Οειτουργία ςυμπιεςτϊν (υψθλισ – χαμθλισ προτεραιότθτασ, εξατμιςτϊν, ςυςτιματοσ
αηϊτου, λεβιτων.
2.3 Ψυπικζσ διαδικαςίεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του
πλοίου, προετοιμαςία πλοίου για επικεϊρθςθ – δεξαμενιςμό.
2.4 Διαδικαςίεσ διατιρθςθσ του φορτίου κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ, ζλεγχοσ
ατμοςφαιρικισ πίεςθσ και κερμοκραςίασ.
2.5 Υλιρωςθ δεξαμενϊν με άηωτο, ςτζγνωμα δεξαμενϊν.
2.6 Εκκζνωςθ δεξαμενϊν, ςφςτθμα κενοφ – αδρανζσ αζριο, ζλεγχοσ ρφπων.
2.7 Αεριοποίθςθ δεξαμενϊν, ψφξθ δεξαμενϊν.
2.8 Ψεκαςμόσ δεξαμενϊν κατά τθ διάρκεια ταξιδιοφ υπό ζρμα.
2.9 Υροκζρμανςθ δεξαμενϊν, Διαςφνδεςθ δεξαμενϊν, μεταφορά φορτίου – ζρματοσ,
πλιρωςθ δεξαμενϊν φορτίων, ζλεγχοσ ροισ φορτίου – ζρματοσ.
2.10 Ζλεγχοσ μόνωςθσ μεμβράνθσ δεξαμενϊν.
2.11 Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ δεξαμενϊν.
2.12 Διαχείριςθ φορτίου – ζρματοσ κατά τθν άφιξθ – αναχϊρθςθ – διάρκεια ταξιδιοφ, ξζπλυμα
γραμμϊν – δεξαμενϊν, απελευκζρωςθ αερίου.
2.13 Επικοινωνία με το προςωπικό διαχείριςθσ φορτίου – μθχανοςταςίου – γζφυρασ,
επικοινωνία προςωπικοφ πλοίου – ςτακμοφ διαχείριςθσ φορτίου ςτεριάσ.
2.14 Ζλεγχοσ ςτακερότθτασ πλοίου, υπολογιςμοί φορτίου – αναπτυςςόμενων τάςεων –
διατμθματικϊν μετατοπίςεων – ροπϊν κάμψεων – παραμορφϊςεων.
2.15 Ψεχνικζσ οικονομίασ καυςίμου.
2.16 Διαδικαςίεσ αςφαλείασ κατά τθ φόρτωςθ – εκφόρτωςθ φορτίου (πλοίο – τερματικόσ
ςτακμόσ), ζλεγχοσ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ.
2.17 Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (πλοίο – τερματικόσ ςτακμόσ).
2.18 Ειςαγωγι βλαβϊν.
2.19 Αξιολόγθςθ.
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΦΟΡΣΙΟΤ-ΕΡΜΑΣΟ
3.1 Διαχείριςθ φορτίου – ζρματοσ, ζλεγχοσ αντλιϊν.
3.2 Ψυπικζσ διαδικαςίεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ, διαςφνδεςθ δεξαμενϊν, μεταφορά φορτίου
– ζρματοσ, πλιρωςθ δεξαμενϊν φορτίων, ζλεγχοσ ροισ φορτίου – ζρματοσ.
3.3 Υροκζρμανςθ φορτίου. Εκκζνωςθ δεξαμενϊν – Χφςτθμα κενοφ – αδρανζσ αζριο, ζλεγχοσ
ρφπων.
3.4 Διαχείριςθ φορτίου - ζρματοσ κατά τθν άφιξθ – αναχϊρθςθ – διάρκεια ταξιδιοφ, ξζπλυμα
γραμμϊν – δεξαμενϊν.
3.5 Διαχείριςθ διαφορετικϊν τφπων φορτίων.
3.6 Επικοινωνία με το προςωπικό διαχείριςθσ φορτίου – μθχανοςταςίου – γζφυρασ,
επικοινωνία προςωπικοφ πλοίου – ςτακμοφ διαχείριςθσ φορτίου ςτεριάσ.
3.7 Ζλεγχοσ ςτακερότθτασ πλοίου, υπολογιςμοί φορτίου – αναπτυςςόμενων τάςεων –
διατμθματικϊν μετατοπίςεων – ροπϊν κάμψεων – παραμορφϊςεων.
3.8 Ψεχνικζσ οικονομίασ καυςίμου.
3.9 Διαδικαςίεσ αςφαλείασ κατά τθ φόρτωςθ – εκφόρτωςθ φορτίου (πλοίο – τερματικόσ
ςτακμόσ), ζλεγχοσ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ.
3.10 Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (πλοίο – τερματικόσ ςτακμόσ).
3.11 Ειςαγωγι βλαβϊν.
3.12 Αξιολόγθςθ.
4. ΨΤΚΣΙΚΕ – ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ - ΑΕΡΙΜΟ
4.1 Δίκτυα ψυκτικϊν καλάμων.
4.2 Εκτονωτικζσ βαλβίδεσ.
4.3 Εκκίνθςθ ςυμπιεςτϊν.
4.4 Δίκτυα κλιματιςμοφ (air-condition).

4.5 Χυναγερμόσ (alarm) ψυκτικϊν και κλιματιςμοφ (air-condition).
4.6 Εναλλακτικοί ςυνδυαςμοί λειτουργίασ ψυκτικϊν.
4.7 Ειςαγωγι βλαβϊν.
4.8 Αξιολόγθςθ.
5.ΚΑΤΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ
5.1 Σ προςομοιωτισ μθχανοςταςίου μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ.
Πε επζμβαςθ ςτισ παραμζτρουσ του καυςίμου που επθρεάηουν τθν καφςθ, μελετάται θ
επίδραςι τουσ ς’ αυτιν και ςτθν παραγωγι ιςχφοσ μζςω των δυναμοδεικτικϊν
διαγραμμάτων.
5.2 Εάν υπάρχει παράλλθλα και ςφςτθμα προςομοίωςθσ παραλαβισ καυςίμου, κα μποροφςε
να υπάρξει ςυνδυαςμόσ προςομοίωςθσ παραλαβισ και μζςω των test kits προςεγγιςτικόσ
προςδιοριςμόσ βαςικϊν παραμζτρων τοφ υπό παραλαβι καυςίμου.
6. ΑΕ
6.1 Εκκίνθςθ κφριασ μθχανισ τοπικά, από το μθχανοςτάςιο και τθ γζφυρα.
6.2 Χριςθ εςωτερικϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ – Επαλικευςθ εντολϊν.
6.3 Ξινιςεισ κφριασ μθχανισ: Αργι περιςτροφι (Slow turning), Υρόςω (Ahead), Ανάποδα
(Astern), Αναπόδθςθ ανάγκθσ (Crash astern), Χταμάτθμα (Stop), Επιβράδυνςθσ μθχανισ
(Slowdown), Ξράτθςθ μθχανισ (Shutdown), Οειτουργία βαλβίδασ εκτόνωςθσ καυςίμου (Fuel
Puncture Valve).
6.4 Αφξθςθ – Πείωςθ ςτροφϊν κφριασ μθχανισ.
6.5 Αλλαγι ςτροφϊν ςε ζλικα μεταβλθτοφ βιματοσ.
6.6 Υροςομοίωςθ ςυςτιματοσ εκκίνθςθσ κυρίασ μθχανισ διαφόρων καταςκευαςτϊν.
6.7 Ειςαγωγι βλαβϊν.
6.8 Αξιολόγθςθ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 5
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Ειδικοφ Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Θλεκτρολόγων Ε.Ν.
[για πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ-ΣΕΙ)]
ςφμφωνα με τθ ΔΛΕΚΡΘ ΧΩΠΒΑΧΘ STCW 1978, όπωσ τροποποιικθκε
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1
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ΧΩΡΣΟΣ

Πακιματα

Ϊρεσ ανά
Εβδομάδα

Ϊρεσ ανά Ειδικό Ψμιμα
Κεωρία
Εργαςτιριο

Ραυτικά Αγγλικά
Ραυτικι Πθχανολογία
Βοθκθτικά Πθχανιματα Υλοίων
Διεκνείσ κανονιςμοί, Αςφάλεια
Ηωισ & Υεριβάλλοντοσ, Θγεςία Διοίκθςθ
Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ πλοίων
Χυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου
Θλεκτρικζσ Πθχανζσ
Θλεκτρονικά-Επικοινωνίεσ - ΡΘΣ
Υροςομοιωτισ Πθχανοςταςίου –
Εργαςτιρια
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0
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40
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0

40

40
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Σι υποψιφιοι Θλεκτρολόγοι Ε.Ρ., πτυχιοφχοι ΑΕΛ-ΨΕΛ, μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ των
μακθμάτων του κφκλου ςπουδϊν υποβάλλονται ςε εξετάςεισ διάρκειασ 9 εργάςιμων θμερϊν.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΤΛΘ
ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α01
ΡΑΩΨΛΞΑ AΓΓΟΛΞΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΧΩΡΣΟΣ
20 ΚΕΩΦΛΑ
20 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει επαρκι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Χφμβαςθσ STCW
1978, όπωσ τροποποιικθκε, ϊςτε να επιτρζπει ςτον αξιωματικό μθχανισ να χρθςιμοποιεί
μθχανικζσ εκδόςεισ (π.χ. εγχειρίδια μθχανισ) και να εκτελεί τα κακικοντα του αξιωματικοφ
φυλακισ ςτθ μθχανι, περιλαμβανομζνθσ τθσ ικανότθτασ χριςθσ και κατανόθςθσ των
τυποποιθμζνων ναυτικϊν φράςεων επικοινωνίασ (IMO SMCP) του IMO, όπου αυτό απαιτείται και
ανάλογα με τισ περιςτάςεισ.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, ςφςτθμα αναπαραγωγισ ιχου,
εργαςτιριο αγγλικισ γλϊςςασ.
Υαρατθριςεισ:
IMO SMCP: Από το βιβλίο «IMO Ψυποποιθμζνεσ Ραυτικζσ Φράςεισ
Επικοινωνίασ» οι διδάςκοντεσ μποροφν να διδάξουν τα ακόλουκα

α) Αίτθςθ ιατρικισ βοικειασ – Α1/1.3.
β) Ενθμζρωςθ για τθν λειτουργία τθσ κυρίασ μθχανισ – B 1/ 1.9-1.10.
γ) Χειριςμόσ καυςίμων, ζρματοσ, πρόλθψθ μολφνςεωσ – B3 1/3.
Χθμείωςθ: Σι διδάςκοντεσ ςυνιςτάται να χορθγοφν επιπρόςκετεσ ςθμειϊςεισ
με τεχνικι ορολογία που δεν περιλαμβάνεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα από
τεχνικά εγχειρίδια ανάλογα με τθν ειδικότθτα.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
REQUIRED PERFORMANCE: The expected learning outcome is that the student should
1. Describe and explain global trends in shipping; give a presentation on a current issue affecting
seafarers locally; describe measures for ensuring vessel security
2. Comprehend and respond to written and oral communications; analyze problems on board and
suggest appropriate solutions in speech and writing; describe mechanical breakdowns and repairs;
notify appropriate parties of repairs
3. Demonstrate awareness of how cross−cultural issues can affect team work at sea; describe
expected standards of work and behaviour
4. Report recent events; produce written records
5. Give warnings about the potential problems of marine pollution; explain MARPOL regulations
regarding marine protection; describe pollution avoidance procedures
6. Speculate about hypothetical situations; evaluate different perspectives on a problem and
recommend appropriate action; describe emergency response procedures; give instructions to
passengers in the event of an emergency
7. Deduce possible causes of events; establish and explain reasons for breakdowns or faults
Χθμείωςθ: Σι διδάςκοντεσ ςυνιςτάται να χορθγοφν επιπρόςκετεσ ςθμειϊςεισ με τεχνικι
ορολογία που δεν περιλαμβάνεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα από τεχνικά εγχειρίδια ανάλογα με
τθν ειδικότθτα.
Ψεχνικι ορολογία για τθν ειδικότθτα θλεκτρολόγου:
1. Electrical machines, Maintenance.
2. Electrical installations, Maintenance.
3. Networks, Maintenance.
4. Auto control systems, Maintenance.
5. Communications, Maintenance.
6. Navigation equipment, Maintenance.

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α02
NAYTIKH ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΧΩΡΣΟΣ
20 ΚΕΩΦΛΑ
20 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ γνϊςεισ γφρω από τα γενικά χαρακτθριςτικά και τθ λειτουργία των μθχανϊν
εςωτερικισ καφςθσ, των ατμολεβιτων και των ατμοςτροβίλων. Σι γνϊςεισ αυτζσ κα τουσ
βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ των αντίςτοιχων μακθμάτων των επόμενων εξαμινων, κακϊσ και τθσ
λειτουργίασ των μθχανϊν και μθχανθμάτων του πλοίου κατά τθ διάρκεια του πρϊτου
εκπαιδευτικοφ ταξιδιοφ.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ
ορολογίασ.

Πζςα Διδαςκαλίασ

Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
(overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΠΕΦΣΧ Αϋ ΠΘΧΑΡΕΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΞΑΩΧΘΧ (Π.Ε.Ξ.)
1. Ειςαγωγι − Βαςικζσ ζννοιεσ
2. Γενικι περιγραφι εξαρτθμάτων
3. Ξαφςθ − Πθχανιςμοί ζγχυςθσ − Ωπερπλιρωςθ
4. Εκκίνθςθ – Οειτουργία – Ζλεγχοσ
5. Εγκαταςτάςεισ προωςτθρίων μθχανϊν
6. Υθδάλια ‒ Πθχανιματα πθδαλίων
7. Ρζεσ τεχνολογίεσ των Π.Ε.Ξ.
ΠΕΦΣΧ Βϋ ΑΨΠΣΧΨΦΣΒΛΟΣΛ
1. Ειςαγωγι − Βαςικζσ ζννοιεσ
ΠΕΦΣΧ Γϋ ΑΨΠΣΟΕΒΘΨΕΧ
1. Ειςαγωγικζσ γνϊςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α03
ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ ΥΟΣΛΩΡ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΧΩΡΣΟΣ
40 ΚΕΩΦΛΑ
40 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τα βοθκθτικά μθχανιματα, τα δίκτυα και τισ ςυςκευζσ, τθ
λειτουργία τουσ και τθ ςυντιρθςι τουσ ςε όλα τα είδθ πλοίων.
κεωρθτικζσ γνϊςεισ για τθν καταςκευι και λειτουργία των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ φορτίου
πλοίων διαφόρων τφπων (reefer containers, tankers, LNG carriers and chemical carriers).
Υαράλλθλα κα πρζπει να γνωρίηουν τθ λειτουργία των ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και των
εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ. Επιπλζον μζςω του προςομοιωτι διαχείριςθσ φορτίου ζρματοσ κα
είναι ςε κζςθ οι ςπουδαςτζσ να κατανοιςουν τισ ςυνικεισ εργαςίασ άντλθςθσ ςε διάφορουσ
τφπουσ πλοίων.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Υροςομοιωτισ Πθχανοςταςίου –
Εργαςτιρια», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. Χφντομθ περιγραφι των βαςικϊν βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και δικτφων
2. Χωλινεσ και εξαρτιματα δικτφων
3. Αντλίεσ
4. Δίκτυα
5. Εναλλακτιρεσ κερμότθτασ
6. Αεροςυμπιεςτζσ
7. Φυγοκεντρικοί κακαριςτζσ πετρελαίου ‒ ελαίου

8. Αποςτακτιρεσ (βραςτιρεσ)
9. Διαχωριςτζσ πετρελαίου (oily water separators)
10. Χυςκευζσ επεξεργαςίασ λυμάτων
11. Βαροφλκα
12. Γερανοί
13. Εκφόρτωςθ δεξαμενοπλοίων
14. Αεριοφόρα πλοία
15. Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ πλοίων
16. Βιομθχανικι ψφξθ
17. Ξλιματιςμόσ

ΕΛΔΛΞΣ
ΨΠΘΠΑ
ΠΑΚΘΠΑ

ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
Α04

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.

STCW (2010 A III/6) FUNCTION

1

ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ, ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΗΩΘΧ & ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, ΘΓΕΧΛΑΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΧΩΡΣΟΣ
20 ΚΕΩΦΛΑ
20 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και τθ ςχετικι νομοκεςία για τθν
αςφάλεια ηωισ ςτθ κάλαςςα και τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
β) Βαςικι γνϊςθ του I.M.O., των διεκνϊν – εκνικϊν κανονιςμϊν και ςυμβάςεων που αφοροφν ςτθ
ναυτικι αςφάλεια, ςτθ ναυτικι τεχνολογία, ςτθ διευκόλυνςθ των καλάςςιων μεταφορϊν.
Ειδικότερα κα πρζπει να γνωρίηουν τισ ςχετικζσ ςυνκικεσ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ του
καλάςςιου περιβάλλοντοσ, τισ αντιρρυπαντικζσ διαδικαςίεσ και τον απαιτοφμενο ςχετικό
εξοπλιςμό, τθ ςθμαςία των προλθπτικϊν μζτρων για τθν προςταςία του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, ομαδικζσ αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
(overhead projector), DVD – Video.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΠΕΦΣΧ Αϋ: ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ, ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΗΩΘΧ & ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΘΧ ΗΩΘΧ ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΑ ΨΣΩ 1974 ΞΑΛ ΨΣΩ
ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣΩ ΑΩΨΘΧ, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΕ (SOLAS 74).
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΥΣΦΩΓΘ ΦΩΥΑΡΧΘΧ ΑΥΣ ΥΟΣΛΑ ΨΣΩ 1973 ΞΑΛ ΨΣΩ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣΩ
ΑΩΨΘΧ ΨΣΩ 1978, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΑΡ (MARPOL 73/78)
ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΕΧ ΔΘΟΩΧΕΛΧ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΩΡ ΔΛΕΚΡΩΡ ΞΑΡΣΡΩΡ ΩΓΕΛΑΧ
ΔΛΕΚΡΘΧ ΞΩΔΛΞΑΧ ΑΧΦΑΟΣΩΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΟΣΛΩΡ (I.S.M. CODE)
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΥΦΣΨΩΥΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, ΕΞΔΣΧΘΧ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΦΘΧΘΧ
ΦΩΟΑΞΩΡ ΨΩΡ ΡΑΩΨΛΞΩΡ, 1978, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΕ (STCW)
ΕΚΡΛΞΘ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΧΧΕΨΛΞΘ ΠΕ ΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΩΡ ΔΛΕΚΡΩΡ ΧΩΠΦΩΡΛΩΡ ΞΑΛ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
ΑΟΟΕΧ ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΡΚΘΞΕΧ
ΠΕΦΣΧ Βϋ: ΘΓΕΧΛΑ & ΔΛΣΛΞΘΧΘ
1. Θγεςία
2. Διοίκθςθ
3. Θγεςία και Διοίκθςθ ςτο περιβάλλον του πλοίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1+2
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α05
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΟΣΛΩΡ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΧΩΡΣΟΣ
40 ΚΕΩΦΛΑ
40 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει:
α) Nα γνωρίηουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ για εργαςία ςτα θλεκτρολογικά ςυςτιματα επί του
πλοίου ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ διαδικαςίασ αςφαλοφσ απομόνωςθσ θλεκτρολογικοφ
εξοπλιςμοφ που απαιτείται πριν επιτραπεί ςτο προςωπικό να εργαςτεί ςε τζτοιο εξοπλιςμό.
β) Nα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εξοπλιςμοφ θλεκτρολογικϊν
ςυςτθμάτων, πινάκων διακοπτϊν.
γ) Nα ζχουν τθν ικανότθτα εντοπιςμοφ θλεκτρικϊν δυςλειτουργιϊν ‒ περιοχισ βλαβϊν και μζτρων
πρόλθψθσ ηθμιϊν.
δ) Nα ζχουν τθν ικανότθτα για πραγματοποίθςθ δοκιμϊν και μετριςεων θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ,
δοκιμϊν εξοπλιςμοφ ςυςκευϊν προςταςίασ.
ε) Nα ζχουν τθ δυνατότθτα ερμθνείασ θλεκτρικϊν διαγραμμάτων.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Υροςομοιωτισ Πθχανοςταςίου –
Εργαςτιρια», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υρακτικι εξάςκθςθ, πίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. Βαςικοί παράμετροι, διαδικαςίεσ και επίδραςθ περιβάλλοντοσ
2. Ξαλϊδια
3. Απαιτιςεισ αςφαλοφσ εργαςίασ ςε θλεκτρολογικό εξοπλιςμοφ επί του πλοίου
4. Διανομι ‒ Υίνακεσ διανομισ
6. Χυντονιςμόσ των προςταςιϊν
7. Διαςφνδεςθ ‒ αποςφνδεςθ πινάκων διανομισ
5. Θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ SHIPTOSHORE
6. Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθ ναυτιλία
7. Ανίχνευςθ θλεκτρικϊν ςφαλμάτων, διάγνωςθ τθσ κζςθσ τθσ βλάβθσ, μζτρα για τθν αποφυγι
ηθμιϊν
8. Χυντιρθςθ και επιςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, πινάκων διανομισ και θλεκτρικϊν
ςυςτθμάτων ςυνεχοφσ ρεφματοσ
9. Ψεχνικά εγχειρίδια
10. Ερμθνεία ςχεδίων
11. Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ καταςτρϊματοσ
12. Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ Γερανοί – Ξρζνια
13. Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ Reefer Containers
14. Χυςτιματα φορτίου ςε δεξαμενόπλοια
15. Ανελκυςτιρεσ
16. Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ εςτιατορίου
17. Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ πλυντθρίου
18. Χυςτιματα αςφαλείασ και ςυναγερμοφ
19. Χυςτιματα φωτιςμοφ
20. Βελτίωςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ
21. Αςφάλεια και επείγουςεσ διαδικαςίεσ

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1+2
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α06
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΩΨΣΠΑΨΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΧΩΡΣΟΣ
40 ΚΕΩΦΛΑ
40 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Γνϊςθ για τα ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου, τθ ςθμαςία τουσ και τθν ιςτορικι εξζλιξι τουσ.
β) Γνϊςθ για τισ βαςικζσ αρχζσ των Χ.Α.Ε. και τα βαςικά τμιματά τουσ.
γ) Γνϊςθ ςχετικά με τουσ ελεγκτζσ που χρθςιμοποιοφνται.
δ) Ρα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εξοπλιςμοφ δικτφων υπολογιςτϊν.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Υροςομοιωτισ Πθχανοςταςίου –
Εργαςτιρια», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. Αυτόματοσ ζλεγχοσ ‒ Ψεχνολογία ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου
2. Τργανα, alarm και ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ
3. Επενεργθτζσ
4. Οειτουργία, προγραμματιςμόσ, δοκιμζσ απόδοςθσ ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ, ςυςτθμάτων
αυτομάτου ελζγχου και προςτατευτικϊν ςυςκευϊν
5. Θλεκτροχδραυλικά – θλεκτροπνευματικά ςυςτιματα
6. Εφαρμογζσ πνευματικϊν ςυςτθμάτων ςτα πλοία
7. Εφαρμογζσ υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ςτα πλοία
8. Χυςτιματα ελζγχου κυρίασ μθχανισ προωςτιριασ εγκατάςταςθσ
9. Χυςτιματα ελζγχου βοθκθτικϊν μθχανθμάτων
10. Χυντιρθςθ και διόρκωςθ των ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου τθσ κυρίασ μθχανισ και των
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων
11. Ξαταςκευι και χριςθ δικτφων υπολογιςτϊν ςτα πλοία
12. Χυςτιματα γζφυρασ, μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1+2
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α07
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΧΩΡΣΟΣ
40 ΚΕΩΦΛΑ
40 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει::
α)Ρα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εξοπλιςμοφ θλεκτρολογικοφ
ςυςτιματοσ, θλεκτρικϊν μθχανϊν, μεταςχθματιςτϊν και θλεκτρικά ςυςτθμάτων – εξοπλιςμοφ ΑC.
β)Ρα ζχουν τθν ικανότθτα εντοπιςμοφ θλεκτρικϊν δυςλειτουργιϊν ‒ περιοχισ βλαβϊν και μζτρων
πρόλθψθσ ηθμιϊν.
γ)Ρα ζχουν τθν ικανότθτα για πραγματοποίθςθ δοκιμϊν και μετριςεων θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ.
δ) Ρα γνωρίηουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ για εργαςία ςε θλεκτρολογικά ςυςτιματα που

λειτουργοφν με τάςεισ > 1000 V.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Υροςομοιωτισ Πθχανοςταςίου –
Εργαςτιρια», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. DC μθχανζσ
2. Σδιγθςθ DC κινθτιρων
3. Πεταςχθματιςτζσ
4. Αςφγχρονεσ μθχανζσ
5. Σδιγθςθ AC κινθτιρων
6. Χφνδεςθ – παραλλθλιςμόσ γεννθτριϊν, κατανομι φορτίων, εναλλαγι γεννθτριϊν
7. Υροςταςία γεννθτριϊν
8. Χυντιρθςθ γεννθτριϊν ‒ κινθτιρων
9. Ψεχνολογία υψθλϊν τάςεων
10. Ξίνδυνοι και προφυλάξεισ που απαιτοφνται για τθ λειτουργία ςυςτθμάτων ιςχφοσ πάνω από
τα 1.000 Volts
11. Αςφάλεια και τεχνολογία μετριςεων υψθλισ τάςθσ
12. Αςφαλι λειτουργία και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων υψθλϊν τάςεων
13. Θλεκτρικι πρόωςθ πλοίου, θλεκτρικοί κινθτιρεσ και ςυςτιματα ελζγχου
14. Ειδικζσ μθχανζσ

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1+2
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α08
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ –ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ - ΡΘΣ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΧΩΡΣΟΣ
40 ΚΕΩΦΛΑ
40 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει
α) Nα γνωρίηουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ για εργαςία ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα επί του
πλοίου.
β) Nα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εξοπλιςμοφ θλεκτρονικοφ.
γ) Nα ζχουν τθν ικανότθτα εντοπιςμοφ θλεκτρονικϊν δυςλειτουργιϊν, περιοχισ βλαβϊν και
μζτρων πρόλθψθσ ηθμιϊν.
δ) Ρα ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ ενδοεπικοινωνίεσ και με τα
ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα επικοινωνιϊν του πλοίου.
ε) Ρα ζχουν αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τθ λειτουργία και τον τρόπο
ςυντιρθςθσ – επιδιορκϊςεων των ναυτιλιακϊν θλεκτρονικϊν οργάνων.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Υροςομοιωτισ Πθχανοςταςίου –
Εργαςτιρια», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
1. Θλεκτρονικά και θλεκτρονικά ιςχφοσ
2. Ανορκωτζσ
3. Πετατροπείσ
4. Ενιςχυτζσ
5. Ξαταςκευι – ςφνδεςθ εξαρτθμάτων
6.Αυτόματο τθλεφωνικό κζντρο
7. Ψθλεφωνικό ςφςτθμα ανάγκθσ – ςφςτθμα μεγαφωνικισ
8. Talkback –Χφςτθμα εςωτερικισ επικοινωνίασ
9. Δθμόςιο τθλεφωνικό ςφςτθμα (PA)
10. UHF επικοινωνίεσ
11. Χυντιρθςθ ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν πλοίου
12. Βαςικά τθσ ναυςιπλοΐασ
13. Φαντάρ (Radar)
14. Global Navigation Satellite Systems
15. Χυςτιματα αδρανοφσ ναυςιπλοΐασ (Inertial Navigation System)
16. Γυροςκοπικζσ πυξίδεσ
17. Δρομόμετρα (SpeedLogs)
18. Βυκόμετρα (Echo sounder Systems)
19. Αυτόματοι πιλότοι (Marine Autopilots) – Αυτόματα πθδάλια – Χυςτιματα πθδαλιουχιςεωσ
20. Voyage Data Recorders, φϊτα ναυςιπλοΐασ, φϊτα ζρευνασ-διάςωςθσ, κόρνεσ πλοίου και
ςυςτιματα παραγωγισ ςθμάτων ιχου, ανιχνευτζσ ταχφτθτασ ανζμου – ανεμοδείκτθσ ‒
ανεμόμετρο
21. Ωπόλοιπα ςυςτιματα

ΕΛΔΛΞΣ
ΥΨΩΧΛΣΩΧΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
2
ΨΠΘΠΑ
ΑΕΛ - ΨΕΛ
ΠΑΚΘΠΑ
Α09
ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ – ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΧΩΡΣΟΣ
40 ΚΕΩΦΛΑ
0
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
40
Χκοπόσ – Χτόχοι
Για τθ βζλτιςτθ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν και μζγιςτθ αξιοποίθςθ του εργαςτθριακοφ
εξοπλιςμοφ προτείνεται όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τισ υποδομζσ κάκε Χχολισ, θ δθμιουργία 5
ομάδων εργαςτθρίων.
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Λκανότθτα να χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό οξυγονοκόλλθςθσ και κοπισ, εξοπλιςμό
θλεκτροςυγκόλλθςθσ.
β) Λκανότθτα να επιςκευάηουν μθχανζσ, βοθκθτικά μθχανιματα και ςυςκευζσ.
γ) Λκανότθτα να πραγματοποιοφν θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ και μετριςεισ.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υρακτικι εξάςκθςθ, πίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ,
εργαςτιρια διαφόρων μακθμάτων.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ με κζματα πολλαπλισ επιλογισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΣΠΑΔΑ 1θ
ΦΟΣΓΣΧΕΛΦΛΧΨΘΦΛΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΧΩΓΞΣΟΟΘΨΘΦΛΣ

ΣΠΑΔΑ 2θ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΕΛΣ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ – ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ - ΧΑΕ
ΣΠΑΔΑ 3θ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΕΛΣ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ – ΘΟ. ΠΘΧΑΡΕΧ
ΣΠΑΔΑ 4θ
ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣ
ΣΠΑΔΑ 5θ
ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ (ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ – ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ ‒
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΟΣΛΩΡ – ΧΑΕ – ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ – ΔΛΞΨΩΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ)

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 6
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Ειδικοφ Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ υποψθφίων Θλεκτρολόγων Ε.Ν.
(για αποφοίτουσ ΕΠΑΛ-ΙΕΚ)
ςφμφωνα με τθ ΔΛΕΚΡΘ ΧΩΠΒΑΧΘ STCW 1978, όπωσ τροποποιικθκε
α/α

1
2
3
4
5

STC
W
fct
1
1
1+2
1+2
1+2

6

3

7

1

8

1+2

9
2
10
1+2
11
1
12
2
ΧΩΡΣΟΣ

Αϋ ΞΩΞΟΣΧ
Πακιματα

Ϊρεσ ανά
Εβδομάδα

Ϊρεσ ανά Ξφκλο
Κεωρία Εργαςτιριο

Ραυτικά Αγγλικά
Βοθκθτικά Πθχανιματα
Επικοινωνίεσ
Ψθφιακά Χυςτιματα
Κεωρία Θλεκτρικϊν κυκλωμάτων
Διεκνείσ κανονιςμοί, Αςφάλεια
Ηωισ & Υεριβάλλοντοσ, Θγεςία Διοίκθςθ
Ραυτικι Πθχανολογία
Θλεκτρικζσ
Εγκαταςτάςεισ
Υλοίων Λ
Θλεκτρολογικό Χχζδιο
Χυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου Λ
Θλεκτρονικά
Θλεκτρολογείο – Εργαςτιρια Λ

2
3
2
3
4

30
45
30
45
60

0
0
0
0
0

Γενικό
Χφνολο
ωρϊν
30
45
30
45
60

2

30

0

30

2

30

0

30

3

45

0

45

3
2
4
5
35

0
30
60
0
405

45
0
0
75
120

45
30
60
75
525

α/α

STCW
Bϋ ΞΩΞΟΣΧ
fct
Πακιματα

1

1+2

2

1+2

3

1+2

4

1+2

5

1

6

1+2

7
8

2
1+2

9

1+2

10
2
ΧΩΡΣΟΣ

Ψεχνολογία
Ωψθλϊν
Ψάςεων
Υλοίων
Θλεκτρικζσ Πθχανζσ
Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ Υλοίων
ΛΛ
Χυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου ΛΛ
Ειδικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ
πλοίων
Χυςτιματα Ελζγχου Γζφυρασ Πθχανοςταςίου
Ραυτιλιακά Θλεκτρονικά Τργανα
Χυςτιματα παραγωγισ - κίνθςθσ
Ωδραυλικά
–
Υνευματικά
Χυςτιματα
Θλεκτρολογείο – Εργαςτιρια ΛΛ

Ϊρεσ ανά
Εβδομάδα

Ϊρεσ ανά Ξφκλο
Κεωρία Εργαςτιριο

Γενικό
Χφνολο
ωρϊν

2

30

0

30

5

75

0

75

5

75

0

75

4

60

0

60

2

30

0

30

2

30

0

30

3
4

45
60

0
0

45
60

3

45

0

45

5
35

0
450

75
75

75
525

Σι υποψιφιοι Θλεκτρολόγοι Ε.Ρ., απόφοιτοι ΕΥΑΟ-ΛΕΞ, μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ των
μακθμάτων κάκε κφκλου ςπουδϊν υποβάλλονται ςε εξετάςεισ διάρκειασ 12 και 10 εργάςιμων
θμερϊν για τον Αϋ και Βϋ κφκλο ςπουδϊν αντίςτοιχα.

Αϋ ΚΤΚΛΟ
ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ. ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α01
NAYTIKA AΓΓΟΛΞΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει επαρκι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Χφμβαςθσ STCW
2010, ϊςτε να επιτρζπει ςτον θλεκτρολόγο αξιωματικό να χρθςιμοποιεί θλεκτρολογικζσθλεκτρονικζσ εκδόςεισ και να εκτελεί τα κακικοντα του αξιωματικοφ φυλακισ ςτθ μθχανι,
περιλαμβανομζνθσ τθσ ικανότθτασ χριςθσ και κατανόθςθσ των τυποποιθμζνων ναυτικϊν φράςεων
επικοινωνίασ (IMO SMCP) του IMO, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα με τισ περιςτάςεισ.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ.
Διδαςκαλίασ
Χθμείωςθ: Σι διδάςκοντεσ ςυνιςτάται να χορθγοφν επιπρόςκετεσ ςθμειϊςεισ με
τεχνικι ορολογία.
Ψεχνικι ορολογία για τθν ειδικότθτα θλεκτρολόγου
Workshop ‒Measuring ‒Test Tools.
Marine electrical installations, electrical machines operation, repairs
Electrical installations, operation, repairs.
Networks, operation, repairs.
Auto control systems, operation, repairs.
Communications, operation, repairs.
Navigation equipment, operation, repairs
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, ςφςτθμα αναπαραγωγισ ιχου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
REQUIRED PERFORMANCE:
The expected learning outcome is that the student should…
Ask for and give personal data
Describe crew roles and routines
Name types of vessels; describe parts of a vessel
Describe the location and purpose of safety equipment
Name positions on board; ask for and give directions on board and ashore
Describe routine operations on board; understand standard engine orders
Understand commands in emergency situations on board
Compare vessel details; describe equipment
Describe visitors on board
Explain personal injuries at sea; request medical assistance
Check task completion in routine operations; VHF communications regarding bunkering
Produce external written and spoken communications to request and give advice

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α02
ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
3
ΞΩΞΟΣΩ
45 ΚΕΩΦΛΑ
45 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0

Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τα βοθκθτικά μθχανιματα, τα δίκτυα και τισ ςυςκευζσ,
τθ λειτουργία τουσ και τθ ςυντιρθςι τουσ ςε όλα τα είδθ πλοίων. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν
πρακτικι εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια Λ», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των
εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Χφντομθ περιγραφι των βαςικϊν βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και δικτφων
Χωλινεσ και εξαρτιματα δικτφων
Αντλίεσ
Δίκτυα
Εναλλακτιρεσ κερμότθτασ
Αεροςυμπιεςτζσ
Φυγοκεντρικοί κακαριςτζσ πετρελαίου ‒ ελαίου
Αποςτακτιρεσ (βραςτιρεσ)
Διαχωριςτζσ πετρελαίου (oilywaterseparators)
Χυςκευζσ επεξεργαςίασ λυμάτων
Βαροφλκα
Γερανοί
Υθδάλια ‒ Πθχανιματα πθδαλίων
Υροςομοιωτισ μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ. ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α03
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει γνϊςεισ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ ενδοεπικοινωνίεσ και με τα ολοκλθρωμζνα
ςυςτιματα επικοινωνιϊν του πλοίου. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο
μάκθμα «Θλεκτρολογείο – Εργαςτιρια Λ», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν
ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου, προςομοιωτισ γζφυρασ, προςομοιωτισ GMDSS.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Αυτόματο τθλεφωνικό κζντρο
Ψθλεφωνικό ςφςτθμα ανάγκθσ – ςφςτθμα μεγαφωνικισ

Talkback –Χφςτθμα εςωτερικισ επικοινωνίασ
Δθμόςιο τθλεφωνικό ςφςτθμα (PA)
UHF επικοινωνίεσ
Χυντιρθςθ ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν πλοίου
Οιψθ και μετάδοςθ μθνυμάτων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α04
ΨΘΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
3
ΞΩΞΟΣΩ
45 ΚΕΩΦΛΑ
45 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει επαρκείσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςτθν άλγεβρα Boole, ςτα λογικά
κυκλϊματα, ςτθν κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ ςθμάτων, ςτθ μετατροπι ςθμάτων από
αναλογικά ςε ψθφιακά και αντιςτρόφωσ. Ψουσ παρζχει γνϊςθ και εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία
των δικτφων υπολογιςτϊν, ϊςτε να μποροφν να τισ αξιοποιοφν ςτα πλοία ςε διάφορεσ ναυτιλιακζσ
εφαρμογζσ. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο –
Εργαςτιρια Λ», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Ψθφιακά ςυςτιματα
Ψθφιακόσ ζλεγχοσ ςυςτιματα
Ξφρια χαρακτθριςτικά τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α05
ΚΕΩΦΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΞΩΞΟΣΧ
60
ΚΕΩΦΛΑ 60 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ γφρω απ’ τον θλεκτριςμό και τισ εφαρμογζσ του, για
το ςυνεχζσ − εναλλαςςόμενο ρεφμα, τα θλεκτρικά πεδία − πυκνωτζσ, τον θλεκτρομαγνθτιςμό, τθν
θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι και τα όργανα μετριςεων. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι
εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο – Εργαςτιρια Λ», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των
εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ, εργαςτιριο.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ
ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.

Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ

Γραπτζσ εξετάςεισ.

Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Βαςικζσ ζννοιεσ και νόμοι
Αγωγιμότθτα
Αγωγοί
Ωπεραγωγοί
Παγνθτικά υλικά
Ξυκλϊματα ςυνεχοφσ ρεφματοσ
Θλεκτρικό πεδίο ‒ Υυκνωτζσ
Παγνθτιςμόσ και θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι
Ξυκλϊματα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ
Ξαταςκευι και λειτουργία του θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ μετριςεων και δοκιμϊν
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΨΠΘΠΑ

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 3
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ, ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΗΩΘΧ & ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, ΘΓΕΧΛΑΠΑΚΘΠΑ
Α06
ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και τθ ςχετικι νομοκεςία για τθν
αςφάλεια ηωισ ςτθ κάλαςςα και τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
β) Βαςικι γνϊςθ του I.M.O., των διεκνϊν – εκνικϊν κανονιςμϊν και ςυμβάςεων που αφοροφν ςτθ
ναυτικι αςφάλεια, ςτθ ναυτικι τεχνολογία, ςτθ διευκόλυνςθ των καλάςςιων μεταφορϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, ομαδικζσ αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
(overhead projector), DVD – Video.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΠΕΦΣΧ Αϋ: ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ, ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΗΩΘΧ & ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΨΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΘΧ ΗΩΘΧ ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΑ ΨΣΩ 1974 ΞΑΛ ΨΣΩ
ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣΩ ΑΩΨΘΧ, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΕ (SOLAS 74).
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΥΣΦΩΓΘ ΦΩΥΑΡΧΘΧ ΑΥΣ ΥΟΣΛΑ ΨΣΩ 1973 ΞΑΛ ΨΣΩ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣΩ
ΑΩΨΘΧ ΨΣΩ 1978, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΑΡ (MARPOL 73/78)
ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΕΧ ΔΘΟΩΧΕΛΧ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΩΡ ΔΛΕΚΡΩΡ ΞΑΡΣΡΩΡ ΩΓΕΛΑΧ
ΔΛΕΚΡΘΧ ΞΩΔΛΞΑΧ ΑΧΦΑΟΣΩΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΟΣΛΩΡ (I.S.M. CODE)
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΥΦΣΨΩΥΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, ΕΞΔΣΧΘΧ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΦΘΧΘΧ
ΦΩΟΑΞΩΡ ΨΩΡ ΡΑΩΨΛΞΩΡ, 1978, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΕ (STCW)
ΕΚΡΛΞΘ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΧΧΕΨΛΞΘ ΠΕ ΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΩΡ ΔΛΕΚΡΩΡ ΧΩΠΦΩΡΛΩΡ ΞΑΛ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
ΑΟΟΕΧ ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΡΚΘΞΕΧ
ΠΕΦΣΧ Βϋ: ΘΓΕΧΛΑ & ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΘΓΕΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΘΓΕΧΛΑ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΧΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΣΩ ΥΟΣΛΣΩ

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α07
NAYTIKH ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ γνϊςεισ γφρω από τα γενικά χαρακτθριςτικά και τθ λειτουργία των μθχανϊν
εςωτερικισ καφςθσ, των ατμολεβιτων και των ατμοςτροβίλων.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ
ορολογίασ.
Πζςα Διδαςκαλίασ Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
(overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Ειςαγωγι − Βαςικζσ ζννοιεσ Π.Ε.Ξ.
Γενικι περιγραφι εξαρτθμάτων
Ξαφςθ − Πθχανιςμοί ζγχυςθσ − Ωπερπλιρωςθ
Aτμοςτρόβιλοι
Οζβθτεσ
Ξατάταξθ των ναυτικϊν ατμολζβθτων ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α08
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΟΣΛΩΡ Λ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
3
ΞΩΞΟΣΩ
45 ΚΕΩΦΛΑ
45 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει γνϊςεισ και τεχνικζσ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των πλοίων,
να αναγνωρίηουν τα διακοπτικά μζςα προςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται τόςο για τθν προςταςία
του υλικοφ όςο και των χρθςτϊν και παράλλθλα να ζχουν τθ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ βλαβϊν
ςε μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ, οι οποίεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ομαλι λειτουργία του
πλοίου.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υρακτικι εξάςκθςθ, πίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Βαςικοί παράμετροι, διαδικαςίεσ και επίδραςθ περιβάλλοντοσ
Διθλεκτρικά υλικά
Ξαλϊδια
Ωπολογιςμοί βραχυκυκλωμάτων
Απαιτιςεισ αςφαλοφσ εργαςίασ ςε θλεκτρολογικό εξοπλιςμοφ επί του πλοίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α09
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
3
ΞΩΞΟΣΩ
45 ΚΕΩΦΛΑ
0
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
45
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει γνϊςεισ, με τισ οποίεσ κα είναι ικανοί να λαμβάνουν τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
από θλεκτρολογικά-θλεκτρονικά ςχζδια, που ζχουν ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και
τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ. Εφόςον παραςτεί ανάγκθ, κα μποροφν επίςθσ να δθμιουργοφν ςχζδια
ικανοποιθτικοφ επιπζδου για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Επιπλζον, κα πρζπει να
γνωρίηουν τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ, οι οποίεσ κα τουσ προςδϊςουν μζγιςτο κζρδοσ από τθ
μεταγενζςτερθ εμπειρία τουσ.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, ςχεδιαςτιρια.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ (ςχζδιο).
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Γραφικά ςφμβολα
Χχζδια
Ψεχνικά εγχειρίδια
Ερμθνεία ςχεδίων

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α10
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΩΨΣΠΑΨΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ Λ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Γνϊςθ για τα ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου, τθ ςθμαςία τουσ και τθν ιςτορικι εξζλιξι τουσ.
β) Γνϊςθ για τισ βαςικζσ αρχζσ των Χ.Α.Ε. και τα βαςικά τμιματά τουσ.
γ) Γνϊςθ ςχετικά με τουσ ελεγκτζσ που χρθςιμοποιοφνται.
Επιπλζον θ φλθ τουσ παρζχει τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ για τθ ςφγχρονθ κεωρία του ψθφιακοφ
ελζγχου και τουσ προγραμματιηόμενουσ ελεγκτζσ P.L.C..
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο – Εργαςτιρια I»,
κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Αυτόματοσ ζλεγχοσ ‒ Ψεχνολογία ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου

Υρογραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ
Πικροελεγκτζσ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Υροςομοιωτισ μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ. ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION
1
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α11
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΞΩΞΟΣΩ
60 ΚΕΩΦΛΑ
60 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ γφρω από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ θλεκτρονικισ
επιςτιμθσ και τθν εξζλιξι τθσ, τουσ θμιαγωγοφσ και τισ διόδουσ, τα τρανηίςτορ, τα θλεκτρονικά
ιςχφοσ, τουσ μετατροπείσ, τουσ ενιςχυτζσ προκειμζνου να μποροφν ςτθ ςυνζχεια να εφαρμοςτοφν
ςτα πλοία. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο –
Εργαςτιρια I», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Θμιαγωγοί
Θλεκτρονικά και θλεκτρονικά ιςχφοσ
Ανορκωτζσ
Πετατροπείσ
Ωγροί κρφςταλλοι
Ενιςχυτζσ
Ξαταςκευι – ςφνδεςθ εξαρτθμάτων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ. ΞΩΞΟΣΧ
Αϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Α12
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΕΛΣ – ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ Λ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
5
ΞΩΞΟΣΩ
75 ΚΕΩΦΛΑ
0
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
75
Χκοπόσ – Χτόχοι
Για τθ βζλτιςτθ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν και μζγιςτθ αξιοποίθςθ του εργαςτθριακοφ
εξοπλιςμοφ προτείνεται όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τισ υποδομζσ κάκε Χχολισ, θ δθμιουργία 5
ομάδων εργαςτθρίων.
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει ικανότθτα να πραγματοποιοφν θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ και μετριςεισ, να ςχεδιάηουν
και να ερμθνεφουν θλεκτρολογικά ςχζδια.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υρακτικι εξάςκθςθ, πίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ,

εργαςτιρια διαφόρων μακθμάτων.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσεξετάςεισ με κζματα πολλαπλισ επιλογισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΣΠΑΔΑ 1θ
ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ – ΒΣΘΚΘΨΛΞΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ
ΣΠΑΔΑ 2θ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΜΕΧ - ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ
ΣΠΑΔΑ 3θ
ΨΘΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΣΠΑΔΑ 4θ
ΚΕΩΦΛΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ
ΣΠΑΔΑ 5θ
ΧΑΕ Λ

Βϋ ΚΤΚΛΟ
ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β01
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΩΨΘΟΩΡ ΨΑΧΕΩΡ ΥΟΣΛΩΡ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει γνϊςεισ και τεχνικζσ ςχετικζσ με τθ χριςθ τάςεων μεγαλφτερων των 1000 V.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υρακτικι εξάςκθςθ, Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Ψεχνολογία υψθλϊν τάςεων
Ξίνδυνοι και προφυλάξεισ που απαιτοφνται για τθ λειτουργία ςυςτθμάτων ιςχφοσ πάνω από τα
1.000 Volts
Αςφάλεια και τεχνολογία μετριςεων
Αςφαλι λειτουργία και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων υψθλϊν τάςεων

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
B02
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
5
ΞΩΞΟΣΩ
75 ΚΕΩΦΛΑ
75 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τισ αρχζσ του θλεκτρομαγνθτιςμοφ, τισ
θλεκτρικζσ μθχανζσ και τισ αρχζσ λειτουργίασ τουσ, τουσ μεταςχθματιςτζσ, τισ μθχανζσ ςυνεχοφσ
ρεφματοσ και τισ αςφγχρονεσ μθχανζσ. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο
μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια ΛI», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν
ταξιδιϊν.

Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Βαςικζσ αρχζσ των θλεκτρικϊν μθχανϊν
DC μθχανζσ
Σδιγθςθ DC κινθτιρων
Πεταςχθματιςτζσ
Αςφγχρονεσ μθχανζσ
Σδιγθςθ AC κινθτιρων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
ΧΧΣΟΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β03
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΟΣΛΩΡ ΛΛ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
5
ΞΩΞΟΣΩ
75 ΚΕΩΦΛΑ
75 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει γνϊςεισ και τεχνικζσ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των πλοίων,
να αναγνωρίηουν τα διακοπτικά μζςα προςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ κλαςικζσ θλεκτρικζσ
εγκαταςτάςεισ τόςο για τθν προςταςία του υλικοφ όςο και των χρθςτϊν και παράλλθλα να ζχουν
τθ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςε μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ, οι οποίεσ παίηουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ομαλι λειτουργία του πλοίου. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι
εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια ΛI», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των
εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Διανομι ‒ Υίνακεσ διανομισ
Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθ διανομι ιςχφοσ
Χυντονιςμόσ των προςταςιϊν
Διαςφνδεςθ ‒ αποςφνδεςθ πινάκων διανομισ
Θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ SHIPTOSHORE
Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτθ ναυτιλία
Ανίχνευςθ θλεκτρικϊν ςφαλμάτων, διάγνωςθ τθσ κζςθσ τθσ βλάβθσ, μζτρα για τθν αποφυγι
ηθμιϊν
Χυντιρθςθ και επιςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, πινάκων διανομισ και θλεκτρικϊν
ςυςτθμάτων ςυνεχοφσ ρεφματοσ
Θλεκτρονικά και θλεκτρικά ςυςτιματα ςε εφφλεκτο-εκρθκτικό περιβάλλον
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Υροςομοιωτισ μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β04
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΩΨΣΠΑΨΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΛΛ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΞΩΞΟΣΩ
60 ΚΕΩΦΛΑ
60 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Γνϊςεισ ςχετικζσ με τα αιςκθτιρια κζςθσ, ςτάκμθσ πίεςθσ, κερμοκραςίασ, φωτεινότθτασ, ροισ,
ιξϊδουσ, ατμοφ και τον τρόπο μζτρθςθσ των προθγοφμενων μεγεκϊν.
β) Γνϊςεισ ςχετικζσ με τισ ςυνδεςμολογίεσ του κλαςικοφ αυτοματιςμοφ.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια ΛI»,
κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Τργανα, alarm και ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ
Επενεργθτζσ
Οειτουργία, προγραμματιςμόσ, δοκιμζσ απόδοςθσ ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ, ςυςτθμάτων
αυτομάτου ελζγχου και προςτατευτικϊν ςυςκευϊν
Εφαρμογζσ κλαςικοφ αυτοματιςμοφ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΧΧΣΟΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β05
ΕΛΔΛΞΕΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΟΣΛΩΡ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει γνϊςεισ και τεχνικζσ ςχετικζσ με τισ εςωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των πλοίων.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν ζμπρακτθ εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια ΛΛ»
κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Εξοπλιςμόσ καταςτρϊματοσ
Γερανοί – Ξρζνια
Reefer Containers
Χυςτιματα φορτίου ςε δεξαμενόπλοια

Ανελκυςτιρεσ
Εξοπλιςμόσ εςτιατορίου
Εξοπλιςμόσ πλυντθρίου
Χυςτιματα αςφαλείασ και ςυναγερμοφ
Χυςτιματα φωτιςμοφ
Βελτίωςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ
Αςφάλεια και επείγουςεσ διαδικαςίεσ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β06
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΓΕΦΩΦΑΧ - ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
2
ΞΩΞΟΣΩ
30 ΚΕΩΦΛΑ
30 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία των δικτφων υπολογιςτϊν, ϊςτε να μποροφν να
αξιοποιοφν αυτζσ μζςα ςτα πλοία ςε διάφορεσ ναυτιλιακζσ εφαρμογζσ. Υαράλλθλα κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει επαρκείσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ πάνω ςτθ λειτουργία των
ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ελζγχου γζφυρασ και μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Πζςα Διδαςκαλίασ Υρακτικι εξάςκθςθ, πίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Ξαταςκευι και χριςθ δικτφων υπολογιςτϊν ςτα πλοία
Χυςτιματα γζφυρασ, μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β07
ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
3
ΞΩΞΟΣΩ
45 ΚΕΩΦΛΑ
45 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τθ λειτουργία και τον τρόπο ςυντιρθςθσ –
επιδιορκϊςεων των ναυτιλιακϊν θλεκτρονικϊν οργάνων. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι
εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο – Εργαςτιρια ΛΛ», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των
εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ, εργαςτιριο, προςομοιωτισ
γζφυρασ, προςομοιωτισ GMDSS.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ

Βαςικά τθσ ναυςιπλοΐασ
Φαντάρ (Radar)
Global Navigation Satellite Systems
Χυςτιματα αδρανοφσ ναυςιπλοΐασ (Inertial Navigation System)
Γυροςκοπικζσ πυξίδεσ
Δρομόμετρα (SpeedLogs)
Βυκόμετρα (Echosounder Systems)
Αυτόματοι πιλότοι (Marine Autopilots) – Αυτόματα πθδάλια – Χυςτιματα πθδαλιουχιςεωσ
Voyage Data Recorders, φϊτα ναυςιπλοΐασ, φϊτα ζρευνασ-διάςωςθσ, κόρνεσ πλοίου και
ςυςτιματα παραγωγισ ςθμάτων ιχου, ανιχνευτζσ ταχφτθτασ ανζμου – ανεμοδείκτθσ ‒
ανεμόμετρο
Ωπόλοιπα ςυςτιματα
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β08
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ - ΞΛΡΘΧΘΧ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
4
ΞΩΞΟΣΩ
60 ΚΕΩΦΛΑ
60 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τισ αρχζσ του θλεκτρομαγνθτιςμοφ, τισ
θλεκτρικζσ μθχανζσ και τισ αρχζσ λειτουργίασ τουσ, τουσ μεταςχθματιςτζσ, τισ μθχανζσ ςυνεχοφσ
ρεφματοσ και τισ ςφγχρονεσ μθχανζσ. Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο
μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια ΛI», κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν
ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ.
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Χφγχρονεσ μθχανζσ
Χφνδεςθ – παραλλθλιςμόσ γεννθτριϊν, κατανομι φορτίων, εναλλαγι γεννθτριϊν
Υροςταςία γεννθτριϊν
Χυντιρθςθ γεννθτριϊν ‒ κινθτιρων
Θλεκτρικι πρόωςθ πλοίου, θλεκτρικοί κινθτιρεσ και ςυςτιματα ελζγχου
Ειδικζσ μθχανζσ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Υροςομοιωτισ μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Βϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 1+2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β09
ΩΔΦΑΩΟΛΞΑ – ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
3
ΞΩΞΟΣΩ
45 ΚΕΩΦΛΑ
45 ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
0
Χκοπόσ – Χτόχοι

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν
και πνευματικϊν ςυςτθμάτων ιςχφοσ, τθν εφαρμογι τουσ ςτον ζλεγχο των εγκαταςτάςεων ων
πλοίων. Λδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί ςτα πνευματικά-υδραυλικά ςυςτιματα, που
ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ κυρίασ μθχανισ, τθ λειτουργία των γεννθτριϊν και των
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων.
Σι ςπουδαςτζσ κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία ςτο μάκθμα «Θλεκτρολογείο– Εργαςτιρια ΛΛ»,
κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, αςκιςεισ
Διδαςκαλίασ
Ξατά τθ διδαςκαλία να γίνεται χριςθ και τθσ αγγλικισ ορολογίασ.
Πζςα
Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector), προβολζασ διαφανειϊν
Διδαςκαλίασ
(overhead projector), DVD – Video, αςκιςεισ, προςομοίωςθ, εργαςτιριο,
προςομοιωτισ μθχανοςταςίου.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
Θλεκτροχδραυλικά – θλεκτροπνευματικά ςυςτιματα
Εφαρμογζσ πνευματικϊν ςυςτθμάτων ςτα πλοία
Εφαρμογζσ υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ςτα πλοία
Χυςτιματα ελζγχου κυρίασ μθχανισ προωςτιριασ εγκατάςταςθσ
Χυςτιματα ελζγχου βοθκθτικϊν μθχανθμάτων
Χυντιρθςθ και διόρκωςθ των ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου τθσ κυρίασ μθχανισ και των
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Υροςομοιωτισ μθχανοςταςίου

ΕΛΔΛΞΣ
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ Ε.Ρ.
ΞΩΞΟΣΧ
Bϋ
STCW (2010 A III/6) FUNCTION 2
ΨΠΘΠΑ
αποφοίτων ΕΥΑΟ-ΛΕΞ
ΠΑΚΘΠΑ
Β10
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΕΛΣ – ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ ΛΛ
ΩΦΕΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕΧ
5
ΞΩΞΟΣΩ
75 ΚΕΩΦΛΑ
0
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
75
Χκοπόσ – Χτόχοι
Για τθ βζλτιςτθ εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν και μζγιςτθ αξιοποίθςθ του εργαςτθριακοφ
εξοπλιςμοφ προτείνεται όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τισ υποδομζσ κάκε Χχολισ, θ δθμιουργία 5
ομάδων εργαςτθρίων.
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ζχουν
αποκτιςει:
α) Λκανότθτα να πραγματοποιοφν εργαςίεσ και μετριςεισ ςε θλεκτρικζσ μθχανζσ.
β) Λκανότθτα να πραγματοποιοφν εργαςίεσ και μετριςεισ ςε ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχουκλαςικοφ αυτοματιςμοφ.
γ) Λκανότθτα να πραγματοποιοφν εργαςίεσ και μετριςεισ ςε υδραυλικά – πνευματικά ςυςτιματα
αυτομάτου ελζγχου και ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου κφριασ μθχανισ και βοθκθτικϊν
μθχανθμάτων – δικτφων.
δ) Ρα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εξοπλιςμοφ θλεκτρολογικϊν
ςυςτθμάτων ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, ανελκυςτιρων, ςυςτθμάτων αςφάλειασ και ςυναγερμοφ.
ε) Λκανότθτα να κάνουν ρυκμίςεισ – επιδιορκϊςεισ ςτα ναυτιλιακά θλεκτρονικά όργανα του
πλοίου.
Ψρόποσ
Εκπαιδευτικά κείμενα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ.
Διδαςκαλίασ

Πζςα Διδαςκαλίασ

Υρακτικι εξάςκθςθ, Υίνακασ, προβολζασ δεδομζνων (data projector),
προβολζασ διαφανειϊν (overhead projector), DVD – Video, προςομοίωςθ,
εργαςτιρια διαφόρων μακθμάτων.
Ψρόποσ Ψελικισ Εξζταςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ με κζματα πολλαπλισ επιλογισ.
Αναλυτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ:
ΣΠΑΔΑ 1θ
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ
ΣΠΑΔΑ 4θ
ΧΑΕ – ΩΔΦΑΩΟΛΞΑ ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΣΠΑΔΑ 3θ
ΡΘΣ
ΣΠΑΔΑ 4θ
ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ – ΕΛΔΛΞΕΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ
ΣΠΑΔΑ 5θ
ΥΦΣΧΣΠΣΛΩΨΘΧ ΠΘΧΑΡΣΧΨΑΧΛΣΩ (ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ ‒ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ
ΥΟΣΛΩΡ – ΕΛΔΛΞΕΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΟΣΛΩΡ)

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 7
Εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και εκςυγχρονιςμοφ των γνϊςεων
Κυβερνθτϊν Ε.Ν.
1. Για τθν εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και εκςυγχρονιςμοφ των γνϊςεϊν
τουσ οι κάτοχοι Αποδεικτικοφ Ραυτικισ Λκανότθτασ (Α.Ρ.Λ.) Ξυβερνιτου Αϋ-Βϋ-ΓϋΨάξθσ,
Ξυβερνιτου Ψουριςτικϊν Καλαμθγϊν και Ξυβερνιτου Φυμουλκϊν εξετάηονται προφορικά
εντόσ μίασ (01) εργάςιμθσ θμζρασ.
Σι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται πζντε (05) φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ περιόδου
(Χεπτζμβριο-Ροζμβριο-Λανουάριο-Πάρτιο και Λοφνιο, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των
ενδιαφερομζνων).
2. Θ προφορικι εξζταςθ πραγματοποιείται από Ψριμελι Επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με
Θμεριςια Διαταγι του Διοικθτι μετά από πρόταςθ του Διευκυντι τθσ Χχολισ και απαρτίηεται
από τον Διευκυντι τθσ Χχολισ ωσ Υρόεδρο και από δφο κακθγθτζσ ειδικότθτασ Υλοιάρχου
Ε.Ρ. ωσ μζλθ.
Θ Θμεριςια Διαταγι του Διοικθτι με τθν οποία προςδιορίηεται και θ θμερομθνία
πραγματοποίθςθσ τθσ εξζταςθσ κοινοποιείται άμεςα ςτο ΩΡΑΡΥ/Α.ΟΧ-ΕΟ.ΑΞΨ./ΔΕΞΡ Αϋ- Δϋ.
3. Σι ενδιαφερόμενοι εξετάηονται ςτο μάκθμα ΔΞΑΧ – Αςφάλεια Ραυςιπλοΐασ του ΞΩΞΟΣΩ Αϋ,
κακϊσ και ςτα μακιματα Ραυτιλία, Ραυτικι Ψζχνθ/Αςφάλεια Ραυςιπλοΐασ και Πεταφορά
Φορτίων/Χτοιχεία Ευςτάκειασ του ΞΩΞΟΣΩ Β2 του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ 1, με εςτίαςθ/ζμφαςθ ςε
κεματικζσ ενότθτεσ που προςιδιάηουν ςτθν Ψάξθ και Ξατθγορία του Α.Ρ.Λ. που κατζχουν.
4. Πετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ ςυντάςςεται πλιρωσ ςχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τθν Επιτροπι και τον Διοικθτι και υποβάλλεται ςτο ΩΡΑΡΥ/Α.ΟΧ-ΕΟ.ΑΞΨ./ΔΕΞΡ Δϋ.
5. Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν, μετά από αίτθςι τουσ, να παρακολουκοφν ωσ ακροατζσ
μακιματα τθσ Υαραγράφου 3 ςτο ςφνολο ι μζροσ των ωρϊν διδαςκαλίασ αυτϊν, εφόςον
ςτθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο αυτά διδάςκονται.
Θ ωσ άνω παρακολοφκθςθ των μακθμάτων δεν αναγνωρίηεται επίςθμα ςε καμμία περίπτωςθ
και οι ενδιαφερόμενοι δεν αποκτοφν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ αυτϊν.
6. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι γενικζσ διατάξεισ του Ξανονιςμοφ αυτοφ.»

Άρκρο δεφτερο
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ καταργείται θ αρικ. 2231.2-13/53485/2018/1307-2018 απόφαςθ του Ωπουργοφ Ραυτιλίασ και Ρθςιωτικισ Υολιτικισ «Ξανονιςμόσ Χπουδϊν του
ειδικοφ τμιματοσ υποψθφίων Υλοιάρχων Γϋ Ψάξθσ, Ξυβερνθτϊν Βϋ ι Γϋ Ψάξθσ και Πθχανικϊν Γϋ
Ψάξθσ και Θλεκτρολόγων Ε.Ρ. για πτυχιοφχουσ ΑΕΛ-ΨΕΛ και αποφοίτουσ ΕΥΑΟ-ΛΕΞ ςφμφωνα με το
άρκρο 16 του π.δ. 141/2014 όπωσ τροποιικθκε και ιςχφει.» (Βϋ 3330), κακϊσ και κάκε άλλθ
διάταξθ διοικθτικισ πράξθσ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ.
Άρκρο τρίτο
Ζναρξθ ιςχφοσ
Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθν 9θ Ροεμβρίου 2020. Θ απόφαςθ αυτι να
δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ.
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